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^Kerkdiensten

ZONDAG 16 NOVEMBER

Hervormde kerk
10.15 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop
19.00 uur ds. J. Langstraat gemeenschappeijkle
jeugddienst

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur Herv.-Geref. jeugddienst in de Herv.
kerk. Voorganger ds J. Langstraat.

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
H.00-15.00 uur

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

Ondertrouwd: H. A. Hendriksen en L. Wiltink.
Gehuwd: T. J. Berentsen en I. M. Hoebink

Nieuws
van de kerken
Zondagavond a.s. wordt er in de Hervormde Kerk
een Hervormd-Gereformeerde jeugddienst gehou-
den. In deze dienst zal mr Raphaël d'Aghoa uit
Biafra een korte inleiding houden over 'De moed
om in deze tijd nog Christen te zijn', waarna ds
J. Langstraat, Herv. predikant uit Arnhem, zal
spreken over 'Een weg om toch samen verder te
gaan'.
Verdere medewerking aan deze dienst wordt ver-
leend door Inez en John uit Gaanderen. (Zie ook
advertentie in dit blad).
Iedereen is van harte welkom. Hartelijke groeten,

Interkerkelijke Jeugdwerkgroep

Buurtvereniging Julianalaan
De buurtvereniging Julianalaan hield in zaal Bloe-
mendaal haar jaarlijkse feestavond. Na een kort
welkomstwoord door de sekretaris was het woord
en de muziek aan het duo Zandbergen Romkes.
Het duo zorgde rijkelijk voor muziek en schets. Er
konden nog enkele dansjes worden gemaakt, zodat
de stemming er spoedig inzat.
Na afloop werden de verzorgers van deze avond
hiervoor hartelijk dank gebracht, terwijl de leden
verzocht werden de buurtvereniging trouw te blij-
ven en zo mogelijk te versterken.

Vorden gaat

Nederlandse
kampioen

Jan Oosterink
huldigen

Rondrit door het

dorp en ontvangst

in het gemeentehuis

Het is geen alledaagse gebeurtenis dat de inwo-
ners van Vorden een kampioen van Nederland
kunnen gaan huldigen. \^t vele insiders al een
hele tijd zagen aankomenÉB^beurde enkele weken
geleden. Toen werd Jan Oosterink nl. kampioen
van Nederland motorcross in de juniorenklasse
boven 250 cc.

Al snel staken een stel enthousiaste jongelui de
koppen bij elkaar om deJkeuwbakken kampioen
op passende wijze te huld^^n. Burgemeester Van
Arkel heeft toegezegd zijn medewerking te zullen
verlenen. De organisatoren hebben giften verza
meld onder de burgerij om de kampioen een cadeau
te kunnen aanbieden.

Huldiging
De huldiging zal plaatsvinden op vrijdag 21 no-
vember. Op die avond zal Jan Oosterink met zijn
verloofde alsmede Jan Lenselink en Jan Broekhof
tegen half acht worden afgehaald vanaf café Let-
tink. Voorafgegaan door de beide plaatselijke mu-
ziekverenigingen Sursum Corda en Concordia als-
mede door de schutterij uit Ruurlo, zal de kampioen
gezeten in een open landauer een rondrit maken
door het dorp. Na afloop hiervan wordt hij ont-
vangen in het gemeentehuis waar burgemeester
Van Arkel hem zal huldigen. Hier zal dan tevens
het cadeau worden aangeboden namens de inwo-
ners van Vorden. Hierna wordt in ,,'t Wapen van
Vorden" een receptie gegeven waar ongetwijfeld
velen de kampioen de hand zullen willen drukken.

Twaalf keer eerste
Dat Jan Oosterink, een rustige jongeman van 22
jaar, niet met geluk kampioen is geworden maar
zonder meer door zijn vakmanschap, bewijst wel
de indrukwekkende lijst overwinningen die hij dit
jaar heeft behaald. Liefst 12 keer ging hij als eers-
te over de streep t.w. in de motorcross te Vriezen-
veen, Borculo, Harfsen, Rhenen, Oldebroek, Odijk,
Gouda, Varsseveld, Lichtenvoorde, Bakkeveen An~
lo en Roermond. Een indrukwekkende reeks. Een
fraai plakboek, zorgvuldig door zijn verloofde bij-
gehouden, geeft ons een duidelijke blik op de veel-
zijdigheid van deze sportman. Ook bij betrouw-
baarheidsritten blijkt Jan goed uit de weg te kun-
nen komen. Zo werd hij vorig jaar bij de toch lang
niet gemakkelijke Oost-Gelderlandrit (toen er
slechts 25 percent van de deelnemers de finish
haalde) in zijn klasse eerste met slechts 2 straf pun-
ten op de voet gevolgd door een andere crack van
De Graafschaprijders, Dick Pardijs.

Verloofde, mejuffrouw Diny Weustenenk, is een
trouw supporter van Jan. Met nog zo'n 8 of 9
personen (familie en kennissen) gaat zij altijd mee
wanneer Jan moet rijden. ,,Of ik wel eens bang ben
dat er iets gebeurd? Daar prakizeer ik niet over",
gaf zij lachend ten antwoord. Ze verklapte ons het
wel leuk te vinden dat Jan wordt gehuldigd. ,,Dat
heeft hij verdiend" is haar mening. Ze voegde er
echter onmiddellijk aan toe dat Jan Lenselink en
Jan Broekhof voor een zeer groot deel hebben mee-
gewerkt aan het sukses van haar verloofde.

Jan Lenselink
Jan Oosterink wordt bij iedere wedstrijd altijd
trouw terzijde gestaan door Jan Lenselink, die
voor hem „sleutelt" (,,ik heb geen verstand van
motoren" zegt Jan Oosterink zelf) en door Jan
Broekhof die de rondetijden aangeeft etc. Kortom
beide heren zijn in feite monteur, coach en trainer
tegelijk.

Steeds blijft hij kalm
,,Het is typisdi", zegt TM Lenselink, ,,maar in het
begin had Jan Oosteriri^B|een zelfvertrouwen. Hij
geloofde er doodeenvoudig niet in. Toen hij echter
in Vriezeveen eenmaal als eerste was geëindigd,
\jing het eigenlijk vanzelf en volgden de suksessen
elkaar snel op. Jan Oosterink sloeg zich nooit op
de borst van „dat heb ik hem weer eens eventjes
gelapt". Steeds bleef hij^Bm. Laat de machine hem
een enkele keer in de steS, dan bl i j f t hij nog altijd
even rustig." Belangrijk was, aldus Jan Lenselink,
dat hij steeds de adviezen 'van ons aan de kant op-
volgde. De winst behaalde Jan Oosterink vrijwel
altijd in de laatste ronden. Het kon wel eens gebeu-
ren dat hij met nog één of twee ronden te rijden ca
10 tot 15 sekonden goed moest maken. En ver-
draaid, het lukte. Jan Lenselink is er van overtuigd
dat zijn vriend flink zal moeten trainen wil hij
straks in de seniorenklasse tot goede prestaties ko-
men. Niet alleen trainen met de motor, maar bo-
venal deze winter konditietraining.

De beste rijder
De heer W. Bielderman, lid van de centrale sport-
kommissie van de KNMV, bestuurslid van de
Vordense motorclub De Graafschaprijders en zelf
een verwoed betrouwbaarheidsrijder, vindt het e-
norm dat Jan Oosterink gehuldigd zal worden. Wij
als bestuur van De Graafschaprijders, staan achter
dit spontaan opgekomen plan. Dat Jan Oosterink
kampioen van Nederland is geworden, is gemak-
kelijk te verklaren: stomweg omdat hij de beste rij-
der is in deze klasse. De heer Bielderman onder-
streepte nog eens nadrukkelijk dat Jan Lenselink en
Jan Broekhof mede tot dit sukses hebben bijgedra-
gen. De jongens hadden er veel voor over: zater-
dagmiddags trainen op het circuit in Delden, vlug
naar huis, de motor schoonmaken, en zondags weer
wedstrijdrijden. Op zulke leden zijn wij trots, al-
dus de heer Bielderman, die hoge verwachtingen
heeft van Jan Oosterink in de seniorenklasse.

Jan zelf hebben we gevraagd wie hij de beste rijder
vindt in de seniorenklasse. ,,Wat heet beste rijder
de ene dag rijdt deze renner goed, een dag later
is het weer een ander, maar Franske Sigmans,
Keyzer en Wolsink zijn voor mij wel de favorieten"
aldus de Vordense coureur. Aan buitenlandse wed-
strijden kan Jan nog niet deelnemen omdat je dan
eerst een H-nummer moet hebben. Dit kan verkre-
gen worden door in één seizoen 75 percent van de
punten van de nationale kampioen te vergaren.

Overigens heeft Jan Oosterink al wel internatio-
nale ervaring. Dit seizoen nam hij nl. in zijn klasse
deel aan een landenwedstrijd tegen België. Hij
deed het voortreffelijk en eindigde op een eervolle
derde plaats.

Een renner met toekomst
Het nieuwe seizoen gaat Jan rijden op een 400 cc
Maico die hem door de importeur van Maico in
Nederland, 'de heer Piet van Dijk uit Enschede,
zal worden aangeboden. De heer Van Dijk vindt
nl. dat Jan Oosterink een renner is met toekomst.
Voor Jan de taak nu om dit waar te maken.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

KOMT U OOK IN DE

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST?

