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Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdienst

ZONDAG 7 DECEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds Jansen

10.15 uur ds J. Ribbink uit Halle, jeugddienst

Gereformeerde kerk
10.00 uur (Bediening H. Doop)

ds Th. P. van Belzen
19.00 uur ds Th. P. van Belzen

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

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

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag 7 dec. om 10.15 uur

Voorganger:
ds. Ribbink uit Halle

Thema:
„ZIJT GIJ HET WAAROP DE
WERELD WACHT"

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw 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
14.00-15.00 uur

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink avn maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefeon 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: F. M. J. van Benten en W. J. T.
M. Rensen. J. A. Kolkman en A. G. van der Lin-
den. A. J. Stoltenborg en B. H. Neurink. J. Len-
selink en A. Vroegindeweij. H. }. Dekker en W.
Krimp. J. O. Kuhuwael en Z. Gasper.
Gehuwd: R. A. M. Jansen en A. Ribbers.

Overleden: Begieneman Hendrik Jan oud 71 jaar
e.v. J. M. Oosterink. Wigeherink Hendrika Be-
rendina oud 94 jaar wed. van G. J. Poorterman.

aar vergadering van d
In café Eskes hield de Partij van de Arbeid afd.
Vorden haar jaarvergadering, waarvoor een be-
hoorlijke opkomst bestond. De heer Koerselman
voorzitter toonde zich hier in zijn openingswoord
zeer verheugd over. Het jaarverslag van de pen-
ningmeesteresse mevr. M. van der Heide-van der
Ploeg gaf een batig saldo te zien.
Uit het jaarverslag van de sekretaris bleek, dat het
voor de afd. een rustig jaar was geweest. Het
ledental is momenteel 50. Gememoreerd werd o.a.
het feit dat er tweemaal een vergadering is ge-
weest met afd. van de PvdA uit omliggende ge-
meenten om te komen tot een kandidaatstelling
voor de verkiezing van de Prov. Staten op 18 mrt
a.s. Besloten werd om mevr. van der Heide-van
de Ploeg kandidaat te stellen en de heer Schipper
uit Gorssel.
Ter sprake kwam verder het bestemmingsplan.
Voorzitter Koerselman was van mening dat wan-
neer men bezwaren 'heeft tegen het plan men het
beste bezwaarschriften kan richten aan BöW. De
wijze waarop de afd. Binding-Rechts te Vorden
destijds inlichtingen 'heeft gegeven noemde de hr
Koerselman een politiek steekspel.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren Kamperman van Dijk en Sikkens bij akkla-
matie herkozen. Hierna bracht mevr. van der Hei-
de-van de Ploeg verslag uit over de aktiviteiten
van de fraktie van de PvdA in de gemeenteraad
gedurende 'het afgelopen jaar, waaruit bleek dat
de fraktie veel werk heeft verricht.
Een punt van bespreking vormde tijdens de ver-
gadering o.a. de kwestie vuilnisophaaldienst. De
heer Wuestenenk vertelde dat er in eerste instan-

tie een afspraak was gemaakt met de gemeente
Steenderen omtrent het gezamenlijk doen ophalen
van het vuil. Steenderen heeft zich echter terug-
getrokken en nu probeert het gemeentebestuur (tzt
zal het vuil waarschijnlijk in regionaal verband
worden opgehaald) om tot samenwerking te ko-
men met de gemeente Zutphen. Een feit is, aldus
de heer Wuestenenk dat het ophalen van vuil in
de toekomst beslist meer gaat kosten. De heer
Sikkens wees op het nutsgebouw en op het jeugd-
centrum. Dat zijn straks twee gebouwen waar veel
geld naar toe gesleept kan worden om het geval
draaiende te houden.
Willen de gebouwen blijven bestaan, dan zal de
gemeente beslist met subsidies moeten komen. De
vergadering juichte het toe, dat 'het bestuur van
het nut en het jeugdcentrum binnenkort aan tafel
gaan zitten, waarbij bekeken zal worden of men
in de toekomst op enigerlei wijze tot samenwerking
kan komen.
De vergadering toonde zich tevens een voorstander
van een sportraad in Vorden. Hiervan kan een
nuttige werking uitgaan, was de algehele mening.
Nu de gemeenteraadsverkiezingen over enkele
maanden voor de deur staan, besloot de vergade-
ring een kommissie te benoemen, die o.a. de leden
zal polsen of deze bereid zijn zic'h als kandidaat
voor de gemeenteraad beschikbaar te stellen. De
groslijst zal in eerste instantie in alfabetische volg-
orde worden opgemaakt. In de kommissie 'hebben
zitting de heren van Dijk, Koerselman Jr en Nij-
land. De afdeling zal voorts onderzoeken of er een
mogelijkheid is voor een telefooncel in het plan
Boonk bij de bejaardenwoningen.

" nam a\ócl\eid

voorzitter de keer

Vrijdagavond namen de^fcen van de vv Vorden
afscheid van voorzitter ^PT Kuyper, die ruim 17
jaar het voorzitterschap heeft vervuld. Dit ge-
schiedde na afloop van de najaarsvergadering. De
scheidende voorzitter werd toegesproken door de
vice-voorzitter de heer Koster.
De heer Koster memoree^^het grote aandeel wat
de heer Kuyper had in d^rotstandkoming van het
fraaie kleedgebouw annex kantine. U had altijd
veel takt, terwijl u zichzelf altijd veel dicipline
hebt opgelegd, om het oor te luisteren te leggen.
Voor alles wat u voor de vereniging hebt gedaan
neem ik mijn petje af, aldus de heer Koster, die
hoopte dat de heer Kuyper nog regelmatig de
kantine zal binnen komen wandelen. Reken er
maar op, dat er altijd een kopje koffie klaar staat.
Vervolgens werd de heer Kuyper benoemd tot ere
lid van de vereniging. Volgend voorjaar zal de heer
Kuyper samen met zijn echtgenote op kosten van
de voetbalvereniging een meerdaags reisje mogen
maken, tevens kreeg hij een fraaie koeler met in-
houd in de vorm van een voetbal aangeboden.
Een zichtbaar ontroerde heer Kuyper bracht dank

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL;

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilfcrink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tfagter, telefoon 1256, Zutphensjw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

voor de gesproken woorden en de aangeboden
kado's. Dat mij het ere-lidmaatschap van de ver-
eniging is aangeboden stel ik zeer op prijs. Het
is moeilijk een besluit als deze te nemen maar de
omstandigheden waren nu eenmaal zo. De vv
Vorden doet me wat, altijd heb ik geprobeerd de
samenhang in de vereniging te behouden. Het
bestuur dank ik hartelijk voor de vriendschap die
ik altijd heb ondervonden. Wat mij verheugd is,
dat velen hun hart aan de vv Vorden hebben ver-
pand, zodat ik met een gerust hart afscheid kan
nemen, aldus de heer Kuyper, die vervolgens de
pupillenkommissie een leren bal overhandigde het-
geen door de heer de Boer in dank werd aan-
vaard. De heer Koster bracht deze avond tevens
de heer Eyerkamp dank, die ca acht jaar in het
bestuur zitting heeft gehad. Wij hebben altijd pret-
tig samengewerkt en wij stellen het zeer op prijs
hetgeen je nog steeds voor Vorden doet. Ook de
heer Eyerkamp werd een koeler aangeboden.
Als opvolger van de heer Kuyper werd de heer
Oost tot voorzitter van de vereniging gekozen.
Aan het begin van de vergadering deelde de heer
Kuyper mede, dat er begin volgend jaar een extra
vergadering belegd zal worden, waarbij de nieuwe
statuten en reglementen vastgesteld dienen te wor-
den. Voorts memoreerde de heer Kuyper de brief,
die er destijds was binnengekomen van de heren
Sikkens, de Gruyter en Verstoep, om te komen tot
één sportvereniging Vorden. Voor één sportver-
eniging voelen wij als voetbalvereniging Vorden
niet, want wij willen toch echt een bepaalde in-
spraak houden. Inmiddels is een nieuwe brief van
genoemde heren ontvangen om te komen tot een

