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^Kerkdiensten

ZONDAG 15 NOVEMBER

Hervormde kerk
10.ÜO uur ds. J. H. Jansen (Heilige Doop)
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de
Gereformeerde kerk
Lied van de week: Psalm 8 : l

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Wamsveld
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst.
Voorganger ds. B. Bordewijk te Schaarsbergen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 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.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kun>nen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend, van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAN D

»rcn: Yvonne, dochter van J. W. Hishink en
G. J. Bosvelt; Mirjam, dochter van A. W. Enze-
rink en M. Schurink.

Ondertrouwd: W. Klein Kranenbarg en B. M.
l .eupens; J. W. W. Wonnink en H. P. P. van
Leersum; R. W. Esselink en A. Roeterdink; W. F.
A. Berendsen en M. A. Willemsen.

Gehuwd: H. Wilmsfloet en L. H. Brus.

Overleden: Harmanus N. A. Bijenhof, 77 jaar,
weduwnaar van G. C. Leemkuil; Maria E. Sturm,
80 jaar, weduwe van J. H. Schouwink.

Opbrengst kollekte
De opbrengst van de kollekte voor het Geestelijk
Gehandikapte Kind heeft dit ja-ar f 2901,50 opge-
bracht. Hiervoor hartelijk dank.

De drumban n keurig uniform

40-jarig 'Sursum Corda' beleeft thans
een periode van grote bloei

De ene zijn dood is de ander zijn brood. Deze ty-
pisch Hollandse uitdrukking zou gebruikt kunnen
worden wanneer men in Vorden een vergelijking
gaat maken tussen de muziekverenigingen Sursum
Corda en Concordia, waar van de laatste vereni-
ging gezegd werd dat zij op stervens na dood zou
zijn terwijl Sursum Corda een sterke ledenaanwas
vertoont.

Toch gaat in dit geval deze ui tdrukking niet op
omdat de ledenaanwas bij Sursum Corda niet ten
koste gaat van Concordia. Gelukkig komt er bij
deze vereniging weer meer leven in de brouwerij.

Wel zeer opmerkelijk is in^^t verband de uitspraak
van de heren M. H. Go^Pl en A. Schouten van
Sursum Corda die de hoop uitspraken dat Concor-
dia er weer bovenop komt. Beide heren zijn una-
niem van mening dat er in Vorden beslist plaats
is voor twee muziekverenigingen.

Noot rcduktie

Eindelijk heeft de gemeente Vorden een muziek-
korps waar men trots op kan zijn. Sursum Corda
dat haar 40-jarig bestaan op 11 november hoopt
te vieren, zag haar ledental groeien tot ruim 80
leden. De drumband is keurig geüniformeerd ter-
wijl het muziekkorps ook gezien mag worden.

En toch . . . wat zou het een uitkomst zijn waa-
neer men één groot muziekkorps kon formeren, zo-
dat er vooral op financieel terrein zeer zeker min-
der onkosten gemaakt behoeven te worden en men
minder ,,aan de bel" moet trekken. Kwalitat ief zal
een groot korps zeker hoger aangeslagen moeten
worden dan twee kleineren.

Ledenn'crving

Het is frappant hoe Sursum Corda zich de laatste
jaren heeft ontplooid. Begin 1969 vond het bestuur
het tijd de zaken eens krachtig aan te pakken.
Oud-leden werd een bezoek gebracht en verzocht
de instrumenten weer van de zolder te halen, ter-
wijl er tevens een 'nieuwe ledenwerving plaatsvond.
En zie, de geest werd plotseling vaardig onder de
„sluimerende" muzikanten en binnen de kortst mo-
gelijke tijd was het ledental gegroeid.

Men werd zelfs zo enthousiast dat besloten werd
een tamboerkorps op te richten. Deze drumband
onder leiding van de instrukteur-tamboer maitre,
de heer H. J. \Villemsen uit Zutphen, presenteerde
zich voor het eerst met sukses aan het Vordense
publiek op Koninginnedag. Inmiddels telt de drum-
band 21 leden en 5 leerlingen die elke woensdag
trouw op de repetities verschijnen in de bijzondere
school aan Het Hoge.

Nieuwe dirigent

Na meer dan 39 jaar d i r i g e n t van Sursum ( i o r d n

te zijn geweest vond de heer A. M. Gerritsen het
op 75-jarige leef t i jd (vorig jaar november) tijd om
er mee op te houden. Al die jaren heeft de 'heer
Gerritsen het korps een warm hart toegedragen
en altijd stond hij voor iedereen klaar.

Het bestuur van Sursum Corda slaagde erin om
in de persoon van de heer J. B. Ruysink uit Zut-
phen een jong en ambitieus dirigent te vinden, die
de leden stimuleerde waarover het bestuur maar
één woord wil zeggen nl.: „fantastisch". Het beste
bewijs is wel dat de repetities die donderdagavonds
in het Nutsgebouw worden gehouden, alt i jd trouw
worden bezocht en dat er een gezonde sfeer heerst.
Momenteel bestaat het^^rps uit 30 muzikanten en
20 leerlingen. Men re ^* zelfs 2 avonden in de
week om op 21 november in Zwolle, wanneer voor
het eerst sinds 10 jaar weer aan een konkoers
wordt deelgenomen, $<:m gek f i g u u r te slaan. De
hele gang van zaken het bestuur en leden
enthousiast gemaakt,

I.i fe i te is het zo dat er op dit: m o m e n t nieuwe le-
den zouden moeten worden afgewezen omdat er
niet voldoende centen z i jn voor instrumenten. Van-
daar dat men tracht door middel van akties de be-
nodigde pecunia bijeen te krijgen. Zo heeft de pa-
pieraktie onder de leden het eerste geld opge-
bracht dat nodig is voor de aanschaf van nieuwe
muzieklessenaars. Van gemeentewege ontvangt
Sursum Corda jaarlijks een subsidie van ca 850, —
terwijl zo'n 250 donateurs ook jaarlijks een finan-
ciële bijdrage leveren. Veel waardering heeft het
bestuur voor het meeleven van de Vordense bevol-
king.

Oprichting

Sursum Corda werd off ic iee l opgericht op l l no-
vember 1930. Toentertijd was de schoolfeestkom-
missie van de bi jzondere lagere school aan Het
Hoge van mening dat er ook bij hun schoolfees-
ten muziek hoorde. Door toedoen van het toenma-
lige hoofd der school de heer K. G. Rouwenhorst,
werd Sursum Corda opgericht. Veel heeft de heer
Rouwenhorst die tot 1949 voorzitter was, voor de
vereniging gedaan. Hoewel hij zelf niet speelde
was hij, speciaal in de vooroorlogse jaren, op prak-
tisch alle repetities aanwezig.

Het bestuur werd in 1 930 gevormd door K. G.
Rouwenhorst, voorzitter; H. E. W. Raat, vice-
voorzitter; J. A. Bercnpas, sekretaris: G. W. Schol-
ten, penningmeester en de leden J. Lubbers, H. N.
A. Bijenhof en Joh. B i j c n h o f . Men startte met 28
leden. Vanaf de oprichting zijn de heren M. H.
Gotink (de huidige voorzitter) en H. F. J. Rob-

•n nog steeds aktief lid.

Instrumenten

Om aan instrumenten te komen, werd des t i jd '
aktie gehouden die de stoutste verwachtingen over-
trof . Ruim ƒ 1237,- bracht de kollekte op,

I /et mr »s Sursum Cordu

voor die tijd enorm bedrag. Van dit geld werden
20 instrumenten gekocht, de overige benodigde in-
strumenten werden gehuurd. De repetities vonden
plaats in de bijzondere school aan Het Hoge.
In 1933 werd voor de eerste keer deelgenomen aan
een konkoers in Arnhem. Uitkomende in de 4e af-
deling behaalde Sursum Corda zowel bij de con-
certwedstrijd als bij de marswedstrijd een Ie prijs.
Suksessen werden aan de lopende band behaald,
zo bv. in Amersfoort in 1933 (eerste prijs met lof
der j u ry ) in 1934 in Varsseveld (eerste pr i j s ) .
Door „thuis" in het Vordense Bos in 1935 de
eerste prijs te behalen, promoveerde het korps
naar de Ie afdeling waarin men tot aan de oorlog
verbleef.

Opnieinc hegonnen

In de oorlogsjaren gingen de i n s t r u m e n t e n prak-
tisch allemaal verloren. Na de oorlog werd op-
nieuw begonnen en telde de vereniging 20 leden.
Tot aan het begin der jaren '60 werd gerepeteerd
in het toenmalige gebouw Irene. Vanaf die tijd
toog men naar het Nutsgebouw.
I.n 1949 droeg de heer Rouwenhorst de voorzitters-
hamer over aan de heer H. J. Radstake die op
zijn beurf in 1955 werd opgevolgd door de heer
M. H. Gotink. Vanaf 1960 fungeert de heer A.
Schouten als sekretaris. Aan konkoersen heeft men
sinds 1960 niet meer meegedaan.

Huidige bestuur reeipieert

Momenteel ziet het bestuur van Sursum Corda,
dat op zaterdagmiddag 14 november van 2-4 uur
in het Nutsgebouw reeipieert, er als volgt uit:
M. H. Gotink, voorzitter; A. Schouten, sekretaris;
Joh. Lenderink, penningmeester; H. F. G. Rob-
bertsen; Joh. Boerstoel; A. Wullink en H. Bosch
leden, aangevuld met de heren H. E. Aalderink en
B. \Vunderink van het tamboerkorps. De vereni-
ging is aangesloten bij de Christelijke Federatie
van harmonie- en fanfarekorpsen.
Zaterdagavond 14 'november geeft Sursum Corda
een uitvoering in het Nutsgebouw. Na de pauze
zal de toneelgroep COC uit Holten een toneelstuk
opvoeren.

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

A.s. zondag om 19.00 uur in de
Gereformeerde kerk.

Daarin hoopt voor te gaan de z ingende pre-
dikant ds. B. Bordewijk uit Schaarsbergen.

