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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Ze zijn er, de nieuwe kinderzegels!
. . . en dat is nodig: hun opbrengst kan niét gemist worden . . .
Op dinsdag 7 november begint in ons land de verkoop van de kinderpostzegels 1967.
Vijf weken nadat de schooljeugd voor het goede doel aan de bel heeft
getrokken, gaan de kleine aktievelingen weer op pad, ditmaal om de
bestellingen uit te voeren en af te rekenen.
Verzamelaars kunnen met ingang van die zevende november de komplete
serie kopen: behalve de 12-cents met toeslag, de 15-cents en de 20-centszegel uit de envelopjes van de jongens en meisjes óók de 25-cent met een
dubbeltje toeslag en de 45-cent met 20 cent toeslag.

Kerkdiensten

In de hal van veel postkantoren verrijst weer het bekende kraampje,
honderden kraampjes en stands in heel het land. Daar trachten de dames
van de plaatselijke komité's - er zijn er ruim driehonderd nadat de vele
honderdduizenden jeugdige medewerkertjes tussen Vaals en de Lauwerszce hun slag hebben geslagen, het vorig jaar bereikte totaal van 4,7 miljoen
gulden op te stoten naar de vijf miljoen. Of meer . . . Het zal ze wel lukken: van 1924 tot 1946 hebben de komité's het hele karwei alleen gedaan
en in 1965 bedroeg hun aandeel in de opbrengt rond één miljoen. In veertig
jaarlijkse akties heeft het gulle Nederlandse volk bijna 45 miljoen bijeengebracht voor zijn zorgenkinderen.

ZONDAG 5 NOVEMBER
9.00
10.20

Hervormde kerk
uur ds. J. H. Jansen
uur ds. J. J. van Zorge (Jeugddienst)

Medlerschool
10.15 uur ds. J. H. Jansen
Gereformeerde kerk's Morgens 10.00 uur en 's middags 3.00 uur
ds. K. J. Schaaf sma uit Utrecht

Dat is een indrukwekkend bedrag, vooral wanneer men
bedenkt dat deze miljoenen vergaard zijn met de verR.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis) koop van postzegels en wenskaarten waarbij het zelden
gaat om forse bedragen ineens. Postzegels komen altijd
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
van pas - koop er dus gerust véél - en met de kaarten
(het zijn als gewoonlijk heel artistieke) weet de NederR.K. kerk Kranenburg
lander ook wel raad als de feestdagen naderen, vraag
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis) het maar eens aan vadertje PTT.
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
Misschien zegt u wat aarzelend: ja, dat is allemaal heel
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
mooi, maar móét dat nou in 1967 ? We betalen toch onze
belasting waarvan niemand zal durven beweren dat die
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
een habbekrats is. We hebben toch ons netwerk van
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u. sociale voorzieningen. De overheid - Rijk, provincie en
gemeente - steunt de medische en justitiële kinderbedr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
scherming met miljoenensubsidies. Waarom dan nog
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen steeds kinderpostzegels en kinderkaarten ?
half tien en tien uur 's morgens
Het antwoord is: omdat er nog steeds geld bij moet.
Zonder het extraatje uit de kas van de kinderpostzegels
WEEKENDDIENST WÜKVERPLEEGSTERS
van vrijdag 3 november tot maandagavond 6 november kunnen bestuurders van tehuizen, verenigingen en instellingen voor het bedreigde kind er niet komen. De
zuster Stoop
overheid geeft subsidie, zekej^maar de overheid neemt
WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN niet alle kosten voor zijn reH^kg. Hij laat ruimte voor
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u. het partikulier initiatief, voor de praktische naastenen de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's ochtends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277
SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.39—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

NED. HERVORMDE M A
Zondag 5 november a.s. om 10.20 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:
ds. J. J. van Zorge
Onderwerp:
„Waar is de bazuin gebleven?"

LEDENVERGADERING CHR.
SCHOOLONDERWIJS

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: W. J. Rondeel en W. A. M. Mokkink
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.
LEDENVERGADERING PLATTELANDSVROUWEN
Onder goede belangstelling van de zijde van de leden
hield de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" een ledenvergadering met als spreekster mevrouw
Klein Brinke-Gotink.
Aan de hand van een serie prachtige dia's vertelde zij
over de reis naar Porto Rico met haar man.
Toen Columbus dit land ontdekte woonden er Indianen.
Het is een lange tijd bezet igeweest door de Spanjaarden,
waarvan de invloed nog steeds te zien is. De spreektaal
is dan ook Spaans. Het klimaat is tropisch. De hoofdstad San Juan is modern en meer dan 25 procent van de
bevolking is daarin gehuisvest. Het is tevens een universiteitsstad met 23000 studenten.
Verder werd een bezoek gebracht aan de eilanden St.
Thomas St. John (wat een natuurreservaat is), St. Maarten, Saba, Matinique en St. Croy. Een en ander werd
verteld met vele aardige en bijzondere gebeurtenissen die
zij met haar man had meegemaakt, wat de avond tot
een boeiend en plezierig geheel maakte.
Mevrouw Jansen-van Soest bood mevrouw Klein Brinke
een bloemetje aan en dankte haar hartelijk voor deze
avond.

PRACHT SORTERING

damestassen
NIEUWE MODELLEN
ZOJUIST ONTVANGEN

Wullink's Schoenhandel

Onbetwist, de schoenenspecialist
Dorpsstraat — Telefoon 1342

NAT.

In een der lokalen van de Bijz. Lagere School aan Het
Hoge werd donderdagavond onder leiding van haar voor.
zitter, ds. J. H. Jansen, een algemene vergadering van
de Ver. van het Chr. Nationaal onderwijs te Vorden gehouden.
Na een kort openingswoord memoreerde de voorzitter
het 40-jarig jubileum van meester Berenpas en het 25jarig jubileum van het hoofd der school, meester Zeevalkink.
Uit het hierna door de sekretaris, de heer H. J. Berenpas, uitgebrachte jaarverslag over 1966, delen wij het
volgende mede.
Het aantal leerlingen der school bedroeg op 31 december 1966 264. Er werden 4 bestuursvergaderingen gehouden. De verbouwing van het zgn. grote lokaal verloopt
naar wens. Hierdoor komt op de tweede verdieping een
nieuw leslokaal, dat ook dienst kan doen als overblijflokaal of tot het geven van les in de nuttige handwerken
of tot filmlokaal. De w.c.'s van de school ondergaan een
grote vernieuwing. De Chr. kleuterschool „De Springplank" voorziet in een grote behoefte. Deze school bestond in april jl. 2 jaar. Alle twee lokalen zijn geheel
met leerlingen (kleuters) bezet.
Naar aanleiding hiervan deelde de voorzitter mede, dat
bij het gemeentebestuur een aanvraag is ingediend om
medewerking tot het bouwen van een nieuwe kleuterschool in het zgn. plan Boonk. Voor deze school zijn
reeds 31 handtekening van diverse ouders ingezameld.
Spreker sprak de wens uit dat ook deze school er spoedig mag komen.
De penningmeester, de heer Ten Broeke, mocht weer
van gezonde financiën van de school gewag maken.
De kontributie werd vastgesteld op ƒ 2,50 per lid per
jaar. De Uniekollekte mocht het mooie bedrag van
ƒ 2747,— opbrengen.
De aftredende bestuursleden, t.w. de heren ds. Jansen,
H. J. Berenpas en L. Visscher, werden als zodanig herkozen.
Aangezien de rondvraag niets belangrijks opleverde,
ging de heer Zeevalkink op verzoek van de voorzitter
voor in dankgebed.
SUKSESVOLLE START VOOR MISSIECLUB
Uit de leerlingen van de R. K. lagere school op de Kranenburg is onlangs een nieuwe missieclub gevormd onder leiding van broeder Canutus Schilder ofm, die zich
willen inzetten voor het gezamenlijke missiewerk te
Vorden-Kranenburg. Daarbij zal aandacht geschonken
worden aan de Fransiscaanse missionarissen en speciaal
voor die uit eigen parochie.
De eerste medewerking verleenden zij bij de deurkollekte ter gelegenheid van wereldmissiedag, er werd een
prachtig bedrag van ƒ 425,— bijeen gebracht wat ruim
ƒ 200,— meer was dan in 1966.