sportraad, hetgeen de^^er Kuyper een gezonde
gedachte vond. Ter ziJU? tijd zal het bestuur de
leden verder hierover informeren.
In het jaarverslag memoreerde de sekretaris de
heer Velhorst dat het afgelopen jaar geheel in het
teken heeft gestaan va^het 40-jarig bestaan en
hieraan vastgekoppeld ^Bofficiële opening van de
voetbalvelden en de opening van de kantine en
kleedkamers. Dit alles speelde zich af in het laat-
ste weekend van augustus. Verder werd in het
kort aandacht geschonken aan de resultaten van
de verschillende elftallen. Gewezen werd op de
zo aktieve pupillenafdeling die de vereniging heeft.
(Circa 70 leden). Het totale ledental van de ver-
eniging bedraagt ca 300. Een van de belangrijkste
punten uit het afgelopen verenigingsjaar noemde
de sekretaris het feit, dat voorzitter Kuyper des-
tijds het besluit heeft genomen om af te treden het-
geen zoals hierboven is vermeld deze avond dan
definitief heeft plaats gevonden.
Aangezien de penningmeester de heer Emsbroek
pas laat op de vergadering aanwezig kon zijn, gaf
de heer Kuyper een overzicht van de financiële
positie van de vereniging.
Hierbij bleek, dat de vereniging zich kan bedrui-
pen. Gezien het feit, dat er maandelijks een flink
bedrag aan rente en aflossing betaald moet wor-
den, is de vereniging evenwel niet in staat het ko-
mende jaar een verlichting te realiseren. Wellicht
is er een mogelijkheid door middel van allerlei ak-
ties. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom
bij het bestuur. Onderzocht zal worden of er een
mogelijkheid is om geld te verkrijgen door middel
van reklameborden langs de velden. Hierover zal
kontakt met het gemeentebestuur worden opgeno-

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

men. De totale kosten van het gebouwenkomplex
hebben ƒ 54.000,- bedragen. Bestuur en kaskom-
missie zijn erg geschrokken van de rekening van
het schilderwerk, die zeer hoog was.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd
de heren ter Heurne en de Boer met Hendriksen
als reserve. Na een levendige diskussie werden de
heren Eggink en Pardijs benoemd in een kom-
missie (die met één bestuurslid zal worden uitge-
breid) die zal trachten te komen tot een jeugd-
bestuur. Kandidaten voor een jeugdbestuur zullen
door deze kommissie worden gepolst.

de heer Oost nieuwe voorz.
De heer Oost werd hierna gekozen tot voorzitter
van de vereniging. De heer Kuyper zei het prettig
te vinden het voorzitterschap te kunnen overdra-
gen aan iemand die zich hier helemaal achter zet.
De heer Oost dankte voor het gestelde vertrou-
wen en sprak de hoop uit te kunnen evenaren wat
de heer Kuyper heeft gepresteerd. Namens de ver-
gadering bracht de heer van Houte de scheidende
voorzitter dank.

Geslaagd

Voor het diploma Fysio-techniek, uitgaande van
het Nederlands Verbond voor Heilgymnastiek en
Massage slaagde onze plaatsgenoot de heer F.
H. A. Wolbert-Kranenburg.

„De Graafschaprijders"

Vijf leden van de Graafschaprijders hebben in
Nieuwe-Nieuwdorp (Nrd Holland) deelgenomen
aan een betrouwbaarheidsrit. Van hen deed Hoft-
ijzer het in de klasse junioren boven 175 cc uitste-
kend door de rit met O strafpunten te beëindigen.
In dezelfde klasse liep Broekhof 2 strafpunten op
en Bergsma kreeg er 4 in de seniorenklasse boven
175 cc. Zowel Veenstra als Pardijs vielen wegens
machinepech uit.

Veertien leden van De Graafschaprijders hebben
in Nijverdal-Hellendoorn deelgenomen aan een be-
trouwt>aarheidsrit die meetelt voor het Nederlands
Kampioenschap. Het juniorenteam bestaande uit
Nijenhuis, Broekhof en Hoftijzer eindigde met 44
strafpunten op de 3e plaats. Het seniorenteam be-
staande uit Lenselink (die uitviel), Pardijs en
Bergsma eindigde met 546 strafpunten op de 2e
plaats.
Individueel kwamen onze leden tot de volgende
prestaties: junioren boven 175 cc Hoftijzer, Groot
Tjootink en Broekhof allen O strafpunten, Eggink
5 str. en Nijenhuis 44 str. Bij de senioren 125 t.m.
175 cc liep Veenstra l strafpunt op. Senioren
boven 175 cc Bielderman 6 str., Bergsma 10 str.
en Pardijs 36 str. A.s. weekend zal worden deel-
genomen aan een betrouwbaarheidsrit in Zuid-
Limburg. *

Oranje-kalender
jJe meisjes van de huishoudschool hebben 440 ka-
lenders verkocht. Dit is een geweldig resultaat.
Mocht u er nog een willen hebben, dan kunt u
die op school of bij ds Jansen bestellen.

Brand
In de nacht van zaterdag op zondag brak om-
streeks half twee brand uit in een caravan, be-
woond door het echtpaar W. in het woonwagen-
kamp te Vorden. De brand werd nog juist op tijd
ontdekt om de in de woonwagen slapende vijf
maanden oude baby van het echtpaar te kunnen
redden. De baby was toen de brand uitbrak, alleen
in de wagen.
Een kind uit een naburige wagen ontdekte de brand
waarop een der kampbewoners door het inslaan
van een ruit nog juist de baby uit de vlammen
kon redden. De wagen brandde geheel uit.

Oliebollenaktie geslaagd

Ten bate van de verlichting (de vv Vorden wil
een komplete verlichting op het veld) werd zater-
dagmorgen een oliebollenaktie gehouden die uit-
stekend slaagde en de penningmeester een leuke
duit in het laad j e bracht.

Moeder natuur
Op het landbouwbedrijf de Steenkamp zijn deze
week 2 jonge dwerggeitjes geboren. De moeder
een dwerggeit, heeft dit jaar in maart ook al een
geit en een bokje geworpen, dus twee maal in
een jaar.

Vogelvereniging

„Ons Genoegen '68"
Zaterdag en zondag hield de vogelvereniging Ons
Genoegen '68 in zaal De Zon een tentoonstelling.
Hiervoor waren vele inzendingen. Als keurmees-
ters fungeerden de heren Ademauit Apeldoorn (ka-
naries) en Oomkes uit Bennekom (tropen en par-
kieten).

De voorzitter van Ons Genoegen '68 de heer Pij-
pers sprak een kort openingswoord. Hij memo-
reerde het vele werk, dat door het bestuur, vooraf-
gaande aan deze tentoonstelling is verzet. Hij
sprak woorden van dank aan het adres van de or-
ganisatoren. De heer Pijpers wekte de aanwezi-
gen op om lid te worden van de vogelvereniging.
Dank werd voorts gebracht aan de schenkers van
de prijzen en aan de fam. Hartman voor het be-
schikbaar stellen van de ruimte.

De uitslagen waren: Kanaries mooiste vogel Schu-
maker, stam 4 vogels Schumaker Ie en 2e prijs,
l vogel Schumaker Ie en 3e prijs, 4e prijs Dr.
Harmsen, 5e prijs Wissels, 6e prijs Zieverink.
Derby kanarie Stapper, overjarige kanarie Schu-
maker, O'K kanarie Ie en 2e prijs Wissels.

Parkieten: mooiste parkiet Pijpers, stam 4 vogels
Pijpers Ie en 2e prijs, l vogel EK 69 parkieten
Ie tm. 5e prijs Pijpers, 6e prijs Borgonjen. Derby
parkiet Wissels, overjarige parkiet Ie prijs Wis-
sels, OK parkieten Ie prijs Wissels, OK par-
kieten Harmsen, 2e prijs Pardijs.