'l'heiiht: ..Geloof, roes en nuch-
terheid"



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

*

LITERFLES 1068 GRAM

COLOMBO

* Koffiemelk

* 139
lUt dz
BIEFSTUK TARTAAR

3 stuks

HACHEEVLEES
300 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

OSSESTAART
500 gram

198
178

158

Fijne vleeswaren
HAAGSE LEVERWORST 150 gram 59

SNIJWORST 150 gram 89

GEKOOKTE LEVER 100 gram 79

GELDERSE KOOKWORST
alleen aan stuk 200 gram 99

SUPERUNIE ROODMERK

Koffie 250 gram 205
ELK 2e PAKISO

Grote fles

JUS

d'ORANGE

nu per fles

79

Herschi

FRAMBOZEN

GAZEUSE

3 flessen

89

Ingedikt

APPELSAP

„Dixap"

van 200 voor

169

500 gram

Resi

FRITUURVET

van 151 voor

125

Kuipjes

„Sun"

MARGARINE

2 kuipjes

85

LITERFLES RAAK

vruchtenlimonade 78
ELKE 2e LITER

3/4 LITERPOTTEN

Geurts appelmoes
2 POTTEN NORMAAL 150 NU

Teo H.H. I

BOSBESSEN

JAM

nu per pot

109

Jampot

a 8 stuks

KNAKWORST

99

Div. kleuren

SCHOEN-

CRÈME

3 doosjes

99

Tolet

WC-

REINIGER

nu per bus

79

Unox

GROENTE-

SOEP 102

elk 2e blik

49

SUPERUNIE INSTANT

poederkoffie
ALLEEN DEZE WEEK 200 GRAM

Literblik

KERSEN

OP SAP

nu voor

129

50 gram

NOOT-

MUSKAAT

nu per busje

89

Div. smaken

Knorr

SOEPEN

4 zakjes voor

179

ERWTEN-

WORTELEN

2 liter-

blikken voor

119

250 gram

Bruintje Beer

BISCUITS

van 75 voor

59

CHOCOLADE
MENAGERIE

200 gram

79

Grote zak

STROOI-

MELANGE

500 gram voor

139

Profiteer nvi

pakje

LANGE

VINGERS

65

SMITHS
CHIPS

potato of
paprika

grote zak

98

Pak a
250 gram

KERST-
KRANS J ES

voor

65

HARDE SPRUITEN

HART ZUURKOOL

CHAMPIGNONS

COX ORANGE

JONATHANS

Panklare RODE KOOL

kg 119

500 gram 35

200 gram 109

2 kg 98

2 kg 85

500 gram 29

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Zolang de voorraad strekt

ZWARE CHOCOLADELETTERS
nu voor 75

CELWA 1000 CLOSETPAPIER
4 rollen voor

BLEEKWATER
literflacon van 79 voor

ARDITA DAMESVERBAND
2 pakken 119

NO. 2 KOFFIEFILTERZAKJES
2 pakjes 99

PEREN OP SIROOP
literblik nu per blik 89
6x10 PAPIEREN
ZAKDOEKJES nu voor 79
Honigs vlechtjes MACARONI

2 pakken normaal 110 nu 7O
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Heel hartelijk dank aan
allen voor de vele felici-
taties, bloemen en ca-
deaus welke wij bij ons
25-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen.

E. J. Kettelerij
J. Kettelerij-Luymes

Vorden, november 1970
Julianalaan 24

Langs deze weg danken
wij allen heel hartelijk die
de 2e november voor ons
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

D. J. Korten
A. Korten-

Groot Wassink
Vorden, november 1970
Het Hoge 20

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen
en cadeaus, ontvangen bij
ons 55-jarig huwelijk, in
het bijzonder het bestuur,
personeel en bewoners
van het bejaardentehuis
De Bleike, betuigen wij
onze hartelijke dank.

J. Derksen
G. Derksen-Vos

Hengelo G., nov. 1970
Bejaardentehuis
De Bleike

Zeer erkentelijk voor de
blijken va,n medeleven,
betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve vrouw, moeder
schoonmoeder en oma,
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

Uit aller naam:
J. A. Berenpas

Vorden, november 1970
Zutphenseweg 45

Voor de zeer vele blijken
van medeleven ons be-
toond na het overlijden
van mijn lieve vrouw,
moeder en onze groot-
moeder, betuigen wij al-
len onze hartelijke en
welgemeende dank.

J. L. Welsink
kinderen, verloofde
en kleinkinderen

Vorden, november 1970

KUNSTSTOF
KEUKENS
170 cm laag

kompleet met blad
slechts

ƒ 295,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Kocdekken
Marktdckkcn

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 131 S

Te koop: Zwartbont dra-
i/ende maal, half januari
a. d. telling. Kettelerij,
Het Hoge 37, Vorden

Vele soorten
Tochtstrips
Tochtband

Dorpelstrips

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

Te koop:
Yorkshire toctsberen, 2c
klas en dragende BB-
;cu<.}cn. D. Lettink, Lie-
verinkweg 3, Vorden,
telefoon 05753-1526

Houten
derhuisjes

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

BIJZETTAFELS
3 stuks voor slechts

ƒ 25,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 . Vorden

Te koop: Hnishoud-
kachcl, crème, Thebo 5.
H. Hissink, E 50a Noor-
dink Hengelo Gld.

Gevraagd: Hulp voor
verzorging hulpbehoe-
vende vrouir en licht
huishoudelijk werk voor
's middags van plm. 13.30
tot plm. 17.30 uur .
P. F. H. van Hille, Bos-
laan 12, Warnsveld
tel. 05750-2884. Aanmel-
den na 17.00 uur.

Rektifikatie

PIET HEIN EMSBROEK
en
HANNEKE KOERSELMAN

hebben de eer, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaatshebben op donderdag
12 november a.s. om 14.00 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om H.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vofden, november 1970
Groeneweg l - Burg. Galléestraat 12

Toekomstig adres: Ruurloseweg 31, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van l 7.00 tot
19.00 uur in hotel Bakker.

Inplaats van kaarten

G. ƒ. GARRITSEN
en
J. R. GARRITSEN-TER BOGT

hopen op vrijdag 20 november hun 40-
jarig huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg Vorden.

Vorden, november 1970
Hamsveldseweg 12

Heden nam God nog plotseling tot Zich onze
lieve vader, schoonvader en opa

HERMANUS NICOLAAS ARES
BIJENHOF

weduwnaar van G. C. Leemkuil

leeftijd 77 jaar.

Hengelo (G.) : A. C. Harmsen-Bijenhof
G. J. Harmsen

Vorden: G. Bijenho'f
H. W. Bijenhof-Scholten

Vorden: H. C. Ringlever-Bijenhof
A. C. D. Ringlever
en kleinkinderen

Vorden, 6 november 1970
Nuova, Zutphenseweg 85

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Nog plotseling nam God tot Zich onze ge-
liefde broer en zwager

HERMANUS NICOLAAS ARES
BIJENHOF

weduwnaar van G. C. Leemkuil

leeftijd 77 jaar.

Fam. Bijenhof
Fam. Leemkuil-Bannink

Vorden, 6 november 1970

De begrafenis heeft reeds plaatsgehad op
10 november.

Toch nog onverwacht namen wij kennis van
het overlijden van onze oude baas, de heer

HERMANUS NICOLAAS ARES
BIJENHOF

in de ouderdom van 77 jaar.

Zijn vakmanschap en toewijding zullen in
onze herinnering 'blijven.

Gezamenlijk personeel
Bijenhof's Fijnhout Bewerking N.V.

Vorden, 6 november 1970
Industrieweg 2

Wij zijn nog niet helemaal klaar met onze
verbouwing.

•

Maar voor

EXKLUSIEF
BRUIDSWERK
kunt u al terecht.

Kwekerij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 - Tel. 1987 na 18.00 uur 1806

STICHTING TOT HUISVESTING
VAN BEJAARDEN TE VORDEN

De officiële ingebruikneming van de
nieuwe vleugel van het rusthuis
„De Wehme" zal plaatsvinden op
woensdag 18 november a.s. des mid-
dags om half drie.

's Avonds van 19.00 tot 21.00 uur is
er gelegenheid voor belangstellenden
om de nieuwbouw te bezichtigen.

"CONCORDIA"

A.S. ZONDAG

15 NOVEMBER

met medewerking van het
orkest

HE HAMILAND

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Alles voor de voetbalsport
CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAK-

KEN, ADIDAS SPORTSCHOE-

NEN VOOR TOPPRESTATIES

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gazelle
bromfietsen

EEN NAAM OP

BROMFIETSGEBIED

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

VAN 30 NOV. 1970 T.M. 5 MAART 1971

ƒ 15,00 PER MANDAG

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

SCHILDERSBEDRIJF

H. Weustenenk
Het Hoge 33 - Vorden - Telefoon 05752-1377

KINDERWANTEN
MUTSJES
DAMESHANDSCHOENEN
BIX MAILLOTS

V O R D E N

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

1885 1970

85 jaar
Branden barg's

citroen!
I.v.m. dit feestelijk gebeuren krijgt u a.s.

vrijdag en zaterdag op iedere liter

BRANDENBARG'S CITROEN

EEN GULDEN KORTING

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

,/t Wapen van Vorden9'
(F. P. Smit) Telefoon 1391

Deze
prijzen
liggen
voor u
klaar!

f1000,- f 250,- f 500,-

f100,- 200 x f 10,-

Speel mee in de komende Sint Nicolaasaktie. Nog nooit werden zoveel prijzen toege-

kend, Daarom: Grijpt uw kans en doe uw inkopen in Vorden!



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

PRINCE HUBERT
DE POLIGNAC

TIJDELIJK 14,95

Slijterij

Jmcfc
Telefoon 1393

Alle soorten
BLOEMBOLLEN

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

Te koop: Huishoudkachel
\Villem Alexanderlaan 8
Vorden

Wij hebben een uitgebreide kollektic truien,
vesten en pu l leners in a l le malen, kleuren en
modellen. Dczccolllrui is van acrylrib. Diverse
kleuren.

ƒ 15,75

BLOEMENTAFELS
BIJZETTAFELS

MIMISETS
TV-TAFELS

zeer uitgebreide
kollektie bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Volledig betaalde vrije-
tijdsbesteding:

Mensen ondervragen
voor Opinie en

Marktonderzoek
a/s interviewer van het

NIPO
Het NIPO zoekt man-
nelijke en vrouwelijke me-
dewerkers om regelmatig

(vaak op maandag-
AVOND) vraaggesprek-
ken te houden op door
het instituut aangewezen
adressen. Vergoeding op
basis van gewerkte uren.
Minimumleefti jd 20 jaar.
Heeft u er belangstelling
voor, schrijf dan aan:

NIPO
t.a.v. de heer A. J. M.
Baars, Barentszplein 7

Amsterdam-3

bladafm. 60 x 127 cm
nu voor f 135,—
geen bouwpakket

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Verse gesorteerde
eieren

zeer goedkoop
KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

H.B.O. I
PETROLEUM
Kwantum
extra lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg

!i CHR. MUZIEK- EN TAMBOERKORPS

Sursum Corda
1930—1970

f
Jubileum-
uitvoering
op zaterdag 14 november 1970 in
het Nutsgebouw, aanvang 20.00
uur precies, entree vrij.