Gymnastiekvereniging Sparta
De leden van de gymnastiekvereniging Sparta heb-
ben de jaarlijkse vaardigheidsproeven afgelegd.
Als juryleden van de turnkring de Graafschap fun-
geerden mevr. Heil, mevr. van Amerongen en de
heer G. van Oort en F. Tiecken.
De volgende kandidaten slaagden:
meisjes A: Dinie Bargeman 48 punten, Gerr Jan-
sen 48,2, Jaqcueline Bogchelman 49, Ellen van
Leeuwen 48,2 Anneke te Beest 46,9 Erna Wues-
tenenk 47,5 Trudy van Houten 49,3, Marlies Boers-
ma 46,3 Marleen Gerritsen 47,1, Leida Haneveld
46, Gerry Gotink 48,6, Annelies Haverkamp 46,6
Wilma Leunk 46,3.
Meisjes B: Marga Hendriks 46,9, Anneke Sikkens
46,3 en Diny Leunk 47,3.
Hermien Flamma 51.9, Marleen Sikkens 49.2,
Norma Stijl 49.3, Leoni Sikkens 47.5, Willemien
Rietman 48.9, Gerdien Gotink 47.7, Ria Lenselink
47.9, Albertien Bongers 47.4, Riky Breuker 46.3.
Dames senioren: mevr. M. van Snellenberg 34.2,
A. Steenbreker 33.,5 M. Nieuwenhuis 34.6, W.
Schuurman 37.1, N. Sikkens 34.
Dames 3e klasse: mevr. H. Wagenvoort 48.9, D.
Brinkman 47.7, F. Stijl 49, H. ter Heurne 47.6,
mej. J. Beumer 47.3.
Dames 2e klasse: mej. T. Jansen 49.6, W. Smeenk
46.7, mevr. J. de Gruyter 46.9.
Dames Ie klasse: mej. J. ter Beest 49.7, T. Oonk
47.1, G. Hellewegen 51.3.

Jaarverg. Ijsbaanvereniging
De jaarvergadering van de ijsverenigïng welke in
een der zalen van het nutsgebouw werd gehouden
onder leiding van haar voorzitter 'de heer Groen,
was matig bezocht.
Na een kort welkomswoord van de voorzitter ver-
kreeg de sekretaris de heer Geerken het woord tot
het uitbrengen van zijn jaarverslag. Hieruit stippen
wij aan, dat in het afgelopen jaar één bestuurs- en
één algemene ledenvergadering werd gehouden.
Aangezien slechts enkele dagen van de ijspret kon
worden geprofiteerd, konden geen bijzondere ak-
tiviteiten worden vermeld.
De penningmeester de heer A. Schipper, deed re-
kening en verantwoording over het afgelopen boek-
jaar. Hieruit bleek, dat de financiën van de ver-
eniging kern gezond mochten worden genoemd.
Bij monde van de heer van Dijk (lid van de kas-
kommissie) werd de penningmeester gedechargeerd
voor zijn werk in dienst van de vereniging vericht.
De voorzitter dankte de heer Schipper voor zijn be-
heer alsmede de heer Geerken voor zijn gehouden
overzicht. Tot leden van de kaskommissie voor het
komende boekjaar werden benoemd de heren Bar-
geman en G. Potman.
Het gemeentebestuur werd dank gebracht voor de
hulp met de sneeuwploeg in het afgelopen winter-
seizoen in verband met de hevige sneeuwval tijdens
het gebruik van de ijsbaan.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de af-
tredende bestuursleden de heren G. Vreeman en
A. Schipper herkozen, terwijl in de vakature van
wijlen de heer H. Wesselink werd voorzien door
benoeming van de heer Molenkamp.
Op voorstel van het bestuur werd de kontributie-
regeling niet gewijzigd.
Ledenkaarten kunnen nog tot 6 december a.s. wor-
den afgehaald terwijl na die datum 50 pet ver-
hoging zal worden toegepast. Het bestuur zal alle
zeilen bijzetten om voor l december a.s. de ijsbaan
onder water te pompen.
Aan het slot van deze vergadering werden nog
enige interne aangelegenheden de vereniging be-
treffende afgehandeld.
De voorzitter dankte allen die tot het slagen van
deze jaarvergadering hadden medegewerkt.

Inenting tegen griep
Hoewel inenting tegen echte griep (droge hoest,
hoge koorts, overal pijn, in epidemiën optredend)
niet voor 100 procent bescherming biedt en zeker
niet helpt tegen andere ziekten die wel wat op
griep lijken (verkoudheid, hoge koorts zonder hoes-
ten, bronchitis enz ) willen toch steeds weer men-
sen deze injekties hebben om althans een zekere
bescherming te verwerven.
De ziekenfondsen verschaffen aan bepaalde pa-
tienten gratis vaccin. Dat zijn: mensen die asthma-
tisch zijn of voortdurend kortademig. Door lang-
durig hoesten, hartpatiënten, suikerzieken, aan
mensen die lange tijd steenpuisten hebben. In deze
gevallen is de injektie plus vaccin binnenkort bij
de huisarts gratis verkrijgbaar.
Andere verzekerden en partikulieren kunnen aleen
Andere verzekerden en partikulieren kunnen alleen
voren vaccin in de apotheek knunen kopen. Voor
het inspuiten wordt een normaal spreekuur of vi-
sitetarief berekend aangezien het hier voorkoming
en niet behandeling van een ziekte betreft.

Nutsavond

Zaterdagavond 15 november is de tweede Nuts-
avond. Op deze avond zal de toneelvereniging De
Hoveniers uit Bilthoven het toneelstuk Mijn Zonen
in drie bedrijven opvoeren.
Het belooft een goede avond te worden.



Ibers
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

HAMBURGERS OF
GELDERSE SCHIJVEN 3 stuks

HACHEEVLEES
300 gram

Voor een heerlijke erwtensoep

VARKENSPOOTJES
3 stuks

VLEESRIBJES
500 gram

98
168

58
158

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALS RIBSTUK
500 gram

BIJ AANKOOP VAN VLEES
l SOEPBOT GRATIS

GEKOOKTE GELDERSE
AAN STUK

HAM

100 gram 89

100 gram 89

200 gram 89

150 gram 99

BIJ ROOKWORST
ZUURKOOL

SPRUITEN

MANDARIJNEN

GEKOOKTE BIETEN

GOLDEN DELICIOUS

500 gram 29

kg 98

10 voor 159

500 gram 39

2 kg 89

Wegens te vroeg uit-
verkocht deze week

nogmaals
ROODMERK

KOFFIE
250 gram

elk 2e pak

139

Dit is goedkoop

zak heerlijke
KERST-

KRANS J ES

alleen deze week

Literblik

Hollandse

BRUINE BONEN

van 89 nu

Literblik

SPERCIEBONEN

nu slechts

Unox

FRANKFURTER
KNAKWORST

2 grote blikken

209

Mellona

VECHT-BIJ
HONING

De kinderen zijn
er dol op

QUICK
BOTERHAMPASTA

nu

73

Grote flacon

WASVERZACHTER

van 198
nu

169
6 x 10 PAPIEREN ZAKDOEKJES «79
Fru

BODEMS 6 stuks •79
Driekwart literpotten
ZILVER UITJES 79
Jampot
KNAKWORST 8 stuks 98
50 gram
NOOTMUSKAAT slechts 89
50 gram
WITTE PEPER 79
50 gram
KANEEL 98

Unox literblik
ERWTENSOEP van 198 nu 183
Honig BLIKKEN SOEP
tomaat of groente per blik

Grote fles frambozen
LIMONADESIROOP 75
Fles ZOETE SPAANSE WIJN

van 295 nu 195
2 x 500 gram
MACARONI geen 118 maar 105
500 gram
VERMICELLI van 118 voor 1O5
NOBO
SINASETTES heerlijk koekje

Drink nu weer
chocolademelk

ARRESLEE
CACAO

250 gram slechts

98

Heerlijke

IJSCUPS

200 gram

89

ARDITA
DAMESVERBAND

per pak

elk 2e pak slechts

49

Plastic flacon

BLEEKWATER

49

elke 2e flacon

39

Sprinklet

CHOCOHAGEL

450 gram

89

SUN

MARGARINE

2 kuipjes

69
Extra kwaliteit

JAM

diverse smaken

van 154 nu

119

GOLDEN WONDER
CHIPS

reuze zak

potato of paprika

alleen deze week

79

Langenbergs
diverse smaken

DROP

2 zakjes

van 110 nu

98

Groot pak
400 gram

JAN HAGEL

heerlijk koekje

nu

98

Literblik

DOPERWTEN

fijn

79

Gezinsfles

KIKI

SHAMPOO

98



Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon-
den bij ons huwelijk, zeg-
gen wij langs deze weg
hartelijk dank.

H. G M. Helmink
J. G. Helmink-

Miltenburg
Vorden, november 1969
Gazoorweg C 97a

Langs deze weg onze
hartelijke dank aan allen
voor de belangstelling op
ons 25-jarig huwelijks-
feest betoond.

H. Hissink
A. M. Hissink-

Tijl
Vorden, november 1969
Stationsweg 6

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

H. Stokkink
J. Stokkink-

Walgemoet
Vorden, november 1969
Brandenborgweg E 91

DR. DE VRIES
AFWEZIG
vanaf vrijdagmid-
dag 4 uur tot zon-
dagavond 23.00 u.

Dr. Lu/o/s neemt waar
voor spoedgevallen

Suède bruine herenmoc-
casins f 79,95
HET SCHOENEN-
HUIS Fa Jansen Dorps-
straat

KOMT U OOK IN DE
INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST?

YQOR

Wapen- en sporthandel

Martens
eds docltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Het adres waar u altijd
slaagt
HET SCHOENEN-
HUIS Fa Jansen Dorps-
straat

Te koop: Roodb. vaars-
kalf, 2 maand oud.
G. Vliem B 13 „de Eers-
teling" Vorden

H.H. VEEHOUDERS
Voor tepel-
beschermers voor
uw koeien,
het adres:

G. W. LUIMES
Vorden

Te koop: Herenkostuum
maat 48 z.g.a.n. zuiver
scheerwol. Tevens bruin
damesmantelpakje, maat
38-40. Brieven onder no.
34-2 bureau van dit blad

KOMT U OOK IN DE
INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST?