liefde waarin ons volk, wars van dikke woorden maar
altijd klaar voor daden, zo sterk is.
Wie in deze dure tijden een tehuis wil bouwen of een
bestaand tehuis dat niet langer aan de eisen voldoet,
moet verbouwen, dient naast de overheidsgelden tienduizenden, soms enige honderdduizenden bij te passen
uit eigen middelen. Voor de verzorging, de lichamelijke
en de geestelijke gezondheid van het kwetsbare kind,
de kleine gehandikapten, de kleuters met groei- en opvoedingsproblemen, de polio- en astmapatiëntjes, kortom, voor al die kinderen die wij willen helpen een beetje
blij en igelukkig te worden, is nog steeds geld nodig, véél
geld.
Daarom ook in 1967 postzegels voor het kind en kaarten
voor het kind. Er is weer een nieuwe ronde begonnen.
Doet u mee, van harte?
Behalve op het postkantoor zijn de postzegels en kaarten
ook verkrijgbaar op de volgende adressen:
Mevr. A. B. van Arkel-Oosterhoff, Ruurloseweg 25
Mevr. L. A. van den Berg^^adhuisstraat 10
Mevr. A. H. E. Creutzber^^E 5b, Linde
Mevr. I. Snoep-Jaeger, Zutphenseweg 65
ORIÊNTERINGSRIT „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
Aan de zondagmiddag doodde Vordense motorclub „De
Graafschaprijders" georgl^Beerde oriënteringsrit werd
door plm. 104 personen deelgenomen.
De rit, die een lengte had van 54 kilometer, was uitgezet door de heren Klein Brinke en Wolsheimer en
voerde de deelnemers door de omgeving van Vorden.
Start en finish waren bij café Schoenaker waar de heer
W. Bielderman na afloop de prijzen uitreikte.
De prijswinnaars waren:
Bromfietsen: 1. G. J. Faber; 2. G. Brandenbarg.
B-klasse (eigen leden): 1. D. C. Onstenk; 2. J. Oosterink; 3. J. Woltering.
Auto's en motoren: 1. J. v. d. Barg; 2. D. J. Denneboom;
3. G. ter Maat; 4. H. Koershuis; 5. G. J. Nagengast; 6.
B. Jongbloed; 7. F. J. Ballast; 8. C. Versteeg; 9. G.
Postel; 10. H. Heutink; 11. G. Bruggeman; 12. H. Hezendam; 13. J. P. Brouwers; 14. C. H. Kerkziek; 15. J.
Grobben; 16. W. H. Rouwenhorst; 17. H. Lijffijt.
De poedelprijs werd gewonnen door de heer H. W. J.
Vennegoor.
De volgende rit van „De Graafschaprijders" zal worden
gehouden op zondag 18 november (wildrit).
AUTO'S FRONTAAL IN BOTSING
Zondagmiddag tegen half vijf kwamen op de Vuilestraat
(afweg rijksweg Vorden-Ruurlo) op de Kranenburg,
twee personenauto's frontaal in botsing.
De heer K., alhier, die met zijn echtgenote en kinderen
in de richting Linde reed, kwam met zijn Peugeot juist
in de onoverzichtelijke bocht ter hoogte van de boerderij
Stegeman in botsing met een personenauto komend uit
tegengestelde richting.
In de laatste auto, een Ford, zat een echtpaar uit
Lichtenvoorde, dat deelnam aan een door de VAMC „De
Graafschaprijders" georganiseerde oriënteringsrit.
Vermoedelijk hield deze teveel links waardoor de botsing
ontstond. De naast de chauffeur zittende dame uit Lichtenvoorde moest met een ernstige hoofdwonde naar het
R.K. ziekenhuis te Lichtenvoorde worden overgebracht.
Dokter De Vries verleende de eerste hulp. De auto uit
Lichtenvoorde was total loss, de Peugeot zwaar bescha.
digd. De rijkspolitie uit Vorden maakte proces verbaal
op.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

VEEL OUDERS AANWEZIG BIJ OUDERAVOND
NUTSKLKHTERSCHOOL
De ouderavond die in de Nutskleuterschool „De Kroezestulp" werd gehouden, trok veel belangstelling.
De heer J. V. Plas, voorzitter van de school, toonde zich
hierover tijdens zijn openingswoord dan ook bijzonder
verheugd. We kunnen konstateren dat de school leeft in
de harten der ouders. Er hangt in de school een levensblijheid, aldus de heer Plas, die het van groot belang
vond dat de kinderen, alvorens zij de grote school gaan
bezoeken, een jaar of een paar jaar op een kleuterschool
zijn geweest.
De voorzitter deed een beroep op de ouders om de kinderen toch vooral niet bang te maken in de Sint Nicolaastijd. Verder wekte hij de ouders op om de werkavonden, die in januari of februari zullen worden gehouden, te bezoeken. Wat betreft het ophalen van de
kinderen door de ouders, maakte de heer Plas de ouders
er op attent de kinderen bij de school op te halen en
niet aan de overkant van de Rijksweg, omdat het niet
denkbeeldig is dat, wanneer de kinderen hun ouders
zien, zij pardoes de drukke Rijksweg oversteken met alle
gevolgen van dien. Tot slot bracht de heer Plas de
leidsters van de school, t.w. mej. Gijzen (hoofdleidster)
en mevr. Jansen-de Vos, dank voor de prettige samenwerking, waarbij hij tevens woorden van dank sprak tot
de schoonmaakster van de school, mevr. Berendsen.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
Alg. ledenverg. Mij tot Nut van 't
Algemeen om 7.30 u. in de koffiek.
Bejaardenkring in het Nutsgebouw
aanvang 14.15 uur
Tentoonstelling kanariever.
in café „de Zon"
5 november Idem als 4 november
7 november Contactavond Winkeliersver, in
hotel „De Konijnenbult"
8 november Bond v. Plattelandsvr. boekbespr.
9 november Verkeersavond Wildenborch in de
Kapel
11 november Prinsenbal carnavalsvereniging
in zaal Schoenaker
16 november 2e Nutsavond om 8 uur Nutsgeb.
17 november Feestelijke ouderavond school
Het Hoge
21 november Lezing Ned. Chr. Vr. Bond in zaal
Eskes
24 november Feestavond Jong Gelre, GMvL,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden in het Nutsgebouw
Idem
aan 24 november
25 november
De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festiviteiten in Vorden aan ons door te geven, dan worden deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

