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Onder dit motto zal ook dit jaar weer de Nationale
kollekte gehouden worden, van 31 oktober tot 6
november a.s.
De opbrengst komt ten goede aan onze geestelijk
misdeelde medemens, d.w.z. aan een kategorie uit
onze samenleving, die ruim 250.000 Nederanders
omvat.
Veelal in stilte wordt in Nederland de zwakzinni-
genzorg beoefend zoals veelal het leed ook in stil-
te gedragen wordt c.q. opgelost. Hoe moeilijk is
het voor de ouders om te trachten hun kind, dat
geestelijk gehandicapt is, niet alleen als een opga-
ve te zien, maar ook als een gave.
Het is immers de taak van de ouders om hun kind
tot maximale ontplooiing te brengen, opdat het
later een plaatsje, hoe bescheiden dat ook moge
zijn, in de maatschappij kan innemen en hierin
een aangepaste taak kan krijgen. Onze samenle-
ving acht, wellicht ook omdat het maatschappelijk
werk in de stilte geschiedt en weinig spektakulair
is, het geestelijk misdeelde kind meer onvolwaar-
dig dan de lichamelijke ziekte, die min of meer in
de vrijheid staat en dus in de volwaardigheid.

Gelukkig kan gekostateerd worden, dat hierin de
laatste jaren een gunstige wending is gekomen,
hetgeen grote invloed uitoefent op de individuele
levensinstelling der ouders, die de zorg hebben
voor een geestelijk gehandicapt kind.
Veel goed werk wordt verricht door de onderwij-
zers, verbonden aan scholen voor buitengewoon
onderwijs, de pioniers van de zwakzinnigenzorg.
Het gespecialiseerd maatschappelijk werk in deze
sektor kon eerst goed op gang komen, toen het
Ministerie van Maatschappelijk werk in 1957 dit
werk ging subsidiëren.
Ondanks een extra subsidie van het Ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, provinci-
ale- en gemeentelijke subsidies dient het partiku-
liere initiatief evenwel voor de noodzakelijke aan-
vullende middelen te zorgen.
Deze nationale kollekte wordt gehouden door de
drie landelijke instellingen voor sociale- en peda-
gogische zorg, t.w. „De Nederlandse Vereniging
voor Sociaal Pedagogische Zorg", „De vereniging
van de H. Jozef van Cupertino" en „De Protestant
Christelijke Vereniging tot Bevordering van So-
ciale en Pedagogische Zorg" en de drie ouderver-
enigingen, resp.: „Helpt Elkander", „Voor het
Zorgenkind" en „Philadelphia".
Er is reeds veel tot stand gebracht, bv.: kleuter-
schooltjes voor imbeciele kinderen (deze worden
door het ministerie van O. K. en W. nog niet als
„school" erkend), -dagverblijven voor zwaar gees-
telijk en/of lichamelijk gehandicapten, -maatschap-
pelijk werk onder zwakzinnigen, -tehuizen voor
geestelijk gehandicapten, die ouderloos zijn, -inter-
naten, -observatiecentra, -werkplaatsen. Al deze
aktiviteiten gaan uit van het partikulier initiatief.
Bezint u zich eens op uw eigen materiële voor-
spoed, uw gezinsgeluk, uw rijkdom gezonde kin-
deren te hebben, dan zijn wij ervan overtuigd, dat
u ter bevordering van het geluk van de geestelijk
misdeelde medemens de a.s. kollekte extra zult
steunen. Wilt u de kollekte daadwerkelijk steunen,
geeft u dan op als kollektant bij mevr. Hengeveld,
B. v. Hackfortweg 24, Vorden. De helft van de
kollekte blijft bestemd voor de geestelijk gehandi-
capten uit deze omgeving.

U VOELT ZICH
OP UW GEMAK MET

„PANTOLUX"
pantoffels

PRACHT KOLLEKTIE VOORRADIG

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Kerkdiensten

ZONDAG 6 NOVEMBEB

Ne d. Her v. K e r k
9 uur ds. L. C. J. Visbeek
10.20 uur ds. L. C. J. Visbeek Jeugddienst

G e r e f . K e r k
's Morgens 10 uur ds. Th. P. van Belzen
's Middags 3 uur ds. W. A. Jelsma van Lochem

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOBEN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DEENST WIJKVEBPLEEGSTEBS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

SPBEEKUUB MAATSCH. WEBKSTEB
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
V-m. 8.30—-9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTBEGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BBAND MF.I DEN^^io. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Richard Hermaml|^ohannes, zoon van
H. J. Gotink en F. J. te Moller.
Ondertrouwd: J. W. M. van der Logt en M. Rie-
dijk; G. D. Nijenhuis en G. Groot Roessink; P. C.
van Ooijen en A. C. Kost; G. J. B. Kruisselbrink
en J. B. Debbink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

NED. HEBV. KEBK

Zondag 6 november 1966

JEUGDDIENST
Ds. L. C. J. Visbeek

Onderwerp:
„Waarom telkens weer die oproep
nuchter te ztfn?"

Aanvang samenzang 10.20 uur.

Raadsagenda
Openbare raadsvergadering van de Raad dezer
gemeente, te houden op donderdag 3 november
a.s., des namiddags half acht in het gemeentehuis.
Aan de orde is:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Verkoop bouwterrein in plan „Zuid" aan de

n.v. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.
5. Idem aan Mevr. de Wed. B. J. Groot-Roes-

sink-Golstein te Vorden.
6. Idem aan Mevr. de Wed. F. Bargeman-Eskes

te Vorden.
7. Idem in plan „Boonk" aan de heer H. Bannink

te Vorden.
8. Vaststelling vermakelijkheidsbelastingveror-

dening.
9. Vaststelling gemeentelijke bouwverordening.

10. Vaststelling Instructie Ambtenaren Bouw- en
Woningtoezicht.

11. Gemeentelijke garantie hypothecaire geld-
lening.

12. Vaststelling gemeentebegroting 1967 en be-
groting gemeentelijk woningbedrijf 1966-1967.

13. Begrotingswijzigingen.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Waarschuwing: trottoir geen r\jweg
De groepscommandant der Rijkspolitie te Vorden,
meent een ernstige waarschuwing te moeten rich-
ten tot wielrijders en bromfietsen, die de trottoir
als rijweg gebruiken. Zij stellen daarmede het
leven van voetgangers en speciaal dat van kin-
deren n ouden van dagen in gevaar.
Ook zijn er automobilisten die het trottoir als
parkeerplaats gebruiken. Dit is niet geoorloofd.
De commandant heeft zijn manschappen opdracht
gegeven tegen overtreders direct proces-verbaal
op te maken.

Najaars(kring)vergadering C.B.T.B.

In hotel „Het Wapen van Vorden" hield de Kring
Vorden van de C.B.T.B. onder leiding van de heer
D. J. Luimes uit Hummelo een druk bezochte
najaars (kring) vergadering.
Na het zingen van Ps. 84 : 4 en de lezing van
Ps. 49 sprak de voorzitter een welkomstwoord
inzonderheid tot Drs. Broekhuis en enige aan-
wezige hoofdbestuursleden.
Vervolgens werd het woord verleend aan Drs.
Broekhuis die een korte inleiding hield over „Sa-
menwerking". Spr. wees er op dat samenwerking
van de drie standsorganisaties soms van groot
belang kan zijn als voorbeeld wees spreker op
wat door samenwerking in de regenzomer 1965
was bereikt. Doch het is onjuist aldus spr., wan-
neer men de mening is toegedaan dat door samen-
van de 3 standorganisaties de contributie met
plm. eenderde deel moet worden verlaagd. De
C.B.T.B. wil evenwel de huidige samenwerking
met de ondere organisaties wel uitbreiden doch
de C.B.T.B. moet als basis steeds het evangelie
behouden. Omtrent het Landbouwschap is de
C.B.T.B. van mening dat opbouw op de organisa-
ties voorkeur verdient. Hoewel het prijsbeleid nog
veel te wensen overlaat valt het accent toch meer
en meer op het struktuurbeleid. Het ontwikke-
lings- en saneringsfonds ontving uit Gelderland
reeds meer dan 2000 aanvragen, waarvan de
grootste helft voor ontwikkeling. De uitkering
vanwege de saneringsregeling is belangrijk ver-
hoogd in verband met de gestegen loonindex. De
uitkering kan praktisch als waardevast worden
beschouwd. Het was volgens spr. jammer dat
Ged. Staten in de ideeënschetsen inzake de ruim-
telijke indeling van Gelderland té eenzijdig gelet
hebben op de belangen van de recreatie.
Het is voor de land- en tuinbouw niet aanvaard-
baar dat de modernisering belemmerd wordt door
allerlei bepalingen omtrent de aankleding van het
landschap. Vevolgens wees spr. er op, dat con-
tributieverhogingen voortvloeien uit de stijgende
onkosten. Ook was het aan te bevelen jeugdige
leden welke lid zijn van jongeren en een organi-
satie voor ouderen op de contributie reductie te
verlenen.
De heer Dijkstra wees vervolgens op het nut van
de kwaliteitscontrole bij de melk. De melkvee-
houderij is momenteel van groot belang. Bij de
varkenshouderij is voorbhoedinenting tegen mond-
en klauwzeer een moeilijk probleem, aangezien
deze te vaak verwisseld wordM^
Nadat enige vragen naar gt^Bgen waren be-
antwoord wees de heer Mulder nog op het nut
van een boerengezinsdag, zoals deze in de Kring
Aalten zal worden gehouden. Getracht zal worden
ook in uo Kring Voruen een dergeiiJKO boeren-
gezinsdag te organiseren.
De voorzitter dankte de hoofdbestuursleden voor
hun uiteenzettingen waarna n« Broekhuis met
dankgebed eindigde.