Suèdc gevoerde kindcr-
bontlaarsjes ƒ 75,95
HET SCHOENEN-
HUIS Fa Jansen Dorps-
straat

Te koop: l Simca 1000
LS in prima staat.
Garage
TRAGTER

Te koop: Zeer mooie ge-
bruikte grijze kolenkon-
vektor voor nootjes 4 en
een huishoudkachcl.
D. J. Luymes, Wacht-
post 22, ('s middags na
14.00 uur afwezig)

Te koop: Biggen.
Joh. Wesselink, Kranen-
burg, Vorden

Te koop de 1/2 of 'n vier-
dcl van een schot en dra-
gende vaars. B. Wunde-
rink Kranenburg D 126,
telefoon 6735

In jong artsengezin ge-
vraagd: Dagmeisje.
Telefonisch aanmelden
05750-6767

Dames&rovnmers met
voorvering ƒ 499,—
tijdelijk nu 'f 439,— zo-
lang de voorraad strekt.
Bromfietsbedrij f
TRAGTER

En toch is.... Uiterweerd uw schilder!
Zaterdag 22 november hopen onze lieve
ouders en grootouders

H. E. STRAATMAN
en
ƒ. G STRAATMAN-UENK

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven is de wens van hun kin-
deren en kleinkinderen

A. J. Pasman
L. Pasman-Straatman
Johan
Annie
Henk
Wim
Appie

Vorden, november 1969
D 25

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Eskes te Vorden.

|
\\
\\
:' ~'

'

o

Op vrijdag H november hoopt

O/M REGELINK

zijn 80-ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren op maandag
l 7 november van 19.30 tot 22 00 uur in
zaal Schoenaker, Kranenburg Vorden.

Vorden, november 1969
Wildenborch D 73

Heden is na een kortstondige ziekte nog
plotseling van ons 'heengegaan, cmze lieve
broer, zwager en oom

GERRIT WILLEM MEIJERINK

op de leeftijd van 38 jaar.

Warnsveld: A. J. Meijerink
H. Meijerink-Hovenkamp

Vorden: L. A Gossink-Meijerink
J. A. Gossink

Vorden: A. Meijerink
W. G. A. Meijerink-

Sc hoemaker
neven en nichten

Zutphen, 8 november 1969
Berkenlaan 217

De teraardebestelling zal plaatsvinden don-
derdag 13 november om 13.00 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden, waarna er
gelegenheid is tot condoleren in de zaal van
restaurant ,,'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit)
De overledene is opgebaard in de aula van
de Verenigde Ziekenhuizen, Coehoornsingel
3 te Zutphen. Bezoek van 11.00 tot 12.00 en
van 16.00 tot 17.00 uur.

Condoleantie-adres: A. Meijerink, Zutphen-
seweg C 65, Vorden.

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van f 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS
bij f 10,— 5 stuks, boven f 10,— voor elke
f 5,— 3 stuks

Depot Loenen's zaden

Fa. Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Nu nog
verkrijgbaar

Appels voor winter-
voorraad
Golden Delicious vanaf f 6,—

Jonathan vanaf ƒ 4,50

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

(FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Bezorg uw advertentie
S.V.P. vroegtijdig

Opgelet UW ADRES VOOR KEUKENS
\Vij leveren kunststof keukens uit voorraad.

Tijdelijk
bij aankoop van keuken lang 100 - cm 150 cm - 170 cm - 180 cm ~
200 cm - 220 cm

vanaf ƒ 195,- - roestvrijstalen blad GRATIS
ZEER LUXE BUFFET
geen f 575— tijdelijk f 432,-

STENEN zeer scherpe prijzen.

PLANKEN
geschaafd en geploegd Ie soort nu f 6,50 per vierkante meter
geschaafd en geploegd met lichte waan f 5,90 per vierkante meter
alles l duim dik.

LATTEN - REGELS - BALKHOUT
alles uit voorraad en ver beneden de normale prijzen.

BETONMOLENS
75 - 100 - 125 liter inhoud.

ISOLATIEMATERIAAL
2-3-4-6 cm dik. Vele afmetingen.

BINNENDEUREN EN KOZIJNEN
in voorraad.

HARDBOARD - ZACHTBOARD
ASBESTBOARD alles voorradig.

Ook maken wij bouwtekeningen en verzor-
gen uw bouwaanvragen
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Indien het u niet schikt overdag, belt u ons dan even om een af-
spraak voor 's avondd.

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TEL. 1486

ALLE PRIJZEN
EXKLUSIEF

BTW

„IN" BLOUSES EN OVERGOOIERS

Mode bij

Bouwfonds Informatie

Bouwplannen
van het
Bouwfonds.
U vindt in bijna
elke gemeente in
Nederland,
Bouwfondshuizen
en mogelijkheden
om een Bouw-
fondshuis te laten
bouwen.

Spaar voor
een
eigen huis.
Spaar gemakkelijk
via een Bouwfonds
spaarrekening bij
de Rijkspostspaar-
bank. Safe en toch
5% rente.

Hypotheken
van het
Bouwfonds.
Het Bouwfonds
biedt veilige
hypotheken veelal
mogelijk tot 90%
van de totale
stichtingskosten.

vrijblijvende informatie:

W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3
Vorden
Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

Let volgende week op onze St. Nicolaaskrant
er komt weer een grandioze aktie van de

Vordense winkeliersvereniging

l paar nylons 89
l pak SPAR THEE van 81 voor 59

/ cfoos SPAR THEEZAKJES van 89 voor 69

7 blik SPERCIEBONEN 69

Literspot APPELMOES 69

l spuitbus l nchtverfHsser
van 298 voor 179

3 pakjes SPAR MARGARINE van 105 voor 93

3 stukken MARS 79

200 gram LEVERKAAS 98

l blik FRUITCOCKTAIL . . van 149 voor 725

2 blikken Spar groentesoep
van 190 voor 118

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



ie itu met m ̂ 3orden koopt /

En wat komt al dat
geld goed van pas
in de St. Nicolaastijd

Duizend gulden MIN EEN CENT lenen!
EN DAN NOG DE ANDERE PRIJZEN

van 100 - van 50 - van 25 - van 10 of direkt ƒ 1,00 terug aan kontanten

DOE DAAROM MEE AAN ONZE KOLOSSALE SINT NICOLAASAKTIE VAN DE VORDENSE WINKELIERSVERENIGING

...DOMOOR SPORTKLEDIN6
Trainingspakken van vormhoudend
helanca, ook met biesen

Velours sweaters, winterkwaliteit

Sportieve truien, vesten en pullovers
Janus noorse wollen kousen, sokken

Lakjassen, fietscapes, zeiljacks

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Staand
droog-rek

voor buiten
en binnen
gemakkelijk op te zetten en in te
klappen!

20 METER
drooglengte

28.50
GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

GEVRAAGD

voor spoedige indiensttreding:

VERKOOPSTER OF
LEERLING-
VERKOOPSTER

L. SCHO&LDERMAN
Raadhuisstraat 24 - Vorden
Na 6 uur Raadhuisstraat 15

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Snijworst
Tongeworst

Haas-, rib- en
karbonade

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

schouder-
500 gram 298

Pond zuurkool plus
]/2 pond fijne rookworst 1,40

Fijne rookworst
500 gram 225

Haantjes 325

Rund-, kalfs- en varkensslag«rQ

H. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

DAN BE N

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970

ORIENTERINGS-
RIT
voor auto's en bromfietsen op
zaterdag 22 nov. a.s. 's avonds
om half acht, café 't Zwaantje.

Buurtvereniging DELDEN

BALAVOND
OP ZATERDAG 15 NOVEM-
BER VOOR GEHUWDEN
EN VERLOOFDEN.

Orkest:

„THE EVENING
STARS"
5 personen en zangeres
aanvang 19.30 uur.

„T WAPEN VAN VORDEN"
F. P. Smit - Telefoon 1391

M
E

speel met
de mogelijkheden

in uw interieur

Jllfei-ife

Let op het contrast van de moderne, wollen frotté de twee meter brede salonkast is ook de bar met
bekleding en het diep warme palissander-print. Een formica-schenkblad. Prijs: f 840,-. En zowaar:
compliment voor de ontwerper. Bankstel met twee helemaal in stijl is ook de eettafel met schuifbladen
fauteuils (let op de speciale hoofdsteun) met losse f 195,-.
kussens, f 1135,-. Salontafel f 210,-. Bijzonder aan Bijpassende stoelen f 63,50 per stuk.

VISSER-VORDEN
Burg. Galleestraat - Telefoon 1381

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN

JE JE JL Jt

BLAUPUNKT
Wij bieden u een uitgelezen kollektie:

Radio
Televisie

Draagbare radio's
Platenspelers

TELEVISIE VANAF ƒ 698,-
KLEURENTELEVISIE ƒ 1998,-

Blaupunkt Hi-Fi stereo-installatie
zelfs beter dan uw gehoor

Jl=^

VOORAAN
IN SERVICE

VOORAAN
IN TECHNIEK

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 • Zutphen
Telefoon 3813

IE JL Jt JL Jt



Donderdag 13 november 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 33

Kanarie- en Exotenshow
Bijna 1000 inschrijvingen voor internationale show
te Vorden op 14, 15 en 16 november in zaal
Schoenaker, Kranenburg

Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 november
zal 'het in zaal Schoenaker op de Kranenburg een
gekwetter van jewelste zijn. De nu meer dan 15
jaar bestaande kanarievereniging 'De Vogelvriend'
Vorden en omstreken zal dan een grote, internat,
vogelshow houden, waarvoor al een belangstelling
is, die wij in de Gelderse Achterhoek nimmer heb-
ben meegemaakt, aldus het bestuurslid de heer A.
Meenink. Bij hem komen de inschrijvingen binnen
en tot nu toe zijn dat er al bijna 1000.
De Vordense Kanarievereniging heeft in het ver-
leden al vaker een nationale tentoonstelling geor-
ganiseerd maar omdat er ditmaal ook inzendingen
uit Duitsland bij zijn, begint het een internationaal
karakter te krijgen.

Fraaie kleuren

Omdat deze expositie alleen is bedoeld voor kleur-
vogels, zullen er uiteraard tal van fraaie exempla-
ren te bewonderen zijn. Er zijn kanaries bij in
grauwgroen, staalblauw, oranjeroodbruin en brons,
zilveragaat, goudbruin, isabel, mozaïek, goudgeel,
rood, oranje, pastei etc. Daarnaast komen er ook
de postuurvogels, parkieten, agaporniden, alle soor-
ten kleine exoten of tropische vogels, wildzang en
tropische bastaarden. Het vraagprogramma ver-
meldt 79 soorten, zodat er voor de liefhebbers veel
te genieten valt.