Zebravinken: mooiste vogel Wissels, l vogel ze-
bravink EK Ie en 2e prijs Wissels. Derby zebra-
vink Pijpers, grote parkieten l vogel Ie prijs Par-
dijs, tropische vogels Ie prijs Dr. Harmsen, 2e
prijs Pardijs.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

lUt de.
Voor een heerlijke erwtensoep

Varkenspootjes 3 stuks

Vleesribjes 500 gram 158

Fijne verse worst

Biefstuk tartaar

500 gram

3 stuks 198

Runderlappen

Malsribstuk

500 gram

500 gram

Vul voor de Kerstdagen nog gauw uw diepvries bij.
Wij verzorgen uw Ie kwaliteit rundervoor- en
•achterbouten diepvriesklaar

Paarderookvlees
Nierkaas
Lever
Gebraden gehakt

150 gram 109
150 gram 89
100 gram 79
150 gram 79

e*t
Golden Delicious
Kasandijvie

Champignons

Navelsinaasappels
Spruiten

3 kg 105

200 gram

10 voor JTA

kg 119
Winterwortels 2 k g 59
GROENTE- EN VLEESREKLAME TOT EN MET ZATERDAG

Neem alvast een voorraad voor de feestdagen in huis

Literblik

doperwten
extra fijn

deze week slechts

119

Literblik

doperwten
zeer fijn

99

Unox

groente- of
kippesoep

75

Gratis poedersuiker-

strooier bij elke fles

Calvé

slaolie

Unox smax
groot blik van 194 nu

179

Unox smax
blik van 123 nu

109
Blik haringfilets
in tomaten-, mosterd- of paprikasaus 59
Heerlijke Gilda snoepjes

2 zakjes van 110 nu 98
van 100 voor

Rumjpansjes
200 gram ri9

200 gram 119
Weekendbiscuits

groot pak 65
Bus Ajax vim

van 52 nu 42
Groene erwten

500 gram 65

Grote zak

suikerkransjes

3/4 literpot

augurken
zoetzuur

99
Spliterwten

500 gram van 85 nu

Gezinsf les rode of witte
druivensap per fles

Amerikaanse patentbloem
2 x 500 gram voor 118

Grote zak vermicelli
500 gram

Unox blik Hamburgers
van 245 nu189

Dixap ingedikt appelsap
van 200 nu169

Liter!les Zwarte Bessenwijn
geen 395 maar

Tanner sherry
3 grote flessen nu

Bij aankoop van ƒ 10,-

boodschappen l doos

heerlijke

kersenbonbons
voor slechts

99

Bij elk pak

Patria crackers
van 100

Hierbij gratis l pak

eenhapscrackers

Melk en pure

chocolaadjes

200 gram

129

Marie

biscuits

3 grote rollen

99

Ons bekende merk

elk 2e pak

139

Instant

poederkoffie

200 gram van 350 nu

298

Literblik

erwten-wortelen
72

elk 2e blik

49

Ardita

luiers
130

elk 2e pak

79

Ardita

damesverband
per pak

70
elk 2e pak slechts

49

Tolet

WC-reiniger

nu per bus

98

Grote baal

macaroni

heel kilo slechts

99

Tonnetje

Disc-o-matic

van 725 voor

525



Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
aan allen die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben
gemaakt.
H. E. Straatman
J. G. Straatman-Uenk
Vorden, november 1969
Ruurloseweg D 25

Voor de zeer vele blijken
van medeleven die wij
mochten ontvangen bij de
ziekte en overlijden van
mijn lieve man, vader,
groot- en overgrootvader
betuigen wij onze oprech-
te dank.
Uit aller naam:
A. Noppert-Harmsen

en kinderen
Vorden, december 1969
de Steege 18

Voor uw blijk van mede-
leven, ondervonden na
het overlijden van mijn
man, onze vader, schoon-
vader en grootvader
Herman Wesselink
betuigen wij u onze op-
rechte dank.
Uit aller naam:

E. H. Wesselink-
Bogchelman

Vorden, december 1969
Insulindelaan 11

Te koop jonge hennen
en een afgekalfde vaars
en een tweede kalfskoe
(afgekalft)
W. Rietman
Zutphenseweg 74

Te koop l paar witte
kunstschaatsen.
Joke Kerkhoven
't Hoge 24, Vorden

Te koop toom biggen
H. J. Rietveld C 43
Hackfort Vorden

Gevraagd: flinke werk-
ster, l of 2 morgens per
week Inlichtingen
bureau Contact

Gevraagd per l jan. of
later flinke hulp voor he-
le of halve dagen. Zelf-
standig kunnen werken
en koken. In rustig klein
gezin. Inlichtingen:
bureau Gontact

St. Nicolaas cadeau?
Te koop:
SCALEXTRIC auto-
racebaan nieuw bij
1DEMA
D 40 b - Tel. 6814

Te koop: ± 3,50 ha land
bouwgrond. Briefjes in-
leveren voor maandag-
avond 8 uur, 8 dec. 1969
Overschrijven en verde-
re kosten voor koper.
Gunning blijft in beraad
Verder bindt de verko-
per zich nog nergens
aan.
H. J. Winkelman
B 40 - Vorden

Te koop: bankstel tegen
elk aann. bod.
H.K. van Gelreweg 12
Vorden

Te koop een dragende
maal bij
T. Schotsman C 140

In doktersgezin met drie
jonge kinderen in het
westen des lands wordt
per l januari 1970 inwo-
nende huishoudelijke
hulp gevraagd. Hulp van
werkster aanwezig.
Eventuele inlichtingen:
Wiersserbroekweg 98
Vorden

aO^^
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MARTIN SPIEGELENBERG
en
CARRY GIJSEN

hebben het genoegen, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op dinsdag
9 december 1969 om 14.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Vorden, december 1969
Nieuwstad 17 - Hertog Karel van Gelreweg 7

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden" te
Vorden.

Toekomstig adres: Zutphenseweg 57,
Vorden.

en
ALIE EGGINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op donder-
dag 11 december a.s. om 11.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Brummen, Gasfabriekstraat 34
Vorden, Almenseweg 8
december 1969

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Toekomstig adres: Gasfabriekstraat 32,
Brummen.
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Inplaats van kaarten

ROB HARTENDORP
en

i TOOS KLEIN IKKINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, op vrijdag 12 decem-
ber a.s. om 13.30 uur in het gemeente-
huis te Vordcn.

Het kerkelijk huwelijk zal worden inge-
zegend door de weieerwaarde heer ds.
J. H. Jansen om 14.00 uur in de Her-
vormde kerk te Vorden.

Doetinchem, Cronjestraat 6
Vorden, D 69
december 1969

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café
Eijkelkamp Medler Vorden.

Toekomstig adres: Cronjestraat 6,
Doetinchem.

VORDEN:
Moderne

middenstands-
woning,
gebouwd via het Bouwfonds Ne-
derlandse Gemeenten, te koop.
Gunstige ligging, met mooi vrij
uitzicht. Goed onderhouden.
Ind.: hal, keuken, woonk., 3 slpks.
douche.

In overleg te aanvaarden.
Prijs ƒ 33.000,— k.k.

Inlichtingen: Makelaarskantoor

Peters N.V.
Stationsplein 35, Zutphen, telefoon 05750-
5747 b.g.g. 05756-1801

ROEL VAN DIJK
< > e n
l GERDA VERSTOEP

l & geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op vrijdag 12 december a.s. om 14.30
uur ten gemcentehuize te Vorden.

Lochem, Tramstraat 22
\ Vorden, Hertog Karel van Gelreweg 5
§ december 1969

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat, Vorden.

Toekomstig adres: Zutphenseweg 61, |
Vorden.

j^ 7 \ Woensdag 10 december hopen onze
ouders

G. H. JANSSEN
en
B. E. JANSSEN-WEVERS

hun 60-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven is de wens van hun kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen.

Vorden, december 1969

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

i< "

De 26e november heeft God op 71-jarige
leeftijd uit zijn lijden verlost onze lieve zoon,
broer, zwager en oom

HENDRIK JAN BEGIENEMAN
echtgenoot van Janna Maria Oosterink

Vorden: H. A. Begicneman-Beeftink
Victoria (Can.): Fam. Begieneman

Vorden: Fam. Kieft

Vorden, november 1969

Op 10 december a.s. hoopt „opoe" Begiene-
man haar 100e verjaardag te vieren.

Wegens familie-omstandighecien liever geen
bezoek.

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn in
afwijking van het geldende bestemmingsplan
aan de heer J. R. Heuveling, Wilhelminalaan
7 te Vorden, met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ver-
gunning te verlenen voor de bouw van een
schuur en 4 sheds ten behoeve van zijn nert-
senbedrijf, op het bouwperceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie F nr. 2413,
gelegen aan Ie Vosheuvelweg en de Zelledijk.

Tot 13 december 1969 bestaat voor een ieder
gelegenheid tegen dit voornemen schriftelijk
be/waar in te dienen bij het gemeentebe-
stuur.

Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking hebbende stukken ter gemeentese-
cretarie ter inzage.

Vorden, 27 november 1969.

Burgemeester en wethouders,

de Burgemeester,
van Arkel

de Sekretaris,
J. D r ij f hout

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
óók voor het
geld op uw privé-rekening
Betalen per bankgiro, gebruik maken van de
vele gemakken van het moderne betalingsverkeer
én van de service die de Raiffeisenbank u biedt.

