
Donderdag' 28 januari 196J)
30e jaargang no. l3

Uitgave drukkerij Weever» v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 26 JANUARI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansor, bediening H. Avondmaal

10.15 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Avondmaal

Kapel Wildenborch
Geen dienst wegens viering H. Avondmaal

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. van Minnen uit Eibergen
19.00 uur ds. H. van Minnen uit Eibergen

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

K.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 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgena

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -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 feestdagen en vanaf
18.00—-8.00 uur vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
By geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: P. A. J. M. van Alen en H. Wolferink.
Gehuwd: Geen.
Over eden: M. G. B. Houders, 92 jaar, weduwe van G.
J. van Lenthc.

„De Graafschap"
Onder voorzitterschap van de heer D. Pardijs hield de
landelijke rijvereniging „De Graafschap" dinsdagavond
in café „Het Zwaantje" haar jaarvergadering. In zijn
openingswoord kon de heer Pardijs een flink aantal le-
den verwelkomen.

Uit het jaarverslag van de sekretaris, H. W. v.d. Woude,
bleek dat de vereniging thans 55 leden telt. Het afge-
lopen jaar zijn de leden van „De Graafschap" zeer aktief
geweest en hebben zij aan verschillende wedstrijden
deelgenomen,. Zo behaalde men tijdens de provinciale
kampioenschappen in Almen, waaraan door een groot
aantal verenigingen werd deelgenomen, een 10e prijs.
De meest suksesvolle ruiter was dit jaar wel B. Wa-
genvoort, die zowel in samengestelde wedstrijden als in
indoorconcoursen vele malen in de prijzen viel. Ook B.
Wunderink behaalde een fraaie tweede plaats in de lich-
te klasse tijdens wedstrijden in Ruurlo.

De demonstratie die de rijveren.iging op 3 augustus 1968
gaf, werd een sukses en zal waarschijnlijk a.s. zomer
wel herhaald worden. Verder organiseerde men een ex-
kursie naar de hengstenparade in Warendorf (Duits-
land) waaraan door 51 personen werd deelgenomen.
De penningmeester, mejuffrouw D. Eggink, kon tijdens
haar financiel overzicht gewag maken van een batig
saldo.

Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van het aftre-
dende lid de heer B. Wunderink, die zich niet meer her-
kiesbaar stelde, gekozen mejuffrouw E. Jansen, mejuf-
frouw D. Eggink werd bij acclamatie herkozen.
Op 24 februari zal de vereniging haar 35-jarig bestaan
herdenken. Voor deze igelegenheid werd een jubileum-
kommissie benoemd die zal trachten enige festiviteiten
op touw te zetten. Het ligt o.m. in de bedoeling dat er
een feestavond zal komen. Definitieve plannen rondom
de jubileumviering zu'len t.z.t. nog nader worden be-
kend gemaakt. Op 7 april a.s. zullen er samengestelde
wedstrijden worden gehouden.

Eerste prijs
Tijdens een indoorconcours te Doetinchem is onze plaats,
'genoot B. Wagen voort er mot Enuza in geslaagd om in
de lichte klasse (springen) een eerste prijs te behalen,
Er namen aan dit indoorconcours die in de manege „De
Graafschap" werd gehouden, 40 ruiters deel. Wagenvoort
behaalde deze eerste prijs na barrage.
De heer Groot uit Velp, die onlangs het eerste indoorcon-
cours won, werd ditmaal tweede. Op 15 februari zal de
heer Wagenvoort deelnemen aan een concours in Lange-
rak.

Oprichting babysitcentrale ?
Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van het
Nutsbestuur bij voldoende belangstelling een babysit-
centrale in Vorden op te richten. Ouders binnen en bui-
ten de bebouwde kom zullen hiervan gebruik kunnen
maken.