De sekretaresse van de school, mevr. P. Kater-v, d. Hoef,
bracht hierna op uitvoerige wijze verslag uit van het
wel en wee der school in het afgelopen jaar. Zo bleek
dat het leerlingenaantal vrijwel ieder jaar stabiel blijft,
nl. tussen de 66 en de 80 leerlingen. De werkavonden die
werden gehouden, waren een sukses. Voorts liet mevr.
Kater de verschillende feesten de revue passeren die het
afgelopen jaar plaatsvonden. Tot slot memoreerde zij de
„klaarovers" die in september jl. hun taak zijn begonnen.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de heer J. F.
Geerken, bleek dat er jaarlijks, wat de financiën betreft,
er zo'n ƒ 30.000,— gaat omstaan. De penningmeester
kon gewag maken van een batig saldo.
Hierna werden aan de ouders de lijsten uitgedeeld voor
het a.s. Sint Nicolaasfeest.
Na de pauze sprak de schoolarts, mej. A. de Bruin,
over het onderwerp „Uw kleuter op school".
Mej. de Bruin liet in haar lezing o.m. duidelijk uitkomen
dat wat de zorg voor de kleuter betreft, deze vroeger
heel anders was dan momenteel. Toen speelde nl. de
lichamelijke gezondheid de grootste rol. Tegenwoordig
DENKT U AAN ONZE
verstaat men onder gezond zijn het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbehagen. Zij waarschuwde de
ouders toch vooral geen wedstrijdje te spelen met het
gewicht van het kind (zij doelde hierbij op het vergelijken met andere kinderen).
OP DINSDAG 7 NOVEMBER IN
De lengtegroei bij een kleuter is zeer belangrijk. Wat het
zindelijk worden betreft, dit heeft zijn rijpingstyd nodig,
HOTEL „DE KONIJNENBULT"
aldus mej. de Bruin. Een fout die veel ouders maken is
AANVANG 20.00 UUR.
dat zij allemaal willen dat hun kinderen ideale kinderen
zijn en juist ideale kinderen zijn er niet -veel. Tot slot
Vordense Winkeliersver.
besprak de schoolarts enige types kinderen.
De voorzitter bracht mej. de Bruin hierna dank voor
haar betoog en bood haar een presentje aan.
Nadat de ouders van de gelegenheid gebruik hadden
GESLAAGD
gemaakt tot het stellen van vragen, die soms „slim"
Onze plaatsgenoot, de heer H. C. J. van der Linden, door mej. de Bruin werden beantwoord, werd het werk
slaagde te Den Bosch voor het diploma machinezetten van de kleuters bekeken.
Intertype en Linotype uitgaande van de Stichting Opleiding Boekdrukkers- en Rasterdiepdrukbedrijf.
De praktische opleiding ontving de heer van der Linden
bij drukkerij Weevers te Vorden.
Is uw St Nikolaas-aduertentie al binnen?

H.H.

winkeliers

eerste konlaklavond

Ibers

Suikerkransjes
Voordelig koekje
2 zakken voor
cent

presenteert:
Pak mee dit voordeel!

Uit onze hypermoderne slagerij
voor heerlijke erwtensoep

Hamschijf

Instant pudding 3 pakjes
99
Abrikozen flink blik, slechts 98
2 blikjes fruit
(ananas, abrikozen) voor 109
Zoute pinda's per zak nu
79
Reklame thee 2 pakjes
100

Ow

500 gram

225

(varkensvlees met klein bot]e)

Hachévlees
300gram 148
Runderlappen 500 gram 238
Mager zuurkoolspek nu 500 gram 175
Magere varkenslappen 500 gram 268
Laat onze chef slager uw diepvries vullen!
Voorhouten kant en klaar, in jroties v.a. f3,50 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f 4,50 per kg

500 gram cacao
slechts l &O
Gemengde koekjes gezinsblik 275
^rop 10 rolletjes voor
89
Kaaschips 2 zakken
98
Krentebrood o ven vers, bij ons

Uit onze groente afdeling
Spruiten

per kilo

T9

H andperen

per kilo

69

Gekookte bieten 500 gram

39

^^"
Jonathans
2 kilo 69
Zuurkool 500gram ~ Grote rookworst
1O9
De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aanbieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne
vleeswaren!
Bacon 100 gram
79 et
Boerenmetworst 150gram 69 et

(l

98

Uit onze wijnafdeling!
*

Liebfraumilch voor 295
Beaujolais
voor 289
Zuivere Italiaanse vermouth fles 298
Spaanse wijn per fles 298
Hierbij l fles jus d'orange voor 19 cent

4 pakjes

margarine
slechts

Chocoladehagel pak van 400 gram
Heerlijke badzeep groot stuk

FRUITCOCKTAIL
literblik nu voor slechts

135
59

M]et grote vreugde en dank
aan God geven wij kennis
van de geboorte van onze
zoon
PATRICK
E. Vreeman
H. VreemanBroekman
Tollebeek (N.O.P.)
22 oktober 1967
St. Hubertusplaats 63
BATSEN EN GREPEN
diverse soorten
Winkelprijs ƒ 5,— tot
ƒ 10,— per stuk
BIJ ONS ƒ 1,50 PER
STUK
G. Weulen Kranenbarg
Enkweg
Te koop: Een elektr. wasmachine niet verwarming
z.g.a.n. merk Edy Agitator
60. Pelgrum, Delden
telefoon 1267
Te koop: De helft «f vierdels van een dikke vaars.
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden

n

A

x
x

H HENK GROOT ROESSINK
n en
X GERRY MEIJERINK

X

Petit Restaurant

X
X
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
X
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. X
zal plaatsvinden op vrijdag 3 november a.s. X
om 13.30 uur ten gemeentehuize te Vorden. X
De Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in X
de Ned. Herv. kerk te Vorden om 14.00 uur X

VORDEN
Telefoon 05752 - 1519

l doos Peli wryfwas
l pak speculaas
500 gram iets belegen kaas nu voor

VRAAGT MET SPOED

flink meisje
EN VOOR DE WEEKENDS

flinke jongen

Toekomstig adres: Ruurloseweg 31, Vorden.

voor de verkoop

WEGENS ENORM SUKSES HERHALEN WIJ:
1 PAAR NYLONS ALLE MATEN
2 BLIK SPERZIEBONEN

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Te koop: Voederbieten.
H. Hesselink „Spieker"
Vorden B 74
Te koop: Oliekachel als
nieuw, zeer geschikt voor
werkplaats of varkensstal.
A. J. Eggink
„Boskamp" C 54
KOLENCONVECTOR
z.g.a.n. Ruurlosew. 47
Te koop: 2 tomen biggen.
Wed. Schotsman, C 103
Te koop: Toom biggen.
D. A. Lenselink „Spekop"
Te koop: 2 tomen biggen.
J. Groot Roessink, B 44
telefoon 1483
Te koop: De helft van een
dikke koe.
Wentink „de Bergkappe"
Linde E 2

Gemeente Vorden

Een

Openbare kennisgeving
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter openbare kennis, dat ter secretarie dezer
gemeente gedurende het tijdvak van maandag 6
november tot en met vrijdag 17 november 1967,
van 8.30 - 12.30 uur ter inzage liggen de door de
heer A. H. A. Hartman, Zutphenseweg 24 te Vorden, ingediende plannen voor de bouw van een
motel met een benzine- servicestation aan de Zutphenseweg te Vorden op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden sectie K nr. 3599, waarbij een parkeergelegenheid op het daarachter gelegen gedeelte van het kadastrale perceel sectie
K nr. 3598, welk peroeelsgedeelte grenst aan de
overeenkomstig het vigerend bestemmingsplan aan
te leggen gemeenteweg, genaamd „het Jebbink".
De bouwvergunning voor deze plannen kan worden verleend krachtens artikel 20 van de Wederopbouwwet.
De eigenaren van de aangrenzende en nabijgelegen gronden worden tot en met vrijdag 24 november 1967 in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun
eventuele bezwaren tegen de voorgenomen plannen
bij Burgemeester en Wethouders in te dienen.