Voor de pauze optreden muziek- en tamboer-
korps.

Na de pauze optreden van het Holtens toneel-
gezelschap COC met het luimige stuk

Marcus van de Waterman
's Middags van 14.00 tot 16.00 uur receptie
in het Nutsgebouw.

BOOR-
MACHINES

met alle mogelijke
hulpstukken

SKIL EN INDOLA
Skil tijdelijk speciale

aanbieding

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Feestavonden

op donderdag 19 en vrijdag 20
november a.s. 's avonds 19.00 uur
in het Nutsgcboinv.

Opgevoerd worden 'het toneelstukje

DE WONDERSLOFFEN
en de splinternieuwe musical

ADIEU PARIS
Entree ƒ 1,50 p. p.

KOLEN
de grootste sortering

G. \Vculen Kranenbarg

Te koop: Biggen
Joh. Wesselink
Kranenburg

Figuurzaagbeugcls
Figuur zaag set s

Figuurzaagtriplex
Figuurzaagtekcningen

Dit alles bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Schoolstraat 6 Vorden

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

Nooit eerder mogelijk geweest, doch
door de steeds groeiende klantenkring

kunnen wij u een staande

KUNSTSTOF KEUKENKAST
aanbieden voor de verrassend lage

prijs van

ƒ 135,00
afm. 50 x 45 x 185 cm

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

ZATERDAG 14 NOVEMBER

dansen
met medewerking van

THE ERUPTION
Aanvang 19.30 uur

Ludgerusgebouw te Wichmond

ADVERTEREN

in een lezenswaardig

blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in
'Contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

Vordense
Winkeliersvereniging

Op 16 november j.s. start onze grote

Sint Nicolaasaktic.

Tot en mei 5 dcccmln-c n'ordcn dan ook

uitsluitend Sint Nicolaas&ktiebonneh

verstrekt^

Vraag naar deze bonnen, want z i j kunnen u

waardevolle prijzen bezorgen ! !

Onze speciale openingsaanbiedingen
gelden t/m a.s. zaterdag 14 november

Profiteert
van deze unieke
gelegenheid!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

2 blikken appelmoes 109

4 STUKS SPAR TOILETZEEP van 125 voor 110

POTJE SPAR AUGURKEN 89

POT SPAR ]AM van 120 voor 108

y2 LITER STUKJES ANANAS 99

Haantje a 900 gram van 325 voor 289

150 GRAM BOEREN M ET WORST 108

l ZAK GOLDEN WONDER CHIPS 99

2}/2 KILO UIEN IN DRAAGTAS 89

MOOIE KOP EN SCHOTEL van 175 voor IV)

BI] EEN PAK SPAR KOFFIE

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphcnscweg 41

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschilderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv. inlichtingen



Donderdag 12 norc-m/u-r 7970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 32

Nagekomen familiebericht

< >3 1T
i i:"::

Op dinsdag 17 november a.s. hopen
onze lieve ouders

H. W. LICHTENBARG
en
W. L1CHTENBARG-WESSELINK

hun 1 2 ' 2 - j a r i g huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven
is de wens va,n hun dankbare dochter

Vorden, 'november 1970
Berend van Hackfortweg 60

~Lrerry <

AGENDA

12 nov. Feestelijke ouderavond Sc'hool m.
de Bijbel, Het Hoge

H nov. Jubileumuitvoering Sursum Corda
H nov. Sokkenbal Jong Gelre bij de Pauw

te Warnsveld
H-15 «ov. Vogeltentoonstelling ,,De Vogel-

vriend" zaal Schoenaker
17 nov. Vergadering NCVB
18 nov. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
19 nov. Vrouwenvereniging Wildenborch
19 nov. Herv. Vrouwgroep dorp
19 nov. Sport en spelavond Jong Gelre
19 nov. Spelavond TTV Warken in café

Bruil
19 nov. Operette-avond o.l. school dorp
20 nov. Operette-avond o.l. school dorp
21 nov. Nutstoneelavond Hoveniers
21-22 nov. Vogeltentoonstdling ,,Ons Ge-

noegen" in café De Zon
26 nov. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
3 dec. Sport en spelavond Jong Gelre

12 dec. Bromfietsbehendigheid Jong Gelre
15 dec. Ring sport- en spelavond Jong

Gelre
15 dec. Kerstfeest NCVB
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre

2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
9 jan. Prinsenbal van de Deurdreajers

in zaal Schoenaker
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

13 febr. Beatavond van de Deurdreajers in
zaal Schoenaker

20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verloofden in de grote tent
21 febr. Kindercarnaval in de grote tent
21 febr. TV-artiesten in de grote tent
22 febr. Carnaval in de grote tent
23 febr. Carnaval in de grote tent

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ren, dan worden deze gratis bij deze rubriek

NU GROTE KEUS IN

meisjes-
bontlaarzen
(we reserveren gaarne voor
Sint Nicolaas)

SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 „ Vorden

Beter en voordeliger rijlessen
. BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphens<jw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Spelavond
OP DONDERDAG 19 NOVEMBER

Schieten, sjoelen, balgooien

om ttuirten. krentebrood en ande-

re uttrakties.

Bij cnlé Bruil Lochemseweg Warken Warns-
veld

Bestuur TTV Warken

Trimmen noodzaak, geen mode
Dat de mens regelmatig beweging nodig heeft, is
reeds lang bekend doch in 1966 is men er in Ame-
rika in geslaagd de aard en hoeveelheid bewe-
ging vast te stellen om het lichaam in zodanige
konditie te brengen dat men de grootst mogelijke
kans heeft allerlei ziektes te voorkomen of te over-
leven.
De trimbeweging komt in Vorden langzaam op
gang en er komen steeds meer trimmers. Zo kunt u
o.m. zaterdagmorgens trimmen en voor wie dat niet
uitkomt ook woensdagmorgen. Ook zijn er vereni-
gingen welke trimmogelijkheden bieden bv. Trim
door Gym bij Sparta. Wilt u meer weten over trim-
men of een brochure lezen, richt u zich dan tot de
kontaktfunktionaris van de NSF afdeling trimmen
H. Stijl.

Vordens Dameskoor
Aan de kontaktavond die het Vordens Dames-
koor in zaal ,,'t Wapen van Vorden" hield werd
door verschillende koren uit de omgeving deelge-
nomen t.w. Kunstgenot uit Zelhem; Gemende
Zangvereniging Irene uit Epse; het Larens Man-
nenkoor en het Eibergs Mannenkoor.
Voorzitster mevrouw Klein Brinke opende de avond
en dankte de verenigingen die aan de uitnodiging
gehoor hadden gegeven. Ze verwelkomde allen in
het achtkastelendorp en in het bijzonder de oudste
supporter de heer Grootenhuis.
Mevrouw Klein Brinke zette vervolgens uiteen wat
een kontaktavond inhoudt. Naast de zang is na-
tuurli jk het onderlinge kontakt tussen de verschil-
lende koren zeer belangrijk. We moeten veel pro-
paganda maken voor de zang zodat we jonge men-
sen warm kunnen krijgen voor de zang. Wil men
tot goede prestaties komen dan dient men natuur-
lijk wel trouw de repetitie-avonden te bezoeken,
aldus mevrouw Klein Brinke.
Hierna was 'het de 'beurt aan de koren die allen
enkele zangnummers ten gehore brachten waarbij
men eikaars prestaties zeer wist te waarderen.
Na afloop van het zanggedeelte bleef men nog ge-
zellig tot na middernacht bijeen waarbij vanzelf-
sprekend de mogelijk tot dansen niet werd verge-
ten.

Carnavalsvereniging
,,De Deurdreajers"
Prins Paul de Eerste heeft zaterdagavond tijdens
het Prinsenbal van de carnavalsvereniging De
Deurdreajers te Vofden Kranenburg op grootse
wijze afscheid genomen y^n zijn onderdanen.
De Prins zwaaide de scerj^pop deze vrolijke avond
die druk en gezellig was, met veel zwier en nam
om elf minuten over elf afscheid nadat hij door
voorzitter J. C. van Langen harteli jk was toege-
sproken. Deze dankte hem voor zijn eenjarige re-
geringsperiode die in de^aistorie van De Deur-
dreajers met gouden letl^P zal worden geschre-
ven. De Prins dankte de dansmarietjes en bood
hen een aardig aandenken aan evenals aan het be-
stuur.
Op het Prinsenbal dat begin januari a.s. wordt
gehouden, zal de naam van de nieuwe Prins be-
kend worden gemaakt.

Bijz. ledenvergadering VVD
De plaatselijke afdeling van de VVD belegde jl.
dinsdagavond een bijzondere ledenvergadering in
,,'t Wapen van Vorden" teneinde in eigen kring
nog eens uiting te geven aan haar dank jegens de
heer H. S- J. Albers die na vele jaren als raadslid
deze funktie in september jl. heeft neergelegd.
Na de opening door voorzitter J. Polman was al-
lereerst het woord aan mevrouw G. Baas, wét-
houdster der gemeente Zutphen, die sprak over
de stedendriehoek. Onder deze aanduiding is sinds
twee jaar een samenwerking gaande tussen de ge-
meenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen.
Na de pauze richtte de voorzitter zich in een toe-
spraak tot de heer Albers, waarin hij diens werk
als raadslid memoreerde en zijn grote waardering

uitsprak voor de wijze waarop hij zijn taak steeds
heeft vervuld. Hij deed zijn woorden vergezeld
gaan van de aanbieding van een boekwerk. Me-
vrouw Albers ontving een fraaie plant.

De heer Albers gaf in z i j n dankwoord onder meer
uiting aan zijn voldoening dat de VVD thans weer
een wethouder heeft in de persoon van mr R. A.
van den Wall Bake en wenste deze funktionaris
veel sterkte en sukses in zijn werk toe. Ook bracht
hij dank aan de heer H. Tjoonk met wie hij de
laatste jaren in de raad bijzonder prettig heeft
samengewerkt.