De kontributie voor Nutsleden bedraagt per kalender-
jaar ƒ 2,— en voor niet-leden ƒ 4, . Zij kunnen dan via
de centrale een babysit krijgen. De ouders betalen tot
23.00 uur ƒ 0,80 per uur, na 23.00 uur en zaterdags en
zondags ƒ l,— per uur. Tijdens algemeen erkende feest-
dagen worden deze bedragen verdubbeld. Minimaal is
een vergoeding van ƒ 2,50 verschuldigd. Het totale be-
drag der vergoeding wordt aan het einde van elke dag
of avond door de gastheer aan de babysit betaald. De
babysitters zijin meisjes of jongere van 16 jaar of ouder.
Wanneer er ouders zijn of jongens en meisjes die hier-
voor interesse hebben kunnen zij zich schriftelijk opge-
ven bij een van de Nutsbestuursleden.
Het Nutsbestuur verwacht dat er veel aanmolr
komen zodat er in Vorden kan worden ge-start mot een
babysitcentrale.

Wehme-nieuws
Donderdag 16 januari werd door het Prinses Irenefonds
weer een gezellige avond aangeboden voor de bewoners
van ons tehuis. Dit keer was het een film over het Ko-
ninklijk Huis, waarvan het eerste deel „De koninklijke
reis", vervolgens „Prinses Beatrix de bruid" waarna als
slot „Prinses Margriet als de bruid".

( ' l i e . - l was in kleur en prachtig van beeld. Uit de
\ i es van de aanwezigen bleek wel dat het gebodene

zeer in de smaak viel. Dit werd door een der bewoons-
ters met een woord van dank en een tot weerziens aan
de heer Lodewijk onder woorden, gebracht.

Reuzekrentenbrood
Tijdens do rust van de ontmoeting Ratti I—GSV II werd
in de kleedkamer aan de eerste elftalspeler W. Veenhuis
het traditionele reuzekrentenbrood aangeboden.

Aanvoerder A. Lichtenberg bood dit geschenk aan na-
mens het Ie elftal ter gelegenheid van de geboorte van
t en jonge zoon in het gezin van do familie Veenhuis.

. //£. u. i£.
Onder voorzitterschap van de heer A. G. Mennink hield
de afdeling Vorden van de GMvL donderdagavond in de
zaal van „'t Wapen van Vorden" haar jaarvergadering.
In zijn welkomstwoord heette de voorzitter in het bij-
zonder wolkom de heer E. Snoeijink, leraar aan de la-
gore landbouwschool te Vorden.

De heer Menniink wees voorts op de melkveehouderij en
de zuivel van het afgelopen jaar. Door de EEG is de
prijs van de melk 6 cent gedaald, doch gelukkig was
dit euvel van korte duur en was de zaak spoedig opge-
lost. Voor ons land bleef de richtprijs wel zo ongeveer
gehandhaafd, aldus de heer Mennink. Onze veehouders
en speciaal de melkveehouders, hebben door de daling
van de melkprijs een moeilijke tijd doorgemaakt. Door
de stijging van de melkprijs zal er evenwel zeer waar-
schijnlijk een nabetaling komen van de boterfabriek.

De weersgesteldheid vormde voor velen het afgelopen
jaar ook 'n probleem, vooral in de nazomer en de herfst
waardoor de kwaliteit van de produkten en het oogsten
extra moeilijk werden gemaakt. Verschillende akkers en
weilanden waren lange tijd het beeld va.n grote risiko's
welke de boer hier ook weer heeft.

De opbrengst van het afgelopen jaar van onze land-
bouwgewassen beeft, zich als een normaal jaar gepre-
senteerd. Wat de prijzen van de akkerbouw aangaat kon.
den we niet juichen, aldus de heer Mennink. Ook hier
hielden de kostenstijgingen en prijzen igeen gelijke tred.

Waar we wel tevreden over kunj^n zijn, is de prijs van
de slachtvarkens, speciaal in ,^^erfst van het afgelo-
pen jaar. Wat de pluimveehouiuVj betreft , hier was eni-
ge verbetering te konstateren.