89 et
119 et

Bij l vacuüm rook worst a f 1,15
500 gram zuurkool voor l cent

C^^_-^^^. -^Kh. -^V-, ^^^^«^Vfc^^^^.^^V.^^^^.^^^^^^w,^^V»a^^^^^^^.^^fc.^^^ ^fl^^^^W

FLEISCHMANN
TREINEN
FA G. PONGERS

van 75 et voor 69 et
van 110 et voor 89 et
219 et

l blik appelmoes 69 cent
het 2e blik nu 59 cent
Bij 4 pakjes spar-margarine
een botervloot voor 39 cent

door de Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge. n
Vorden, Linde E 7
Vorden, C 19
november 1967

Deze week in de supermarkt:
Tomatenpuree: 5 blikjes halen
slechts 3 betalen

volmaakte
keuze..

Husqvarna
|B

REMMERS

m W « D « N S I N O B !•••

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
•a• Klem vrije zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd

A. B. BORGONJEN

l

Supermarkt
Telefoon 1281

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 68

Telefoon 1879

—

Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

tvaar het snel
lekker tuarm
moet zijn,

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!
TANK HET BIJ
NIEUWSTAD

Nleuwl
Stroombesparlng door
de aangebouwde
thermostaat en de
4 standen schakelaar.

— VORDEN

deer zet u een Inventum verrijdbare paneelradiator neer.
Dlrekt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het Is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De ideale hoofdverwarming In voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming In het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar.
Vraag op onderstaande verkooppunten om de
brochure of het boekje
„Electrlsche Ruimte Verwarming."

Vorden, l november 1967.
Neem
BouwfondscouponSCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.
f.1000.-)

Een veilige,

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,
(w.g.) van Arkel
de Secretaris,
(WJg.) J. V. Plas

winstgevende
belegging!
Vraagt
prospectus of
inlichtingen:
N.V. Bouwfond*

Lees W november de
St Nicolaaskrant van Vorden

Nederlandse
Gemeenten
ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831
VORDEN
W. ter Haar
Hertog Karel van
Gelreweg 3
tel. 1541 overdag

GOEDKOOP INKUILEN !
Aardappelvezels - DE
zetmeelaanvulling !
Voeder-waarde plm.
ƒ 37,— per ton. Wij leveren u voor ƒ 25,—
per ton. Vraagt gratis
de vezelbrochure.
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert.: Zoerink Vorden
05752-6813
DAT IS GOEDKOOP
GASKACHEL
kompleet m. fles gas
ƒ 65,—
G. Weulen Kranenbarg
Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groenekruisgebouw

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM -BILTHOVEN.

Herenmode
najaar 1967

INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a. verkrijgbaar b||:

•£'

V O R D E N G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, tel. 05752-1546
G. Pongers & Co., Nieuwstad 7, tel. 05752-1474

HERENKOSTTJTIMS
WINTERJASSEN
CAR-COATS
LODEN JASSEN
in kort en lang met rugsplit
KOLBERTS

SPAARGELDEN:

PANTALONS
ENZ. ENZ.

direkt opvraagbaar
6 maand opzegging

3.75%
4.75%

12 maand opzegging 5.50%

Komt u ook eens vrijblijvend een
kijkje nemen ! ! !

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

RAADHUISSTR.. VORDEN

Ruurloseweg 21

Telefoon O 57 52 - 12 52

—

Postgiro 86 29 23

Donderdag 16 november begint de grote Sint Nicolaas~aktie van de
Vordense Winkeliersvereniging in samenwerking met de voetbal*
Aktie goedgekeurd bij besluit B. & W. Vorden
verenigingen Vorden en Ratti!
d.d. 24-10-67, no 3427

Voor de vele blijken van
belangstelling en cadeaus,
ontvangen tijdens ons 25-jarig huwelijksfeest, betuigen
wij onze hartelijke dank.
H. Tjoonk
T. Tjoonk-Norde
Hoenderloo, oktober 1967
Middenweg l

Voor uw stoffeerwerk
NAAR .

BV 31
éénpersoons-deken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Te koop: Dameswintermantel maat 42, z.g.a.n.
Te bevr. bureau Contact

WIJ MAKEN U ER NU REEDS OP ATTENT, DAT
ONZE WINKEL MET INGANG VAN

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Te koop: Zware biggen.
J. W. Wesselink, het Elshof

vrijdag 10 november

DOMBO
MAGNETISCHE
BOUWSTENEN
FA G. PONGERS

Te koop: 250 jonge hennen
A x Reds 11 weken oud.
B. P. Lebbink, Onstein E 47
telefoon 6739
Te koop: 12 afgewende biggen bij L. H. Visschers,
Galgengoor C 111
wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITfi'S

Tijdens de
Voordelige éénpersoons deken, te gebruiken als onderdeken. Kou en klamheid verdwijnen als sneeuw voor de
zon. Gemakkelijk te wassen, afneembaar dekensnoer.

Prijs normaal 69.50
U betaalt nu bij ons 59."

TOT AAN DE HEROPENINGSDATUM 18 NOV.

kinderboeken week
van 25 okt. tot 4 november krijg je
bij het kopen van kinderboeken voor
ƒ 5,— of meer

gratis een
rammelkarplaat

gesloten is
VOOR BUTAGASVERKOOP INGANG KANTOOR (telefoniste) OF
BIJ ONZE DEPOTHOTJDERS:
A. SCHUURMAN, Julianalaan 6
TH. NIJENHUIS, De Haar l

met beschrijving enz.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
IIOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

G. Emsbroek g Zn c.v.

KOM EENS KIJKEN

Boekhandel Hietbrink

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Wintersportief

C. P. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

yjjn onze franse, noorse en Italiaanse
TRUIEN, VESTEN en PULLOVERS
in prachtige dessins.

VOORAL UW

HELANCA DAMESPANTALONS
EN WOLLEN HEUPPANTALONS
CORDUROY PANTALONS EN
KNICKER-BOCKERS

Hoge jongensscnoenen
MET HALF JAAR GARANTIE OP

voor dames, heren en tieners

Coat met
rijbewijs!

ZOOL EN BOVENLEER
NYLON EN TERLENKA JACKS

in sportieve modellen

Natuurlijk bij

WARME SHAWLS in wol en zijde,
nieuwste kleuren

Wullink's Scnoennandel

BADSTOF WOLLEN SOKKEN
moderne kleuren

Onbetwist, de schoenenspecialist
Wapen, en Sporthandel

„JANUS" de echte noorse sokken,
kousen en wanten.

KOLENCONVECTOR

z.g.a.n. Enkweg 3

Martens'

VRIJDAGAVOND VAN 7 TOT 9 UUR
EN ZATERDAG DE GEHELE DAG

ONS
PARADE

Wapen, en sporthandel - Vorden

Roomtompoezen
(geen slagroom) 5 stuks voor ƒ 1,50
afgehaald winkel

Spekulaasfiguren
(dik speculaas) 7 stuks

PAARDJE

ƒ 0,95

Achtkastelenkoek

Supphosekousen
de eohte steunkous voor moeilijke
benen.
Allo maten.
OOK VOOR HEREN

ƒ 1,25

U hebt 't al gezien: een autocoat. Niet hinderlijk lang, maar
ook niet jekkerachtig kort.
Super Hunza Loden, dus warm
op de scooter. Voor een echte
Fortex valt de prijs erg mee.

f 159,-

Wij hebben ze voor u in voorraad

Bakkerij Schmink
Telefoon 1384

H.LUTH
NIEUWSTAD

—

VORDEN

FORTEX

fcJeedl u altijd

DUSTER

Modische nouveauté van de
laatste Italiaanse mode en
bovendien makkelijk wasbaar.
Deze gracieuze duster, in bleu
of rose flower-dessin.Qu «/>
tijde Ijk voor slechts £Q