FINALISTEN DISTBIKT OOST BEKEND
In zaal Eskes werd de laatste ronde gespeeld van
de vooronden om het jeugdkampioenschap van
Gelderland.
De uitslagen in groep A waren: Mutter (Ulft)—J.
Ziemerink (Eibergen) O—2; G. van Kampen
(Doetinchem)—J. Leunk (Vorden) 2—0. De eind-
stand luidt: 1. G. van Kampen 5 punten; 2. en 3.
J. Leunk en J. Ziemerink 3 punten; 4. Mutter l
punt.
Groep B: E. Jongkoen (Winterswijk)—-W. Was-
sink (Vorden) O—2; H. Meurs (Zutphen)— H.
Bouwhuis (Eibergen) l—1. Eindstand: 1. H.
Bouwhuis 5 punten; 2. W. Wassink 3 punten; 3.
en 4. E. Jongkoen en H. Meurs 2 punten.
Groep C.: B. Rietman (Vorden)—C. Juriens (Ei-
bergen) O—2; B. Smeenk (Ruurlo)—H. Eggink
(Vorden) 2—0. Eindstand: 1. B. Smeenk 6 pun-
ten;; 2. C. Jurriens 4 punten; 3. en 4. H. Eggink
en B. Rietman l punt.
Groep D: J. W. Kok (Laren)—W. Rougoor (La-
ren) 0—2; G. Hietbrink (Laren)—J. W. Kok (La-
ren) 2—0. Eindstand: 1. W. Rougoor 4 punten;
2. G. Hietbrink 2 punten; 3. J. W. Kok O punten.
De winnaars van elke poule zullen worden af-
gevaardigd naar de kampioenschappen van Gel-
derland. De partijen die de spelers in Arnhem
tegen elkaar moeten spelen gelden tevens voor
het jeugdkampioenschap van District Oost.

Damkampioenschappen van Gelderland
Vader en zoon Wiersma uit Vorden doen in de

Tweede Klasse een goede gooi naar de titel
In Arnhem werd zaterdagmiddag de vierde ronde
om het kampioenschap van Gelderland gehouden.
De uitslagen in de Hoofdklasse waren: Van Aal-
ten (Huissen)—Braam (Haalderen) l—1; Van
Dijk (Wageningen)—Van Silfhout (Bennekom)
l—1; De Groot (Apeldoorn)—Nijenhuis (Vorden)
2—0; Kamperman (Huissen)—Linssen (Huissen)
l—1; H. Kleinrensink (Wageneningen)—D.
Kleinrensink (Wageningen) l—1.
Eerste Klas: Berkelder (Sinderen)—Bruggink
(Varsseveld) O—2; Smeenk (Ruurlo)—Laset (Do-
dewaard) l—1; Dimmendaal (Laren)—Van de
Broek (Deest) 2—0; Hermsen (Arnhem)—Berk-
hof (Rhenen) 2—0; Leenders (Gendt)—Barten
(Nijmegen) 2—0.
Tweede klasse: Brink (Arnhem)—Smids (Elden)
2—0; S. Wiersma (Vorden)—Van Eldik (Slijk-
Ewijk) 2—0; J. Wiersma (Vorden)—Van Aggelen
(Wageningen) l—1.
Met nog één ronde te spelen staan vader en zoon
Wiersma uit Vorden er bijzonder goed voor. Bei-
den zijn nog ongeslagen en nemen met 6 punten
een gedeelde eerste plaats in. De Arnhemmer Van
Brink staat op de tweede plaats met 5 punten.
De overige deelnemers zijn reeds voor de boven-
ste plaats uitgeschakeld. Het programma voor
zaterdag luidt: Van Brink-S. Wiersma; J. Wiers-
ma—Smids; Van Aggelen—-Van Eldik.

IF
VOOR TIENERS

COAT'S
JAGEBSJASSEN
JACKS
LANGE PANTALONS
PABAPLUIE BOKKEN
PAABSE TBUITJES
GEBBEIDE JAPONNEN
BABETTEN EN MUTSEN

Dit alles is „in" by

Jol i j t en Profijtshow met zang van Ben Steneker

Een groot aantal dames heeft verleden week ge-
noten van de „Jolijt en Profijtshow", welke plaats
vond in zaal Schoenaker op de Kranenburg. Deze
avond van pret en voordeel werd gratis aange-
boden door de fa. Schoenaker, levenmiddelenbe-
drijf, in samenwerking met een wijnhandel en li-
keurstokerij te Kampen en de fa. Ackerman en
Kamphuis (Vivo) te Zutphen.

Als manager van het gezelschap trad op de heer
Lampe uit Apeldoorn. Nadat een ieder een heerlijk
kopje koffie was aangeboden van de fa. Acker-
man en Kamphuis, heette de heer Lampe de vele
dames en heren van harte welkom. Spr. zette in
het kort het doel van deze avond uiteen nml.
om diverse produkten aan de huisvrouwen te
tonen en te demonstreren, waartoe het gezelschap
van stad tot dorp trok door geheel Nederland. Met
behulp van zijn assistente me j. Irene van Bergen
demonstreerde hij hierna allerhande artikelen o.a.
droogsnelschuimer, kunststofspons, schoonmaak-
pakket, meubelemulsie, wonderpolish, anticondeng
etc. Al deze artikelen konden op deze show voor
gereduceerde prijzen worden gekocht, terwijl men
nog eens extra profijt kreeg bij aankoop van een
huishoudpakket.
L>L>z,t„- veic uauu^t! verrassingen werden met leuke
plaatjes gezellig muzikaal omlijst. Tussen de be-
drijven door vond er een muzikale quiz plaats,
waarbij mej. A. Lichtenberg als winnares te voor-
schijn kwam en een aardige suprioe in ontvangst
kon nemen, terwijl de troostprijs voor mevr.
Zents, Medler was.
Het hoogtepunt van de avond kwam hierna t.w.
het optreden van Nederlands Country & Western-
zanger nummer l, Ben Steneker.
Deze bekende radio- en T. V. -zanger, die reeds
tientallen grammofoonplaten op zijn naam heeft
staan bracht de gehele zaal in vervoering met zijn
prachtige stem. Hij zong o.m. „Detroit City", ,,La
Spanjola", een jodellied „She told me, how to
yodell" en het humoristische „Alida, Kapittelstok-
je van kandy". Hij werd hiervoor met een lang-
durig applaus beloond.
In de pauze werd een heerlijk glas wijn aange-
boden door de fa. Siebrand, wijnhandel en likeur-
stokerijen te Kampen.
In het 2de gedeelte van de avond werden de kwa-
liteiten van diverse cosmetische artikelen onder
d loep genomen o.a. shampoo, haarversteviger,
after shave, handcrème, Tabaczeep, eau de co-
logne etc., waarna de heer Lampe opnieuw een
prijzenregen liet neerdalen door verloting van een
aantal ingeleverde bestelkaarten. Prijzen werden
gewonnen door de dames Takkenkamp, Huls, Pel-
grom, Timmer, Beaufort, Pardijs, Reintjes, Veld-
huis-Verbeek, terwijl mevr. Hoebink-Blumink in
aanmerking kwam voor de gratis artikelen vol-
gens de door haar ingevulde bestelkaart. Na en-
kele verrassende manipulaties met een bankbiljet
van ƒ 10, — kwam het einde van deze avond met
een tweede optreden van Ben Steneker, die met
een potpourri van populaire tophits de zaal ander-
maal in extase bracht.
Na een klaterend en welverdiend applaus voor al
het gebodene .van deze avond, zakte het doek
voor de laatste maal.
Naar we vernemen zal er, uitgaande van de
„Jolijt en Profijtshow" op zaterdag 5 november
a.s. in de „Harmonie" te Neede, een Talentenjacht
worden georganiseerd, waaraan amateurs in ieder
genr muziek kunnen deelnemen.