Woorden, die vervolgens door de heer Tjoonk van
zijn kant volledig werden onderstreept.
Hierna werd deze geanimeerde bijeenkomst door
de voorzitter gesloten.

CBTB
Donderdagavond was het voor de afdelingen Vor-
den, Warnsveld, Eefde^Gorssel, Hengelo Gld.,
Zelhem, Steenderen en Hummelo een uitzonderlijk
leerzame avond, waarin men als Kring van de
Gelderse CBTB in zaal Bakker bijeen was geko-
men ter bespreking van de land- en tuinbouwpro-
blemen waarin men heden ten dage mee in aan-
raking kemt.

Na een kort welkomstwoord tot de talrijke aan-
wezigen te hebben gericht, inzonderheid tot de
voorzitter van de Gelderse CBTB de heer L. J. de
Regt uit Eist, en tot de heren drs Broekhuis, se-
kretaris-penningmeester en J. W. Maalderink uit
Zelhem lid van de ekonomisch-sociale voorlichting
gaf voorzitter M. van Zeijts uit Warnsveld het
woord aan de heer De Regt.
Spreker haalde o.m. aan dat er tegenwoordig be-

paalde ontwikkelingen zich in het bedrijfsleven van
land- en tuinbouw voordoen waarin hij wees op
de draaimol van bezinning. De arbeidsméthoden
van enkele jaren terug passen niet meer in de
steeds sneller gaande ontwikkeling van de heden-
daagse tijd.
Van verschillende afdelingen, o.a. van Vorden,
Eefde-Gorssel, Steenderen en Zelhem waren vra-
gen binnengekomen welke achtereenvolgens door
drs Broekhuis werden beantwoord.
Aan het slot van de vergadering deelde de voor-
zitter mede dat in februari a.s. in Hengelo Gld de
Boerengezinsdag zal worden gehouden waarin
naar men hoopt, mejuffrouw Van Leeuwen, Twee-
de Kamerlid, als spreekster zal optreden.
Verder werd gewezen op de vele mogelijkheden
door de ekonomisch-sociale voorlichting in te scha-
kelen bij diverse vakopleidingen. In Aalten was
men met een kaderkursus met 16 kursisten gestart.

Gouden paar

Hissink-Jansen

Op dinsdag 3 november jl . hebben de heer D. His-
sink en mevrouw A. J. Hissink-Jansen te Ruurlo
het feit herdacht da^wj voor 50 jaar geleden in
het huwelijksbootje sopten.

De heer Hissink was in Vorden geen onbekende;
hij heeft vijftien jaar op de vleeswarenfabriek van
Poesse gewerkt. Daarna was hij 23 jaar grafdelver
van de gemeende Vorden. Sedert de pensionering
van de heer Hissink woont het paar in Ruurlo aan

de Barchemseweg E 30.

Het gouden paar heeft het feest in goede gezond-
heid gevierd. Familie, vrienden, buren en beken-
den feliciteerden het bruidspaar; ook van de ge-
meente Vorden ontving men een hartelijke blijk
van belangstelling. Vele bloemen, cadeaus en
schriftelijke gelukwensen getuigden van de sym-
pathie voor het gouden paar dat deze dag lang
zal heugen.

Jaarvergadering s.v. Ratti
De s.v. Ratti heeft een nieuwe voorzitter gekregen
•nl. de heer W. Lichtenberg. De funktiewisseling
in het bestuur was nodig omdat de huidige voorzit-
ter de heer J. "W. Lucassen, door verandering van
werkkring en het daarmee gepaard gaande vertrek
naar elders noodgedwongen afscheid moest nemen.
De scheidende voorzitter, die ruim vier jaar na een
moeilijke periode, Ratti weer min of meer op de
been hielp, heeft op de algemene ledenvergadering
van de vereniging de voorzittershamer overgedra-
gen aan zijn opvolger de heer W. Lichtenberg.

De heer Lucassen zette in zijn openingswoord uit-
een dat de jaarvergadering in verband met het 25-
jarig jubileum later moest worden gehouden daar
men in tijdnood kwam. Het verenigingsjaar werd
per l oktober jl. afgesloten inplaats van l augustus.
In verband met het grote scheidsrechterstekort -
wekelijks schrijven zo'n 40-50 arbiters af - organi-
seert de KNVB afdeling Gelderland spoedkursus-
sen voor opleiding tot scheidsrechter. De voorzitter
verzocht de leden zich daarvoor op te willen geven
evenals voor de spelregelwedstrijd uitgaande van
de scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstre-
ken die per elf tal in december a.s. wordt gehouden.
Uit het jaarverslag van sekretaris A. Lichtenberg
vermelden we de belangrijkste feiten. Hoogtepunt
van 1970 was ongetwijfeld de viering van het 25-
jarig jubileum van Ratti eind jul i jl. met daarbij de
voortreffelijk verlopen toernooien.

Het ledental bedroeg per l augustus 1970 159. Er
werd met 3 elftallen in de zondagafdeling aan de
kompetitie deelgenomen; 2 elftallen aan de zater-
dagkompetitie; 2 elftallen aan de juniorenkompeti-
tie; 2 elftallen aan de pupillenkompetitie Lochem
en Omstreken.
De sporttoto is een daverend sukses geworden. Het
totaal ingevulde kolommen bedroeg 20146, hier-
voor werden de toto-ophalers bijzonder dank ge-
bracht. Nadat de sekretaris dank had gebracht aan
de scheidende voorzitter en penningmeester voor
de prettige samenwerking in het bestuur, wenste
hij de leden voor het nieuwe jaar veel sukses.
Penningmeester H. Mombarg bracht een uitvoe-
rig financieel verslag waaruit bleek dat de f inan-
ciële positie van Ratti gezond was en memoreerde
dan ook een batig saldo. 'De kaskommissie bracht
schrifteli jk goedkeurend verslag uit.
Hierna werd de begroting 1970-1971 besproken
en door de vergadering goedgekeurd.
Enige jaren geleden werden ten behoeve van de
trainingsverlichting renteloze voorschotten uitge-

geven welke elk jaar in gedeelten worden uitgeloot
in deze vergadering werden er vijftien uitgeloot.
Ln verband met de steeds stijgende uitgaven en
voor uitbreiding van de post reserveringen werd
de vergadering gevraagd haar goedkeuring te ver-
lenen aan een kontributieverhoging. Na enige toe-
lichting ging de vergadering akkoord met een ver-
hoging van de kantributie voor aktieve leden.
Bij de bestuursverkiezing waren de heren J. W.
Lucassen en H. Mombarg niet herkiesbaar, terwijl
er twee vacatures waren ontstaan door vertrek
van de heren J. Simmelmk en D. Klein Geltink.
Met ruime meerderheid werd tot voorzitter geko-
zen de heer W. Lichtenberg. Als nieuwe bestuurs-
leden werden gekozen de heren H. Helmink, R.
Heuvelink en J. Groot Wassink (afdel ing zater-
dag) .
De scheidende voorzitter dankte de leden voor hun
steun. Ook met de jubileumkommissie t.g.v. het
25-jarig jubileum had hij prettig samengewerkt
evals zijn medebestuursleden waarmee een bepaalde
vriendschapsband was gekweekt. Spreker vond dit
zeer nuttig daar dit de vereniging zeker ten goede
is gekomen. Hij wenste iedereen veel sukses toe

en hoopte dat de s.v. Ratti nog een reeks van jaren
een grote bloei zou doormaken.
De nieuwe voorzitter de heer W. Lichtenberg,
noemde de taak die hij op zich had genomen verre
van gemakkelijk. Het zal moeilijk zijn, aldus spre-
ker, om zo'n goede voorzitter op te volgen.

Eveneens werd afscheid genomen van de aktieve
penningmeester H. Mombarg die zich, na acht jaar
in het bestuur zitting te hebben gehad, niet meer
beschikbaar stelde. De heer Lucassen dankte de
heer Mombarg vooral voor het vele werk dat hij
voor Ratti had gedaan in de ,,down"-periode waar
hij zich uitermate verdienstelijk heeft gemaakt om
de vereniging op de been te houden.
Namens het bestuur sprak Broeder Canutus de
scheidende voorzitter en penningmeester toe. Hij
dankte hen beide voor hun persoonlijke inzet en
inzicht om de s.v. Ratti te maken tot wat zij nu is.
Als blijk van waardering overhandigde hij hun
een geschenk.

Na nog enige vragen in de rondvraag te hebben
besproken zegde de nieuwe voorzitter toe dat alle
geuitte wensen op een zo spoedig mogelijk te hou-
den bestuursvergadering zal worden doorgenomen.
Hij dankte de aanwezige leden voor het vertrou-
wen in hem gesteld tijdens de verkiezing en hoopte
dit vertrouwen zo goed mogelijk waar te maken.
Hierna sloot hij de vergadering.

Winkeliersver. Vorden

Alleen met

St Nic. aktiebonnen

kunt u meedingen

naar de auto of

de andere

niet te versmaden

prijzen!

l



Raadsvergadering
gemeente Vorden

Verlengde van de Eikenlaan zal nu dan endelijk
worden verhard.

Weinig waardering van de raad voor de
planologische dienst

Al enige jaren bestaan er plannen om te komen tot
een verharding van 'het gedeelte van de Eikenlaan
tussen de Onsteinseweg en de spoorweg Zutphen-
Wmterswijk. Aangezien dit weggedeelte in het
meldingsgebied van beschermde gebieden in de
provincie Gelderland ligt, diende de rijksplanolo-
gische dienst met het verbeteringsplan te kunnen
instemmen.

Deze instantie maakte bezwaar tegen het oor-
spronkelijke plan. Een daarna opgesteld alternatief
plan met een gewijzigd tracee van de weg kan
geen genade vinden in de ogen van de kuituur
technische dienst. Tenslotte is het plan zodanig ge-
wijzigd, dat een verharding zal worden toegepast
bestaande uit klinkers waalformaat va'n gele en
rode kleur. Deze wijze, van verharding past zich
heel goed aan bij de omgeving, waardoor het ge-
heel een rustiek aanzien krijgt.