Luth

Nieuw van Tornado'
Barbertje

KEUNE

f 3,25 en f 3,95

l Beslist op onze volgende,
'f>ardde-aahbieding letten

Koersolman

SPECIALE AANBIEDING

Blijf gezond,

eet kip!
GEEN DIEPVRIES
ƒ 2,50 per hele kilo
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283
Makelaars- en
assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

*•• •

KASTHANGMANDJE

ALTIJD GOEDKOPER

NIEUWSTAD . VORDEN

Voor al uw
las- en konstruktlewerk
Konipl. stalinrichting
WECO
Enkweg 3 - Telefoon 1811

EEN KLASSEf

Damespullovers

WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

met V-hals

v.a. f 9,95

Hemobigkorrel

Nylondusterschorten
f 13,75
UW ZAAK
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

VAN HENDRIX BOXMEER
Zakjes van 10 kg gezond en
smakelijk voer voor uw jonge biggen
vanaf de twaalfde dag.
DAN KRIJGT U MINDER
ACHTERBLIJVERS

Uenk-Bongers

Bent U
van plan een
horloge te kopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom? De prijzen variëren van f45.tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten.

HORLOGERIE

2UTPHENSEWEQ 18 - VORDEN - TELEFOON 1505

C 60 - Vorden - Telefoon 1327

m

2 nov. 1967

Tweede blad Contact

Namens de klanten bood de heer D. Beek een prachtig
elektrisch fornuis aan met toebehoren, dit feestgeschenk
Wat gebeurde er in 1878? Dat kan de heer B. Vreeman was het resultaat van een spontane aktie van de klanten
in de buurtschap 't Linde u haarfijn vertellen.
onderling.
Bij het slopen van een oude zolder, ontdekte hij nl. tussen De avond werd, nadat de fam. van Ark voor het cadeau
enkele balken een vergeeld exemplaar van de „Nieuwe had bedankt, verder gezellig doorgebracht.
Zutphense Courant" van woensdag 27 februari 1878,
.negende jaargang no. 17.
De courant, die waarschijnlijk door een der vroegere
bewoners van het oude Muldershuis (bij de Lindese Molen) is gebruikt voor het dichten van tochtgaten, verscheen elke dinsdag en vrijdag voor de prijs van 50
cent voor de ingezetenen van Zutphen (per drie maanden) en ƒ 1,50 per half jaar door „het gehele Rijk".
Uiteraard staan er diverse berichten in uit de stad Zut- ZATERDAGVOETBAL
phen o.m. „Gisteren werd aan J. G. Bollen, korporaal
bij het detachement infanterie alhier (de oude Isedoorn- RATTI STARTTE MET ZATERDAGVOETBAL
kazerne) in garnizoen, op plechtige wijze de gouden RATTI I — DEESKENSVELD II 2—7
medaille met eene gratificatie van ƒ 50,— uitgereikt, De S.V. Ratti, dat onlangs besloot met een elftal aan
hem door Z.M. den Koning toegekend voor 36 jarigen de zaterdagkompetitie van de GVB deel te nemen, speeltrouwen dienst".
de zaterdagmiddag op eigen terrein haar eerste wedVorden is ook goed vertegenwoordigd onder het nieuws: strijd. Men onderging de „vuurdoop" tegen Deeskensveld
„Den 14 Februari jl. is door den geachten Burgemeester II uit Eibergen, dat een flinke 2—7 overwinning op de
den heer J. H. Gallée, zijn 25-jarig Burgemeesterschap Ratti-ploeg behaalde.
dezer gemeente herdacht. Wegens den rouw, die in de De Rattiploeg die kennelijk nog niet op elkaar was infamilie plaats heeft, zijn er geen openbare feesten ge- gespeeld, kreeg het zwaar te verduren. Doelman Klein
vierd, terwijl Z.E.A. bedankt heeft voor alle stoffelijke Geltink was na een half uur al viermaal in het net gebewijzen van erkentelijkheid, die de gemeente hem doken voor zuivere schoten van O. v. d. Kaap, F. Riedel,
wenschte aan te bieden."
en A. Verbeek (2 x). Niettemin kregen ook de groenwitten enkele mooie scoringskansen; schoten van Th.
Vorden 24 Februari:
Uit het Verslag der Spaarbank van het Dep. Vorden Hartman, Lichtenberg en Klootwijk gingen helaas naast
der M. t. N. van 't A. blijkt het volgende: Op den l of over het doel.
Januari 1877 was de Bank schuldig aan 274 deelhebbers Na de thee kwam Ratti meer aan bod; er was een kleiƒ 16150,10, 20 nieuwe deelhebbers hebben ingelegd ne wijziging in de voorhoede doordat Th. Hartman door
ƒ 556,—; 22 hebben alles terug genomen, zijnde ƒ 966,70; H. Hartman was vervangen. Vijf minuten na de hervat109 hebben hunne inlagen verhoogd met ƒ 2723,40; 31 ting bekroonde linksbuiten J. Lichtenberg een solorush
hebben gedeeltelijk hunnen inleg teruggenomen, zijnde langs het lijntje met een formidabel schot, laag in de
ƒ 1221,60, zodat bij het begin van 1878 de Bank bestond rechterbenedenhoek l—4. Dit gaf Ratti moed. Nadat
uit 272 deelhebbers ad. ƒ 17694,45; met inbegrip der ver- H. Mombarg een prachtige voorzet van Klootwijk juist
loopen rente volgens reglement is voor iederen gulden in in handen van de keeper had gekopt, had hij even later
kas ƒ 1,12%, met inbegrip van het waarborgfonds ƒ 1,52 meer sukses en bracht de stand op 2—4.
en volgens den koers van 31 December 1877 ƒ 1,87.
De gasten kwamen nu opzetten en de verdediging der
Zondag 24 dezer werd de Herv. Gemeente van Vorden groenwitten werd op zware proef gesteld. Nadat een
zeer teleurgesteld door de kennisgeving van haren zeer boogbal over keeper Klein Geltink de stand op 2—5
geachten leeraar Dr. J. H. Cordes, dat Z.W.E.w. voor had gebracht, moest Mombarg wegens een blessure het
de tweede maal een beroep naar Vlissingen ontvangen veld verlaten. Bij een kritieke situatie voor het Rattihad. Mogt Z.W.E.w. die reeds herhaalde malen toonde doel werd het „trekken aan de noodrem" met een zuiver
door het bedanken van de meest aanlokkendste beroe- ingeschoten penalty afgestraft 2—6. Tien minuten voor
pen, dat hij de Gemeente Vorden lief heeft, ook ditmaal het einde scoorden de gasten de stand op 2—7.
vrijheid gevoelen in ons midden -werkzaam te blijven.
Onder de rubriek Beurs en Marktberigten voor Zutphen
26 Febr.: Versche Hammen per kg. ƒ 0,58 a ƒ 0,70; Kal- WEDSTRIJDEN VOETBALVERENIGING
veren ƒ 0,42 a ƒ 0,52; Aardappelen per hectol. ƒ 2,50 a VORDEN AFGELAST
ƒ 3,25.
De voor zondag jl. vastgestelde voetbalwedstrijden voor
Uit de advertenties:
de seniorenelftallen van de voetbalvereniging Vorden
H.H. Fruithandelaars!!! Een partij mooie Valencia Si- moesten vanwege de slechte gesteldheid van de terreinen
naasappelen 420, ben ik spoedig te wachten, tegen Holl. afgelast worden. Alleen de wedstrijd Baakse Boys II—
marktprijzen, bij H. Jacobs, Laarstraat.
Vorden VI vond doorgang.
VIER POND ZEEP voor 25 cent. Men kan van een
portie Olie en Loog 4 pond zeep maken. Deze portie is BAAKSE BOYS H — VORDEN VI 1—5
voor 25 cent verkrijgbaar bij A. Coenders, Frankensteeg
De oudste uitgave van de voetbalvereniging Vorden is
Zutphen.
er ook in de zesde wedstrijd^^geslaagd de volle winst
Voorziet Uu! Nog slechts enige dagen duurt de uitver- binnen te halen.
^m
koop, prachtige witte en gele Damast in de beste quali- Van Baakse Boys werd nl. rnet l—5 gewonnen. Bij de
teiten a 25V2 et. per El. tapijtkleedjes 46 et.
rust was de stand reeds O—3. Pardijs en Rothman uit