Nutsavond

Gaarne wijzen wij U op de mooie toneelavond die
a.s. zaterdag in het Nutsgebouw gegeven wordt.
De toneelgroep van het Nut in Borculo zal op
vlotte wijze de klucht „Oscar" voor het voetlicht
brengen.
Na het toneelstuk zal er gelegenheid zijn voor
een gezellig dansje. Zie advertentie in dit nummer.

Schenkingen
De bekende, overleden Vordenaar Jan van der
Wal, heeft ƒ 15.000,— voor de Johanna Stichting
en Het Dorp en ƒ 15.000,— voor enkele Blinden-
organisaties geschonken.

Nagekomen giften Vluchtelingenhulp

Voor de aktie Vluchtelingenhulp is nog voor een
bedrag van ƒ 56,— aangiften binnengekomen, wat
inmiddels per giro is overgemaakt. In totaal is
door het Comité Vorden nu ƒ 4936,05 afgedragen.



Nog ruim een maand
en onze nieuwe zaak is klaar!

In verband hiermede begint donderdag 3 nov. om 8 uur onze grote

OUNOPRUIMING
Meubelen Matrassen
Vloerbedekking Dekens enz.
Overgordijnen

nu stukken voordeliger en... uit voorraad!
*

Vesten, pullovers, rokken, blouses, pyama's, werkkleding,
lakens, slopen, ondergoed enz.

nu 10 tot 50 procent korting!

VELE COUPONS EN RESTANTEN

Goederen buiten
de opruiming

10 pet. korting

Grijpt nu uw kans!

Complete woninginrichting - Manufacturen - Vorden
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1514

De door U gekochte goederen bewaren wij desgewenst gratis!

no. 3FEUILLETON

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Het zou een meisje van buiten Blmwood kunnen
zQn. Misschien meent hij het niet ernstig met
Shirley. Ik mag die knaap niet zo erg. Het maakt
zo de indruk alsof hij denkt dat alle cadeautjes
aan de kerstboom voor hem alleen zijn.' .Mis-
schien ben je jaloers.' ,Op Shirley?' ,Je ging vroe-
ger met haar om.' ,Dat behoort tot de „oude ge-
schiedenis". Ik ben al tijden niet met Shirley uit
geweest.' Bill keek haar glimlachend aan. ,Eens
lang gededen, dacht Ik dat ik verliefd op haar was,
maar ik werd niet aangemoedigd. Dat gebeurde
allemaal voor ik op jou verliefd werd. Tussen
twee haakjes, heb je er al een idee van wie direc-
teur van Hawthorne wordt?'
,Nou begrijp ik waarom je met me wilde praten.
Ik dacht wel dat je iets anders in je hoofd had dan
koffie. Jij spurt altijd naar een nieuwtje.' ,Ik kan
niets laten drukken voor het officieel is.' ,Maar je
snuffelt graag rond.' ,Dat is zeker. En er is iets
wat de hele stad zich afvraagt: wie wordt de op-
volger van Dr. John. Geloof jij dat Dr. Glenn het
wordt?' .Misschien. Of Dr. Adair, of een van de
andere artsen.' ,Ik vind Dr. Adair beter geschikt
dan Dr. Glenn.' .Mogelijk,' zei Jeanie snel. Te snel
voor Bill. ,Ik dacht wel dat het zoiets was," zei hij
scherp. ,Wat bedoel je in 's hemelsnaam ?' ,Ik heb
altfld gedacht dat je zo'n beetje verliefd was op
Stephen Adair.' .Luister eens, Bill.' Jeanie ging
rechtop zitten. ,Als ik verliefd word dan is het
alles of niets. Maar nooit een beetje. Wat Dr.
Adair betreft: hij is een heel goede vriend van me.
Ik mag hem graag en ik werk graag voor hem.'
,Wat een heel goede basis is. Heel logisch.' .Basis
voor wat?' ,Voor liefde.' ,Als ik verliefd word ...'
zei Jeanie, waarna ze aarzelde. Bill zei: ,Als en
indien. Ik betwyfel het. Jij vereert de doktoren. Jjj
denkt dat ze anders zijn dan andere mannen en
zeker beter. Als jtJ ooit verliefd wordt, is het
waarschijnlijk op een dokter; met iemand anders

zou je geen genoegen nemen. Jij denkt alleen
maar aan het ziekenhuis en aan iemands lever of
galstenen.' ,Hou toch op, Bill', zei Jeanie goed ge-
humeurd, terwijl Bill de parkeerplaats voor Cand-
leleight binnenreed. Ze vonden een tafeltje op het
terras en Jeanie zei: ,Als ik zo'n vreselijk mens
ben, waarom trek je je dan nog iets van me aan?'
,Dat vraag ik me ook wel eens af. De helft van
de tijd let je niet eens op wat ik zeg. En als ik er
dagen van te voren in slaag een afspraakje met
je te maken, komt er altijd wel een excuus.' ,Ik
heb geen excuus, Bill. Ik ben graag bij je, maar
ze kunnen me altijd oproepen. Dat schijn je altijd
te vergeten.' ,Ik weet het. En als Dr. John niet
zeventig was, zou ik achterdochtig worden. Je bent
geen man zo toegewijd als hem. Overigens, nu we
over het ziekenhuis praten, er gaat een gerucht
dat Dr. Metzdorff het wordt.' ,Dr. Metzdorff?'
Jeanie's verbazing was niet te miskennen. ,Ik
vraag me af hoe dat ontstaan is. Ik ben er zeker
van dat Dr. John hem nooit tot zijn opvolger zal
benoemen.' ,Ik dacht dat Metzdorff een goede re-
putatie had.' ,Hij stelt een goede diagnose. Maar
hij is niet erg geliefd bij de andere doktoren.
Trouwens bij het gehele ziekenhuispersoneel niet!'
,Wat weet je eigenlijk van hem?' .Niemand weet
er veel van. Hij kwam natuurlijk met goede aan-
bevelingen, anders zou hij nooit zijn aangenomen.
Hij is half Russisch, dat weet je waarschijnlijk
wel. Ze zeggen dat hij een tijd in een gevangenen-
kamp is geweest, en dat hij daardoor zo scherp
geworden is. Hij leidt een eenzaam leven.' .Woont
hij nog steeds bij Miss Julie?' ,Ja, ik geloof dat
dit een van de dingen is waarom men hem niet
mag. Sinds hij daar woont, houdt hij al haar
vrienden van haar weg. In feite wil hij helemaal
niet dat ze bezoek krijgt. Volgens hem hebben de
vorige doktoren die haar behandeld hebben des-
tijds een verkeerde diagnose gesteld.' ,Wat vindt
hij van haar?' ,Hij zegt dat ze onder andere een
zenuwontsteking heeft. Miss Julie zei altijd dat
ze arthritis had en wel in hoge mate. Dr. John,
rechter Graham en nog een paar vrienden bezoch-
ten haar minstens eens per week om te schaken of
te kaarten; we gingen daar allemaal heen. Nu
vindt Dr. Metzroff dat bezoek haar te veel op-
windt.