Door de Heide Mij is een begroting opgemaakt,
waaruit blijkt dat de verharding van dit stuk weg
(973 meter) ƒ 74.984,— gaat kosten. De Kuituur
Technische Dienst en Gedeputeerde Staten waren
bereid samen ƒ 28.809,— subsidie te verlenen.
Van de aangelanden zou een bijdrage verkregen
kunnen worden van ƒ 10.250,— zodat ten laste
van de gemeente zou blijven een bedrag van ƒ 35.
925,—. Tot nu toe was het gebruikelijk dat ge-
meente en aangelanden een even groot bedrag bij-
droegen in de kosten van verharding van zand-
wegen. Hierva,n uitgaande zou een bedrag van
ƒ 25.675,— als ongedekte kosten resteren.

Aan deze extra kosten voor de gemeente Vorden
wilden GS en de 'Kuituur Technische Dienst beide
nog wel éénderde bijdragen zijnde in totaal een be-
drag van ƒ 14.325,—. Uiteindelijk blijft ten laste
van de gemeente een bedrag van ƒ 21.600,—.

De heer Rege'link (AR) was vefheugd dat de weg
verhard zal worden. Dat er voor de gemeente ruim
20.000 gulden bij opgedrukt wordt, daarover toon-
de de heer Regelink zich minder gelukkig, boven-
dien heeft het geheel een vertraging ondervonden
van enkele jaren. Ik ben dan ook verre van geluk-
kig met de behandeling van de planologische
dienst. Uiteindelijk zijn het onze belastingcenten.
De heer Van Arkel spra'k in dit verband zelfs van
een politieke weg.

De heer Gerritsen (Binding^Rechts) toonde zic'h
ook niet erg gelukkig mét de financiële uitkomst.
Doordat deze planologische dienst rustieke eisen
is gaan stellen is de gemeente het kind van de re-
kening geworden. Onze financiën worden nu ex-
tra belast met het rustieke bedrag van ƒ 7.162,50.
Verder toonde de heer Gerritsen zich bezorgd
over de bestemmingsplannen in zijn huidige vorm.
Van voorzitter Van Arkel kreeg de raad te horen
dat de Heide Mij (die het werk in regie zal uitvoe-
ren) is verzocht zo mogelijk gebruik te maken van
een Vordense aannemer, mits dit niet kostenver-
hogend werkt.

Frankeren met KINDERPOSTZEGELS - dat fs:
steun aan EIGEN ontwikkelingshulp

De heer Gerritsen (Binding-Rechts) merkte nog
op dat thans op gezag van de planologische dienst
de fifty-fifty-basis ten opzichte van de aangelan-
den en de gemeente verlaten is. Dit vinden wij een
verheugend verschijnsel, waarvan wij in het ver-
volg bij wegverhardingen kunnen profiteren, aldus
de heer Gerritsen.

De voorzitter wilde deze konklusie niet trekken.
Als het kan doen we het, maar ik wil me hier niet
aan binden. Geval voor geval zal moeten worden
bekeken, aldus de heer Van Arkel.
De weg z.s.m. verharden, hoe langer we wachten
des te meer prijsverhogend het werkt, aldus merk-
te de heer Koerselman (PvdA) op.

De heer Van Arkel liet nog eens duidelijk uitko-
men dat de eisen van de planologische dienst aan-
vaard moesten worden.
De heer Gotink (Binding-Rechts): ,,B 6 W en de
raad wordt het mes op de keel gezet."
Hier was de raad 'het beslist mee eens, zodat be-
sloten werd de weg te verharden, op de kapitaal-
dienst van de gemeentebegroting voor 1970 het
bedrag van ƒ 21.600,— te brengen en dat het werk
door de Heide Mij in regie zal worden uitgevoerd.

De heer J. Bosch (PvdA) is het niet eens met de
benoeming van wethouder Van den Wall Bake in
de schoolraad openbaar onderwijs
De gemeente Vorden heeft twee gemeentelijke
funktionarissen als vertegenwoordigers van de ge-
meente aangewezen in de schoolraad van het open-
baar lager onderwijs hier ter plaatse.

Een van hen is de wethouder van onderwijs, de
heer Van den Wall Bake (VVD). Op het eerste
gezicht doet mij deze benoeming wel wat eigen-
aardig aan, met alle respekt overigens voor de
•heer Van den Wall Bake, aldus sprak de heer J.
Bosdh (PvdA). De schoolraad heeft in zijn alge-
meenheid tot doel de bloei van het openbaar on-
derwijs te bevorderen, dan moeten er in deze
schoolraad ook mensen zitten die voorstander zijn
van het openbaar onderwijs.

De heer Bosch was van mening dat de heer Van
den Wall Bake op bepaalde punten in kon f l ik t zal
kunnen komen met zijn eigen te respekteren over-
tuiging, wil hij inderdaad als lid in de schoolraad
de doeleinden van de schoolraad geen geweld aan-

doen. In het licht van de verhouding tussen open-
baar en bijzonder onderwijs in de gemeente Vor-
den vind ik de benoeming van de heer Van den
Wall Bake in zekere mate ontaktisCh, onlogisch
en voor de heer Van den Wall Bake zelf toch ook
wel wat gênant. Ik zou u daarom willen verzoe-
ken om deze benoeming, met alle respekt voor de
heer Van den Wall Bake, nogmaals ïn overwe-
ging te willen nemen, aldus de heer Bosch.

De heer Van Arkel stelde nadrukkelijk dat zowel
het openbaar als het bijzonder onderwijs B & W
ter harte gaat, er is absoluut geen diskriminatie
en dat de heer Van den Wall Bake, die de porte-
feuille van onderwijs beheert, zitting heeft in de
schoolraad, daarin zie ik beslist geen gevaar.

De heer Van den Wall Bake was bereid het nog
eens te bekijken. Alleen vraag ik mij af waar de
heer Bosch uit afleidt dat ik geen voorstander ben
van 'het openbaar onderwijs. Uit de VVD-partij-
beginselen blijkt todh zeker de waardering voor
het openbaar onderwijs, aldus de wethouder.
De heer Bosch ging hier echter niet verder op in.

Bezoek Kommissaris van de Koningin

Vrijdagmorgen l l december zal de Kommissaris
van de Koningin van de provincie Gelderland een
bezoek brengen aan de gemeente Vorden. Om half
twaalf wordt hij verwacht. De voorzitter verzocht
de raadsleden dan ook aanwezig te willen zijn.

De heer Bogchelman (GHU) informeerde of er bij
B & W belangstelling bestaat het publiek inspraak
te geven tijdens de openbare raadsvergaderingen.
Volgens de wet kan het niet, maar we zullen het
eens bezien, aldus burgemeester Van Arkel.

De heer Koerselman (PvdA) wees op de gevaar-
lijke kruisingen Stationsweg-Molenweg en de Burg.
Galléestraat. Hij bepleitte hier enkele waarschu-
wingsborden te plaatsen. B 6 W zullen dit bekij-
ken.

De heer Gotink (Binding-Rechts) stelde voor een
paar mensen uit de raad aan te wijzen die in de
gemeente eens moeten gaan kijken of er nog licht-
punten geplaatst moeten worden.

De heer Van Arkel had een ander idee. Laten de
mensen die menen dat er op een bepaalde plaats
een lichtpunt moet komen, dit aan B & W opge-
ven. Wij kunnen dan bekijken wat we kunnen
doen. De heer Van Arkel ^gks erop dat er binnen-
kort in plan Boonk waar «F bouw vordert, en in
plan Zuid alvast enige lichtpunten zullen komen.
De heer Tjoonk (VVD) zou op de begroting 1971
gaarne ruimte zien voor verharding zandwegen.

24 bejaarde n woningen

Enige tijd geleden is opgericht de Stichting Ach-
terhoek welke is gevestigd te Ruurlo. Deze stich-
ting stelt zich ten doel werkzaam te zij.n in het be-
lang van de huisvesting van bejaarden in de ge-
meenten Borculo, Hengelo Gld. Laren Lochem,
Ruurlo, Vorden en Steendercn. Zij beoogt o. m. de
bouw en exploitatie van bejaardenwoningen te be-
vorderen en andere gebouw voor bejaarden.

Het ligt in het voornemen van de stichting de door
haar gebouwde bejaardenwoningen na het gereed-
komen in beheer over te dragen aan de in de on-
derscheidene gemeenten gevestigde bouwkorpora-
ties. De stichting heeft een plan ontworpen voor
de bouw van l 50 bejaardenwoningen in de parti-
kuliere huursektor. Hiervan zullen er 24 in de ge-
meente Vorden worden gebouwd. Vermoedelijk zal
in februari a. s. met de bouw worden begonnen.
Teneinde deze bouw te kunnen realiseren besloot
de raad aan de stichting 2 percelen bouwgrond te
verkopen gelegen aan de Margrietlaan en de Prins
Clauslaan, resp. groot 2184 en 1977 m- ad f 26, —
per m-.

De heer Koerselman (PvdA) meende dat de huur-
prijs velen zal afschrikken

Wethouder Bannink (CHU) vroeg aan de 'heer
Koerselman hem middelen aan de hand te doen
om goedkopere arbeiders te krijgen.

Vorden krijgt tweede tandarts

In verband met het voornemen van B £> W om in
afwijking van het geldende bestemmingsplan, met
toepassing van artikel 19 van de wet op de ruim-
telijke ordening bouwvergunningen te verlenen
voor de bouw van een tandartsen-praktijkruimte
op het perceel aan de Prins Bernhardweg, een
dubbele bungalow aan de Stationsweg, alsmede
uitbreiding van het bestaande winkelpand aan de
Schoolstraat, besloot de raad dat er een partiële
herziening van het onderhavige bestemmingsplan
zal worden voorbereid.

De heren J. Bosch (PvdA), W. B. J. Lichtenberg
(KVP) en Z. Regelink (AR) werden benoemd in
de kommissie die belast is met het nazien van de
jaarrekeningen gemeentelijk -woningbedrijf over de
boekjaren 1968-1969 en 1969-1970.

De burgemeesterskamer zal van nieuw meubilair
worden voorzien. De raad besloot hiervoor
f 4.700,— beschikbaar te stellen.

Ten aanzien van de wijziging voor de legesvcror-
deningen, waartoe de raad besloot, merkte de heer
Gerritsen (Binding-Reohts) op dat er nog regel-
matig huwelijken worden gesloten op zaterdag.

Hij was van mening dat de ambtenaar die met
deze huwelijksvoltrekking op zaterdag is belast,
daarvoor een vergoeding dient te ontvangen.
B & W zullen dit bekijken.