Men verlangt tegen l Mei te Arnhem eene Keukenmeid voorzetten van Lijftogt zorgden voor O—2, terwijl opvan de P.G., die genegen is huiswerk te verrigten. Re- nieuw Pardijs de stand op O—3 bracht.
flecterenden adresseren zich voor eenige informatiën bij Nadat de rechtsbuiten van^fciak de achterstand tot
Mejufvrouw Bornikhorst, geboren Brink, in de Gast- l—3 had verkleind bepaalde^^junk (afstandsschot) en
Rothman (een als voorzet bRroeld schot) de eindstand
huisstraat Zutfen.
op l—5.
Aanbestedingen: Vorden Dinsdag 5 maart 12 's m. In
het Wapen van Gelderland. Het daarstellen van een Gebouw tot het houden der Vergaderingen in genoemd dorp RATTI I — WITKAMPERS III O—3
Nadere inlichtingen geeft H. A. Weenink, Timmerman Ratti's eerste verloor op eigen veld van de bezoekers
aldaar.
uit Laren met O—3.
Reeds direkt na de aftrap bleek dat de gasten zeker niet
Verkoopingen:
Baak Maandag 4 Maart 10 's m. In den Blauwen Hemel: minder waren, want de flitsende aanvallen die zij onDennen Tophout, Eiken Schalen, Rikkens, Posten en dernamen, waren niet van gevaar ontbloot. Tweemaal
ontsnapte het Ratti-doel aan een doorboring.
Planken bij het Zonder op de Baakermark enz.
De groenwitten hadden de tegenpartij kennelijk onderGorssel Maandag 11 Maart 12 's m. In de Roskam. Het schat; het ging allemaal te langzaam en soms erg onBuitentje „Nooit Gedagt" gelegen in de kom van ge- zeker, waardoor de gasten steeds opnieuw het initiatief
noemd dorp.
namen. Ook de Ratti-voorhoede toonde deze middag niet
over het juiste schot te beschikken. Verschillende malen
Verhuuringen enz.
Steenderen Woensdag 27 Februari 11 u. 's m. Aan het ging de bal naast of over het doel.
Bronkhorster Veerhuis: Weiland den Boomgaard vóór Ongeveer vijf minuten voor rust ging Witkampers in
het huis Bronkhorst.
de aanval over rechts; een schot van de rechtsbuiten
stuitte net voor de goed opgestelde Rattidoelman over
een verhoging en verdween langs hem heen in het verCPJ HIELD GOED BEZOCHTE
laten doel O—1. Ratti reageerde snel, maar zowel het
LEDENVERGADERING
harde schot van Overbeek dat net over de lat scheerde
De ledenvergadering van de CPJ afdeling Vorden, welke als de kombinatie Vreeman-Lichtenberg bracht geen
in zaal Eskes werd gehouden, mocht zich in een goede sukses voor de thuisclub.
belangstelling verheugen.
Na de thee had Ratti een grote veldmeerderheid, maar
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heer H. het wilde helemaal niet vlotten. Nadat eerst een off-side
Dijkman, in het bijzonder de spreker van deze avond, goal was afgekeurd, verdween A. Geurts wegens een
de heer Haverkamp tuinbaas op huize „De Wilden- blessure van het veld en werd vervangen door H. Kasborch", welkom.
teel. Ratti probeerde het hierna met verre schoten, terDeze vertoonde enige prachtige dia's over Oost-Afrika, wijl ook Schoenaker nu naar voren kwam en B. Takwaar de heer Haverkamp een aantal jaren heeft door- kenkamp zijn plaats in de verdediging had ingenomen.
gebracht op het landgoed van prins Bernhard, in Arutja. De gasten die hun kleine voorsprong met man en macht
Dit is een klein dorp met grote zaken. Naast het na- probeerden te behouden, konden na een half uur een
tuurschoon waaraan het land rijk is, vindt men er land- uitval forceren en het was meteen al raak. Middenvoor
bouwbedrijven van plm. 3000 ha. Zulke bedrijven kan Wissink wist de te ver uitgelopen Ratti-keeper met een
men krijgen op een erfpacht van 99 jaar.
schijnbeweging te omspelen en nummer twee lag in de
De zgn. Mazaajze bevolking bestaat veelal uit veeboe- touwen O—2. Ratti was nu aangeslagen en opnieuw proren, in hoofdzaak ter voorziening van vlees. Ook zijn er fiteerden de gasten van een te ver uitgelopen Rattigrote bedrijven waar mais, tarwe, koffie en thee ver- doelman; Ter Schegget scoorde hierdoor de stand op
bouwd wordt. De bodem is vruchtbaar. Bij het zgn. O—3. Ondanks het overwicht dat Ratti nu had, bleef de
Soela zijn prachtige uitgestrekte parken. Voorts vindt voorhoede onmachtig tot scoren; enkele vrije trappen
men er allerlei soorten wild, zoals leeuwen, olifanten, werden onzuiver geplaatst en gingen over of in handen
buffels etc. De leefwijze der inlandse bevolking is zeer van de keeper. Het bleef dan ook bij een voor de Rattiaprimitief. Van grote kalebasters maakt men bv. water- nen onverwachte O—3 nederlaag.
kruiken.
Hierna besloot de vergadering tot verhoging van de RATTI II — BE QUICK V 0—6
kontributie. Medegedeeld werd dat op initiatief van de Het Zutphense Be Quick V heeft koploper Ratti II op
Bijz. Lagere Tuinbouwschool deelname aan de volgende eigen terrein een forse O—6 nederlaag toegebracht,
kursussen mogelijk is nl. metselen, klauwverzorging bij waarmee Ratti de eerste verliespunten opliep.
rundvee en veeverloskunde. Als afgevaardigde naar de Al in de eerste helft was het duidelijk dat Ratti aan de
provinciale vergadering werd de heer W. Jansen be- bezoekers, die op de tweede plaats in het klassement
noemd.
stonden, geen gemakkelijke kluif zou hebben. Be Quick
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: H. G. Dijk- ging al direkt in de aanval en aanvankelijk kon de Ratman, mevr. Haanschoten, A. J. W. Memelink en de da- ti-verdediging het nog klaren. Na een flitsend schot net
over de lat hadden de bezoekers meer sukses, toen zij
mes M. Voskamp en D. Ellenkamp.
het over de linkervleugel probeerden. Linksbinnen DoeDe avond werd besloten met het stellen van enige vra- vendans schoot nog net langs de uitvallende Rattidoelgen, die in diskussiegroepen werden beantwoord, waar- man laag in het net O—1.
na mevr. Haanschoten voorging in dankgebed.
Nauwelijks vijf minuten daarna, was de stand O—2, toen
de Zutphense rechtbinnen Westerveld een lage bal onder
FEEST BIJ DE FA KLUVERS
doelman Roelvink doorschoot.
Ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest hebben Na de thee konden de bezoekers hun technisch overde heer en mevrouw van Ark (fa Kluvers) in zaal Bak- wicht tot uitdrukking brengen; binnen tien minuten
ker een feestavond gegeven voor de klanten.
was de voorsprong tot O—4 opgevoerd. De Ratti-voorTijdens deze feestavond, waarbij „De Zwervers" voor de hoede kreeg weinig gelegenheid om de achterstand te
muziek zorgden, werd een feestrede uitgesproken door reduceren, want in laatste instantie kon de voortreffede heer Claessen uit Deventer, direkteur van de WM lijke Zutphense doelman ingrijpen. Nadat J. Bos wegens
bij welke organisatie de fa Kluvers is aangesloten. De een oogblessure was vervangen door Helmink, werd er
heer Claessen sprak hierbij o.m. over de prachtige sa- nog een mooie scoringskans onbenut gelaten. Ratti bemenwerking tussen molenaar van Ark en zijn klanten. gon wat nonchalant te spelen en vlak voor het einde
WAT GEBEURDE EK IN 1878?