Verzekerd voor f 50.000,-

De vogels die ruim een week in de zaal zullen blij-
ven worden in de kooien in rijen van vier boven
elkaar geplaatst. De zaal die ruim en licht is, is
heel gesc'hikt voor een dergelijke expositie. De die-
ren zijn voor brand, diefstal etc. verzekerd ter waar-
de van f 50.000,-. Er zijn er bij, zoals de opalen
van 200 gulden per stuk of de pracht-rosella's van
300 gulden a 400 gulden per paar. Er mag in de
zaal niet worden gerookt.
De fa Borgonjen uit Vorden heeft aangeboden
de vogels gedurende hun verblijf in de zaal gratis

te verzorgen, de uitgeverij Littera Scripta Manet
NV, uitgever van de bekende vogel-encyclopediën
te Gorssel, zal met een speciale stand met de aller-
nieuwste vogelboeken aanwezig zijn, evenals de
dierenspeciaalzaak fa Kluvers uit Vorden.

Inzendingen uit gewest 3

De inzenders komen uit de hele Achterhoek en ver
daarbuiten. Omdat de Gelderse Achterhoek - en
speciaal de omgeving van Lochem - de bakermat
is van de kleurenkanariekweek, is het niet verwon-
derlijk dat vele inzendingen uit deze streken ko-
men. Het is de enigste tentoonsteling dit jaar in
gewest 3, dat het gebied omvat tussen Zwolle, Al-
melo en Amersfoort. De leden van de Vogelvriend
48 in getal, welke vereniging op l december 1951
werd opgericht door de heer A. J. te Loo, toen-
malig chef der NS te Vorden, zijn al meer dan
een half jaar bezig met de voorbereidingen.

Opening

Burg. van Arkel zal de tentoonstelling op vrijdag-
avond 14 november om 8 uur openen. Dan zullen
ook de prijswinnaars bekend gemaakt worden en
de keurlijsten worden uitgereikt. De prijsuitreiking
heeft plaats op zondag 16 november n.m. Er is een
flink bedrag binnen gekomen aan ereprijzen van
vogelliefhebbers, terwijl ook de Vordense midden-
stand veel steun verleende. De vogels worden bij
daglicht gekeurd. De Vogelvriend die is aangeslo-
ten bij de Algemene Nederlandse Bond voor de
Kanarieteelt en Vogelbescherming, heeft de vol-
gende keurmeesters uitgenodigd: voor tropische
vogels de heer Dorsch uit Amsterdam, voor de
kleurkanaries de heren J. G. Willink uit Winters-
wijk, B. Klein Wentink uit Zelhem, T. Peters uit
Utrecht, M. Jochems uit Zutphen en H. J. Waan-
ders uit Lochem.
Men is er zeker van dat van deze expositie een
aantal vogels ons land zullen vertegenwoordigen
op de wereldkampioenschappen die eind januari
1970 in Lissabon worden gehouden.
Zaterdagmorgen is er gelegenheid voor de school-
kinderen tot het bezichtigen van de vogels.
Zie verder de advertentie in dit blad.

Vergadering uitgesteld
De gezamenlijke vergadering van de GMvL en de
afdelingen Vorden van de ABTB en CBTB heb-
ben medegedeeld dat deze vergadering, waarbij
ir Baars uit Zutphen als spreker zal optreden, zal
plaatsvinden in de zaal van ,,'t Wapen van Vor-
den" op donderdagavond 13 november en niet zo-
als aanvankelijk in de bedoeling lag op woensdag-
avond 12 november.

L.R.V. „De Graafschap"
De rijvereniging De Graafschap hield zaterdagmid-
dag samengestelde wedstrijden op een terrein nabij
de Kiefskamp, dat ook nu weer bereidwillig door
de 'heer W. A. v. d. Wal Bake beschikbaar was
gesteld. Ca 20 leden namen aan deze wedstrijden
deel. De uitslagen waren:
Lichte klasse: 1. G. Harmsen; 2. B. Tiessink; 3.
mej. Klein Ikkink; 4. M. Keune; 5. W. Steenblik;
6. J. Jansen; 7. mej. G. Ernst.
Zware klasse: 1. B. Wunderink; 2. B. Tiessink;
3. mevr. Braakhekke.
In de lichte klasse behaalde G. Harmsen bovendien
de prijs voor de beste stijl, terwijl hij tevens de
snelste tijd maakte bij de cross. Deze prijzen vielen
in de zware klasse ten deel aan B. Wunderink.

Jong Gelre
Zaterdagavond organiseerde de afdeling Vorden
van Jong Gelre een dropping waaraan door c. 50
personen werd deelgenomen. De deelnemers wer-
den gedropt in Harreveld.
De eerste prijs werd gewonnen door T. Wiersma,
A. Arfman, A. Reusink, T. Hulstijn, R. Pelgrum
en G. Leunk; 2. Groep Berenpas; 3, Groep Meme-
link; 4. Groep Bosman; de poedelprijs werd gewon-
nen door de groep Wesselink.

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Over het onderwerp: Antiek in onze woning sprak
de heer J. Schuurhuis uit Schipborg voor de afde-
ling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen in de zaal van ,,'t Wapen van Vorden".
Dit was de tweede keer dat spreker dit onderwerp
behandelde.

Nadat de vele aanwezigen door mevrouw Besse-
link-Kunst waren welkom geheten, verkreeg de
heer Schuurhuis het woord. Ditmaal vertelde hij
aan de dames de geheimen van antieke kisten,
koekplanken enz. Van het ijzer behandelde hij de
haardplaten, die soms achteloos ergens neerge-
gooid werden en de ketels. Van koper werd de
vijzel, doofpot, beddepan enz. uit de doeken ge-
daan. Spreker waarschuwde de dames dat hierin
erg veel namaak is. Verder kregen de dames een
lesje in het onderhouden van tin. Porcelein, letter-
doeken, knipprenten en tegels kwamen vervolgens
aan de orde.
Na de pauze werden de dames ingelicht over de
geheimen van het meegebrachte antiek.
Mevrouw Jansen-van Soest dankte de heer Schuur-
huis hartelijk voor deze boeiende avond.

Opbrengst kollekte
De kollekte voor het Geestelijk Gchandikaptc Kind
bracht f 2,772,30 op. Dat is f 305,70 meer dan ver-
leden jaar! Allen gevers en geefsters hartelijk dank
in het bijzonder de kollektanten.

De in deze gemeente gehouden PIT (Protestants
Interkerkelijk Thuisfront) kollekte mocht het mooie
bedrag van f 1500 opbrengen, terwijl voor de Re-
klasseringsarbeid f 2255,15 bijeen werd gebracht.

Jeudsoos in Vorden ?
Jeugdsoos voor de jeugd in Vorden van 16 jaar en
ouder, waar men zich vrij kan bewegen, diskussi-
eren, tekenen, schilderen, speakerscorner, plaatjes
draaien enz.
Alle jongelui in Vorden en^mgeving zijn van harte
welkom. Voor inlichtinge^^an men zich wenden
tot onderstaande adressen.
Ali van de Meene, Hengeloseweg 19; Johan Aart-
sen, Stationsweg 8, telefoon 1427; Karel en Her-
man Meenink, Stationsweg 33, Warnsveld, Jan
Bakker, Molenweg 4, te^hon 1914 en Willem
Kraaykamp, Oranjelaan 3l̂

Benoemd
In de vakature ontstaan door het a.s. vertrek van de
heer J. G. Simmelink opzichter bij gemeentewerken
werd voorzien door benoeming van de heer C.
Puyman, wonende te Lochem.

„De Graafschaprijders"
Zaterdag werd in het Brabantse Drunen een be-
trouwbaarheidsrit gehouden die meetelt voor het
kampioenschap van Nederland. Aan deze zgn.
Louis van Rijswijkrit nam de Vordense motorklub
De Graafschaprijders met een flink aantal rijders
deel.
Het juniorenteam (boven 150 cc) bestond ditmaal
uit de rijders H. Groot Tjootink, J. Broekhof en
Hoftijzer. Beide eerstgenoemde renners beëindig-
den de rit met O strafpunten, terwijl Hoftijzer 500
strafpunten opliep, aangezien hij wegens machine-
pech de strijd moest staken. Desondanks werd het
een team, in de klasse senioren boven 150 cc. Men
500 strafpunten. Individueel nam in deze klasse
H. Nijenhuis deel, die 7 strafpunten opliep.
Voor het eerst nam De Graafschaprijders deel met
een team, in de klase senioren boven l 50 cc. Men
deed het voortreffelijk, want met slechts 10 straf-
punten werd Vorden winnaar. Het team bestond
uit P. Bergsma 8 str., W. Veenstra l str. en W.
Bielderman l strafpunt. Individueel namen in deze
klasse verder nog deel D. Pardijs (5 str.) en J.
Lenselink 3 strafpunten.
Zaterdag 15 november neemt De Graafschaprijders
deel aan een betrouwbaarheidsrit in Appelscha. Het
juniorenteam zal dan bestaan uit de rijders H. Nij-
enhuis, H. Groot Tjootink en J. Broekhof. Het
seniorenteam zal bestaan uit de renners J. Len-
selink, W. Veenstra en W. Bielderman.

JEUGDCENTRUM
Binnenkort zal worden begonnen met de verbou-
wing van de oude Empofabriek. De voorbereiden-
de werkzaamheden zijn in een vergevorderd sta-
dium. Alle noodzakelijke goedkeuringen zijn nu
binnen.
De financiering is bijna rond. De heer Bakker ar-
chiték theeft op zijn bekende manier kans gezien,
om van een oude fabriek een bruikbaar jeugd-
centrum te ontwerpen. Met bescheiden middelen en
sobere materialen wordt het tot stand gebracht.
Het verblijven in deze ruimten zal straks rust ge-
ven maar ook plezier.
Hopenlijk mag het gebouw straks een sfeer uit-
ademen waarin de jeugd en andere verenigingen
elkaar mogen vinden.
Met enige spanning, maar toch ook met een goed
vertrouwen zien we de realisering van de plannen
tegemoet. Noodzakelijk moesten nog bezuinigingen
worden toegepast op de bouw, die nu ca 120.000
gulden gaat bedragen! Er is veel geld nodig.
Deze week komt men de donateurs vragen hun
bijdrage voor 1969 te voldoen. Mogen wij u vragen
uw medewerking te verlenen en uw bijdrage bij
aanbieding van de kwitantie te voldoen.
Namens de jeugd en andere gebruikers van het
gebouw, dank u wel!