Op d . de bedr i jven i > V'nrden behoe-
ven wc toch niet ontevreden /,ien en mogen we
echt wel dankbaar zijn. Ik mag wel stellen dat de land-
bouw in een sfeer van verwacrn^og- verkeert en dat alle
ogen op Brussel gericht zijn. j^B

De heer Mennink lichtte vervolgens de gang van zaken
toe.
De heer Mennink deelde voorts mede dat er een terug-
gang van bedrijven is te bespeuren en als dat de ko-
mende 8 jaren zo doorgaat zal 't aantal rundveehouders

lopen van 162.000 naar 125.000. Nederland verte-

genwoordigt zijn melkveestapel met 8 procent in de
EEG.
Tot slot van zijn uitvoerige inleiding wees de heer Men-
nink er op dat de GMvL als standsorganisatie op moet
komen voor een goede waterbeheersing in ons gebied.
Wat dit punt betreft kan ik u zeggen dat we de laatste
tijd geregeld besprekingen hierover hebben gevoerd met
i" t bestuur van het Waterschap van de Baakse Beek.

>lgenis gaf de sekretaris, de heer Pelgrum, een
i c h t over het afgelopen jaar waarbij hij het wel

en wee van de vereniging de revue liet passeren. Het af-
gelopen jaar zijn de vereniging twee leden ontvallen,
zodat het ledental per 31 december 1968 222 bedroeg.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer Bouw-

r, bleek dat er een batig saldo was.
Inplaats van het aftredende bestuurslid, de heer E. Par-
dijs (die 23 jaar bestuurslid is geweest en hiervoor door
de voorzitter dank werd gebracht) werd gekozen de
heei- W. L. Winkel. De heer Pardijs werd een aandenken
aangeboden.

Na de ),'i.\uze Imld de heer E. Snoeijink een inleiding
over het onderwerp „De toekomst van het gezinsbedrijf".
Spreker wees er op dat vroeger iedereen in het gezin

•iwerkten waarbij grootvader steeds de toon aan-
gaf. Do band tussen de buurtbewoners onderling was
v) o< ger veel hechter dan nu. De hulpvaardigheid was
dan ook veel groter. De jonge boer van heden moet
zowel technische als ekonomische kennis bezitten wil
hij het bedrijf goed kunnen^uinen. Hier komt nog bij
dat de boerenjeugd momenflB vee! kontakt heeft met

igd uit de stad. De heerisnoeijink wees op het ge-
brek aan grond, omdat de industrie etc. veel opslokt.

dr i jven . Bij ziekte op dergelijke bedrijven, biedt de be-
drijfsverzorgingsdienst uitkomst. Zijn er problemen op
het bedrijf dan kan men deze^^t beste met de landbouw-
voorlichting bespreken. De ^B- Snoeijink wees tot slot
op samenwerking in coöpenWet' verband, hetgeen van
zeer groot belang kan zijn.

Aan het slot van de avond werd de spreker door de
voorzitter dank gebracht voor zijn betoog. Hierna kre-
gen de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van
vragen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt.

Jubileumuitvoering
Het Vordens Dameskoor heeft op l oktober 1968 haar
20-jarig bestaan herdacht. Door diverse omstandigheden
werd aan deze herdenking destijds geen bijzondere aan-
dacht geschonken en werd besloten in januari een jubi-
leumuitvoering te geven, die zaterdagavond in een goed
bezet Nutsgebouw plaatsvond.
De voorzitster van het koor, mevrouw Klein Brinke,
sprak een speciaal woord van welkom tot burgemeester
A. E. van Arkel en echtgenote, alsmede lot de afgevaar.
digden van diverse verenigingen.

Mevrouw Klein Brinke vertelde dat het Vordens Dames-
koor op l oktober 1948 werd opgericht. Onder leiding
van de heer D. Wolters startte de vereniging met 12 le-
den. Door zijn toedoen wist het koor op concoursen dik-
wijls een eerste prijs te behalen. Het dameskoor drong
door tot de superieure afdeling. Tijdens de opkomst van
de televisie verslapte de animo voor het koor en besloot
'men vrijwillig naar de 2e afdeling terug te keren.