maakten de gasten aan alle illusies een einde door nog
twee doelpunten te scoren, waarmee de stand tenslotte
O—6 werd.
SOCIÏ III — RATTI III 2—0

Ratti IH kreeg het in Wichmond niet gemakkelijk en
leed een 2—O nederlaag.
In de eerste helft was het een gelijkopgaande strijd,
waarbij geen der beide teams tot scoren kon komen.
Na de hervatting kon de thuisclub bij een verrassende
aanval doelman Hoebink voor de eerste maal passeren;
dit was in de 16e minuut l—0. Tegenaanvallen van Ratti leverden geen sukses op, door te weinig samenspel en
slecht schieten. Tien minuten voor het eindsignaal scoorde de thuisclub de tweede treffer eindstand 2—0.
VOETBALPROGRAMMA

Zaterdagvoetbal Ratti I—Sp. Haarlo I; zondag: Ratti I
en II vrij; Baakse Boys II—Ratti III.
Fortuna I—Vorden I; Vorden II—Be Quick IV; Vorden
V—Hercules H; Vorden A2—Wilhelmina SSS A2; Be
Quick B2—Vorden B2; Vorden Cl—Wilhelmina SSS Cl;
Wilhelmina SSS C2—Vorden C2.
DAMMEN

29e jaargang no. 32

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Mooie kop en schotels
2 stuks f 1,89
Leuk gedecoreerde

Koekjestrommel
van f 1,95 voor f 1,45

Koersolman
WINKELCENTRUM - TELEFOON 1364

DCV II BLIJFT AAN DE KOP VAN DE RANGLIJST

In een zeer spannende wedstrijd heeft het tweede tiental
van de Vordense damclub DCV met 10—10 gelijk gespeeld tegen BDV I uit Brummen. De Vordenaren hebben het er in deze ontmoeting een tikkeltje bij laten
zitten want aan sommige borden werd onnodig puntenverlies geleden. Voor BDV was het gelijke spel, mede
doordat met drie invallers werd gespeeld, een fraai
resultaat. Desondanks blijven de Vordenaren met zeven
punten uit vier wedstrijden aan de kop van de ranglijst.
De gedetailleerde uitslagen van de ontmoeting tegen
BDV waren:
R. Verbeek—G. ter Beest l—1; J. F. Geerken—H. W.
Esselink 2—0; A. J. Kersten—H. Wansink O—2; T. Nab
—J. Hoenink l—1; L. T. Roelof s—G. Hulshof O—2; A.
Ramerman—H. W. Offereins l—1; G. Hamer—J. Klein
Brinke l—1; W. Aalders—Chr. Jansen 2—0. Borden 9
en 10 reglementair remise.
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge kompetitie van de damvereniging
DCV werden vrijdagavond in zaal Eskes de volgende
wedstrijden gespeeld:
Offereins—Ter Beest O—2; Klein Kranenbarg—Nijenhuis l—1; Hoenink—Sloetjes l—1; Roozendaal—J.
Wiersma l—1; Oukes—Van Dijk 2—0; Hesselink—
Leunk l—1; Van de Hammen—W. Wassink O—2; Wansink—Wesselink 2—0; Wentink—S. Wiersma O—2.
Het tweede tiental speelt a.s. vrijdagavond thuis tegen
Denk & Zet II uit Dinxperlo.
VORDENSE DEELNEMERS WEREN ZICH
UITSTEKEND OP HET
JEUGDDAMKAMPIOENflflBAP DISTRIKT OOST

De strijd om het persoo^fk jeugddamkampioenschap
van het gewest Gelderland distrikt Oost heeft tot dusver een spannend verloop, waarbij het na drie ronden
nog geenszins is vast te stellen welke jongelui uiteindelijk in de drie groepen «'s overwinnaar tevoorschijn
zullen komen.
^&
Tijdens deze derde ronde c^zaterdagmiddag in de zaal
van café Eskes te Vorden werd gespeeld, kwamen de
beide Vordense spelers Ab en Wim Wassink goed voor
de dag en wisten beiden hun partij in winst om te zetten. Speciaal de zege van Ab Wassink op G. Mutter
uit Ulft is beslist verrassend te noemen.
In groep A moest de partij tussen de beide ongeslagen
spelers Bouwhuis en Van Campen worden afgebroken,
terwijl in groep C de kampioen van vorig jaar, Bennie
Smeenk eveneens niet in het strijdperk trad.

T.C.M. motorenbedrijf
voor een nog betere en snellere
motorenrevisie. Levertijd min. 24 uur
max. 3 dagen. 10.000 km garantie.
ZIE ONDERSTAANDE PRIJZEN
Opel 1200 - 1500 - 1700
Mercedes 190 DC

ƒ 510,—
ƒ 1100,—

FIAT 600

ƒ

FIAT 1100 - 1200
Ford 12M V4 - 15M V4 . 17M V4
Cortina 1200 - 1500

ƒ 585,—
ƒ 595,—
ƒ 520,—

495,—

Van de niet vermelde motoren geven w^j gaarne
prijsopgave.
Garages en handelaren normale korting.
Motoren kunnen bij ons worden uitgebouwd en
ingebouwd waarbij kosten plm. ƒ 60,— berekend
worden zonder olie, bougies enz.
VARVIKSWEG 2 - ENSCHEDE
TELEFOON 24367 b.g.g. 26747

Bama naarsokken
IN UW RUBBERLAARZEN
ALTIJD VOORRADIG

WullinksScnoennandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

VOOR HET OVERTREKKEN EN
BIJVULLEN VAN UW

matrassen

Grote paardenmarkt
(KOLDERMARKT)

Op woensdag 8 nov. te

Hengelo (Gld)

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Aankoop prijzen voor de
verloting.

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

De Marktvereniging

Keurkollektie
•

HERENVESTEN

• PULLOVERS
• PULL POLO'S
•

SPORTTRUIEN

•

SWEATERS
ENZ.

ENZ.

ui nm M
RAADHUISSTR.. VORDEN

PETROLEUM

Nu oolc verkrijgbaar
aan onze pomp
Enkweg 3. Lage prijs
Afgehaald
G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1811 en 1217

AUTO V t R H U U R

(zonder chauffeur)
GROOT JEBBEVK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

O.L. Dorpsschool
Hackfortfeest
OP WOENSDAG 8 NOVEMBER A.S.
IN DE SCHOOL

Kinderen, die vóór l oktober 1968 zes jaar worden
en de o.l. dorpsschool gaan bezoeken, zijn
woensdagmiddag 8 november om kwart over één
van harte welkom.