Fruitteeltbedrijt Medler
J. W. Lucassen, Ganzensteeg 2, tel. 6811

Verkoop van vers iruit
op de bekende adressen

Alle rassen voorradig

Ingrid Marie

Jonathan

Goudreinetten

Lombarts

Golden Delicious

Vordense
Winkeliersvereniging

Mocht me leverancier door de drukte 11 ver-
geten Sint Nicolaasaktiehonnen te verstrek-

ken, vraag er dan naar, want alleen met

. Sint Nicolaasakticbonncn hebt u kans om c/c

AlTO TE WINNEN
EN DE GROTE GELDPRIJZEN

Te koop: Een grijze Bam-
bino oliekachcl met olie-
vat 200 liter i.z.g.st.
D. Rouwen, Zutphense-
weg 31, Vorden

Te koop: De helft of
cicrdcls t\m ccn dikke
vaars. Wesselink 't Els-
hof tel. 6663

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

A.s. zondag
19.00 uur in de
Gore/, kerk Vorden

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Makel.- en assur.kantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

SIR EDWIN MANNENMODE

TRUIEN,

VESTEN,

PULLOVERS,
r3~~ PULLI'S

* EN SWEATERS

mannenmode in zuiver
scheerwol

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Adverteren
doet verkopen

Suède bootee's
voorradig in vijf verschi l lende
modellen.

Een assortiment

modelaarzen
als nooit tevoren, overtuig u zelf
in onze speciale laarzenetalage.

En . . . bij een bezoek aan onze
zaak een leuke ballon voor uw
kinderen

Het Schoenenhuis
Fa Jansen

Dorpsstraat 34 - Vorden

Alle
drukwerken

voor handel

privé en industrie

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

VERSE HAANTJES
EN SOEPKIPPEN
munten uit door kwaliteit

Eieren 10 voor ƒ l ,25
Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

VOOR «i

VOE BAL PPJIKELEH

Wapen- en sporthandel

Martens
„teeds docltreffcndi

Zutphenseweg - Vorden

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

A.s. zondag
19.00 uur in de
Gercf. kerk V orde n



U DROOGT ZO DROOG
ALS HET MAAR KAN

De „Philips"

trommeldroger
maakt uw was (twee kilogram)
in één keer strijkdroog, kurkdroog
en heerlijk zacht.

TIJDELIJKE AANBIEDING

VAN 376,- NU 339,-

Het is ,nu de tijd voor deze
geweldige hulp.

GEMS VOROEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

KINDERZEGELS PLAKKEN: korrcspondcntic
niet: ccn glimlach !

ZOJUIST ONTVANGEN:

nieuwe
modellen
dames-
modelaarzen

O.A. CROCO EN

VETERLAARZEN

scnoennandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Verdien tientallen
guldens met C] l l

uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

MERKBENZINE
goedkoop

G. Weiden Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Abonneert u

op Contact!

Restanten

SPAANDER-
PLAAT

(zeer goedkoop)

geschikt voor schap-
pen e.d.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

llw ketstfffoet heeft dubbele waarde met een
fleurige KINDERPOSTZEGEL

Ledenvergadering bijzondere
lagere school Het Hoge
Voor de donderdagavond gehouden ledenverga-
dering van de schoolvereniging bestond een goede
belangstelling.
Na een kort openingswoord door voorzitter ds. J.
H. Jansen gaf sekretaris H. J. Berenpas in zijn
jaarverslag een duidelijk overzicht van het schooll-
ieven en schoolgebouw. Door de gehele voorgevel
van de school te vernieuwen in het afgelopen jaar
verkreeg het gebouw een bijzondere aanblik. Thans
vormen de toiletten in de school nog een punt van
behandeling. Verder sneed de sekretaris het on-
derwerp aan van de bouw van twee nieuwe leslo-
kalen, aangezien het aantal leerlingen dusdanig is
dat hieraan behoefte bestaat. Het aantal leerlin-
gen heeft het getal 300 al ruim overschreden zodat
binnenkort een tiende leerkracht moet worden aan-
getrokken. Ook de beide kleuterscholen De Timpe
en De Springplank lopen naar wens.

Na de behandeling van de financiën van de school
over het afgelopen boekjaar werd de heer Ten
Broeke dank gebracht voor zijn akkuraat beheer.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende le-
den t.w. ds. J. H. Jansen en H. J. Berenpas her-
kozen terwijl in de vakature Visschers werd voor-
zien door benoeming van de heer B. Bekman.
De voorzitter dankte de heer Visschers voor zijn
werk in het belang van de school verricht.

Het hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink,
gaf in het kort een overzicht over het wijzigen
van lesgeven in deze tijd van onderwijsvernieu-
wing.

IJsvereniging Vorden
( )p de dinsdagavond in het Nutsgebouw gehou-
den a lgemene ledenvergadering werd weer over
het wel en wee van de IJsvereniging Vorden ge-
sproken. Hieruit bleek dat de vereniging weer een
goed winterseizoen achter de rug heeft.
Voorzitter M. Groen herdacht na een kort wel-
komstwoord het verscheiden van mr Baron van

Westerholt van Hackfort, de persoon van wie de
grond voor de ijsbaan was gehuurd. Verder dankte
spreker de afdeling Vorden van de EHBO voor
het belangeloos beschikbaar stellen van een ver-
bandkist op het ijsbaanterrein, alsmede alle mede-
werkers die hun krachten voor de mooie ijssport
hebben gegeven in het belang va<n de Vordense
inwoners en zelfs voor mensen van buiten.

Uit het jaarverslag van sekretaris J. F. Geerken
stippen wij het navolgende aan:
Het bestuur per 30 september 1970 is als volgt sa-
mengesteld: M. Groen voorzitter, J. F. Geerken,
sekretaris; A. Schipper, penningmeester, leden M.
Molenkamp, H. G. Harmsen, G. Hoetink, B. Maal-
derink, G. Vreman en A. J. Zeevalkink, terwijl
de heer J. van de Broek gemeente-architekt weer
als adviseur optrad.

Er werd in het afgelopen seizoen een ledenverga-
dering, een bestuursvergadering en een vergade-
ring van het dagelijks bestuur gehouden. Na een
moeilijke start was het weer gelukt de ijsbaan op
de gestelde tijd onder water te krijgen. Een pomp
van de fa Dostal alhier heeft het grootste deel van
de baan kunnen onderpompen. Met behulp van de
eigen pomp is de rest gedaan en kon de baan op
peil worden gehouden.

Ca drie weken heeft men gebruik van de ijsbaan
kunnen maken. De weergoden lieten het niet toe
om school- en andere wedstrijden te organiseren.
Het sneeuwvrij houden van de baan was bij de
heer H. Bargeman weer in goede handen evenals
de kaartverkoop en de kontrole met behulp van
enkele bestuursleden.

Duidelijk is weer gebleken, aldus spreker dat de
kantine belangrijk heeft bijgedragen voor een goe-
de opkomst van het schaatsenrijdend publiek. Ook
de muzikale omlijsting en de goede verlichting
maakten het rijden tot een plezier. Mede hierdoor
heeft de heer Boersma weer goede zaken kunnen
doen. Wij mogen met blijdschap konstateren, aldus
de sekretaris, dat de ijsbaan een belangrijke funk-
tie heeft voor de wintersportbeoefening van vele
Vordenaren en zelfs daarbuiten.

Penningmeester A. Schipper kon weer een goed
geluid laten horen wat de financiën van de ver-
eniging aanging. De voorzitter dankte hem voor
zijn akkuraat beheer en de kaskommissie voor de
gehouden kaskontrole.

De aftredende bestuursleden M. Groen, H. G.
Harmsen en G. Hoetink werden herkozen.

Bij de rondvraag kwamen enige interne aangele-
genheden inzake de ijsbaan naar voren welke door
het bestuur zullen worden bekeken.
Aan het slot van de vergadering wenste de voor-
zitter dat de vereniging weer een goed seizoen te-
gemoet mag gaan.

Onderzoek naar schuilruimten
tegen radio-aktieve straling
De regering heeft beslotei^^n, alvorens de .nodige
maatregelen te treffen voor een redelijke bescher-
ming van de gehele bevolking tegen de als gevolg
van oorlogsgeweld eventueel optredende radio-ak-
tieve straling (de zgn Fall-Out), allereerst in het
gehele land de 6cs£aanc/e^Wiuilruimten te inven-
tariseren. ^^

Nadat in de voorafgaande jaren in de overige ge-
meenten in Gelderland een dergelij'ke inventarisa-
tie heeft plaatsgevonden, zal in januari 1971 be-
doeld onderzoek van start gaan in de Gelderse
gemeenten ten oosten van de Rijn en de IJssel.
De enquête geschiedt per gemeente en onder ver-
antwoordelijkheid van de burgemeester. Zij is voor-
namelijk gericht op de aanwezigheid van ruimten
die bescherming kunnen bieden in woonhuizen en
flatgebouwen, op de mogelijkheid om met eenvou-
dige middelen schuilgelegenheid te scheppen in
kerken, fabrieken, kantoorgebouwen e.d., alsook op
het vaststellen van het aantal personen dat in deze
ruimten zou kunnen worden ondergebracht.

Als dit voor het onderzoek noodzakelijk is, zal door
de enqueteur worden gevraagd de woningen en
gebouwen ook binnenshuis te mogen bezichtigen.
De bevolking wordt verzocht in aller belang haar
medewerking te verlenen door de enqueteur in de
gelegenheid te stellen zijn werk zo goed mogelijk
te verrichten.

KPO
De Katholieke Plattelands Vrouwen Organisatie
afdeling Kranenburg-Vorden heeft het wintersei-
zoen met een zeer bijzondere avond geopend; de
heer K. Hoeve uit Har'fsen hield in zaal Sc'hoen-
aker een interessante inleiding over ,,onze achter-
namen".

Na een kort welkomstwoord door presidente W.
Huinink-Grobben gaf de heer Hoeve - die jaren-
lang studie van dit onderwerp had gemaakt - een
bijzonder boeiende verklaring hoe de achternamen
van verschillende families zijn ontstaan.

Na de pauze verklaarde spreker de betekenis van
de namen van de aanwezige dames, waarbij meri
voor nooit verwachte verrassingen kwam te staan.
Iedereen had evenwel de grootste waardering voor
de kundige inleiding waarvoor de presidente haar
dank uitsprak.
Medegedeeld werd dat er in de wintermaanden
twee kursusssen zullen worden gegeven.

mmaw
Vorden l - Reunie l
De voetbalwedstrijd tussen Vorden en Reunie
(Borcu'lo) dreigde in de tweede helft als de be-
kende nachtkaars te zullen ui tgaan, want na een
interessante eerste helft viel er na rust geruime tijd
niet veel meer te genieten. In een sensationeel
laatste kwartier konden we maar liefst vier doel-
punten noteren waarbij Reunie met 2 — 4 aan het
langste eind trok.