Op 23 februari 1966 overleed de heer Wolters, nadat hij
de teugels bijna 18 jaren in handen, had gehad. Tot zijn
opvolger werd benoemd de huidige dirigent de heer
Schierboom uit Zelhem. Met de heer Schierboom bezocht
het koor tweemaal een concours, die beiden met een Ie
prijs werden bekroond, aldus mevrouw Klein Brinke.
Het datneskoor heeft in al die 20 jaren niet stil gezeten.
Op l oktober a.s. zal het 10 jaar geleden zijn dat men
een meisjeskoor oprichtte, nu Vordens Jeugdkoor gehe-
ten. Men startte onder leiding van de heer K. Wolters,
daarna waren het mejuffrouw Legeer en mejuffrouw
Broekgaarden uit Warnsveld. Thans staat het koor on-
der leiding van de heren Klein Huize en Rood uit Eefde.
Twee jaar geleden werd het Tienerkoor opgericht, aldus
besloot mevrouw Klein Brinke haar openingswoord.

Voor de pauze kregen de aanwezigen een zangprogram-
ma voorgeschoteld verzorgd door het dameskoor en
het tienerkoor. Alles onder leiding van de heer Schier-
boom terwijl de heer Nijhof uit Zutphen voor de piano-
begeleiding zorgde. Dit optreden van beide koren werd
een groot sukses.

Na de pauze werd een bont programma opgevoerd on-
der het motto „De grabbelton". Dit programma bestond
uit een zeventiental nummers variërend van voordrach-
ten op zang, schetsjes, ballet etc. Mevrouw Besselink
opende deze grabbelton met het geven van een samen-
vat! ing op rijm van het wel en wee van het dameskoor
in de afgelopen 20 jaren. Het werkkomité dat deze grab-
belton samenstelde heeft zeer veel werk moeten verzet-
ten want bij ieder programma-onderdeel was een bij-
passend decor en kostumering. Men kon konstateren
dat alles tot in de puntjes was verzorgd. De finale „Men_
sen reikt elkaar do hand" werd uit volle borst meege-
zongen.

Tot slot bracht mevrouw Klein Brinke alle medewerken^-
den dank voor het gebodene. Het dameskoor kan op een
zeer geslaagde avond terug zien. Tot slot was er een
gezellig bal onder leiding van „De Zwervers".

De BTW
Voor de afdelingen Vorden van het CNV, NVV en NKV
sprak de heer W. Kuijper uit Zutphen over bovenge-
noemd onderwerp in zaal „'t Wapen van Vorden". De
belangstelling was matig van de zijde der leden waarvan
er enkele hun dames hadden 'meegenomen.
De heer Klootwijk, voorzitter van het NKV, riep de

spreker en de aanwezigen een hartelijk welkom toe en
sprak de wens uit dat de samenwerking tussen de on-
derlinge afdelingen, bestendigd mocht blijven.
De heer Kuijper hield een uitvoerig betoog over de
nieuwe belastingwet (belasting toegevoegde waarde) en
liet zeer duidelijk wat onder de nieuwe wet mag en niet
mag. Vooral het onderscheid tussen ondernemer en par-
tikulier werd uitvoerig belicht.
Na de pauze werden een aantal vragen op de spreker
afgevuurd, die hij op zeer duidelijke wijze beantwoordde.
Voorzitter Klootwijk dankte de spreker voor zijn mede-
werking aan deze avond en de aanwezigen voor de be-
toonde belangstelling.

Geslaagd
Voor het examen volledig bevoogd onderwijzer slaagde
aan de Rijkskweekschool te Doetinchem onze plaatsge-
noot de heer A. J. Kettelerij.