Hij heeft ervoor gezorgd dat Louella, dat neger-
meisje dat al jaren voor haar gezorgd heeft, werd
ontslagen omdat ze te veel praatte - er is nu een

Chinese kok: Sing Lee. En een verpleegster van
middelbare leeftijd, een zekere mevrouw Monski,
die ongenaakbaar moet zijn.' .Misschien heeft hij
het op Miss Julie's geld gemunt.' ,Dat wordt be-
weerd. En daar hij haar toestand toch wat verbe-
terd schijnt te hebben, krijgt hij misschien ook
wel iets.' .Waarom leg je de nadruk op schijnt?'

,Miss Julie schijnt niet meer zoveel pijn te hebben
en daardoor denkt iedereen dat haar toestand ver-
beterd is. Dr. Metzdorff noemt haar ziekte neuri-
tis, geen arthritis. En hij heeft haar pijn wat kun.
nen verminderen.' ,Dat is gemakkelijk. Iets verdo-
vends.' .Zoiets mag je van een te goeder naam
bekend staand arts niet verwachten.' ,Je weet heel
weinig van hem af.' ,Dat is zo,' zei Jeanie be-
dachtzaam. ,Ik wilde haar bezoeken - maar toen
ik kwam werd ik heel beslist door mevrouw Mons-
ki afgewezen.' Bill rookte aan een stuk door en
Jeanie moest hem er op wijzen dat zijn koffie
koud werd. ,Ik zou er wel eens heen willen gaan,'
zei hij. ,Wat mij interesseert is, of ze werkelijk
te ziek is om bezoek te ontvangen, of dat Dr.
Metzroff met opzet haar vrienden weghoudt.' ,Jij
vindt het allemaal nogal vreemd, niet?' ,Laat ik
zeggen dat ik vind dat hij zich wat al te zeer
uitslooft voor zijn patiënt. Je weet dat Miss Julie
eigenlijk nooit echt ziek leek - tenminste niet zó
dat ze iemand kon ontvangen. Ze heeft geen fa-
milie, heb ik begrepen. En ze is ook erg rijk, niet?'
,Ik geloof dat ze de rijkste inwoonster van Elm-
wood is. Waar wil je heen, Bill?' Bill had Julie
dikwijls bezocht daar ze graag met hem praatte
en een vlugge geest bezat. Ze scheen zijn bezoe-
ken altijd zeer te appreciëren en ze had hem eens
toevertrouwd dat ze, toen ze nog jong was, zich
zeer tot het journalistieke vak aangetrokken had
gevoeld. Maar de laatste keer dat hij naar het oude
Georgiaanse huis op de heuvel had gegaan, had de
verpleegster hem afgepoeierd, precies zoals ze ook
Jeanie behandeld had. In antwoord op Jeanie's
vraag zei hij: .Misschien is het in zijn belang dat
er geen bezoekers komen.' ,Dat klinkt niet te
best.' .Verdacht,' gaf Bill toe. ,En dat vind ik de
hele zaak ook. Kun je Miss Julie niet beroeps-
halve bezoeken' .Alleen als Dr. Metzroff me laat
roepen, wat hij zeker niet zal doen. Ik heb haar
dikwijls verpleegd toen Michael nog haar behan-
delende geneesheer was. Maar nu is Dr. Metzroff
haar arts en willen de andere artsen zich er niet
mee bemoeien. Nu hij er in huis woont, is er wei-

nig kans om er binnen te dringen zonder dat hij
het te weten komt.' ,Wat vindt Dr. John ervan?'
,Als geneesheer doet hij geen uitspraak. Hij zegt
alleen dat hij het jammer vindt dat hij er niet
meer heen kan gaan en hij is bang dat Miss Julie
zich wel eenzaam zal voelen.' .Geloof je dat hij
volledig vertrouwen in Metzroff heeft ?' ,Ik ge-
loof niet dat Dr. Metzroff in dienst zou blijven als
dat niet zo was.' .Goed. Laat het onderwerp dan
maar rusten,' zei Bill, die innerlijk van plan was
toch eens een kijkje te gaan nemen. ,Ik zal je zeg-
gen wie ik graag benoemd zou zien.' Jeanie keek
vragend naar hem op en Bill zei: ,Michael Wayne.'
Jeanie schudde het hoofd. ,Dr. John mag Michael
graag, maar ik geloof niet dat Michael die baan
ambieert. Hij gaat graag z'n eigen weg en brengt
veel tijd bij zijn patiënten door. Het is een grote
verantwoordelijkheid directeur te zijn.' ,Maar Mi-
chael is chirurg, net als Dr. John, en het zou toch
logisch zijn dat hij hem op zou volgen.' ,Als chi-
rurg doet hij dat zeker, of hij nu directeur wordt
of niet. De anderen zijn op hun gebied even goed.'
.Michael is het type dat een ziekenhuis nodig
heeft. Niet een man ais Peter Glenn die altijd
aan zichzelf het eerst denkt; of een man die ultra
moderne methoden wil volgen zoals Stephen Adair
...Grote genade, menslief, zit je te geeuwen?'
,Het spijt me, Bill, maar sinds gisternacht heb ik
niet meer geslapen.' ,En heb je vannacht weer
dienst?' ,Als mijn patiënt de nacht haalt.' ,Als
dat niet gebeurt, ga je dan met me uit?' ,Bel me
vanmiddag laat op.' ,Als het vanavond niet kan,
wanneer ben je dan vrij?' ,Als je het dan nog
niet vergeten bent.' .Jeanie probeerde tevergeefs
een geeuw te onderdrukken. ,Bill, je moet me
naar huis brengen. Ik word steeds slaperiger.'
Bill betaalde hun vertering en terwijl ze naar de
wagen liepen mopperde hij over haar onmogelijke
werkuren.
Jeanie had daarna vier nachten dienst en de vijfde
avond zag Bill haar in Toni's restaurant dineren
met Dr. Stephen Adair. Zijn eerste impuls was
rechtstreeks naar hun tafeltje gaan en een verkla-
ring te eisen, maar natuurlijk deed hij dat niet.
Het was zijn grootste bezwaar tegen Jeanie - ze
vond haar afspraakjes niet belangrijk genoeg om
te onthouden. Ze dacht alleen maar aan dat ellen-
dige ziekenhuis en die doktoren. De volgende
ochtend belde hij haar op en begon onmiddellijk
te vertellen hoe onbetrouwbaar hij haar vond.

(Wordt vervolgd)



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van medeleven na het
overlijden van onze lieve Vader
en Grootvader

Hendrik Jan Grotenhuis

Fam. Groot-Roessink
Vorden, november 1966
Linde, E 7

Algemene kennisgeving
Bij mijn vertrek van Nieuw-
stad l naar de St. Gerardus
Majella-stichting te Beltrum,
gem. Eibergen, voor buren,
vrienden en bekenden het aller-
beste.
Vanaf nu wens ik te beëindi-
gen het lidmaatschap van alle
plaatselijke verenigingen en in-
stellingen.

A. J. MEYER

DANKBETUIGING

Aangezien het mij onmogelijk
is op korte termijn al diegenen
die mij, het zij door het aan-
bieden van een cadeau, bloe-
men of schriftelijke felicitaties
ter gelegenheid van de herden-
king van mijn 40-jarig ambts-
jubileum op l oktober j.l., hun
blijken van medeleven met
deze dag deden toekomen, per-
soonlijk of schriftelijk te be-
danken, wil ik langs deze weg,
mede namens mijn echtgenote
en kinderen, mijn oprechte
dank betuigen aan allen die
mij deze dag tot een onvergete-
lijke hebben gemaakt.

G. POTMAN,
H. K. van Gelreweg 2
Vorden

Vorden, 2 november 1966.

Te koop gevraagd: 2 stalen
waslynpalen, event. met be-
tonnen voet. De Hanekamp 23,
Vorden.

Hulp voor huishouding ge-
vraagd. D. Gerbscheid, B 73,
Delden.

Gevraagd: Net meisje voor 2V2
dag per week, voor de huishou-
ding. G. R. van Neck, Noor-
dink, Hengelo (G.), tel. 1321.

Ondergetekende houdt zich
aanbevolen voor het plukken
van knollen, zowel breedwerpig
als op rijen. H. Bosman bij 't
zwembad, telefoon 12 84.

Aangeboden: Antieke kleine
Friese Staartklok, de zgn.
„Schipper". H. Besselink, Ei-
kenlaan D 136-d, Kranenburg,
Vorden.