Dat kan door uw salaris, pensioen of andere
inkomsten naar een privé-rekening bij de Raiffeisen-
bank te laten overmaken.

Deze bankservice is geheel kosteloos en geeft,
bovendien een rente van 3V2%.

Informeer eens bij de Raiffeisenbank!

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

SIMCA
SIMCA 1301
Een zeer representatieve auto met grote
koffer en prachtig ventilatie- en verwar-
mingssysteem. Voornaam van lijn met een
zeer betrouwbare en economische motor.
Goed voor lange ritten zonder enige ver-
moeienis. Leverbaar in 2 uitvoeringen.

SIMCA 15O1SIPÜÊDM
Een rasautomobiel met een vernieuwd uiter-
lijk. De ultra-comfortabele front fauteuils zijn
nog maar een onderdeel van het zeer luxu-
eus afgewerkt interieur. Leverbaar in vele
voorname kleuren met 'pook'versnelling of
automatische transmissie.

SIMCA 1501
Een tot in de finesses doordachte combina-
tiewagen met veel comfortabele ruimte voor
de hele familie met bagage of voor oneindig
veel vracht. Luxueus en voornaam uiterlijk.
Ongedacht wendbaar in het verkeer en bij-
zonder robuust en snel (160 km/uur).

Automobielbedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 _ Vorden _ Telefoon 1256

82

mei TEXTIEL of KOMFEKTIE of WONINGTEXTIEL of MEUBELEN voor hot holo gezin

8 etalages vol ideeën

Nog meer

ruime parkeergelegenheid

Winkelcentrum

Burg. Galléestraat



Vrijdag op de markt

zie onze spec. aanbieding

SPECULAASPOPPEN
a 250 gram ƒ 0,75

SPECUL A ASPOPPE N
a 100 gram ƒ 0,35

4 BROKKEN SPECULAAS
a ƒ 1,20

4 BROKKEN SPECULAAS
amandel van ƒ 1,20 nu ƒ 0,98

SPEGULAASJES
250 gram a ƒ 0,79

CHOCOLADEMENAGERIE
200 gram ƒ 0,98

BANKETSTAVEN voor ƒ 0,89

BANKETLETTER M
per stuk ƒ 2,80

ZIE VERDER ONZE GROTE
SORTERING OP DE MARKT
TE VORDEN

W. BRETHOUWER Aalten

TE KOOP wegens reorganisatie in ons
bedrijf enkele partijen

dakpannen
bestaand uit:

Blauwe Muidenpannen
Rode Muidenpannen

Verbeterde Hollandse
pannen

Opn. verbeterde Hollandse
pannen

U begrijpt het: Ver beneden de nor-
male prijzen

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

VRIJDAGAVOND 5 DECEMBER
(SINT NICOLAASAVOND)
IS HET KANTOOR DER BANK

GESLOTEN
In de plaats hiervan zijn wij don-
derdag 4 december 's avonds van
half zeven tot acht uur open.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

KONTAKTAVOND

MAANDAG 8 DECEMBER
AANVANG 8 UUR IN HOTEL
DE KÖNIJNENBULT

OOK VOOR UW LAATSTE

Sinterklaasinkopen

GELDT NOG STEEDS:

„'t Is Koerselman
waar u slagen kan P

Wesselink's
Betonfabriek N.V.
SCHEGGERTDIJK 5 — ALMEN

vraagt voor SPOEDIGE indienst-
treding c¥en aantal

flinke
ongeschoolde
arbeidskrachten
Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Vast werk ook gedurende de
wintermaanden.

Aanmelden dagelijks aan de fabriek of tele-
fonisch 05751-250 of 05750-4336

de grootste sortering in

Herenglacé's, alle soorten tassen,
koffers, portefeuilles, portemon-
naies, rijbewijsetuis, broekriemen,
fietstassen enz.

B. LAMMERS
Woninginrichting - Lederwaren
Burg. Galléestraat 32 - Telefoon 1421

Bij boek- en kantoorboekhandel

Fa Hietbrink

VINDT DE SINT NOG WAT

VOOR IEDEREEN

EXTRA KWAL

Donderdag-,
zaterdagreklame

EIT

- en

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

schouder-
500 gram 298

Balkenbrij 50 et. per pond
Pond zuurkool plus
]/2 pond fijne r ook worst 1,40

Fijne rookworst
500 gram 225

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Hamkaas
Kalfspaté

Haas-, rib- en
karbonade

Haantjes 325

Rund-, kalfa- en varkensalag«rij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Voor leuke

Sint Nicolaascadeaus
zoals:

VOGELKOOIEN

VOGELVOEDERHUISJES

HENGELSPORTARTIKELEN

TROPISCHE- EN
KOUDWATERVISSEN

AQUARIA

HONDENARTIKELEN enz.

naar

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

OPENBARE SCHOOL VOOR
BASISONDERWIJS VORDEN (dorp)

St. Nicolaasfeest
voor de laagste klassen wordt a.s.
vrijdagmorgen in het Nutsgcbouw
gehouden.

Kinderen die volgend jaar op
sehool hopen te komen zijn even
als andere belangstellenden van
harte welkom.

De Sint is van plan om 9.15 uur te arriveren

Isolatiemateriaal

in tempex 2 3 4 cm dik

C J l a s w o I 3-4-0 cm dik

Spotgoedkoop en alles
direkt uit eigen voorraad
leverbaar

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vordcn
Telefoon 1486

Nu nog verkrijgbaar

jongens en meisjes-
truien
voor 10,- alle maten

V O R D E N

ZATERDAG 6 DECEMBER A.S.

m.m.v.

„THE EVENING STARS"

Ook de goede Sint zal aanwezig
zijn.

Cafè-restaurant

„'t Wapen van Vorden"
F. \\ SMIT

Voor nuttige Sint-Nicolaas-

geschenken slaagt u zeker

bij uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Wollenvesten en pullovers

mutsen en sjaals

pijama's en nachthemden

handdoeken en theedoeken

nylons en panty's

lakens - slopen

zakdoeken en baddoeken, enz.

Zondagmiddag 7 december

Vorden I - Vios I
(BELTRUM)

aanvang 14.30 uur

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten •

Looman Vorden

SPECIAALZAAK

Z A A K

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Attractie
Markt-Vorden

Kom op 5,12 en 19 december

a.s. een bezoek brengen aan

de markt te Vorden en u ont-

vangt

gratis bonnen
te bestellen op de markt.

Goedkoop kopen veilig kopen

Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtin-
gen verstrekken wij u el-
ke 2e en 4e woensdag
van de maand van 7-8 u.
in het Groenekruisgeb.

Transistor radio's
vanaf f 34,95
en een cassetterckorder

f 150.-

J- J -SLAGER

Burg. Gallée-
straat

Retextunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Uw gulden wordt gere-
valueerd bij „ACCU-
RAAT" N.V. want ge-
durende de maand no-
vember geven wij
20% KORTING
op het chemisch reinigen
van KOSTUUMS.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Mej. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Open nu een
spaar girorekening

gemakkelijk voor al uw ontvangsten van bv. sala-
ris, pensioen, melkgeld, debiteuren, etc. etc.
Voor uw betaling van bv. belastingen, gas, water,
telefoon, crediteuren etc. etc.
(U kunt uw betalingen ook AUTOMATISCH
door ons laten verzorgen.)
U ontvangt van iedere storting of betaling bericht
thuis

geheel kosteloos
BOVENDIEN ONTVANGT U BIJ ONS OVER
UW TEGOED DE HOOGSTE RENTE NL.

3,84 %
DIT GELDT VOOR IEDEREEN, ZOWEL
PARTIKULIEREN ALS ZAKENMENSEN

NUTSSPAARBANK
(BONDSSPAARBANK)

VORDEN
N.B. Vrijdagavond (Sint Nicolaasavond) is ons kantoor GESLO-
TEN, inplaats hiervan zijn wij donderdagavond geopend van 18.30
tot 20.00 uur.

DORPSSTRAAT 15 - TELEFOON 1988



Donderdag 4 december 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang nö. 36

Geen leuke grap

Een aantal kerkgangers van de kerk te Kranenburg
kwamen na het einde van de kerkdienst tot de
vervelende ontdekking, dat waarschijnlijk jeug-
dige knapen hun fietsen op slot had gedaan en
de bijbehorende sleuteltjes hadden meegenomen.
Naderhand werd met een aantal breekijzers de
fietsen van hun sloten ontdaan. De politie stelt een
onderzoek in.