Klaverjaswedstrijd 'Vorden'
Vrijdagavond hield de w Vorden in de kantine
een klaverjaswedstrijd, waarvoor behoorlijke be-
langstelling bestond.
Er waren fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Het
werd een spannend tournooi want uiteindelijk bleek
er tussen no l en no 3 slechts 24 punten verschil
te bestaan. De uitslagen waren,
l A. Dijkman-H. Schouten 5466 pnt, 2 J. Hil-
ferink-G. Wentink 5455, 3 J. Korenblik-A. Vel-
horst 5442, 4 H. v.d. Barg-J. Jansen 5201, 5 J.
Rouwenhorst-H. Hengeveld 4963, 6 H. Stokkink-
F. Rothman 4956, 7 J. Koster-H. Wentink 4903,
8 G. Hulshof-J. Stegeman 4874, 9 J. Teerink-J. ter
Heurne 4729. Bijz. prijs: M. Rothman-J. Bosch
met 4644 punten.

Ledenvergadering CBTB
In zaal Eskes hield de afd. Vorden van de CBTB
onder voorzitterschap van de heer H. Graaskamp
een goed bezochte ledenvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter op de
achter ons liggende bij uitstek mooie zomer en op
een zeer gunstig najaar, dat voor de agrarische
bevolking van groot belang is geweest.
Inzonderheid werd welkom geheten de heer H.
Pardijs, assistent RLV Dienst welke in globale
trekken het onderwerp 'Naar de meest rendabele
melkveehouderij' behandelde.
Spreker begon met te zeggen dat voor een goede
winstgevende produktie het een eerste vereiste is,
te zorgen voor een goede grasmat, evenals goed ge-
wonnen ruwvoeder van goede kwaliteit.
Verder moet men zorgen de percelen grasland zo
jong mogelijk te maaien dat de kwaliteit en voeder-
waarde ten goede komt.
Ook dient men te zorgen voor een niet te dure stal-
voeding en het werk op de voordeligste wijze te
verrichten. Door de te beweiden percelen geregeld
om te wisselen verkrijgt men een goede produktie-
opbrengst.
Het kalveren opfokken kan men het best laten doen
op een daarvoor ingericht opfokbedrijf. Om min-
der aan de weersgesteldheden afhankelijk te zijn,
dient men zich meer toe te leggen op voordroog-
kuilen.
Aan het slot werd medegedeeld, dat in de komende
winter enige ekskursies naar verschillende bedrij-
ven zullen worden georganiseerd. De heer Pardijs
werd dank gebracht voor zijn medewerking aan
deze ledenvergadering.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen itreekmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

14, 15 en 16 nov. Na^raiale vogeltentoonstel-
ling ,,De ^Pgelvriend" in zaal
Schoenaker

15 nov. 2e Nutsavond in het Nutsgebouw
17 nov. Rekreatiemiddag Bond van

Staatspension, in café De Zon
18 nov. Lezing Ned. Chr. Vrouwen Bond

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

aker
19 nov. Ledenvergadering Jong Gelre in

,,'t Wapen van Vorden"
22 nov. Oriënteringsrit buurtvereniging

Delden
25 nov. Ledenvergadering AR in zaal

Eskes
27 nov. Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
28 en 29 nov. Jong Gelre, GMvL en Bond

van Plattelandsvrouwen feesta-
vond in het Nutsgebouw

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

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

17 dec. KPO-avond voor bejaarden in
zaal Schoenaker

18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstmiddag bejaarden

18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstavond eigen leden

18 en 20 dec. Jaarfeest CJV Wildenborch

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

Prins Cornelis I nam afscheid
Zaterdagavond werd in zaal Schoenaker op de Kra-
nenburg het traditionele Prinsenbal gehouden van
de Carnavalsvereniging 'De Deurdraejers', waar-
mee tevens het carnavalsjaar 1969 werd afgesloten.
Vele Deurdraejers en Deurdraejerinnen waren pre-
sent toen tegen elf minuten over acht Prins Cor-
nelis de Eerste, die dit jubileumjaar met krachtige
hand regeerde, met groot gevolg zijn entree maak-
te. Niet alleen de prins (de heer C. Mense) maar
ook zijn trouwe adjudanten Hendrikus en Jöhannes
de Eerste, de dansmarietjes en Raad van Elf ont-
vingen een ovatie.
Voordat prins Cornelis, officieel afscheid nam werd
de heer P. Schoenaker gehuldigd, die als eigenaar
van het bekende Horeca bedrijf op de Kranenburg
steeds grote steun had verleend aan de carnavals-
vereniging, wat ten zeerste werd gewaardeerd.
Het werd een gezellige avond, waarbij de Prinsen-
kapel 'The Rhitme Stars' haar beste repertoire van
carnavalslagers en tophits speelde. Om elf minuten
over elf nam de prins afscheid en brak voor De
Deurdraejers het regeringsloze tijdperk aan, want
beginjanuari 1970 zal de nieuwe prins worden ge-
kozen.

GEMEENTE VORDEN

REKREAT I E

In het bestemmingsplan Boonk zijn de gazons tus-
sen het Wiemelink en de spoorlijn nu ingezaaid.
Het eindvak bij de Mispelkampsdijk is bedoeld als
speelterrein voor jonge kinderen terwijl het gedeelte
bij de Chr. Kleuterschool is bestemd als 'trapveldje'
voor de wat oudere jeugd.

Het grote middenterrein mag niet buiten de paden
worden betreden. De paden zijn bedoeld als wan-
delpad, fietsen en bromfietsen worden hier niet
toegelaten.
Het voetballen en spelen op het jonge gras van de
bovengenoemde speelvelden moet nog worden uit-
gesteld tot de volgende zomer, als het gras sterker
is geworden. Als tijdelijke voorziening is daarom
een voetbalveldje gemaakt aan de Steege op de
hoek met het Jebbink. Dit terrein kan ook worden
gebruikt door jonge mensen, die niet in het be-
stemmingsplan Boonk wonen.
Verwacht wordt dat iedereen zich aan de boven-
genoemde indeling houdt, bij overtreding zal op-
getreden dienen te worden.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester, van Arkel

de sekretaris, J. Drijfhout
(Advertentie)

WfKlEUU/V
Zaterdagvoetbal

Ratti I - AZSV VI
Ratti behaalde op eigen etrrein een vediende 3-1
zege op AZSV uit Aalten, waarmee Ratti goed
aan de kop blijft gaan met 7 gespeelde wedstrijden
en evenzovele overwinningen. De eerste helft ken-
merkte zich door een gelijkopgaande strijd, met
Katti iets in de meerderheid.
Bij de groenwitten moest Bennink invallen voor
van Bommel. Na een kwartier kon Ratti de leiding
nemen, een voorzet van Dijkman werd door Wes-
tervoorde met een fraai schot afgerond 1-0.
Ratti doelman Haverkamp, die in prima konditie
bleek, wist de aanvallen van AZSV op kordate
wijze af te slaan, daarbij goed gesteund door het
defensieblok Geurts-v.d. Linden.
Na de thee kreeg Ratti een duidelijker overwicht.
Reeds na enkele minuten was het raak, toen Reind-
sen met een goede kopbal wist te scoren, na goed
samenspel met Arendsen 2-0. Ratti bleef domine-
ren, en geregeld moest de AZSV-goalie zijn kun-
nen tonen. De groenwitten hadden veel pech want
schoten van Reindsen, Arendsen en Kerkhoven (in
vrije positie!) misten op een haar het doel.
Na 20 minuten was het toch raak, toen v.d. Linden
met een prachtige kopstoot de AZSV doelman ro-
yaal versloeg 3-0.
Bij een tegenaanval gelukte het de gasten dan toch
nog om de ruim verdiende eer te redden 3-1.

CJV'ers 6-Ratti 2 werd door de arbiter wegens de
slechte gesteldheid van het tereln afgelast.

Zondagvoetbal

Ratti II - Drempt Vooruit II
Ondanks de barre weesomstandigheden ging de
wedstrijd toch door. In de eerste helft ging het
spel gelijk op, Ratti doelman Roelvink wist enkele
gevaarlijke schoten te keren en had geluk toen
een kogel van Bremer tegen de lat ketste.
Aan de andere kant waren schoten van Takken-
kamp en Engberts slecht gericht en ging de rust
in met 0-0.
Enkele minuten na rust scoorde midvoor Koers
vanuit een vrije trap het eerste doelpunt 1-0. Een
pass van W. Koers had een tweede doelpunt kun-
nen zijn, maar jammerlijk misten vier aanvallers
de bal.
Drempt gaf het niet op en keerde terug, maar doel-
man Roelvink was steeds goed op z'n qui five.
Uit een voorzet van Takkenkamp wist Nijenhuis
met een laag balletje de stand op 2-0 te brengen,
waarna opnieuw Koers de stand op 3-0 bracht.

Vorden V - Keyenborgse Boys III

Een aanvankelijk met slechts met 9 man spelend
Vorden gaf koploper Keyenborgse Boys kranig
partij. Voor de rust waren de bezoekers veel ster-
ker, doch de Vordense achterhoede met doelman
Wesselink als grote uitblinker gaf geen krimp.
In de tweede helft een meer gelijkopgaande strijd.
Stokkink kopte voor Vorden tweemaal rakelings
over, terwijl aan de andere kant de thuisklub geluk
had, toen de midvoor van de Boys tegen de lat
schoot.

Vorden VI - Zutphen V

De zesde uitgave van Vorden behaalde zondag-
morgen een gemakkelijke zege op Zutphen. Reeds
na 20 minuten was het 2-0, toen de Zutphense
doelman blunderde bij schoten van Dijkman en
v.d. Vlekkert. Een kwartier voor de rust kreeg
Vorden een strafschop toegewezen die door Vel-
horst tegen de keeper werd aangeschoten, waarna
de attente Heutink de terugspringende bal inkopte
3-0. Nadat Heutink de stand met een kopbal op
4-0 had gebracht gelukte het Peters tegen te scoren
waarna Rothman en Hartelman de stand nog op
6-1 brachten.

Voetbalprogramma

Het programma voor de v.v. Vorden:

Vorden 4-Dierense Boys 3, Vorden 6-Zutphania
6 en Angerlo 2-Vorden 7.