Te koop: 50 l, 100 l en 200 I
vuilnis en meelvaten. N.V.
Chroomlederfabriek H. A. Al-
bers, Nieuwstad, Vorden.

Te koop: Wandelwagentje.
Beernink, Raadhuisstraat 9.

Te koop gevraagd: Gasstel,
3- of 2-pits. Aanbiedingen:
Wilhelminastraat 22.

Te koop gevraagd: Foto-mat.,
desnoods oude ansichtkaarten
Stoomtrammij. „De Graafs-
chap" Zutphen-Vorden-Hengelo
samenstelling foto-archief. Zo-
nodig in bruikleen. Onkosten
worden ruim vergoed. Add.
D. W. Nout, Rotterdam, Zeis-
straat 20-A.

Te koop:

enige wollen smyrna
V L O E R K L E D E N

door groothandel op jaarbeurs
en showroom gebruikt. Grote
maten ƒ 150,— per stuk. Niet
van nieuw te onderscheiden.
Event. thuis te bezichtigen
Schrijf vol vertrouwen onder
no. 32-1 aan het bureau van
dit blad.

Te koop: 2 tomen zware Big-
gen. A. J. Vruggink, Riethuis.
Delden.

Te koop: Toom Biggen en een
nuchter stierkalf. H. A. Pel-
lenberg, C 121, Vorden.

Te koop: Toom biggen. J. Bes-
selink, B 37, telefoon 1700.

Te koop: Biggen bij E. Pardijs,
't Lange End.

ANTOON SMALLEGOOR
en
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hebben de eer u, mede namens wederzijdse

Kerkelijke inzegening zal plaats vinden om
1.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden door
de Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge.

X
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen V
huwelijk, op vrijdag 11 november om 10.30 W
uur ten gemeentehuize te Vorden.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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ft Vierakker, Leestenseweg 32
W Vorden, Schutterstraat D 167 a
W november 1966

Toekomstig adres: De Haar 26, Vorden.
A
W Receptie van 4.00 tot 5.00 uur in hotel

„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

X

X

N
X
X
X
X
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JAN «ROOT WASSINK
en
DILLY WINKELS

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk te
treden op D.V. donderdag 10 november 1966
om 2.15 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening zal plaats vinden in de
Ned. Herv. kerk te Vorden om 2.45 uur nam.
door de Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge.

Vorden, november 1966
Ruurloseweg D 17
Almenseweg 40

Toekomstig adres: Ruurloseweg D 17 te
Vorden.
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Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 6 NOVEMBER, 8 UUR:

Tarzan's verbanning
C

met: Johnny Weismuller als Tarzan.

TOEGANG 14 JAAR

Welk handig net meisje
wil bij jong echtpaar het huishoudelijke
men verlichten.
Gaarne persoonlijk aanmelden op dinsdag 7 nov.
's middags van 3.00 - 5.00 uur of 's avonds van
7.00 - 9.00 uur.

Mevr. Hooykaas
„De Boskamp" C 55, Vorden

Wintertijd, slachttijd!

Diepvrieskisten en
-kasten
in de betere merken o.a. E sta, Linde,
Marijnen.

Met gratis bederfverzekering en
5 jaar garantie.

J. H. WILTINK
Het Hoge 26 — Vorden

Koopt voordelig
Koopt kwaliteit

Koopt bij Albers!
ZELFRIJZEND BAKMEEL 2 pakken voor 98

LITERSBLIKKEN SPINAZ1E nu voor 59

REKLAME SPECULAAS 250 gram 59

CHOCOLAADJUS 200 gram 89

(iKOTE CHOCOLADEREPEN 8 stuks voor 98

DUBBELE PAKKEN CUSTAKI) deze week voor 59

LITERSBLIKKEN APPELMOES 59

(iROTE POT AUGURKEN skchts 129

MOOIE PRUIMEN per zakje 59

VOLOP VAN DELFTS TAAI TAAI

KREIJENBROEKS SPECULAAS

BANKETSTAVEN EN GEVULD SPECULAAS

OP VERZOEK NOG ÉÉN WEEK . . .

BIJ ELKE KILO SUIKER, DUBBEL PAK SPECI'LAAS 89

BIJ 5 GULDEN AAN BOODSCHAPPEN . . .

2 GROTE BANKETSTAVEN voor 98

ROOMBORSTPLAAT 200 gram 89

DE ECHTE HOLLANDSE BRUINE BONEN deze week 500 gram 79

150 gram

150 gram

150 gram

89
98
49

A.J.P. TOMATENSOEP, VERM1CELLISOKI'

EN KIPPENSOEP 3 pakjes voor 99

Waardebon
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON ONTVANGT U

10 CHOCOLADESPRITSEN VOOR 75 CENT

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

FaJ.W«flLBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

VOOR41. UW

Grote verk <fcp
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 7 november 1966
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Rubberlaarzen voor ƒ 12,—. Dekens voor ƒ 12,50. Originele
dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, slechts
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine jongensschoenen, ma-
ten 32—38. Hoge bruine jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf
ƒ 15,75. Hoge bruine schoenen, maat 38—50, ƒ 19,50

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals ƒ 12,50.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 451 ENORME KEUZE

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lüftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

Siemerink
Vorden

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

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

OEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof,
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

18 november a.s. begint de grote St Nicolaas-actie
van de Vordense winkeliers vereniging

met duizenden guldens aan geldprijzen!



Fa. J. J. Slager
Burg. Galléestraat - Vorden

T.V. Radio en Pick-up
Transistor radio met F.M.
reeds vanaf ff 124.-

VERSE HAANTJES

NEEM
GEEN BLAD VOOR DE MOND!
Spreek voluit en vrijuit met ons over een
gedegen herfstonderhoudsbeurt van uw wa-
gen. Wanneer u daar nu even de tijd voor
neemt, heeft u er weer een hele tijd plezier vanl

Aufo- Mofor- en Bromf/efsbec/n/Ven

Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

O.L. Dorpsschool
Op vrijdag 4 november a.s. vieren
de laagste klassen het

HACKFORTFEEST
Ook de kinderen die volgend jaar
voor het eerst naar school gaan mo-
gen hierbij aanwezig zijn.

Deze nieuwelingen worden die dag om
kwart over één bij school verwacht.

Bij verhindering gaarne even bericht aan school
of bij G. W. Brinkman, Zutphenseweg 56

MANNENMODE IN
"REAL-MODERN-STYLE"

VOOR MANNEN, DIE HOGE EISEN
STELLEN AAN DISTINCTIE, COUPE
EN AFWERKING HEBBEN WIJ EEN
MEESTERLIJK AANGEPASTE COL-
LECTIE. EN KEUS GENOEG.

in
VH A.C.MELLINK

RAAOHUISSTR.. VORDEN

Bezoekt de kraam van
elke vrijdag aan de
markt. Ook elke dag
aan huis verkrijgbaar.

Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITfi'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

PASFOTO'S
voor h^fcéén gemaakt,
dezelfoWlag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTO-1ERHUUR
w(zondeHBiauf f eur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

...en nu een
lekker kopje koffie!

Na zo'n verrassend eindspel komen de tongen los.
En dan valt een kopje koffie in de smaak. Lekkere koffie... dat
is Douwe Egberts Koffie. Het fijnste van de plantages,
op speciale manier gebrand en, door de grote vraag, altijd vers
bij uw winkelier verkrijgbaar.