De wedstrijd begon met een offensief van de thuis-

club. Schoten van Buunk en Klein Zessink vlogen
rakelings langs. Bij de Borculoërs moest het ge-
vaar veelal komen van lin'ksbuiten Pongers die zijn
tegenstanders nogal eens te snel af was. Na een
kwartier dachten we Pongers zelfs te zien scoren
toen hij, na een misser van Hendriksen vrij op doel
af ging. Doelman Wentin'k redde evenwel fraai.

De mooiste kans kreeg Janssen aan de andere kant
toen hij een paar meter voor het doel in volkomen
vrije positie de bal over het lege doel lepelde. Vlak
voor rust kreeg Reunie op rechts een vrije schop
toegewezen. De bal werd voor het doel geplaatst
waarna de scheidsrechter vriend en vijand ver-
baasde door een penalty toe te kennen (naar hij
zelf verklaarde wegens hands van één der Vor-
denspelers). Roenhorst maakte geen fout en Reu-
nie leidde met O—1.

Een minuut na rust kreeg Vorden een penalty toen
Janssen werd gevloerd binnen de beruchte lijnen.
Het schot van Nijenhuis werd in eerste instantie
fraai door doelman Stroeve gestopt doch in twee-
de instantie was hij kansloos l — 1. Een kwartier
voor tijd ontsnapte het Vorden-doel aan doorbo-
ring toen de bal van dichtbij tegen de paal werd
geschoten. Even later was het wel raak toen Roen-
horst de uit zijn doel gekomen Wentink passeer-
de en Pongers de bal maar voor het nischieten had
l—2. Vorden kwam sterk terug en een minuut
later liet Janssen de gelijkmaker aantekenen 2—2.

De laatste minuten waren duidelijk voor Reunie.
Een hoekschop op links door Pongers genomen
werd door Roenhorst in het doel gewerkt 2—3.
Het was uiteindelijk de ,ó,ude maestro" Pongers
zelf die de zege def in i t ie f veilig stelde 2—4.

Vorden 2 - Ruurlo 2
In een leuk gespeelde wedstrijd behaalde Vorden
2 zondagmorgen een verdiende 3—O zege op Ruur-
lo 2. Voor de rust was het een gelijkopgaande
wedstrijd met Vorden aanvallend gevaarlijker.
Klein Brinke bezorgde zijn ploeg een l—O voor-
sprong bij de rust.

Na de hervatting durde het niet lang of Henge-
veld had de stand opgevoerd tot 2—0. De Vor-
dense achterhoede met doelman Meyer aan het
hoofd istond geen kansen toe. In de slotfase be-
paalde Broekgaarden de eindstand op 3—0.

Vorden 6 maakte op niet mis te verstane wijze
kennis met koploper Dierense Boys 5. De bezoe-
kers kregen niet veel kansen, maar die er gekreeërd
werden, werden ook benut. Eindstand tenslotte
2—6.

Vorden verloor van Voorst
Onder verre van ideale weersomstandigheden
speelde het eerste elftal van Voorst dezer dagen
een oefenwedstrijd tegen Vorden. Het elftal van
Vorden bestond uit spelers van het eerste elftal
en van het A-elftal. D^ Voorstenaren pasten zich
het beste aan de oms^ptligheden aan en won ver-
diend met 5—0. Bij de rust was de stand reeds
3—0. Bij Vorden stond doelman Wentink een gro-
tere nederlaag in de weg. Hij redde een paar maal
bekwaam.

KSH l - Ratti l
Het eerste elftal van Ratti bleef in de running
door een volkomen verdiende 3—5 overwinning
in de uitwedstrijd tegen KSH l te Harreveld.
In de eerste helft kon de thuisclub de leiding ne-
men door een misverstand in de Ratti-defensie te
benutten l—0. Via Bijen, die de bal vrij op links
kreeg aangegeven scoorde Ratti de gelijkmaker l

Na de thee nam de thuisclub wederom de leiding
met een lage inswinger die voor doelman Huitink
te machtig bleek 2—1. Bijen, die deze middag een
produktieve bui had, kon opnieuw de balans in
evenwicht brengen 2—2. Hierna gaf de technisch
beter spelende Ratti-ploeg het initiatief niet meer
uit handen. Rechtsbuiten Koers scoorde de stand
naar 2—3 waarna Bijen de hattrick verrichtte 2—
4. Tien minuten voor tijd gelukte het de aktieve
Ratti-linksbuiten voor de vierde maal raak te schie-
ten 2—5. KSH wist bij een schermutseling voor
de Ratti-veste de eindstand op 3—5 te bepalen.

Sp. Haarlo 2 - Ratti l zaterdag
Het eerste elftal van de s.v. Ratti afdeling zater-
dag heeft een verdienstelijke l—2 overwinning be-
haald op het sterk spelende Sp. Haarlo 2.
De thuisclub die slechts een verliespunt had, staat
nu in het klassement onder de Rattianen die een
fraaie tweede plaats bezetten.

Na twee minuten was de stand al —10 doordat
een der Haarlo-spelers door Baakman ongeoor-
loofd ten val werd gebracht; de penalty werd re-
soluut achter doelman Haverkamp geschoten l—0.
Na 25 minuten wist Arendsen een voorzet van
Reindsen voortreffelijk voor de doelmond te trek-
ken waar linksbuiten Dijkman gereed stond om
de 'gelijkmaker te scoren l — 1. Door dit doelpunt
kwam de totale produktie van Ratti in deze kom-
petitie op 50 doelpunten uit zeven wedstrijden wat
toch werkelijk een verdienstelijk saldo genoemd kan
worden, mede gezien het feit dat de Ratti-ploeg
er slechts 8 behoefden toe te staan.

Ratti bleef in de aanval en probeerde nog voor de
rust een voorsprong te forceren. Schoten van Van
der Linden, Dijkman en Arendsen werden echter
door de uitstekend Haarlo-doelman bedwongen.
Na de thee 'kreeg de wedstrijd een rommelig karak-
ter. Na een half uur kon Dijkman de verlossende
goal scoren l—2. Sp. Haarlo zette nu alles op de

Decembcrmaand - wensen en geschenken.
Tci'cns de KINDERZEGELAKTIE gedenken.

aanval wat gepaard ging met enkele kansen die
onbenut bleven. De strijd werd harder en Ratti
vond hierop dan ook het enige juiste antwoord nl.
zelf in de aanval te gaan zodat het gevaar bezwo-
ren werd.

Voetbalprogramma
Voetbalprogramma s.v. Ratti afdeling zaterdag:
DZSV 4—Ratti l ; Ratti 2—Sp. Haarlo 3.
Afdeling zondag: Ratti l—Halle 1; Socii 4—Rat-
ti 3.

Maak uit' nieuw jaarsgroet WARMER
mét een KINDERPOSTZEGEL

DCV-nieuws
Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV
dat tot op heden troosteloos aan de staart van de
ranglijst hing met O punten uit 4 wedstrijden, heeft
in Lunteren tegen DES l een ruime 7—13 over-
winning behaald. De zege krijgt nog meer glans
wanneer men bedenkt dat de Vordenaren slechts
één partij verloren, vijf partijen eindigden in re-
mise, terwijl viermaal werd gewonnen.
Vrijdagavond 13 november speelt DCV thuis te-
gen NOAD uit Nijmegen.

Het tweede tiental van de Vordense damclub blijft
het goed doen. Vrijdagavond werd voor de derde
maal in suksessie gewonnen, ditmaal van DVT l
uit Terborg dat met 12—8 werd geklopt.
Maandagavond speelt het tweede tiental uit tegen
Ons Genoegen uit Almen.

KOT-nieuws
In de hoogste regionen van het biljartdistrikt Zut-
p'hen en Omstreken gaat het er zeer spannend toe.
Na vier kompetitiedagen blijkt het onderlinge ver-
schil slechts twee punten te bedragen en dan te
bedenken dat hier de matchpunten worden geteld.
KOT l versloeg thuis DLS l met 5—2. KOT 2
won met 5—4 van Pauw l . KOT 4 won van No-
tekrakers l met 4—5. KOT 6 won met 5—4 van
De Pauw 3.

Geef eens fleur aan uw zakenpost - frankeer deze
met KINDERPOSTZEGELS

Waterpolo-nieuws
Het eerste herenzevental van de zwem- en poloclub
Vorden '64 zal binnenkort gaan deelnemen aan
de winterkompetitie. De Vordenaren, die hun
„thuiswedstrijden" zullen spelen in het Sportfond-
senbad te Apeldoorn, zijn bij de volgende clubs
ingedeeld: AZC 2, Apeldoorn; WZC l, Wijhe;
De Yssel 2, Deventer; ZZPC 2 uit Zwolle.
De heren 2 nemen deel aan de winter-zomerkom-
petitie van het distrikt Twente-Ysselstreek. Te-
genstanders van Vorden zijn: De Berkel l, Lo-
chem; AZC 3, Apeldoorn; Brummen 1; BZZ 2,
Zwolle; WZC 2, Wijhe; De Yssel 3, Deventer
en Proteus l , Twello.
Ook de dames van Vorden spelen een winter-zo-
merkompetitie en wel tegen NZC l, Neede; Ra-
vijn 2, Nijverdal; ZOE 2, Enschede; Westhag 2,
Hengelo; ZZPC l, Zwolle.
Het jongenszevental van Vorden wacht een uiter-
mate zwaar seizoen tegen AZC A, Apeldoorn;
Proteus A, Twello; WZC A, Wijhe; De Yssel A,
Deventer; De Yssel B, Deventer en De Yssel-
meeuwen A, Zutphen.
Het meisjeszevental van Vorden komt uit tegen
AZC A, Apeldoorn; Proteus A, Twello; WZC A,
Wijhe; De Yssel B, Deventer; Ysselmeeuwen A,
Zutphen; Ravijn B, Nijverdal en De Mors A, Rijs-
sen.