Dammen

DCV-nieuws
Het tweede tiental van damklüb DCV slaagde
er ook tijdens de derde kompetitiewedstrijd niet in
om tot winst te komen. Het werd tegen WDV uit
Winterswijk een 8-12 nederlaag.
De uitslagen waren: Dimmendaal-Rijks 0-2, van
Dijk-Jetten 0-2, Heuvink-^Jonghoen 0-2, Wentink-
Dijkman 1-1, Wansink-Tragter 1-1, Esselink-Kol-
stee 1-1, Offereins-Koosb 1-1, Hulshof-Lichtenberg
2-0, Hoenink-Kruisselbrink 2-0, Sloetjes-v d. Mey-
den 0-2.
Voor de onderlinge kompetitie werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Geerken-Brueker 2-0, Leunk
Geerken Jr afg., \Vassink-Wiersma 0-2, Klein
Kranenbarg-W. Wassink 1-1, ter Beest-Oukes 2-0
Deze week speelt 'het eerste tiental in Winterswijk
tegen WDV, het tweede tiental ontvangt vrijdag-
avond DSO uit Sin'deren.

Waterpolo

Water polo -nieuws

Voor de winterkompetitie van het distrikt Twente-
IJsselstreek speelde het eerste 'herenzevental van
Vorden zaterdagavond zijn eerste wedstrijd in het
sportfondsenbad te Apeldoorn.
De Vordenaren speelden met enkele invallers.
Desondanks was het een door beide partijen goed
gespeelde wedstrijd. De Zwollenaren waren iets
geroutineerder en wonnen tenslotte met 4-1. Er
werd voor het eerst met nieuwe spelregels gespeeld.
De eerste helft gaf een iets beter BZ ë PC te zien.
Door de midvoor werd het 1-0 terwijl het tweede
doelpunt ontstond uit een afstandsschot. Nadat
een Zwolle-speler voor een minuut uit ihet water
was gestuurd, maakte Ton Brandenbarg van de
verwarring in de Zwolle-achterhoede gebruik, door
de bal naar Verstoep te werpen. Deze schoot eerst
tegen de lat, doch de terugspringende bal werd
evenwel ditmaal door Verstoep ingeschoten 1-2.
Vlak voor de rust gooide een Zwolle-aanvaller
naast, de scheidsrechter liet evenwel doorspelen.
Doelman Holsbeke beging hierop een overtreding
tegen de midvoor. De toegekende strafworp werd
onhoudbaar ingeschoten. Ruststand 1-3.
In de tweede helft een verdienstelijk spelend Vor-
den, met Verstoep op doel en Holsbeke in de voor-
hoede. Op gegeven ogenblik werd, bij een Vor-
den offensief een speler van BZ & PC uit het
water gezonden. Ondanks de numerieke minder-
heid gelukte het de Zwollenaren toch om in de
slotfase de eindstand op 1-4 te brengen.

Biljarten
Het leidende Voorst heeft in klasse c l van het
biljartdistrikt Zutphen & Omstreken zijn positie
aan de kop van de ranglijst enorm verstevigd door
het bezoekende KOT met een 7-0 nederlaag huis-
waarts te sturen.
De Vordennaren zakten daardoor naar een ge-
deelde derde plaats. De uitslagen in Voorst waren:
Teunissen 319(319)-Pardijs 220(20), Kerkmeyer
180(180)-Wijnbergen 121(119), Bruggmk 108
(l08)-Remmers 108(65). De Voorst speler Teu-
nissen scoorde tegen Pardijs een hoogste serie van
76 karamboles.
Het eerste drietal anv DLS behaalde ni de uit-
wedstrijd tegen de Pelikaan een 5-2 zege. Hier
bracht Wiggers het tot een hoogste serie van 53.
De uitslagen waren: Eikelboom 141 (92-Wiggers
229(229), Lievers 134( 134)-Oelemans 220(187),
Jebbink 108(92)-Swienink 108(108).
DLS 2 deed niet voor zijn grotere broer onder door
thuis met 7-0 te winnen van de Kroon. In 20 beur-
ten versloeg Bosman 207(207) zijn tegenstander
Mulder 194 ( 1 1 1 ) . Bosman bracht het tot een hoog-
ste serie van 46. Lauckhart 134(134) gaf de Vries
108(57) weinig kans. Tenslotte won ent Have
114(114) van de Wit 108(59).
Na een spannende strijd bleef Poorte het thuis-
spelende KOT met 5-2 de baas. Vooral de partij
tussen Klein Hekkelder en ter Horst was een erg
spannend evenement. In 15 beurten had ter Horst
de benodigde 319 karamboles bijeen. Klein Hekkel-
der bleef staan op 286(280). Ter Horst bradht het

met ingang van l november kunt u bij ons
ook terecht voor

het vernieuwen van ritsen in pan-
talons, rokken, windjacks enz.

Wij maken ook rokken, jassen of
japonnen voor u korter!

Stomerij Visser
Burg. Galléestraat 44 - Vorden - Tel. 1670

tot een hoogste serie van 97 karamboles tegen Klein
Hekkelder 57. Verder won Zieverink 108(108) van
van Praag 147(139). Meyerman 108(84) verloor
van de Boer 141(141.
De stand in klasse c l luidt: l Voorst 4-26, 2 DLS
1 4-15, 3 en 4 KOT l en 2 4-14, 5 en 6 Kroon l
en Poorte l 4-13, 7 DLS 2 4 - 1 1 , 8 Pelikaan l 4-6.
In klasse c 2 kwam er een nagekomen uitslag bin-
nen. KOT 3 won met 7-2 van Poorte 2. De stand
werd daardoor: l en 2 KOT 3 en Karambole 13-16
3 Lindeboom l 3-14, 4 Pauw l 3-11, 5 en 6 Poorte
2 en Pauw l 3-11.
In klasse c 3 bleef de Kroon 2 aan de leiding door
thuis met 9-0 van de Pauw 2 te winnen. De uit-
slagen waren hier: Zeegers 77(77)-van Leusen
77(34), Boekhorst Jr 69(69)-Braun 69(63), Len-
zen 69 (69)-van Kilsdonk 62(53), Lammertink 62
(62)-Hendriksen 62(30). Zeegers bracht het tot
een hoogste serie van 15. Ook Pelikaan 2 bleef op
het pad der overwinning door met 7-2 te winnen
van Lindeboom. De uitslagen waren: Hulleman
62(60)-Beskes 85(85), Denkers 62 (47)-Nieuwen-
huizen 77(77), Pelgrim 62 (43)-Haverkamp 69(69)
Luiken 62(62)-Nagelvoort 62(24) . De hoogste se-
rie scoorde hier Pelgrim met 13 karamboles. Voorst
3 won thuis met grote spanning van DLS 3 met
6-3. Hier waren de uitslagen: Bruggink 77(77)-
Arbeek 77(72), Dekker 69 (69)-Pieper 77(69).
Busser 62(62)-Baneman 62(57), Zeegers 62(37)-
Vlaswinkel 62(62). Zowel Dekker als Arbeek be-
haalden hier de hoogste serie met 12. De stand in
klasse c 3 luidt: l Kroon 2 4-28, 2 Pelikaan 2 4-21,
3 DLS 3 4-16, 4 Voorst 3 3-14, 5 Lindeboom 23-11
6 KOT 4 3-11, 7 Pauw 2 3-7.
In klasse c 4 behield DLS 4 de leiding door thuis
met 6-3 van Lindeboom 3 te winnen. Hier waren
de uitslagen: Vetter 54 (54)-van Laar 46(46), G.
Eimers 54 (54)-Staal 46(37), Breitenbach 39(38)-
Welmers 46(46), Kwint 39(39)-v.d. Horst 46(28)
DLS 5 won uit met 7-2 van Lindeboom 4. De uit-
slagen waren: Franken 62 (62)-Hendriks 62(58),
Scheerder 46(41 )-Baneman 54(54), Naayer 39
(20)-de Boer 46(46), Denekamp 39 (20)-van An-
holt 46(46).
Carambole 2 verloor thuis met 7-2 van Pelikaan 3.
De uitslagen: Stienissen 62 (54)-Brouwer 54(54),
Bosman 39(39)-Gellink 54(48), Heuvelink 39 (34)
Favië 54(54), Reugenbrink 39(25)-Moolhuizen 54
(54). Poorte 3 versloeg Voorst 4 met 7-2. Uitsla-
gen: van Beek 69(69)-Hendriksen 54(23), Won-
nink 69(69)-Smies 39(29), v.d. Meulen 54(50)-
Lammers 39(39), Reiman 46 (46)-van Amersfoort
39(25).
KOT 5 versloeg na een spannende strijd de Pauw
3 met 5-4. Hier waren de uitslagen: Stapper 62(53)
Oudenampsen 62(62) , Wonnink 62 (62)-Punt 62
(61),Boers54(46)-Pikkert54(54),Eggink46(46)
Punt 39(16). Pauw 4 verloor thuis met 2-7 van
KOT 6. Uitslagen: Smeerdijk 54(54)-Knoops 54
(36), Zwiers 39(33)-Sleuring 46(46) , de Klerk
39(25)-Vriezekolk 46(46), Voskamp 39(31)-Eg-
>gink 39(39). De hoogste serie in deze afdeling
scoorde Oudenampsen vaj^^auw 3 nl. 22 karamb.
Nagekomen uitslag: KOT^^Lindeboom 4 0-9.
De stand in deze klasse luidt: l DLS 4 4-29, 2 en
3 KOT 6 en de Pelikaan 3 4-26, 4 Poorte 3 4-20,
5 DLS 5 4-18, 6 en 7 KOT 5 en Carambole 2 4-16,
8 en 9 Lindeboom 3 en Voorst 4 4-15, 10 en 11
Lindeboom 4 en Pauw 3Jfcl2, 12 Pauw 4 4-13.