FIJNE DESSERT 250 g 2.18
ROODMERK 250 g 1.98
PAARS MERK 250 g 1.82

Tel uit je win«!

van 110 et voor

3 stuks Sinac of Smul van 75 et voor
l zakje tum-tum
l zakje hoestmelange
3 stukken Spar toiletzecp ....^B van 110 et voor
150 gram chocolade anemonen van 98 et voor
100 gram gekookte ham van 82 et voor
l blik Spar kippesoep van 108 et voor

69 et — 10%

98 et — 10%

89 et — 10%
79 et — 10%
69 et — 10%
96 et — 10%

By twee pakken Spar koffie een gekleurde plaat van „Yogi Beer" gratis

Zegelkorting
l zak choco sprits 89 et - 9 et
l fles Spar bier 58 et - 12 et
l pak droogkokende rjjst (Sia.ni) 69 et - 14 et
l blik Europ perziken 454 gram 125 et - 25 et
200 gram kinnebakham 98 et - 10 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of

„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

Bejaarde;.kring
op donderdag 10 november om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

Schrijf-, tel-, reken-, stencil-en
adresseermachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

slagroomtompoesen
normale prijs 45 cent per stuk

dan 5 voor f 1,75

TELEFOON 1384
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

HEERLIJK IN EEN VERWARMD
BED MET EEN

elektrische deken
VEILIG . MODERN - DEGELIJK
MOOI

J. H. Willink
't Hoge - Vorden - Trlef. 1656
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NKV VORDEN - KRANENBURG
De plaatselijke NKV-centrale Vorden-Kranenburg
hield in zaal Schoenaker op de Kranenburg onder
goede belangstelling haar ledenvergadering met
als belangrijkste agendapunten de bestuursver-
kiezing en de bespreking van het winterprogram-
ma.
Wegens drukke werkzaamheden en om jongere
krachten een kans te geven, stelde de heer J. C.
van Langen zijn bestuurslid en tevens voorzitter-
schap beschikbaar.
In zijn plaats werd met algemene stemmen be-
noemd de heer T. Klootwijk. De oud-voorzitter
verheugde er zich over, dat een jonge kracht de
gelederen van het bestuur komt versterken en
wenste het NKV veel succes met de nieuwe lei-
ding. De heer van Langen is sinds 15 jaar voor-
zitter geweest van de plaatselijke katholieke Vak-
beweging. Door zijn gedegen kennis betreffende
deze vakbeweging was hij steeds een grote steun
voor bestuur en leden en wist hij de afdeling uit-
stekend te leiden. Het bestuur bood hem hiervoor
als dank een kleine attentie aan.
Wat het winterprogramma betreft, kan reeds mee-
gedeeld worden, dat de gezellige avond is vastge-
steld op 19 november a.s. in zaal Schoenaker.
Deze avond zal verzorgd worden door „de Schao-
penscheerders" uit Lichtenvoorde en belooft een
succes te worden. In januari zal er een voorlich-
tingsavond worden gehouden over het Rechtskun-
dig Advieswerk, in februari zal getracht worden
een propaganda-avond te houden voor „Herwon-
nen Levenskracht" waarna in maart de eindver-
gadering volgt.

\rn\m
Voetbaluitslagen en -programma

Reünie III—Vorden II 4—4; Vorden IV—Warnsv.
V 7—2; Keyenb. Hl—Vorden V 8—2.
Programma: DVOA (Aalten—Vorden I; Sp.
Neede IV—Vorden II; Hercules III—Vorden IV;
Vorden V—Voorst V.

RATTI 3 — BE QUICK 5 1—5
In deze ontmoeting konden de Zutphenaren beslag
leggen op beide puntjes door vooral na rust een
grote meerderheid te demonstreren. Nadat aan
weerskanten de beide defensies het sterkste deel
van het elftal bleken te zijn, kon Ratti's rechts-
buiten Jos Besselink in de 35e minuut de score
openen met een beheerst laag schot, net in de
linkerbenedenhoek l—0. Het antwoord der Zut-
phenaren kwam spoedig, doelman F. Baakman
wist enkele malen redding te brengen, maar ook
hij had geluk toen een penalty rakelings over de
lat scheerde. Nadat de Zutphenaren nog voor de
rust de balans weer in evenwicht brachten l—l
werd bij een Ratti-aanval de 17-jarige B. Over-
beek na een botsing met een tegenstander zo ern-
stig geblesseerd, dat hij naar het R.K. Ziekenhuis
te Zutphen moest worden overgebracht. Hij bleek
een ernstige schouderfraktuur te hebben opgelo-
pen.
Na de rust was het overwicht der Zutphenaren, op
het nu met tien man verder spelende Ratti-team
dermate groot, dat zij nog viermaal het net von-
den 1—5.

BIJ ZWARE

STAPT U IN EEN VOORVER-
WARMD BED EN SLAAPT
HEERLIJK WARM.

Uw elektrisch verwarmde deken
ZORGT VOOR DEZE WARME
NACHTRUST, KIES EEN DEKEN
DIE BIJ U PAST.

ONDERDEKENS:

Erres éénpersoons vanaf ƒ 69,50
Erres tweepersoons vanaf „ 99,50
Erres tweepersoons met per.
soonlijke temperatuurregel. „ 109,50
Philips éénpersoons „ 84,—
Philips tweepersoons „ 105,—

BOVENDEKENS:

Erres tweepersoons ƒ 139,—
Philips éénpersoons „ 109,—
Philips tweepersoons „ 132,—
Philips tweepersoons met
persoonlijke regeling „ 152,—

TIJDELIJKE AANBIEDING

ERRES éénpersoons bovendeken met

volautomatische regelaar van ƒ 125,—

nu voor f 98,—

Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folder

G. Emsbroek en Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

RATTI I — MARKELO 3 5—1
Ratti slaagde er in om Markelo 3 in een goed ge-
speelde wedstrijd met een 5—l nederlaag weer
huiswaarts te sturen.
De eerste aanvallen waren voor de gasten en
meermalen moest de Ratti-verdediging alle zeilen
bijzetten. Na tien minuten spelen kon Markelo's
middenvoor dit overwicht tot uitdrukking brengen
met een hoog ingeschoten bal, onbereikbaar voor
doelman Huitink (O—1). Hierna werd de thuisclub
goed wakker geschud en gooide alles op de aan-
val. Het resultaat kwam in de 20e minuut toen
middenvoor Schoenaker vanaf 20 meter afstand
regelrecht in het doel knalde l—1. Ratti ging
door, een formidabel schot van Vreeman werd
door de tegenpartij ternauwernood tot hoekschop
verwerkt. Na een half uur plaatste midhalf Wen-
tink de bal keurig naar linksbuiten Rutgers, die
vanaf de doellijn een uitgemeten pass gaf aan
Schoenaker, die hieruit de stand op 2—l bracht.
Na de thee was het in de 2e minuut al weer raak
uit een voorzet van Lichtenberg vanaf de rechter-
vleugel kopte Schoenaker prachtig in 3—1.
De Markelose doelverdediger moest hierna wegens
'n reeds in de eerste helft opgelopen blessure wor-
den vervangen door een der veldspelers, maar dit
betekende geenszins een verzwakking voor de be-
zoekers. Ratti moest nog ruim een half uur wach-
ten voor men andermaal het doel kon vinden.
Vreeman speelde de bal naar Rutgers, die met een
lage kogel voor het vierde Ratti-doelpunt zorgde
4—1. In de allerlaatste minuut kon Schoenaker
bij een doelworsteling andermaal het net vinden,
waardoor de eindstand 5—l in Ratti's voordeel
werd.
De scheidsrechter, die vooral in de eerste helft
nogal eens kommentaar kreeg op zijn beslissingen
door het team der gasten, handhaafde zijn beslis-
singen, hetgeen de sportiviteit der wedstrijd zeer
ten goede kwam.