Bijeenkomst K,P, O.
De schoonheid van de vrouw wordt vaak gemeten
naar haar haardracht. Uiteraard is haarverzorging
meestal een kostbare geschiedenis, maar met een
beetje handigheid en feeling kan iedere vrouw er
zelf een boel aandoen.
Op de bijeenkomst van de KPO in zaal Schoen-
aker werd dit 'probleem' terdege onder handen
genomen door kapper Grotenhuis uit Dieren, die
alles keurig uit de doeken deed. Achtereenvolgens
werden verschillende dames door hem en zijn as-
sistente 'onder handen genomen' hetgeen wel tot
uiting kwam in het resultaat. Mevrouw Huinink-
Grobben dankte de kapper en zijn assistente voor
hun deskundige demonstratie en hoopte dat de
dames er met de feestdagen nog iets aan zouden
hebben. Vervolgens maakte zij het programma be-
kend voor de volgende winterbijeenkomsten. Op
10 december wordt de jaarlijkse Sinterklaasavond
gehouden voor leden, op 17 dec. is er kerstavond
voor bejaarden in zaal Schoenaker waar pater
Hietbrink ofm van Huize de Rees een kauserie zal
houden aan de hand van lichtbeelden. In januari
de jaarvergadering met bestuursverkiezing, 18 febr.
een avond verzorgd door mevr. Wolke uit Nijme-
gen met als onderwerp het gebruik van verdovende
middelen enz., hierbij wort ook een film vertoond.
Op 10 maart houdt zr van Theil een inleiding over
Rheuma, waarbij ook een film vertoond zal wor-
den. In april een avond waarbij de gevaren van
alle dag worden belicht zoals vreemde individuen
langs de weg, het meelokken van kinderen, enz.

Mooie suksessen
Naar ons werd medegedeeld behaalden enkele
leden van de Pluimvee- en Konijnenvereniging
Vorden op de grote kringtentoonstelling te Ruurlo
enkele mooie suksessen.
In de afd. grote hoenders behaalde Klein Bramel
met Leghorn Patrijs Haanjong een eerste ZZG,
met hennenjong 2e ZG, 3e GG en 4e G.
In de afd. dwerghoenders Barnevelder Haan jong
Horstman een I e ZG, Tragter 2e G met hennen-
jong Horstman, Ie ZG en 3e G, Tragter 3e GG
met Columbia Wyandotte Haanjong Klein Bramel
Ie ZZG, met hennenjong Ie ZG en 3e GG. Met
Buf f . Wyandotte henjong Tragter Ie ZG, Wit
Wyandotte haanjong Maalderink 4e G, met hen-
nenjong Ie ZG, 2e GG en 3e G. Met Langshan
haan oud verwierf Doornink een Ie ZG, 'hennen
oud Ie ZG en een 2e G.
In de afd. konijnen: wit Vlaamse Reus ramjong
Spijker man G, groot zilveren ramjong van Heerde
Ie ZG, voedsterjong Spijkerman Ie GG Weners
wit ram oud Tragter 2e ZZG. A klasse ramjong
Tragter Ie ZG, Tragter GG, voedsterjong Trag-
ter een Ie GG, 2e GG en G. Belgian Hares ram-
jong van Heerde 3e ZG, voedsterjong 2e ZZG
en Spijkerman met een ZG.

Feestavonden
De GMvL, de Bond van Plattelandsvrouwen en
Jong Gelre afd. Vorden hielden in de stampvolle
zaal van het Nutsgebouw haar tweejaarlijkse ge-
zamenlijke feestavonden.
Deze eerste avond werd geopend door de heer
Mennink voorzitter van de GMvL. In zijn ope-
ningswoord heette hij in het bijzonder welkom de
heer en mevrouw van Arkel. Nu we als platte-
landsgemeenschap weer een jaar achter ons heb-
ben, komt er in ons hart een danktoon naar voren
voor de mooie zomer en voor de vrijheid en wel-
vaart waarin we mochten leven. Hierbij past ons
de Gever en Brenger van dit alles ootmoedig en
de eerste plaats dank toe te brengen. Ik prijs mij
gelukkig dat we gezamenlijk als plattelands en
dorpsbewoners deze feestavond mogen vieren.
Spreker wees er op, dat het werk van de B.v.PI.
Vrouwen gericht is op het huishouden en de op-
voeding van de kinderen en werken aan haar
zelfstandigheid om zo een sterke pilaar te zijn in
de plattelands samenleving.

Ook de jeugd tracht naast de ontspanning welke
zij haar leden biedt, naast de ouderen de ont-
wikkeling der tijden op te lossen. Er is samen-
werking van dorps- en plattelandsbewoners. We
zijn nu bijeen voor een gezamenlijke ontspanning
der avond. Vervolgens werd een luchtig voorpro-
gramma gebracht nl. een eenakter Schoenfabriek
De Jubelteen, wat zeer goed in de smaak viel.

Hierna kwam Jong Gelre met de hoofdschotel het
toneeltsuk Verzengend Vuur van R. Veenstra in
drie bedrijven op de planken. Hierbij bleek wel,
dat elke medespeler en speelster zijn rol goed had
ingestudeerd.
Uit dit stuk kwam naar voren dat het spreekwoord
'In de brand, uit de brand' wel eens met vele moei-
lijkheden en kwesties kan gaan. Het geheel werd
op voortreffelijke wijze vertolkt. De regie berustte
in goede handen bij de heer Klumper. Ook de gri-
me en de toneelaankleding waren uitstekend ver-
zorgd.
Aan het slot van de avond bracht mevrouw Jan-
sen de akteurs en alle medewerkers die voor het
welslagen van deze avond gezorgd hadden, dank
voor het gebodene.

Zaterdag, de tweede avond, werd met een ge-
zellig bal besloten olv. het Madigo Combo. Deze
avond werd geopend door de heer Mennink, de
voorzitter van Jong Gelre, die de jeugd opwekte
om lid te worden van Jong Gelre. Mej. Pelgrum
sprak deze avond het slotwoord.

Huldiging Jan Oosterink

Op waarlijk grootse wijze hebben de bewoners van
Vorden vrijdagavond Jan Ooseterink gehuldigd,
die het heeft gepresteerd om kampioen van Ne-
derland te worden in de juniorenklasse motorcross
boven 250 cc.

Het weer werkte uitstekend mee, toen de nieuw-
bakken kampioen met zijn verloofde mej. Diny
Wuestenenk alsmede zijn trouwe helpers Jan
enseLlink en Jan Broekhof plaats nam in een open
landauer om een rondrit door het dorp te maken.
Bloemen en een huldigingskrans ontbraken van-
zelfsprekend niet. Voorafgegaan door een ruiter
te paard met het vaandel van de Vordense Auto-
en Motorklub De Graafsdhaprijders, waarvan Jan
Oosetrink uiteraard lid is, de muziekvereniging
Sursum Corda, leden van de motorklub op motoren
en de muziekvereniging Concordia, vertrok de
stoet om ca half acht vanaf de Almenseweg.
Achter de landauer ronkten de motoren van de
crossklub terwijl de Schuttersgilde Sint Hubertus
uit Ruurlo met haar charmante dameskorps ook in
de stoet aanwezig was.
Gelokt door de muzikale klanken waren vele Vor-
denaren naar buiten gekomen om het gebeuren ga-
de te slaan. Na afloop van de rondrit werd Jan
Oosterink ontvangen door B£>W van Vorden in
het gemeentehuis. Tevens waren bij deze ontvangst
aanwezig het huldigingskomité, ouders van de
kampioen en zijn verloofde, het dagelijks bestuur
van de Vordense motorklub alsmede de heer van
Dongen, hoofdbestuurslid van de KNMV en de
voorzitter van de afd. Gelderland.