Na de klap

De heren van de Heilige Hermandad staan nog
wat verwonderd na te praten over verkeersongeval
n u m m e r zoveel. Hoe kon dat nou?
Een amateurfotograaf zag het wel, leverde prompt
de goede resktie op de situatie en legde dit moment
na de klap trefzeker met de camera vast. Doordat
zij wat hoger stond werd het een bijzonder goede
overzichtsfoto waarbij de mediterende agenten on-
gewild bijdroegen tot een sterke vlakverdeling.



Nordmende-Telefunken
radio en televisie

Koop bij de man die ook repareren kan! Ook voor kleuren-tv

FA BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 - ZUTPHEN - TELEFOON 3813

Irish whisky
JOHN JAMESON

15,50

Slijterij

Telefoon 139]

Adverteren doet verkopen

SIMCA1301
Een wagen met zeer veel distinctie. Er
zijn nu eenmaal mensen, die zich niet
minder kunnen permitteren. Een wagen
met zeer veel vaart. Want tijd is geld. Ook
in dit opzicht is de 1301 bijzonder
economisch. En wilt u nog sneller, feller
en luxueuzer? Bekijk dan de Simca 1301
Special.

MODE
MIDI

MAXI

japonnen
en rokken

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

ZELF
PARKETVLOER

LEGGEN
nu voor iedereen

Massief hout l cm dik
uitvoerbaar

Merban f 22,15 p. m-
Voor inlichtingen en

verkoop
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

ZEUGEN.
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
extra lage prijzen

G. Wculcn Krancnbarg

met franje, in vele modellen en
kleuren o.a. 'lila, paars en auber-
gien.

Luxe dameshandtassen
de echte Hus'h Puppiestassen.

Boodschappentassen enz. enz.
een grote sortering hierin
tegen lage prijzen vindt u bij

Het Schoenenhuis
Fa Jansen

Dorpsstraat 34 - Vorden

Donderdag, vujklag
en zaterdag

500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees

275 - 345
500 gr. balkenbrij 075
200 gr. tongeworst 110
200 gr. boterhamworst 80

500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120

Zaterdag
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade

Rund- kalfs- en varkensslagerij

298

M. Kriji
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Koperen jubileum Gezinszorg
Zondag l november herdacht mejuf f rouw R. An-
tink dat zij 12J/2 jaar werkzaam was geweest bij
de Gezinsverzorging. Een bijzonder jubileum dat
niet ongemerkt voorbij mocht gaan.

Maandagavond was er met de kollega's een fees-
telijk samenzijn in het gebouw achter de Geref.
kerk. Samen met haar ouders luisterde zij naar
het welkomstlied voor haar gezongen.

De voorzitter van de Stichting Diakonaal Maat-
schappelijk Werk Hengelo-Vorden, de heer A. J.
Zeevalkink feliciteerde haar van harte en memo-
reerde dat haar naam een goede klank heeft in
Vorden. In de gezinnen is men blij als zij komt.
Hij wenste haar kracht toe om verder te gaan op
de weg van de dienstverlening aan de ander en
bood haar namens de stichting een fraai geschenk
aan alsmede een enveloppe met inhoud.

Mevrouw Hammers-Smeenk bracht de gelukwen-
sen over van de kollega's en sprak vol lof over
haar hulpvaardigheid. Mevrouw Bekman-Koers
deed dit namens de bejaardenhelpsters. Beiden
lieten hun woorden vergezeld gaan van een cadeau.
Ook de maatschappelijk werkster, me ju f f rouw M.
Kersten, prees de ijver en de werkkracht van de
jubilaresse. ,

De voorzitter droeg de leiding over aan de tegen-
woordige leidster me ju f f rouw H. Lenselink en men
bleef nog geruime tij'd gezellig bijeen.
Mejuff rouw Antink sprak tenslotte woorden van
dank aan allen die zich de moeite getroost hadden
om deze dag voor haar tot een heel bijzondere te
maken.

Geef uti' post tijdens de feestdagen een „feestelijk
gezicht" met KINDERPOSTZEGELS

Nationale ouderavond
bijzondere school Het Hoge
I,n het kader van de Nationale Ouderavond bleef
de school aan Het Hoge niet achter om een der-
gelijke ouderavond te beleggen.
Na een kort welko^twoord door het hoofd der
school, de heer Zewilkink, zette deze het doel
van deze avond uiteen. Hij gaf een overzicht van
de onderwerpen die op de door de ouders ingevul-
de formulieren aan de orde waren gesteld.

De mammoetwet en^de schoolverordeningentoets
waren verscheidenenden genoemd en werden
dan ook uitvoerig besproken. Het leerplan, de rap-
porten en het geven van huiswerk werd aan de
orde gesteld. Enkele ouders waren er voor de rap-
porten geheel af te schaffen omdat men voldoende
op de hoogte was door de kijkavonden en het huis-
bezoek. Betreffende de sexuele voorlichting kwam
men tot de slotsom dat dit in de eerste plaats een
taak van de ouders is, maar wanneer het in school
ter sprake komt moet het niet ontweken worden.

Opmerkelijk was dat de ouders van mening waren
dat de kinderen een vrije middag zouden moeten
hebben op woensdag of op vrijdag. De middag-
pauze zal dan moeten worden ingekort tot kwart
over één en wanneer zoals de bedoeling is het
aantal lesuren vanwege het ministerie enigszins
verminderd wordt, zal met ingang van de nieuwe
kursus een vrije middag gerealiseerd kunnen wor-
den.

Het hoofd der school dankte allen voor de bij-
drage aan deze avond en meende te mogen konsta-
teren dat het een nuttige en leerzame avond ge-
weest was, waar ook de gezelligheid niet ontbrak.
Gaarna herinneren wij u aan de feestelijke ouder-
avond van de school met de Bijbel aan Het Hoge
op donderdag 10 november. Het belooft een mooie
avond te worden. De toegang is gratis, aanvang
half acht.

„De Graafschaprijders"
De Vordense motorclub De Graafschaprijders heeft
met 13 rijders deelgenomen aan het kampioenschap

van Nederland (betrouwbaarheidsritten) dat ge-
durende twee dagen in Zuid-Lim'burg werd ge-
houden. Deze rit over een uitermate zwaar par-
koers eiste veel van de deelnemers. Van de 160
renners die aan de start verschenen vielen er 48 uit.
Van de 13 deelnemende Graafschaprij'ders bereik-
ten Jan Broekhof, Jan Berendsen, W. Veenstra,
Piet Bergsma, Dick Pardijs en Jan Oosterink tij-
dig de finish. Men kwam tot de volgende presta-
ties: Junioren boven 175 cc tweede plaats voor
Broekhof en de derde plaats voor Berendsen. Door
dit resultaat is Jan Broekhof in deze klasse officieus
kampioen van Nederland. Het definitieve resultaat
wordt eind deze week bekend gemaakt.

Bij de senioren (waaronder vele buitenlanders)
werd W. Veenstra in de klasse tot 125 cc 9e; in
de klasse tot 175 cc werd Piet Bergsma vierde. In
de zware klasse (boven 175 cc) werd Jan Ooste-
rink 6e en Dick Pardijs 9e.

Het juniorenteam van De Graafschaprijders lx-
staande uit de renners Jan Broekhof, Gerrit Hoft-
ijzer en Bert Bolt e werd niet geklasseerd aange-
zien alleen Broekhof de rit uitreed. Het senioren-
team bestaande uit de renners P. Bergsma, W.
Veenstra en D. Pardijs kwam uitstekend voor de
dag en behaalde een tweede plaats.

De importeur van Maico in Nederland de heer Piet
van Dijk uit Enschede had voor deze rit een Mai-
co-team ingeschreven bestaande uit louter rijders
van De Graafschaprijders. Jans Lenselink, Dick
Pardijs en Jan OoSterink weerden zich uitstekend
en klasseerden zich als vierde achter het Duitse
Zundapp-team, het Zweedse Monark-team en het
Rond-Sachs-team.

Al met al sloeg De Graafschaprijders t i jdens dit
tweedaags motorsportevenement een uitstekend fi-
guur.

Ouderavond o.l.s. dorp
Tijdens de ouderavond van de openbare lagere
dorpsschool deelde het hoofd der school, de heer
Brinkman, mede dat ook dit jaar de eerste klas
weer is gesplitst. Daar de leerkrachten van de
school de laatste jaren veel vernieuwingslessen
gevolgd hebben, werd er in het begin aan gedacht
om te komen tot een speelleerklas. Maar na r i j p
beraad en vele informaties werd besloten hiertoe
niet over te gaan daar de nadruk komt te liggen
op spelen en niet op het leren. De heer Brinkman
zou dan ook liever zien dat de hoogste klas van de
kleuterschool zich meer gaat richten op de eerste
klas van het basisonderwijs. Wanneer binnen en-
kele jaren de opzet van het basisonderwijs goed
uit de verf zal zijn gekomen, zal er veel veranderd
dienen te worden. Het hoofd van de openbare
kleuterschool zal gaarne kontakt opnemen met de
onderwijzeressen van de laagste klassen om een
vloeiende overgang van kleuterschool naar basis-
school te bewerkstelligen, hetgeen alle goeds voor
de toekomst inhoudt, aldus de heer Brinkman.

Aan het begin van deze ouderavond werden ou-
ders en onderwijzend personeel verwelkomd door
de voorzitter van de ouderkommissie de heer Th.
Beek. Hij memoreerde het vertrek van de leerkrach-
ten de heer Tangenberg, mevrouw Plas en mevrouw
Westerveld.
Uit het jaarverslag van penningmeesteresse me-
vrouw Edens, bleek dat de boeken konden worden
afgesloten met een batig saldo.

Bij de bestuursverkiezing werden mevrouw Laker-
veld en de heer Beek herkozen. In de plaats van de
heren Bijenhof, Rietman en Voorhorst, die zich
niet meer hierkiesbaar stelden, werden in de ouder-
kommissie gekozen de heren J. Bosch, J. Nijland
en J. Sloot.
Hierna lichtte de heer Brinkman diverse schoolza-
ken nader toe. De feestavonden van de school zijn
gepland op 19 en 20 november a.s. Bij het gemeen-
tebestuur is een drastische verbetering van de wc
aangevraagd. Plannen hiertoe zijn inmiddels toe-
gezegd.

Na de pauze demonstreerde de heer Visser, j a r e n
lang jeugdherbergvader, hoe de kinderen tijdens
het verblijf in een jeugdherberg 's avonds worden
beziggehouden.

voorrang
voor de dense