Het Nut hield 148ste jaarvergadering
Het Departement Vorden van de Mij. tot Nut van
't Algemeen hield in het Nutsgebouw (koffie-
kamer) zijn 148ste jaarvergadering onder leiding
van voorzitter de heer H. Wesselink.
In zijn openingswoord dat tevens als welkomst-
woord gold, wenste de voorzitter Mevr. Haver-
kamp die thans zich in ht ziekenhuis bevond een
voorspoedig herstel toe. Verder was spr. verheugd
ovr het feit dat thans een lid van het hoofd-
bestuur uit de Achterhoek komt t.w. de secretaris
van het Departement uit Winterswijk.
Vervolgens verkreeg de secretaresse Mevr. M. C.
van Mourik-Spoor het woord tot het houden van
haar jaarverslag, waaruit wij het navolgende aan-
stippen. £^
Over het afgelopen jat^Ps door het Departement
Vorden weer heel wat werk verzet en met succes.
Hoewel er op de balans nog altijd een groot na-
delig saldo is, wat het bestuur graag anders had
gehad, maar de "tijdsomstandigheden leiden daar
nu eenmaal toe, zijn de gehouden Nutsavonden
alle goed geslaagd ty^fcad er bij de opera en
balletavond meer publUrkunncn zijn. Doch mede
dank zij het ontvangen van een gemeentelijke
subsidie deze avond een niet al te grote strop
geworden. Spreekster bracht het gemeentebesuur
dank voor de financiële steun voor de aanschaf
van 10 melodica's voor de Nutsblokfluitcursus,
waar door het aantal leden steeg tot 62.
Met behulp van enige enthousiaste schaatsen-
rijders kon op initiatief van het Nut op 20 oktober
1965 de ijsbaan vereniging worden opgericht en
kon hiervan de afgelopen winter gebruik van
worden gemaakt. Evenals van congierge Koop
die de 65-jarige leeftijd heeft bereikt werd van
de familie Eckhart-Smit als buffet-verzorgster
afscheid genomen in tegenwoordigheid van diverse
plaatselijke verenigingen. In diens plaats werd
tot congierge benoemd de heer A. Wentink en tot
buffetjuffrouw diens echtgenote.
Een aantal leden bracht op een zondagmorgen
een bezoek aan het pittoreske kerkje in Bronk-
horst en mochten daar een godsdienstoefening
meemaken met na afloop een rondgang door het
stadje.
Ook in het afgelopen jaar werd tijdens de Kerst-
week bij de kerstboom op het grasveld bij de
Ned. Herv. kerk gezongen door het Vordense
Dameskoor, de Chr. Gemengde zangvereniging
Excelsior, het Vordense Mannenkoor, de R.K.
kerkkoren onder begeleiding van de muziekver-
enigingen „Concordia" en „Sursum Corda". Hier-
bij was het voltallige College van B. en W. met
hun dames aanwezig evenals de geestelijke lei-
ders.
Het aantal Nutsleden bedraagt thans 269.
Nutskleuterschool
Evenals verleden jaar waren Me j. v. d. Broek
en Mej. Kroeskop als hoofdleidsters en leidster
aan deze school verbonden. Wegens benoeming
te Dieren verliet Mej. Kroeskop op l mei de
school.
In haar plaats werd als waarnemend leidster be-
noemd Mevr. Lubbers-Uenk die tot volle tevre-
denheid van het bestuur haar taak als zodanig
verricht. Op l augustus aan het begin van het
nieuwe cursusjaar kwam Mej. C. Gijsen uit Den
Haag als leidster de vacante plaats weer op-
heffen. Op 21 oktober 1965 werd de jaarlijkse
ouderavond gehouden welke druk bezocht was
terwijl op 18 november d.a.v. voor het eerst in de
geschiedenis van de school een zogenaamde werk-
avond georganiserd werd waarin de ouders van
de kinderen zich in het kleuterwerk konden in-
leven. Bij het einde van het schooljaar werd de
school door 80 leerlingen bezocht.
Nutscursug Autotechniek
De cursisten in totaal 21 personen maakten onder
leiding van de heer H. Wesselink een excursie
naar de D.A.F.-fabrieken in Eindhoven, waarbij
zij in de gelegenheid werden gesteld de gehele
produktie van de auto en vrachtauto nader te
bezien.
Nutsbloscoop
Het bezoek aan de Nutsbioscoop is tijdens de
zomermaanden minder geweest dan werd ver-
wacht. De cinoscoop voldoet wel, maar betere
films zouden het bioscoopbezoek in de winter-
maanden waarschijnlijk wel bevorderen. De staf
van jongelui verzorgden weer uitstekend de film-

Wilt u verzekerd zijn van een gezonde nachtrust?

wollen en draion dekens!
U HEBT EEN ENORME KEUS UIT BEKENDE MERKDEKENS

AaBe 100% WOL
VAN WIJK 100% WOL
SOLE MIO 100% WOL
DRALON GOODNIGHT 100% DRALON
DORMIBELLA FIBRENKAVEZEL
ERRES EN HATEMA ELEKTRISCHE DEKENS

U bent dan zeker van een goede kwaliteit!

Speciale aanbieding:
EEN 80% WOLLEN DEKEN IN DE MAAT 150 x 220
BIEDEN WIJ TIJDELIJK AAN VOOR DE PRIJS

VAN f 48,-

OOK VOOR DEKENS HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

OORPSSTRAAT22 VORDEN
'EL(05752)1314

voorstelling, waarvoor zij door de voorzitter dank
werden gebracht.

bWRnt
Nutsfloralia
De 41ste Nutsfloralia bJHmententoonstelling is
volgens spr. wel de mooiste en interessantste
expositie geweest. In plaats van Mevr. v. d. Borch,
die wegens drukke werkzaamheden heeft moeten
bedanken, is Mevr. Boesveld als bestuurslid be-
noemd en het bestuur heeft hiermee een goede
keus gedaan. Er werden in totaal 540 stekplanten
uitgereikt, aan de kinderen van de 5 scholen
424 en aan de groteren 116. Een woord van dank
aan het onderwijzend personeel was volgens de
secretaresse hier zeker op z'n plaats. In totaal
waren er 338 inzendingen waarvoor 153 prijzen
beschikbaar waren.
De heer Dijkman, bloemist te Borculo, gaf de
bloemschikcursus van 6 lessen, waaraan 11 cur-
sisten deelnamen, alle leerlingen die voor het eerst
een cursus volgden.

Nutsbibliotheek
Verloor verleden jaar de bibliotheek Mevr. Cars-
sen-Emsbroek als commissaris, dit jaar namen
Mevr. Staring-v. Bergen en Mevr. d'Aumerie-Nu-
mans afscheid van het bestuur die beiden tal
van jaren dit werk met grote animo en ijver
hebben gedaan. De voorzitter de heer Wesselink,
sprak de dames toe en bood ze 3 dingen aan
t.w. 1. vrij lezen uit de bibliotheek in de komende
jaren, zodat de band met de bibliotheek blijft be-
staan, 2. het Erelidmaatschap van de Nutsbiblio-
theek, waartoe het bibliotheekbestuur besloten
heeft van nu af aan in te stellen in navolging van
het Hoofdbestuur waarbij dit ook bestaat voor
de verdienstelijke bestuursleden. U bent de eerste,
aldus de voorzitter, die deze eer te beurt valt.
3. een stoffelijk aandenken n.l. een boekenbon
waarmee U uw wens naar een mooi boek kunt
bevredigen. Spreker wenste beide dames een
prettige en gelukkige levensavond toe en dankte
ze voor alles wat zij voor de bibliotheek hebben
gedaan. Dit jaar werden 6404 boeken uitgeleend,
tegen 6428 in het vorige jaar. Er werden 1474
kinderboeken uitgeleend en 42 studieboeken ge-
durende 290 weken. Voor een bedrag van ƒ 532,88
werden nieuwe boeken aangeschaft. Van het
Hoofdbestuur werd ƒ 400,— aan subsidie ont-
vangen en van de Gemeente Vorden werd ƒ 581,60
voor de aanschaf van nieuwe boeken, die 25 au-
gustus bij de heropening van de bibliotheek in
uitlening kwamen t.w. 28 romans, 11 ontwikke-
lingsboeken, 13 detectieve romans, 19 oudere
jeugd en 14 kinderboeken (totaal 95 boeken).

Nutsblokfluit- en melodicaclub
Het seizoen 1965-1966 is voor deze club een suc-
cesvol jaar geweest, niet alleen wat het aantal
leerlingen betreft, maar er werd ook een nieuwe
afdeling aan de blokfluitclub toegevoegd n.l. een
afdelingen thans zijn er 4 afdelingen met een
melodicaclub. Leerjaar 1965-1966 startte met 3
leerlingenaantal van 62 t.w. 1. blokfluitbeginne-
lingen 2. een groep blokfluit voor gevorderden,
3. een melodica voor beginnelingen en 4. een me-
lodica voor gevorderden.
De liefde en animo waarmee de heer De Boer
deze kinderen tot deze muzikale prestaties brengt
moet aller bewondering hebben, aldus spreekster.
De voorzitter dankte de secretaresse voor haar
uitgebreid jaarverslag dat gezien haar hoge leef-
tijd er nog keurig uitzag.