Allereerst werd Jan toegesproken door burg van
Arkel. De burgemeester merkte op dat voor zover
hem bekend, het tot nu toe geen enkele Vorde-
naar heeft gepresteerd, Nederlands kampioen te
worden in wat voor tak van sport dan ook. (He-
lemaal juist is dit niet, want de motorklub heeft
ook al eens nationale kampioenen gehad in de
kategorie oriënteringsritten, red.) .
De heer van Arkel achtte het alleszins op zijn
plaats dat Jan in de raadszaal van het gemeente-
huis werd 'gehuldigd. Ik zelf 'heb meer verstand
van een fiets dan van een motor. Het lawaai van
een motor ligt mij niet zo erg, het neemt echter
niet weg, dat ik groot respekt en bewondering
heb voor de prestatie van Jan. Al'les is niet van
zelf gegaan om kampioen te worden. Jij hebt je
veel moeten ontzeggen o.a. het roken en drinken
terwijl je enorm veel tijd hebt besteed aan kondi-
tietraining om je uithoudingsvermogen te verster-
ken. De heer van Arkel wees op de steun die Jan
mentaal heeft ondervonder^fcan zijn verloofde en
van zijn sekondanten Lens^Pnk en Broekhof. De
eerstgenoemde als monteur," terwijl Broekhof de
rondetijden aangaf. De heer van Arkel was van
mening, dat het huldigingskomité er goed aan heeft
gedaan de gehele Vordense bevolking in de hulde
te doen delen. Omdat je jJÉÉelf niet zo technisch
vindt, kun je wellicht een WWc aanschaffen, aldus
de burgemeester, die de kampioen een enveloppe
met inhoud overhandigde en een dronk op hem
uitbracht.

Namens het huldigingskomité sprak hierna de hr
van Ark. Spreker die zei liever bij Jan achter op
de motor te zitten, dan hem toe te spreken, roem-
de de prestatie van de kampioen. Wij hebben ge-
meend dit niet zonder meer voorbij te moeten laten
gaan. Namens alle rangen en standen uit Vorden
overhandigde de heer van Ark hem een valhelm,
handschoenen, motorklep en een geelzwarte motor-
broek. De voorzitter van De Graafschaprijders de
heer Pardijs bracht de burgemeester dank voor zijn
vriendelijke woorden en voor de ontvangst op het
gemeentehuis.
De laatste spreker was de heer van Dongen, die
opmerkte dat de sport in Vorden welig tiert en
met name de motorsport. De geest bij de Vordense
motorklub is zeer broederlijk en kameraadschap-
pelijk. Tevens was de heer van Dongen verheugd
over de steun die het gemeentebestuur geeft. Om-
dat De Graafschaprijders zo aktief zijn, zal het wel
niet de laatste maal zijn, dat u de motorsport de
raadszaal binnenhaalt, aldus de heer van Dongen,
die de huldiging van Jan in Vorden 'het meest leuke
voorproefje vond voor de huldiging die de KNMV
zijn kampioenen in december zal bereiden. Na de
ontvangst op het gemeentehuis vertrok Jan, spon-
taan door enkele honderden samengestroomde
Vordenaren toegejuicht, naar de zaal van Het Wa-
pen van Vorden waar hem een receptie werd aan-
geboden door het huldigingskomité.
Na de huldiging die Jan Oosterink vrijdagavond
ten deel viel, organiseerde het huldigingskomité
later op de avond een receptie in zaal Het Wapen
van Vorden, waar velen aanwezig waren om de
kampioen de hand te drukken. Voorzitter Pardijs
van De Graafschaprijders toonde zich in zijn toe-
spraak erg ingenomen met hetgeen het huldigings-
komité de Nederlandse kampioen had bereid.
Voorts sprak de heer Bielderman, die eveneens
zijn gelukwensen aanbood. De heer van Dongen
hoofdbestuurslid van de KNMV en voorzitter van
de afd. Gelderland 'herhaalde nog eens wat hij
reeds op het Gemeentehuis 'had gezegd.
Het 'hoogtepunt voor Jan was ongetwijfeld het o-
genblik toen de importeur van de Maico fabrieken
de heer Piet van Dijk uit Enschede hem zijn geluk-
wensen aanbood. Tevens overhandigde de heer
van Dijk hem symbolisch de motor die gratis aan
Jan beschikbaar wordt gesteld, omdat men in hem
een renner ziet met toekomst.
Zaterdagmiddag was het zover dat van Dijk de
400 cc Maico in werkelijkheid aan Jan kon over-
dragen. Dit gebeurde in Sint Isodorushoede. Na-
tuurl i jk moest er meteen getraind worden. Het
was nog wel even een beetje onwennig, maar we
zijn er van overtuigd, dat Jan zich spoedig op deze
nieuwe machine zal thuisvoelen.
Rest nog te vermelden, dat de receptie vrijdag-
avond muzikaal werd opgeluisterd door de heer
Wissink uit Brummen met zijn hammondorgel.
Vele bloemstukken en cadeau's vielen de kam-
pioen ten deel.

L.R.V. „De Graafschap"
Samengestelde wedstrijden zaterdag j.l. te Wiessel
bij Apeldoorn. Lichte klasse 2e prijs B. Schouten
met Wusa, 8e prijs B. Tiessink met Henriëtte.
Zaterdagsavonds in manege de Gompert te Hen-
gelo G. MZ plus jacht parkours 4e prijs B.
Wagenvoort met Enuza, 4e prijs in puissance B.
Wagenvoort met Enuza.

Op de te Zeist gehouden klubmatch behaalde de
Heidewachtel 'Heidi van Munster en Gelre' (eig.
fam. Wullink Dorpsstraat) als enige uit een aan-
tal van 38 dieren het predikaat uitmuntend en
werd daardoor eerste.

Buurtvereniging Delden

Voor de laatste keer dit jaar 'hield de buurtver-
eniging Delden zaterdagavond een oriënterings-
rit, die een lengte had van 38 km. De heren
Regelink, Hoébink ,Verstege en Luiten die de rit
hadden uitgezocht, hebben ihet de deelnemers ver-
re van gemakkelijk gemaakt. De strafpunten vielen
dan ook bij bosjes. De rit, waarvan start en finish
plaatsvonden bij café het Z waant j e, voerde de
deelnemers bijna gehel door de buurtschappen
Delden en Leesten.
Na afloop reikte de voorzitter van de buurtver-
eniging Delden de heer Gotink de prijzen uit.
De uitslag was als volgt: l Broekgaarden, 2 Becks,
3 Groot Roessink, 4 Donken, 5 Regelink, 6 Pel-
grum, 7 Poorterman. (Er werd alleen door de
automobilisten deelgenomen). De poedelprijs was
voor Tiessink, met 358 strafpunten. De wissel-
beker kwam definitief in het bezit van de heer
D. Becks.

N. c. a. o.
Onder voorzitterschap van de heer Bekman hield
de afdeling Vorden-Hengelo G dinsdagavond in
café Eskes een algemene ledenvergadering.
De voorzitter sprak een kort welkomswoord in-
zonderheid tot de heer de Jong bondsbestuur en
tot een tweetal nieuwe leden de heren Koops en
Oltvoort. De heer de Jong gaf in een duidelijk be-
toog inlichtingen over diverse aangelegenheden de
bond betreffende o.a. de verlofregeling van het
overheidspersoneel, de werkklassifikatie, de loon-
betaling per bank of giro, de laatste met ingang
van l januari 1970.
Het gepensioneerde lid de heer Tuenter zal door
het bestuur een afscheidskado worden aangeboden
Door enkele leden werden diverse vragen ge-
steld welke door de heer de Jong op duidelijke
wijze werden beantwocg^ Op verzoek van de
voorzitter ging de heer^i Jong voor in dank-
gebed.

Uitbreiding Kleuterschool
De uitbreiding van de P^^Chr. Kleuterschool De
Timpe aan Het Wiemefljr is een feit geworden.
Dit mocht de voorzitter van het Bestuur van de
Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs ds J.
H. Jansen volmondig beamen. Onder de talrijke
aanwezigen merkten wij op het voltallig kollege
van B6W de gemeentearchitekt de heer v. d. Broek
de inspektrice van het kleuteronderwijs, de sekre-
taris van het schoolbestuur de heer Berenpas, de
heer Zeevalkink, hoofd bijzonder lagere school aan
het Hoge, alsmede het gehele bestuur van de kleu-
terschool.
De voorzitter dankte het gemeentebestuur voor het
beschikbaar stellen van het gebouw met toebeho-
ren. De kinderen getooid met feestmutsen hadden
een erehaag gevormd voor het gebouw waar tussen
door de inspektrice naar de deur mocht gaan.. Uit
handen van de tweeling Bas en Chris Oosterink
mocht de inspektrice de sleutel ontvangen om de
officiële opening te verrichten. Spreekster hoopte
dat deze deur nog vele malen door de hoofdleid-
ster en leidster mocht worden geopend om de kin-
deren te ontvangen om ze in dit gebouw een gees-
telijke en lichamelijke opvoeding te geven.
Hierna werd het gebouw en interieur door de aan-
wezigen bezichtigd. Het geheel is ruim opgezet.
De uitbreiding bestond uit een lokaal, 2 wc's, een
hal, een leermiddelenkast en een aparte buiten-
berging. Het aantal leerlingen bedraagt momen-
teel 128.