Sportcombinatie Medler

Veilig
Vorkoor

De afdeling Zutphen-Warnsveld van het Verbond
voor Veilig Verkeer belegt deze maand twee ver-
keersavonden in het St Ludgerusgebouw te Vier-
akker voor de inwoners van Vierakker en Wich-
mond. De eerste heeft plaats op dinsdag 18 en de
tweede op dinsdag 25 november. Op deze avonden
zal de heer A. van Weelden, wachtmeester van de
Rijkspolitie te Bredenbroek, gemeente Gendringen
en bestuurslid van het distrikt Gelderland-oost van
het Verbond voor Veilig Verkeer een kauserie
houden.
De eerste avond is voornamelijk bedoeld voor land-
bouwers, hoewel andere belangstellenden ook van
harte welkom zijn. De heer van Weelden zal dan
naar aanleiding van dia's vertellen aan welke eisen
landbouwvoertuigen als bijvoorbeeld trakteren moe-
ten voldoen volgens de verkeerswetgeving en hoe
de bestuurders zich op de weg dienen te gedragen.
Op de tweede avond waar ook iedereen van harte
welkom is, zal de inleider algemene verkeerskennis
'doceren'.
De toegang voor deze avonden die worden belegd
in samenwerking met de Oranjevereniging Vier-
akker-Wichmond, is gratis.
De aanvang is om acht uur.

De sportkombinatie Medler te Vorden heeft plan-
nen om binnen niet al te alnge tijd het door de le-
den in hun vrije tijd gebouwde klubhuis aan de
Ruurloseweg in het Medler, officieel te openen.
De bouw van het eigen home der sportkombinatie
waarin de touwtrekvereniging en de damesvoiley-
balklub zijn ondergebracht, is vooral de laatste tijd
voorspoedig verlopen. Alleen aan het interieur moe-
ten nog enkele kleinigheden worden gedaan, waar-
na het gebouw voor de eigenlijke bestemming ge-
reed is. Deze heugelijke mededeling deed de voor-
zitter de heer Knoef op de in de zaal Eykelkamp
gehouden bijeenkomst, die zeer druk werd bezocht.
In zijn terugblik over het afgelopen jaar wees de
voorzitter er op, dat de prestaties van de Medler-
touwtrekteams in de afgelopen kompetitie der NTB
zeer goed waren geweest. Voor het eerst waren er
in deze kompetitie gewichtsklassen gekreëerd, waar
bij Medler l uitkwam in de 640 kg klasse.
Het Medlerteam (acht man) slaagde er in om on-
geslagen het kampioenschap te behalen en werd
daardoor tevens als vertegenwoordiger van de NTB
afgevaardigd om deel te nemen aan de Europese
Kampioenschappen op 20 september j.l. te Fermoy
in Ierland.
Dat er echter tussen het nationale en internatio-
nale niveau nog een grote leemte zit - die aldus de
voorzitter nodig moet worden opgevuld -- bleek
overduidelijk omdat onze jongens slechts een - ech-
ter wel eervolle - vijfde plaats behaalden. In de
A klasse van de nationale bondskompetitie werd
Medler 2 eervol tweede, achter het sterke team
van Bekveld uit Hengelo. In de C klasse was er
eveneens een tweede plaats weggelegd voor Medler
3 terwijl Medler 4 in de F klasse dicht achter de
kampioen eindigde ook op een tweede plaats.
De towutrekwedstrijden, die deze zomer traditie-
getrouw in samenwerking met de plaatselijke VVV
werden georganiseerd, achter motel De Zon, waren
uitstekend geslaagd, het team van de Zuivelfabriek
werd kampioen van Vorden 1969. Volgend jaar
zal wederom een dergelijk tournooi speciaal ten
behoeve van vakantiegangers houden.
Ten bate van' het klubhuis werd een grote ver-
loting gehouden, waarbij de heer Knoef zijn waar-
dering over het feit dat alle 3000 loten aan de man
werden gebracht door de eigen leden, niet onder
stoelen of banken stak. Met name de heren Horst-
man en Steenbreker hadden bij de verkoop het
leeuwenaandeel voor hun rekening genomen en te-
samen bijna 1000 loten verkocht. Zij ontvingen
hiervoor een atenttie.
De sekretaris de heer Besselink bracht een keurig
verslag en deelde mede dat de vereniging thans 45
leden telt. Bij de nigekomen stukken werd de cir-
kulaire van het driemanschap de heren Verstoep,
de Gruyter en Sikken^^sproken. Dit beoogt om
in de gemeente Vorde^^lle sportverenigingen in
één grote Sportvereniging Vorden onder te bren-
gen, door bundeling van krachten zouden grotere
en andere aktiviteiten mogelijk gemaakt kunnen
worden, zowel op sportgebied als op rekreatief
terrein als tav de ov^^id, de verenigingen be-
houden een eigen bestw en er komt een hoofd-

bestuur als overkoepeling en als overlegorgaan met
de gemeentelijke overheid. Ook de financiële aan-
gelegenheden van de vereniging kunnen dan cen-
traal geregeld worden. De taken en andere uiteen-
zettingen aangaande deze overkoepelende sportver-
eniging Vorden werden hierna door de voorzitter
verder uiteengezet. Nadat een en ander uitvoerig
was bediskussieerd besloot men eerst eens de kat
uit de boom te kijken en nog geen beslissingen te
nemen.
Ten aanzien van de afwerking van het klubge-
bouw waarbij merendeels nog wat timmerwerk moet
gebeuren, werd een weekindeling gemaakt t.w.
maandags supervisie van Brummelman, woensdags
door Kettelerij en vrijdags door Besselink.
WINTERPROGRAMMA
Elke dinsdagavond zal de training worden gehou-
den van ca 7 tot 8.30 uur. Deze zal worden ver-
zorgd door de heer Knoef terwijl de heer Nijerihuis
als zijn plaatsvervanger fungeert. Nadien zal men
een kontaktavond houden met balgooien, schieten,
sjoelen, kaarten enz. Voor de opbrengst der inleg-
gelden van elk onderdeel zal een speciale prijs wor-
den gekocht, die aan de winnaar ten goede komt.
De oud papier aktie loopt uitstekend en zal door-
gaan. Iedereen die wat heeft aan te bieden kan na
bericht aan het bestuur of een der leden bezoek
van de touwtrekkers verwachten; men haalt het
papier dan aan huis op, evenals oud ijzer.
BAZAR
Besloten werd om op zaterdag 20 december een
grote bazar te houden met allerlei attrakties als
schieten, spijkerslaan, raden van konijn, balgooien,
rad van avontuur enz. Een kommissie bestaande uit
de heren Gotink, Nijerihuis en Ruiterkamp zal een
en ander voorbereiden.
De jaarlijkse feestavond werd vastgesteld op za-
terdag 17 januari , er zal worden gedanst en er
komt een verloting aan te pas. Er zal ook een
grote donateursaktie met steunende leden worden
gehouden, die volgend jaar van start gaat. Voor
f 2,50 kan men al donateur worden.
Het volgend jaar op 19 september zullen in Londen
de Europese Kampioenschappen touwtrekken wor-
den gehouden, evenals de open kampioenschappen*
Medler zal hier met een of meer teams aan edelne-
men, maar men zal naar een oplossing zoeken om
de reiskosten voor de jongens die hieraan deel-
nemen op een of andere wijze te financieren, zo-
dat deze kosten niet zelf door hen gedragen be-
hoeven te worden.
Medegedeeld werd dat aan B & W een verzoek
was ingediend om een jaarlijkse subsidieuitkering.
Besloten werd om 'de Beer' (de in Medler klub-
kleuren oranje-groen gestoken maskotte) weer op
elk tournooi mee te dragen. Getracht azl worden
een avonddropping te organiseren, terwijl ook de
mogelijkheid om volgend jaar aan het bedrijfsvoet-
bal deel te nemen werd besproken.
Bij de rondvraag kwamen nog suggesties naar vo-
ren om een eigen klubblad uit te geven en, niplaats
van een jaarlijks reisje een ekskursie te houden.
Dit zal door het bestuur worden bekeken.

FLORIS VOOR
UNICEF

Wie een mooie briefkaart i><m de
sympathieke held Floris wil heb-
hen, kan die bij UNICEF knj-
( / < • / ! . J Iet Kinderfonds heeft r.m de
NOS - en van de .ikteur :elf -
de toestemming gekregen de hier-
hij afgebeelde foto aan te bieden
van de hoofdfiguur van de tele-
r/.s/o serie Floris, die elke zondag-
avond om vijf over :even irordt
tiit^e-onden om onze jeugd te a-
museren en te ontspannen.

Wie f 1.50 aan UNICEF stuurt
krijgt de fotokaart franko thuiü.
lietaling door overschrijving van
ZOVi el maal f 1,50 als u fotokaar-
ten tvilt ontvangen op giro 7515
ten name van UNICEF - Den
Jlaag. Voor ivie geen giro heeft
f 1,50 in postzegels extra plakken
op een met 20 cent gefrankeerde
hriefkaart, geadresseerd aan UNI
CEF, Postbus 1857. Den Haag.
Voor elke foto moet in dat geval
één briefkaart worden gestuurd.
Zoivel op giro als op briefkaart
alleen maar vermelden: FLORIS.

LEDEN VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

vanaf 11 november '69

kunt u uw St Nicolaas

aktie bonnen e.d. ver-

krijgen bij:

BOEKHOUDBUREAU

KLEIN LEBBINK

Te koop: een Marklin
treinset en een filmpro-
jektor plus films
M. Arfman
Wildenborch D 77

WL

voor
kleine mensen
met sportieve wensen,

Martens

Alles voor de

vootbalsport

Clubkousen, shirts en shorts
voetballen, beenbeschermers
sport- en voetbaltassen
Adidas schoenen, voor top-
prestaties

Martens
steeds doeltreffend!

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Nationale
Vogeltentoonstelling
van kanaries en exoten

in zaal Schoenaker. Kranenburg

van DE VOGELVRIEND

Vorden en omstreken

Vrijdag 14 november:

opening door burgemeester van Arkel

Openingsuren: vrijdag 14 nov. 20-23 uur,

:uterdag 15 nov. 10-22 uur, zondag 16 nov.
13-17 uur Entree 50 cent p. persoon.



Te koop: l grijze kolen-
konvektor Davonette;
/ grijze kolcnkonvektor
Etna; 2]/2-pits wit gas-
stel kan omgebouwd wor-
den. H. Groot Obbink,
Almenseweg 10, Vorden,
telefoon 1759

KOMT U OOK IN DE
INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST?