ZONDAGVOETBAL

Zelhem I - Vorden I 1—0
Vorden I heeft in de uitwedstrijd tegen koploper Zelhem
kranig-tegenstand geboden en door een ongelukkig doel-
punt do wedstrijd met l—O verloren. Een gelijkspel had
overigens de spelverhouding beter weergegeven.
De thuisclub startte deze op een redelijk goed bespeel-
baar veld gespeelde wedstrijd met de wind in de rug.
Hierdoor waren de zwartwitten de eerste 45 minuten
iets meer in de aanval dan Vorden. De Vordense defen-
sie met W. Ruiterkamp als uitblinker gaf vrijwel geen
kansen wog. Werd er soms geschoten dan toonde doel-
man Berkelder zich een betrouwbaar sluitstuk. Veel kan-
sen kregen beide voorhoedes niet, behoudens in de 20e
minuut toen J. Koster doorbrak doch zijn schot vloog
rakelings over de lat.
Tien minuten voor de rust viel het enige doelpunt. Bij
een hoge bal door het midden liepen Ruiterkamp en
Berkelder elkaar in de weg. De Vordense goalie slaagde
er nog wel in de bal weg te stompen, doch juist voor de
voeten van Veldhorst die koelbloedig van dit buitenkans-
je gebruik maakte l—0.
Na de rust, toen Vorder, het vvindvoordeel had, waren
de geelzwarten iets meer in de aanval. De Vordense aan.
vallers slaagden er echter niet in om het de Zelhemse
doelman lastig te maken. Aan de andere kant kreeg
Berkelder trouwens ook geen werk van betekenis meer
te verrichten. Eenmaal hadden de bezoekers geluk toen
Veldhorst in vrije positie naast kopte. Vlak voor tijd
kreeg Vorden nog gelegenheid de balans in evenwicht
te brengen, toen de naar rechts afgezwenkte Hendrik-
sen spitsspeler Koster lanceerde. De scheidsrechter kon-
stateerde echter buitenspel, zodat de toch wel verdiende
gelijkmaker uitbleef.

Vorden II - - Varsseveld II l—3
Het tweede elftal van Vorden heeft de wedstrijd tegen

koploper Varsseveld II verdiend mot l 3 verloren. De
bezoekers toonden in deze ontmoeting technisch beter te
kunnen spelen, terwijl zij ook in het onderling spelinzicht
boven de Vordenaren uitstaken.
Het begin was overigens veelbelovend voor de thuisclub.
Met snel uitgevoerde aanvallen werd het Varssevelddoel
belaagd. Speciaal Buunk spelde in deze beginfase een
prima wedstrijd. Toen hot Vordenoffensief evenwel niets
opleverde on de bezoekers gelegenheid kregen het spel
te verplaatsen bleek dat zij een zeer gevaarlijke aan-
v a l s l i n i e bezaten. Na een kwartier profiteerde de links-
buiten van Varsseveld van een aarzeling in de Vorden-
se defensie waardoor hij gemakkelijk kon scoren O—1.
Een minuut later was het bijna weer raak, doch geluk-
kig voor Vorden schoot Venderbosch tegen de paal.
Aan de andere kant deed zich een dergelijke situatie
voor toen Buunk tegen het houtwerk knalde. Tien minu-
ten voor de rust werd het gelijk toen Buunk een voorzet
van Bielanski doeltreffend afrondde 1 1 . Dit was tevens
de ruststand.
In de tweede helft opnieuw in het begin een Vordenof-
fensief Verder dan een kopbal van Nieuwenhuis tegen
do lat kwam do thuisclub echter niet. Na twintig minu-
ten bepaalden, de bezoekers in één minuut de stand op

l ."., zodat Vorden (-en geslagen ploeg was.

Vorden III Dier. Boys III 4—1
In een niet al te best gespeelde wedstrijd hoeft do thuis-
club een gemakkelijke overwinning behaald. Voor de
rust kregen de geelzwarten en met name Golstein, legio
kansen doch gescoord werd er vooreerst niet. Na een
half uur viel het al lang verwachte doelpunt, gescoord
door Broekgaarden l—0. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft was de strijd binnon een kwartier be-
K ist. Eerst scoorde aanvoerder Eggink uit een straf-
schop 2—O, waarna resp. Holsbeko en Stegeman de
thuisclub tot 4—O deed uitlopen. Vlak voor tijd bepaal-
den de bezoekers d.m.v. een penalty do eindstand op
4—1.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

23 januari Bojaardenkring 14.15 uur NuLsgeb.
24 januari Vergadering AR kiesvereniging in

café-rest. ,'t Wapen van Vorden'
25 januari Nutsavond met Vordense krachten
27 januari Kulturele avond GMvL, Bond van