^^^^•^•^•^^^^^^•^^^^

mam
WEES

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

De ouderkommissie

DONDERDAG

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN

voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Reklamedagen!

VRIJDAG

DANLON
PANTY-NYLONI
Nylons die ineens overgaan in een kort nauwsluitend broekje, in diverse
modetinten. 4.95 - 5.90

VERANDERLIJK
IS H ET KEN MERK
VAN VROUWELIJKHEID!

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

vrijdag en zaterdag

Varkensvlees
Fricandeau
Rollade
Schouderkarbonade
Fijne rookworst
Heerlijke koffie
Plockworst
Boterhamworst
Margarine
Rundvlees«. ™* vanaf
500 GRAM

WOONWIJS

PANTY-NYLONS

ZAAK

WEGWIJS

500 GRAM

KIES
DE JUISTE
VLOERBEDEKKING VOOR
HAL
EN TRAP!
Hal en trap zijn 't eerste gezicht van

500 GRAM

^^

tel. 1386

GRAM

wegwijs

250 GRAM

100 GRAM

100 GRAM

uiij maken u graag ••

Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264
Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6>/ 2 % RENTE
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. LJjftogt,

B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg

H.LUTH
NIEUWSTAD

3 PAK

75
125
50
3O
84
248

Zie aanbiedingen in de winkel

M. Krijt

VORDEN

Vorden - Rund-, kalfa- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Marklin treinen
geheel kompleet met transformator
reeds vanaf

f 29,50

UW SALARIS VIA DE B O E R E N L E E N B A N K !
* veilij
* gemakkelijk
* zonder kosten
en.
een rente van

Koerselman
WINKELCENTRUM - TELEFOON 1364

Zoekt u nieuwe meubelen?
Kom dan eens vrijblijvend kijken

Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

« GROTE VOORRAAD
• 100% KWALITEIT
• EN . . VOORDELIGE PRIJZEN

Voor elk doel
BEHANG

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

—

295

500 GRAM

uw woning. Maar l Het zijn ook de
plaatsen waar de eerste vieze voeten binnenkomen ! Daarom
is 't zo moeilijk om de juiste vloerbedekking te kiezen. Het
moet mooi zijn, maar ook sterk én makkelijk te reinigen én
slijtvast én ... Een probleem? Wij - als moderne woninginrichter - hebben ons voor u in dit probleem verdiept.
We kunnen u een eerlijk en goed advies geven. Bijvoorbeeld
Lana of Tredford of Tapisom of Tapiflex of Heugafelt of
Dessonil. De keuze hangt af van de eisen die u stelt. Komt
u eens langs om hierover 'te praten.

W. Eijerkamp
Vorden

EN

17O
198
15O
198

500 GRAM

Extra reklame!

Vandaar in Danion nylons
een keuze uit een waaier
van kleuren. Danion nylons vanaf 2.25.

SPECIAALZAAK

VERF
VAN

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

De woninginrichting voor Vorden en omstreken

Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

YOQR

Open ook een Gezinsrekening bij de

Boerenleenbank

VORDEN

Kranenburg D 127 a
TELEFOON 6769

de bank voor iederéén

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

960 VESTIGINGEN

Het bestuur der Ver. van Chr. Doeleinden

„Irene'
Marlens

vergadering

Wapen, en Sporthandel

te houden op vrijdag 10 november
a.s. 's avonds 8 uur in het catechisatielokaal der Ned. Herv. Kerk.

MINISTECK
MOZAIK
FA G. PONGERS
PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen
OVERHEMDENREPARATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
MELKKARRETJES
ƒ 110,— . ƒ 125,—
WECO

Emkweg 3

AGENDA:

Liquidatie der vereniging om te komen tot een „Stichting".
Indien het vereiste- aantal leden niet
aanwezig is, wordt op diezelfde avond
en plaats om 8.30 uur een tweede
vergadering gehouden.
Het bestuur

Drukkerij Weeuers
uoor al uw familiedrukwerk

Zij kwam hardnekkig terug op haar vraag van zoeven of hij duitser
was.
Zijn stem scheen uit een ver land terug te keren: „Wat vraag je nu
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!'
ineens Lia? Ja, ik ben een Rijksduitser. Mijn vader was Hollander.
Calvinist, Bijbelkenner. Hij las me oneindige stukken voor uit de
Bijbel, uit Flavius Josephus, en uit De Havelaar. Ik ben Europeaan,
Henri van Dorsten
tijger, menseneter, zoals Multatuli schreef."
Hij lachte en zei droog: „Nee, niet bepaald". Ernstig bezag hij haar Zij bracht haar hoofd zacht tegen het zijne: „Dat van menseneter
profiel. Hij dacht: „God zij dank. Haar neus is tenminste niet vol- kan kloppen, Martin" zong haar stem bij zijn oor. „Maar wat doe
maakt. Ze heeft verrukkelijke tanden." Ineens wendde hij zich van je in het dagelijkse leven? Voor wie werk je?"
haar af, hij dacht: ben ik dan vergeten waarvoor ik hier kwam? Hij kuste haar ogen.
Niet achtend het kind, noch mijn opdracht betreffende het werk Ze merkten eerst niet dat een ander het tafereel stond aan te zien.
Martin zag een goedgeklede veertiger, breedgeschouderd, rustig,
van de vader voor ons?
Hij zag haar lippen beven in een lach, toen hij haar staande hield. een twinkeling van humor in de ogen. Hij dacht: „dit is niet haar
„Je kijkt me aan .alsof je me wilt opeten!" riep ze. En toen fluiste- man. Zou ze getrouwd zijn! Neen." Uit zijn rechterooghoek naar
onderen ziende, ontwaarde hij zijn koffer.
rend: „Ben je een duitser, Martin?"
Ze opende haar mond om de vraag te herhalen, maar hij bracht Lia haastte zich de mannen aan elkaar voor te stellen.
zijn linkerhand achter haar hoofd, boog zich over haar. Tussen de Martin hoorde de naam: Adri van Ulzen.
bloemen wenkten hem attentieseinen vergeefs. Bruuske bewegingen Van Ulzen stelde een vraag.
tegen het groen! De ogen van Dr. Gloede, lichtend als sterren, Het antwoord viel in diepe stilte: „Ik ben een chemicus van het
vergeefs. In de stilte van de tuin was het beven van hun adem ministerie Speer".
hoorbaar. Hij was vol verwondering over haar onstuimigheid en De blik van Van Ulzen werd doordringend, daarna heel koel.
plotseling beteugelde kracht. Ademend van tussen zijn sterke on- Lia huiverde alsof ze het koud had.
regelmatige tanden, zei hij iets in de taal van zijn moeder. Tegen „Haat u alle duitsers, meneer van Ulzen?" vroeg Martin zacht. Hij
haar ogen, die enorm glinsterden van zo dichtbij, zei hij, heftig trad op Van Ulzen toe. In zijn ogen was een positief stralende blik.
fluisterend: „Du liebliche! Du hast mir das Herz genommen. Mit Met een smetteloos witte zakdoek wreef hij over zijn voorhoofd.
deinen Augen. Lieblich ist deinc Stimme. Du hast mir das Herz Een typische geur hing er ineens in het prieel: een lotion?
genommen, mit deiner Augen einem . . .!", - woorden die kunnen De mannen waren even lang. Zonder hun hoofd te heffen, keken
vervoeren, die kunnen dwaas aandoen, letterlijk woorden van 't zij elkaar recht in de ogen.
hooglied zelf. Had ze er geen gehoor voor, was ze te nuchter voor
zulke taal?
(wordt vervolgd)

De dood van Kubizek