Ons Aller Belang
In het 'Verenigingsgebouw' in de Wildenborch
te Vorden, werd onder voorzitterschap van de heer
Groot Bramel een algemene ledenvergadering ge-
houden van de coop. werktuigenvereniging 'Ons
Aller Belang'.
Door de administrateur de heer Klein Bleumink
werd verslag uitgebracht betreffende de financiële
resultaten en de grootheid van de verrichte dien-
sten ove en in de periode van mei tm. oktober' 69.
Uit een en ander bleek, dat deze resultaten en
omzet zeer bevredigend waren te noemen en ver-
wacht mag worden, dat het eindresultaat per april
1970, dat van een voorgaand jaar zal overtreffen.
De administrateur deed uitvoerige mededelingen
omtrent de exploitatie van de onderscheidene ap-
paratuur gedurende het eerste halfjaar 1969, onder
meer voor wat betreftdie, welke gebruikt zijn voor
werkzaamheden als gras of garanmaaien, hooi en
stropersen, mestverspreiders, opraapwagen enz.
Bij het behandelen van het agendapunt verkiezin-
gen werden de heren Dijkman, Braakhekke beide
herkozen. Besloten werd aan het aantal kleine
werktuigen uitbreiding te geven door aanschaffing
van twee nieuwe zgn. rugspuiten, waardoor het
mogelijk is op een 4-tal adressen in het werkge-
bied der vereniging een dergelijke apparatuur ter
beschikking te stellen.
Voorts werd besloten de exploitatie van een 4-tal
kunstmeststrooiers te beëindigen. Tenslotte werden
nog beschouwingen gehouden over de exploitatie
van de cambridgerol en de zaaimachine, alsmede
betreffende die van een zgn. messeneg, waarbij
de heer Huls op meer te gebruiken machines dien-
de.

Filmavond
In zaal Schoenaker hebben een zeer groot aantal
leden van de sv Ratti een prachtige filmavond be-
leefd. Dankzij 'de NSF bad men de beschikking
gekregen over de film, die gemaakt was van de
wereldkampioenschappen voetbal te Stockholm in
1958. Alle beroerde sterren als Puskas, Pele, Fon-
taine, Hamrin en nog vele anderen waren hier op
het witte doek te zien. Men genoot van fantastische
staaltjes op voetbalgebied van de verschillende fe-
nomenen. Vooral de soms verbazingwekkende en
grootse doelpunten werden enthousiast begroet.
Er was na afloop na afloop applaus voor deze
film, die kwalitatief niet zo best was.

Aanrijding
Zaterdagmiddag ontstond er op de kruising de
Boonk Het Jebbink een botsing tussen 2 personen-
auto's. De bestuurder van een Renault mevr. D.
uit Vorden, gaf bij de kruising geen voorrang aan
de van Het Jebbink komende Mercedes, bestuurd
door Kl.Br. De schade was zeer groot, een inzit-
tende van de Renaault mej. K. uit Vorden werd
licht gewond.

Oriënteringstocht
De Vordense Hondenklub zal ook in 1970 en wel
op Hemelvaartsdag, haar traditionele oriënterings-
tocht voor hon'den organiseren. Dit jaarlijkse eve-
nement trekt telkens meer deelnemers van heinde
en verre. De route zal weer worden uitgestippeld
door een van de mooiste gebieden van de gemeente
Vorden.
Op de ni café Eskes gehouden vergadering werd
eveneens besloten om het bestuur uit et breiden
met de heer Vreeman. Een punt van bespreking
vormde de opvang van nieuwe leden, alsmede de
wekelijkse trainingsmiddag en de mogelijkheden.
De training wordt zaterdagmiddags gehouden in
de bossen nabij het landgoed Kamphuizen aan de
Lochemseweg, van half 3 tot 4 uur. In de maand
ajnuari a.s. zal er een avond worden verzorgd,
waarin onder meer een film zal worden vertoond
en een spreker een inleiding zal houden over het '
hondenras in zijn algemeenheid. Voor de hemel-
vaartsdag te organiseren tocht verwacht men, ge-
zien de steeds groeiende belangstelling, weer een
grote deelname van hondenbezitters.

N.T.B.

Evenals de Nederlandse sportwereld kent ook de
Nederlandse Touwtrekkers Bond, die haar aange-
sloten verenigingen voornamelijk in Oost-Gelder-
land en de Veluwe heeft, vele noden. Behalve de
financiën kent de NTB ook een groot gebrek aan
kaderleden. Men wil hier nu op korte termijn wat
aan gaan doen. Het hoofdbestuur van de NTB
heeft het plan om in de olop van deze winter een
zgn. kaderkursus te organiseren, waarin naast vele
praktische informaties ook de facetten van het lei-
dinggeven worden behandeld.
Men heeft nl. in de voorbije jaren tijdens de kon-
takten met buitenlandse ploegen en ook onlangs in
september op de Europese Touwtrekkampioen-
schappen te Fermoy in Ierland moeten konstate-
ren dat er nog veel ontbreakt, wat betreft de tak-
tiek en techniek. Om nu steeds meer toe te groeien
naar het internationaal niveau wil men deze kader-
kursus houden.
De kursus omvat zes avonden en een avond waar-
op het examen wordt afgenomen. Behandeld wor-
den ondermeer: a de spelregels; b de techniek, c
de taktiek, d de mentaliteit, e massage, f konditic-
training, g de praktijk. Getracht zal worden om
voor de sportmassage een speciale kracht aan te
trekken. De kursus zal worden gegeven door de
heer Markink uit Barchem, bondsvoorzitter en
internationaal arbiter. Twee avonden zijn gepland
te Borculo, twee in Vorden en twee te Eerbeek,
terwijl de mogelijkheid aanwezig is, om een spe-
ciale avond te beleggen in het NSF-sportcentrum
Papendal te Arnhem. De examens zullen beslist
niet gemakkelijk zijn, want men wil tot een goed
kader komen. Een en ander zal tot gevolg hebben
dat ploegleiders, trainers en arbiters officieel er-
kend moeten zijn, willen zij leiding gaan geven
aan hun eigen of andere klubs. Op woensdagavond
3 december a.s. zal het hoofdbestuur samen met
de kontaktkommissie waarin van elk aangesloten
vereniging 2 leden aanwezig zijn, in motel De
Zon te Vorden een en ander nader bespreken.
Aan de orde komen o.m. nog de wedstrijdindeling
ovor 1970, de benoeming van sub-kommissies e.a.
De .opgave voor deelname aan de kursus zal kun-
nen geschieden tot en met 5 december a.s.

DCV-nieuws
Het moet al gek lopen, wil het eerste tiental van
de Vordense damklub DCV dit seizoen geen kam-
pioen worden. Vrijdagavond werd opnieuw flink
gewonnen van DCL uit Lochem met maar liefst
14-6, dat al begon met een achterstand doordat
Nijenhuis tegenstander niet kwam opdagen.
Geerken wist door een eenvoudige damzet en een
korrekt eindspel zijn patij te winnen. Wiersma die
tegen Nijkamp in grote moeilijkheden kwam, wist
uiteindelijk z'n partij toch nog goed te beëindigen
door een zwakke zet van Nijkamp. Breuker won
gemakkelijk van Rougoor. Wassink verliest van
Bennink terwijl Klein Kranen'barg een goede re-
mise uit het vuur sleept. Wim Wassink behaalde
ook een verdienstelijke remise, terwijl Leunk wint
van Fokkink. Leunk kwam echter in grote moei-
lijkheden door tijdnood. Simpele kombinatie en
tempo geven echter toch de doorslag. Oukes ver-
liest in een uitgekookte partij van Koller, die na
een sterk middenspel e partij handig in winst
kan omzetten. Ter Beest wint van het jeugdige
talent Nijkamp. In het vergevorderde middenspel
blijkt de zwakte van de rechtervleugel van Nij-
kamp. Ter Beest wint een schijf en door een sterk
eindspel de partij.