Nulsspaarbank
Aangezien de kassier van de Nutsspaarbank, de
heer W. Klein Lebbink met kennisgeving afwe-
zig was, werden de cijfers door de voorziiter ter
tafel gebracht en door hem voorgelezen. Zonder
hoofdelijke stemming werden deze goedgekeurd
onder dankzegging voor het werk door de kassier
verricht in dienst van het Departement Vorden.
Tot leden van de kascommissie werden benoemd
de heren A. Harmsma, J. G. Vedders en tot plv.
de heer Joh. Norde.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden t.w. Me j. A. J. Scheltens, de heer
Dr. J. Rombach en de heer H. Wesseling na ge-
houden stemming allen herkozen, die allen hun
herbenoeming zich lieten welgevallen.

Vaststelling winterprogramma
Het door het bestuur opgestelde winterprogram-
ma werd met algemene stemmen aanvaard en
ziet er als volgt uit:
5 november a.s. hoopt de zeer goed bekend staan-
de toneelgroep van het Departement Borculo op
te voeren het Franse kluchtspel in drie bedrijven
„Oscar" met na afloop bal; 24 november vindt op
veler verzoek de Essofilmavond plaats; op 8 de-
cember volgt dan de beloofde avond met Lies-
beth Veendorp, voordrachtskunstenares te Haren
(Gr.) met een Kerstprogramma; donderdag 19
januari 1967 zal een wandeling door Wenen
worden gemaakt met muziek en kleurendia's
onder leiding van da heer N. P. J. Zeeman uit
Eibergen, die bekend staat als een onderhoudnd
verteller; dan wordt op 16 februari 1967 een zeer
bijzondere avond gehouden voor ieder die zijn
kennis wil vermeerderen en verbeteren over an-
tieke voorwerpen etc. Deze avond wordt verzorgd
door de antiquair de heer H. Nijstadt te Lochem.
De laatste Nutsavond in dit seizoen vindt plaats
op 18 maart 1967 met een blijspel in 3 bedrijven
op te voeren door het „Vordens Toneel" en zal
worden besloten met het traditionele bal onder
leiding van de Weled. heer D. de Boer, onder de
muzikale tonen van „De Zwervers".
Een programma dus van „voor elck wat wils".
Tot slot werd medegedeeld dat zeer waarschijnlijk
de uitgestelde lezing van onze oud-plaatsgenoot
Dr. G. du Marchie Sarvaas in de tweede helft van
april 1967 zal plaatsvinden.
Bij de rondvraag werden enkele suggesties naar
voren gebracht welke in het belang van het De-
partement kunnen zijn.
Het bestuur zal hieraan de nodige aandacht
schenken
Na de pauze werd door het Bureau Voorlichting
Levensverzekering een korte propagandafilm
vertoond waarin het „Sparen voor de toekomst"
aan de orde werd gesteld alsmede de prachtige
kleurenfilm van de Nato Taptoe te Arnhem be-
nevens het bezoek van de Koninklijk Familie
aan Mexico. Een en ander werd zeer op prijs
gesteld.
De voorzitter dankte de filmoperateur voor zijn
medewerking aan deze jaarvergadering en bood
hem een rokertje aan.
Alle medewerkenden die ook In het afgelopen jaar
weer hun belangeloze medewerking aan het De-
partement Vorden van het Nut hebben willen
verlenen werden op hartelijke wijze door de voor-
zitter dank gebracht.
Het Nutsbestuur kan ook op een welbesteed jaar
terugzien.



Televisie!
Dan bij u aan huis de beeldgrootte
vergelijken en zien waar u het
toestel het beste plaatst.

KIES THUIS MET OVERLEG UW T.V.

Philips 48 cm beeld v.a f 699,'

Philips 59 cm beeld v.a. f 799,'

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

NUTSKLEUTERSCHOOL

'De Kroezestulp'
Op woensdag 9 november a.s. om 8
uur wordt een

ouderavond
gehouden in de Nutskleuterschool.

Na het bespreken van schoolzaken, worden u me-
dedelingen gedaan over St Nicolaasviering, werk-
avonden, oudermiddagen enz.

De heer G. W. Kuijk, leraar van de kweekschool
voor kleuterleidsters zal spreken over

,DE KLEUTER EN DE TELEVISIE'

Het is een interessant en aktueel onderwerp voor
de ouders. Is televisiekijken onschuldig?

U krijgt een antwoord op deze vraag
op woensdagavond 9 november a.s.

Het bestuur.

MODERNE JEUGD KIEST

bobby
brooks-kleding
KOMT ZE ZIEN BIJ

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Te koop: Roodbonte drag.
vaars, 9 nov. aan de telling.
H. Loman, D 2, Vorden

Te koop: Doste roodbonte
dragende vaars, bijna uitge-

J. W. Wesselink,
't Elshof

Hooi, graszaadhooi, stro,
biorbostcl, en aardappclvr-
y.rls koopt u het voordeligst
bij:

FA GEBR. SOEPE1VBERG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Vorden
05752-6813

G.EmsbroekenZn.cv babydress
Zutphensewcg 5
Telefoon 1546

Vorden

Dankbetuiging
De weinig resterende dagen van mijn verlof in
Holland staan me niet meer toe u allen persoonlijk
te bezoeken. Het is om deze reden dat ik, via dit
blad, openlijk mijn dank betuig aan allen voor de
hartelijke deelname en het medeleven bij het her-
denken van mijn 25-jarig priesterambt op de 25e
oktober 11.

Pater Frans Seesing of m

Missionaris in Brazilië

Nylon Anorak, warm ge-
voerd; maten 1-2-3-4;
kleuren: rood/wit, wit/
uni, marine/wit, v.a. 23.95

HENGELO (GLD.)

VOLGENDE WEEK WOENSDAG
9 NOVEMBER 1966

Zaal Langeler: Orkest „The Woodpeckers"
Zaal Concordia: Orkest „The Moodchers"

Opel automobielen
voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

IJsbaan Vorden
Algemene
ledenvergadering

te houden op dinsdag 8 november
n.m. 8 uur in het Nutegebouw.

AGENDA:

• 1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslag sekretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Benoeming kaskommi&sie.
6. Bestuurs verkiezing.
7. Contributieregeling 1966/1967.

Voorgesteld wordt om deze onge-
wijzigd te laten.

8. Ingekomen voorstellen.
9. Mededelingen.

10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Het bestuur van de ysvereniging roept gegadig-
den op om tegen vergoeding de tjnbaan te verzor-
gen en schoon te houden.

Leden van de ijsvereniging, die be-
langstelling hebben voor de a.s.

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
SCHAATSEN VOOR DAMES

in februari te Deventer, kunnen zich
In verbinding stellen met de heer
HOETINK jr, C 46, telefoon 1518

vraag advies aan:

•EKKER
o tcchn. installatiebureau

Vorden - Tel. 1253

Fa Looman
Raadhuisstraat 1 - Vorden

Tel. 05752-1231

V/itic

Krijt

tg en zaterdag
500 gram balkcnbri j
500 gram zuurkool
250 gram fijne rookworst
200 gram boterhamworst
200 gram gekruide ham
200 gram kaiïspattée

Dorpsstraat

70
25
75
60

100
100

Grote paardenmarkt
(KOLDEMARKT)

OP

WOENSDAG

9 NOVEMBER

TE

HENGELO (Gld.)

Aankoop prijzen voor de verloting.

De Marktvereniging.

Namens de Geref. en Herv. Diaconieën zeggen wij
de gehele gemeenschap van Vorden heel hartelijk
dank voor alle royale giften ten bate van de
Gezinszorg met als eindresultaat ƒ 4066,95.

Nutsgebouw Vorden

ONZE KOLLEKTIE

damesrokken
IS BIJZONDER UITGEBREID.

KOMT U EENS VRIJBLIJVEND
KIJKEN.

V O R D E N

Wilt u a.s. zaterdag 5 november
werkeUjk een fijne en gezellige avond
beleven ?

Een avond met veel plezier en
BAL NA ?

'Oscar'
kunt zien.

Wij beginnen om 7.30 uur precies.

MUZIEK „DE ZWERVERS".

Balleiding de heer D. de Boer.

Aparte balkaarten worden niet verkocht.

Sole Mio
DE 100% WOLLEN DEKEN DIE
2 x ZO DIK EN 2 x ZO WARM IS.

EEN JUWEEL OP UW BED
IN VELE PASTELTINTEN EN MATEN
LEVERBAAR

U kunt ze bekijken in onze zaak,
want wij houden ze voor u voorradig

HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314
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