Wie helpt predikants-
echtpaar z.k. middelbare
leeftijd aan flinke woon-
ruimte in deze gezonde
omgeving? Brieven met
inlichting onder nummer
34-1 bureau van dit blad

ELEKTRISCHE
DEKEN

vanaf ƒ 74,50
FA SLAGER

Snede damesmolières
f 18,90
HET SCHOENEN-
HUIS Fa Jansen Dorps-
straat

Gevraagd: Werkster of
hulp in de huishouding
voor 2 of 3 'halve dagen
per week. P. Dekker,
Zutphenseweg, Vorden

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

ZU KUNNEN NIET

WÉTEN OOK DAT HCT DIE
ïttERSTERKE SOKKEN

ZSN VAN....

Martens
sleede •lodtreffendl

Enkele gebruikte dames-,
heren-, jongens- en meis-
jes fietsen. Tevens enkele
gebruikte bromfietsen.
Rijwielbedrij f
TRAGTER

Grote sortering
dameshandtassen in lak,
leer en suède

HET SCHOENEN-
HUIS Fa Jansen Dorps-
straat

Te koop: g.o.h. oliehaard
met tank van 200 liter
wegens aanschaf gas.
H. J. Vel horst, Raad-
huisstraat 32, tel. 1530

Gevraagd bij bejaard
echtpaar: gemeubileerde
zit-slaapkamer.
Br. o. nr. 33-1 b. Contact

Te koop: vierdels van een
jonge koe.
Steenblik - Délden

Profijt

AANBIEDING

Stereo langspeel
GRAMMOFOON-
PLAAT
Grote potpourri van 29

Sint Nicolaasliedjes
voor maar

t 4,95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

laat ons u adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BANKSTEL

in onovertroffen Queen-Anne
stijl, luxe stoffering. Een rijk
bezit voor lange tijd.

Prijs f998,-

prachtig BERGMEUBEL

in luxueuze Queen-Anne stijl.
Met veelzijdige opbergmoge-
lijkheden. Uitvoering: gepoli-
toerd noten.

Prijs f575,-

VERPLEEGINRICHTING

HUIZE „HET ENZERINCK" - VORDEN

In verband met de voorgenomen uitbreiding van
Villa Nuova en het feit dat een aantal van onze
meisjes in het huwelijk zijn getreden, hebben wij
op korte termijn de mogelijkheid in dienst te nemen:

A. EEN DAME
die kan zorgen voor sfeer en gezelligheid in ons zustershuis,
De Steege 21 en bereid is persoonlijke diensten voor onze
patiënten te verrichten.

B. EEN TWEEDE LINNENJUFFROUW

C.

voor de verzorging van de kleding van de patiënten en het
linnengoed.

ENIGE MEISJES
die in de verpleging willen werkzaam zijn.

Belangstellenden worden verzocht schriftelijk te solliciteren of tele-
fonisch een afspraak te willen maken met de direkteur de heer
R. Ottens, telefoonnummer 05752-1372. A

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld . .

Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten
laat overschrijven op een privé-rekening bij
de Raiffeisenbank krijgt u 3V2% rente.
Zo verdient u geld met uw inkomen.

Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw
betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden
verricht (ook automatische betalingen) en u
ontvangt duidelijke overzichten met de stand
van uw saldo! Deze service is gratis!

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1889
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

Spaar ZD zegels

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

NIEUW NIEUW

Marklin
spooi^I

45 mm
FANTASTISCH!

Natuurli jk bij:

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Op een van onze modern geoutilleerde pluïm-
veebedrijven vragen wij met spoed

17 tot 22 jaar.

die gezamenlijk met de bedrijfs-
leider de zorg heeft over 12.000
slachtkuikcns-ouderdieren.

Kandidaten met ervaring en-of
opleiding in de pluimveesektor ge-
nieten de voorkeur.

Salariëring in overeenstemming
met de kapaciteiten.

Sollicitaties schriftelijk of
mondeling aan:

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF
BOGGELAAR

Boggelaar la - Warnsveld
Telefoon 05752-1919

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

zondag 16 november, 19.00 uur
in de Hervormde Kerk.

Voorga nger:

ds J. Langstraat uit Arnhem
m.m\.v. mr Raphaël d'Agoha uit
Biafra en Inez en John uit
Gaanderen.

Thema: De moed om in deze tijd nog Chris-
ten te zijn. Een weg om toch samen
verder te gaan.

Tijdelijk
3 GROTE FLES-
SEN VRUCHTEN
WIJN VOOR
ƒ9,90

Slijterij

„'t Wapen van
Vorden"
F. P. SMIT - Telefoon 1393

JONG GELRE
presenteert in samenwerking met

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
en GMvL

haar jaarlijkse

FEESTAVONDEN

op vrijdag 28 en zaterdag 29 nov
in het nutsgebouw.
Aanvang 19.30 uur.

Opgevoerd wordt het
familiespeh

U houdt toch
een van deze avonden vrij?!

HUISVROUWEN

staat u
nog steeds met

koude voeten
in de keuken en

stuurt u
uw kinderen naar hun

koude kamer
om hun huiswerk te maken?

Los nu deze verwarmingsproblemen op door
voor slechts enkele guldens per jaar uw keu-
ken of slaapkamer te verwarmen met een

MINI-KACHEL OF
GEVELKACHEL

Nieuw van Etna:

elektrische keukenverwarming
past in elk gasfornuis gebouwd
na 1959 zelf in te bouwen,

t
LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26

^Q Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

Leuke Kerstverrassing Op komst Binnenkort meer nieuws



GRATIS

VERRASSING

voor iedereen die
op de openingsdag
komt tanken

Kinderen krijgen
een smakelijk
presentje

OPENING
op zaterdag 15 november a.s. van het

ARAL SERVICESTATION

ff* J. ARENDSEN
Zutphenseweg - Vorden

Telefoon 1840

Voor al uw

DIEREN-
BENODIGDHEDEN
naar

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Haal uw
diepvrieskist in huis!

Het hele jaar door verse groenten,
vers fruit enz. bij de hand!
Voor kwaliteitsapparaten:

P. Dekker
Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253

Wapen u
tegen koude nachten

KOOP EEN VEILIGE
ELEKTRISCHE
DEKEN

Keuze uit verschillende merken,
zowel l- als 2-persoons

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

STRIJKSTERS
GEVRAAGD
gehuwde vrouwen eventuele
aangepaste werktijden

Conf ektiebedr ij f

D. I. Lammers
Raadhuisstraat - Telefoon 1971

ONTBIJT-PROFIJT
want sinterklaas begint vroeg!

Kijk, ochtendstond .. . "goud" in de
mond. Of noemt u 3 gulden cadeau
soms niks? Niet? Kom dan gauw
voor die ontbijtset in prachtige Nico-
lientje-kwaliteit: ontbijtlaken 120 x
150 cm en vier bijpassende vinger-
doekjes in geschenkdoos. Keuze uit
diverse kleuren.
Prijs - normaal 12.95 - NU

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

; B es l i st o p o n ze vo l g e n d e
parade-aanbieding letten

vraag iets
voor de fiets...

verlanglijste
D Snelheidsmeter
D Kilometerteller D Staaflamp
D Mandje met tas D Zijstandaard

D Snelbinder
D Lamp met dynamo

D Derailleur
D Rokzadel
D Pak-af-tas D Race stuur

AAN H.H. LANDBOUWERS

Op veler verzoek organiseren wij een

Contactavond
voor onze afnemers op dinsdag 18 november
a.s. des avonds om 7 uur precies in hotel
Bakker te Vorden

Tot hoever gaan we met de veelbesproken schaalvergroting?
Tot hoever met de bedrijfsontmenging?
Moeten wc naar specialisatie of kombinatic?
In welke richting gaat onze toekomstige varkensfokkerij?

En veel meer vraagstukken met een grote aktuelc betekenis worden
besproken in het onderwerp:

„AKTUELE PROBLEMEN ROND DE
BOERDERIJ"
Spreker: de heer G. H. M. Claessen te Deventer, dir. der V.V.M.

•
Zij die overwegen afnemers van onze mengvoeders te worden zijn
ook van harte welkom!

Beleefd aanbevelend,

• Fa H. Kluvers
Mengvoeders - Vorden

Handschoenen Handpomp
Poncho Jasbeschermer
Regenpak Bel
Slot Rieten mand

altijd een fijn
**. -J

"Korsjak ĵa
Balai!"

(zeggen ze ki Siberië)

KIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

Tot zaterdagmiddag 5 uur

Grote spuitbus haar-
lak met gratis punt-
kam slechts ƒ 2,95

Zeer grote bus bad-
schuim 2 I. voor ƒ 6,50

Roersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Zo is het inderdaad. Daarom hebben we een
speciale collectie bontgevoerde coats ingekocht,
die ook in het winterse Nederland steeds meer
worden gedragen. Behaaglijk, sportief, mannelijk.
Wij hebben ze in vele modellen, maten, kleuren,
stof- en bontsoorten om aan persoonlijke wensen
en voorkeuren te kunnen voldoen. "Korsjakaja
balai!" moet u maar denken.

vanaf ƒ 73,

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden
maken bekend dat de B.B. sirene op het ge-
meentehuis zal worden beproefd, iedere eerste
maandag van de maand te 12.03 uur.

Vorden, 12 november 1969

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
van Arkel

de Sekretaris.
J. Drijfhout

RAADHUISSTR.. VOROEN

Bedrijfsverzorgingsdienst
Vorden - Warnsveld

JAAR-
VERGADERING
maandag 17 november
aanvang 7.30 uur in café Bosmans
huis te Hackfort.

A.s. dinsdagmiddag 18 nov.
is onze zaak wegens
huwelijksfeest

na l uur 's middags gesloten

Hét Schoenenhuis
PA JANSEN
Dorpsstraat 34 _ Vorden

Was drogen
KAN OOK
AUTOMATISCH

Vrijblijvend twee weken
op proef

De nieuwste 'Philips'

WASDROGER
voor 2 kg was

f 345,-

Heeft u interesse, pak dan deze kans om er-
varing op te doen!

DROOGKAST

met 12 meter drooglijn

vraagt maar een klein plaatsje

Tijdelijk van 748,- voor

ƒ 498,-

GENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46