Plattelandsvrouwen en Jong Gelre
30 januari Jaarvergadering „De Vogclvriend" in

zaal Bloemendaal
31 januari Sport en spel Jong Gelre in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
l februari Dansen in het Nuts'gebouw
5 februari Jaarvergadering vogelverendging

„Ons Genoegen" in café De Zon
5 februari Jaarvergadering Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
b r u a i i B -.Isver. „De Deur-

13 februari Gekombineez-de vergadering Jong
Gelre in eafé-rest. „'t Wapen van
Vorden"
dreajers" in zaal Schoenaker

13 februari Bejaardenkring 14.15 uur Nutsgeb.
K5 februari Nutsavond
15 februari Receptie carnavalsver. „De Deurdrea.

jers" in zaal Schoenaker
l.r> februari Carnavalsbal gehuwden in zaal

Schoenaker
l (i februari Kindercarnaval met Swiobertje in de

grote tent achter zaal Schoenaker
16 februari De favorietenshow in de grote achter

café Schoenaker
17 februari Carnaval in de grote tent
18 februari Carnaval in de grote tent
24 februari Kulturele avond Bond van Platte-

landsvrouwen, Jong Gelre en GMvL
26 februari Voorlichtingsavond KPO
27 februari Bejaardenkring 14.15 uur Nutsgeb.
28 februari Feestavond Alg. Bond Mercurius

in zaal „'t Wapen van Vorden"

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

Warnsv. Boys IV Vorden VI
Hoewel bcido ploegen in het veld niet veel voor elkaar

•n, hebben de bezoekers toch een grote l—7
overwinning weten te behalen omdat zij beter van de
kansen gebruik wisten te maken.
Na een kwartier werd het O—l door een doelpunt van
Korenblik. Nadat Dijkman de stand op 0—2 had ge-
bracht scoorde Warnsveld tegen l—2. Korenblik be-
paalde de ruststand op l—3.
In tweede helft liepen de Vordenaren door two doelpun-
ten van Korentolik en twee van de jeugdige Meyei u i t
lot l -1.

Oeken III Vorden VII 2—0
Deze wedstrijd werd door de thuisclub verdiend met 2—O
gewonnen. In het veld deden beide ploegen niet veel
voor elkaar onder, doch aanvallend bleken de Oeken-
voorwaartsen gevaarlijker. Bij de rust was de stand
1-0.
i n do tweede helft probeerden de Vordenaren tot de
gelijkmaker te komen. Zij slaagden hierin echter niet,
terwijl Oeken na een half uur de strijd definitief be.
2—0.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden luidt voor a.s.
weekend:
Kotten I Vorden I; WVC III—Vorden II; Vorden III—
Dierense Boys IV; Vorden IV—Sp. Brummen VI; Her-
cules III—Vorder. V; Voorst VII -Vorden VI; Hoven Al
—Vorden Al; Socii BI—Vorden B2; Vorden Cl--Zut-
phania Cl.

Het eerste zaterdagelftal van Ratti moet de zware uit-
wedstrijd spelen tegen koploper DZC I in Doetinchem.
Ratti I dat 3. punten op DZC I achter staat moet deze
wedstrijd winnen wil het nog enige kans maken op het
kampioenschap.
De opstelling luidt als volgt:
Doel: Boss; achter: Wesselink, Van Bommel, Geurds;
midden: Te Lindert en Rutgers; voor: Klootwijk, Van
der Linden, Reindsen, Wissels, Dijkman.
Het tweede zaterdagteam komt thuis uit tegen AZSV 8
uit Aalten.



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

Bekende
merken voor

verlaagde
prijzen!