Winkeliersvereniging Vorden

Uitslag verloting op 29 november 1969

Prijswinnaars kunnen ƒ 100,— (een honderd gulden) afhalen bij
sigarenmagazijn D. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden

1. H. BESSELINK, Eikenlaan D 136a, Kranen-
burg-Vorden

2. M. H. MAALDERINK, De Bongerd 20,
Vorden

3. MARIA DOLPHIJN, Kerkstraat l, Vorden

4. G. TE VELDHUIS, Wilhelminalaan 2, Vorden

5. MEVR. TH. BUNKERS-TIELKES, Wilhelmi-
nalaan 8, Vorden

6. G. BATS, C 87, Vorden

7. J. W. DINKELMAN, N 22, Barchem

8. H. GOSSELINK, Het Kerspel 6, Vorden

9. H. J. SMEENK-WUESTENENK, Ruurlose-
weg 43, Vorden

10. G. J. ONSTENK, Holskampweg 28, Vorden

Uitslag verloting 2 december 1969
De prijswinnaars kunnen ƒ 50,— (vijftig gulden) afhalen bij siga-
renmagazijn D. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden

1. J. OUDSEN, Stationsweg 4, Vorden

2. A. BARGEMAN, De Boonk 27, Vorden

3. K. G. IDEMA, Reeoordweg D 40b, Vorden

4. MARLIES BOERSMA, Dorpsstraat 6, Vorden

5. MEVROUW DE GROOT-WINGLER, Julia-
nalaan 4, Vorden

6. G. SCHUERINK, Lankhorsterstraat E 11,
Hengelo G

7. J. KOLKMAN, De Hanekamp 2, Vorden

8. MEJUFFROUW TOOS KLEIN GELTINK,
Hengeloseweg 11, Vorden

9. PETER VAN ASSELT, Linde E 28, Vorden

10. B. OLTHOF. Het Hoge 54, Vorden

11. A. J. BARGEMAN, Zutphenseweg 97 Vorden

12. B. TE KAMP, De Bongerd 26, Vorden

13. VAN WERVEN, Stationsweg 29, Vorden

14. J. A. BESSELINK, Het Hoge 63, Vorden

15. T. MEINEN, Julianalaan l, Vorden

16. MEVROUW EDENS-TEN HAVE, Dorps-
straat 5, Vorden

17. L. E. STEEMAN, B 5, Vorden

18. MEJUFFROUW N. G. ZWEVERINK, B 66,
Vorden

19. G. HUMMELINK, B 75, Vorden

20. R. A. PELLENBERG, Camping „de Gold-
berg", Vorden

ATTENTIE

DONDERDAG 4 DECEMBER KOMT SINT NICOLAAS PER-
SOONLIJK DE GROTE PRIJS VAN ƒ 1000,— min een cent
UITREIKEN.

Koopt nu in Vorden on lot

op uw St Nicolaasbonnon

Ook u kunt de gelukkige zijn !

Dus 4 doe on 12 doe weer
kans op mooie geldprijzen

BENT U PRIJSBEWUST ?
BIJ DOE-HET-ZELF CENTRUM KOOPT U GERUST

Wij hebben ruime keuze in

keukens, buffetten, hang-

en legkasten, stoelen,

tafels enz. enz.
Om eens wat prijzen te noemen (exklusief BTW)
KUNSTOFKEUKENS 100, 150, 170, 180, 200, 220
cm vanaf ƒ 195,—. Roestvrij stalen blad GRATIS.
ZEER LUXE BUFFET ƒ 432,—.
LUXE BUFFET ƒ 230,—.
Brengt een bezoek. Het verplicht u tot niets.
Tevens het adres voor al uw hout- en bouwma-
terialen.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TEL. 1486

Nu goedkoper dan ooit!

Blauwe askst GOLFPLATEN
lengten 153 - 183 - 213 - 248 cm direkt uit eigen
voorraad leverbaar

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

FAMILIEZAK CHIPS deze week
10 PENNYWAFELS
l blik FRUITCOCKTAIL
5 KG AARDAPPELEN
13 SINAASAPPELS

2 p. Spar koffie van 340 voor 298

3 p. zo-klaar pudding van 114 voor
3 flessen SHERRY
Kilo'spak TARWEBLOEM
Blik HERO ERWTENSOEP
200 gram SNIJWORST
100 gram PAARDEROOKVLEES

van 1125 voor 999
109

van 198 voor 179
98|

van 89 voor 75

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

VRIJDAGAVOND 5 DECEMBER

GESLOTEN
DONDERDAGAVOND 4 DECEMBER

GEOPEND
van 18.00 tot 20.00 u,

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

KRANENBURG-VORDEN - D 132

Ook voor uw wensen

hebben wij geschenken
DOE UW AANKOOP UIT
ONZE KOLLEKTIE

fauteuils, tafels, TV-tafels, sier-
kussens, poefs, naaiboxen, enz.
Haardbankjes, mimitafels, kap-
stokken, kameelzadels, lektuur-
bakken, parapluiestandaards
ZIE ONZE ETALAGES

UW ZAAK .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon HOS

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

St Nicolaasavond!
Maakt het gezellig met
een vers haantje
van uw poelier.

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a f l .000 —

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

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

G. W. LUIMES
Vorden

Voor
elk doel

verf en behang
van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker
ledere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

4 dec. Herv. Vrouwengr. Dorp
4 dec. Herv. Vrouw.gr. Linde
8 dec. Rekreatiemiddag voor bejaarden

v.d. Bond v. Staatspens, i. 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 d 20 dec. Jaarfeest CJV Wildenborch

20, 27 nov. en 4 december
Herv. Vrouwengroep Dorp

11 dec. 14.15 bej.kring nutsgebouw
15 dec. Kerstfeest Vrouw.ver. Wild.borch
15 dec. KPO-avond voor bejaarden in

zaal Schoenaker

22 dec. Herv. Vrouwengr. Linde

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.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Vordeti 1-Vios l , WVC 3-Vorden 2, Klein Doch-
teren l-Vorden 3, Soci 4-Vorden 5, Vorden 7-
Keyenborgse Boys 3, Vorden B l-Soci BI , Ratti
BI-Vorden B2, Eefde C l-Vorden Cl , Vorden
C2-Wilhelmina SSS C3.

De wedstrijd tussen het tweede tiental van DCV
en Denk 6 Zet uit Dinxperlo is geëindigd in een
voorlopige 9-9 stand. De partij tussen Heuvinfc
en Lammers werd n.l. afgebroken, maar naar alle
waarschijnlijkheid zal deze partij in remise ein-
digen, zodat de eindstand dan 10-10 zal worden.
Een voor Vorden kostbaar punt. DCV 2 staat
nl. op de voorlaatste plaats met 2 punten voor-
sprong op Lochem.
De individuele uitslagen van de ontmoeting tegen
Dinxperlo waren: Esselink-NO 2-0, Dimmendaal-
Heezen 0-2, van Dijk-Rexwinkel 2-0, Wentink-
Heideman 0-2, Wansink-Walter 1-1, Offereins-
Heezen 1-1, Hulshof- Heezen 1-1, Hoenink-Fre-
riks 0-2, Sloetjes-Rougoor 2-0. Voor de onderlinge
kompetitie werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Wiersma-ter Beest 0-2, Oukes-Breuker
0-2, Klein Kranenbarg-Nijenhuis 0-2, Wiersma-
Geerken 2-0.

Waterpolo-nieuws
Het jeugdzevental van de Vordense zwemklub
speelde zaterdagavond voor de winter-zomerkom-
petitie in het Sportfondseribad te Almelo tegen de
Ravijn uit Nijverdal. De eerste minuten ging de
strijd gelijk op, maar al spoedig bleek de veld-
meerderheid van de Vordenaren onder aanvoering
van Wentink, Gotink en Husken. Appie Wentink
gaf zijn ploeg met een achterwaarts schot met 1-0
de leiding.
Hierna kwam de Ravijn opzetten maar in de Vor-
dense defensie hielden Knol, Slotemaker en Lake-
veld goed stand. Vlak voor rust werd het 2-0 toen
Wentink uitstekend opzwemmen met een doel-
treffend schot afrondde. In de tweede helf t bracht
Gotink de stand op 3-0. Nadat de Ravijn de ach-
terstand tot 3-1 had teruggebracht, gelukte het
Wentink tenslotte de eindstand op 4-1 te brengen.

Heden behaagde het de Heer van ons wei»
te nemen on/c lieve moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

HENDRIKA BERENDINA WIGHERINK

weduwe van G. J. Poorterman

in de gezegende ouderdom van 94 jaar.

Vorden: G. J. Poorterman-Wassink

Stccnderen: H. II . Poorterman
kinderen, behuwd- en
kleinkinderen

Vorden, 3 december 1969
'i I l i lverdink B 31

De teraardebestelling zal plaatsvinden za-
terdag 6 december om 13.00 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

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