UNOX

KIPPENSOEP
GEEN 98 MAAR

DUBRO

2 f lacons

van 118

nu

100

RONDELLO'S

heerlijke
koeken

van 98
nu

79

De echte
LOLA

BORSTEL

van 64
nu

59

POPLA 1000

4 rollen

100

nu

89

GOLD PACK

instant-
pudding

2 pakjes 78
nu

69

Jonker Fris

FRAMBOZEN
BESSENJAM

pot van 128

nu

100

COLOMBO

KOFFIEME1K

Hamburgers
per stuk

Zuurkoolspek
500 gram

Magere speklappen
500 gram Ifö

Magere runderlappen
500 gram O f O

Mager braad vlees
500 gram

Ons bekende soeppakket
218nu

DENK AAN UW DIEPVRIES

voor- en achterbouten tegen speciale prijzen

Teo
PUDDING-

SAUS

flesje van 69

nu

64

Hero
DOPERWTEN

zeer fijn
heel blik 162

nu

149

PENNY-
WAFELS

10 stuks
van 98

nu

79

Ajax
SCHUUR-
POEDER

bus 52

nu

39

MENTOS-

ROLLEN

3 van 81

nu

69

Unox

VLAAMSE
HACHEE

blik 255
nu

225

HAM 150 gram 98

LEVER 100 gram 75

HAAGSE LEVERWORST 200 gram 65

BAKBLOEDWORST 500 gram 89

Q)**»U vu pudb
ANTON HUNINK

ROOKWORST
HEERLIJK SAPPIG VAN 143 NU VOOR

2 kilo 98

8 voor 159

per stuk 98

5 voor 69

GESCHRAPTE WORTELTJES

500 gram 45

GOLDEN DELICIOUS

SINAASAPPELS

BLOEMKOOL

CITROENEN

Smarius
ONTBIJT-

KOEK

van 89

nu

75

Silvo
GROENE
ERWTEN

pak 75
nu

59

Silvo
SPLIT-

ERWTEN

van 85
nu

69

Silvo
BRUINE
BONEN

pak van 98

nu

79

VENUS-

REPEN

5 voor 125

nu

100

CAPU-

CIJNERS

2 literblikken

nu

118

GEVULDE KANO'S
PENCETAARTEN
VRUCHTENTAARTEN

nu 89

nu 89

nu 98

DONKERS

RUMBONEN
200 GRAM VAN 116 NU

Muit ons wil

WINTERCOKTAIL

JAN HAGEL
zak 250 gram 89 KERSENBONBONS

zak 250 gram 65 DROSTE PASTILLES

100 gram 85

koker 115

l FLES WESTLAND RODOR van 325
hierbij GRATIS l fles sinaasappeldrank

BON BOUQUET WIJN MET COGNAC
van 545 voor 495

BLOED WIJ N van 575 voor 525

KLEINTJE WIJN rood of wit
3 fles van 285 voor 225



In verband met mijn vertrek
naar Limburg als gevolg
van een benoeming in een
kruideniersbedrijf-concern,
voel ik mij langs deze weg
verplicht en dankbaar ge-
stemd ten opzichte van de
talrijke bewoners van Vor-
den en onmiddellijke omge-
ving, die mij gedurende een
lange reeks van jaren hun
vertrouwen hebben geschon-
ken.

G. H. L. Maort/dorfT
Vordens januari 1969
Dr W. C. H. Staringstraat l

Meisje zoekt huishoudelijk
werk voor l of 1% dag per
week. Brieven onder no. 43-
2, bureau van dit blad

Te koop: Zwart»* kolenhuard
Jaarsma en twee vloerkle-
den. Smidsstraat 8, Vorden

Jongeman 26 jaar zoekt
avondwerk, liefst admini-
stratief. Brieven onder no.
43-3 bureau van dit blad

Te koop: G.o.h. oliestook-
haard zwart model.
J. H. Hi'ferink De Boonk 39

Gratis verkrijgbaar: Eiken-
slaghout. D. A. Lenselüik,
Vorden E 20

Te koop: 2 nieuwmelkte
vaarzen. Joh. Wesselink
Kranenburg

Te koop: De. helft «f vi<T-
deln van een dikke vaars.
J. W. Wesselink 't Elshof

Te koop: De helft van «'en
pink; een jonge hond en 8-
pits gasstel. B. Wumderink
D 126, telefoon 6735

Te koop: Nuchter vaarskalf
A. Poterman bij Buitenzorg

Te koop: Toom biggen.
G. J. Eijerkamp, B 35

Kennismaking-
huwelijk
Beproef eens uw nieuw le-
vensgeluk bij Peter van
Nieuwenihoven Postfach 14
66 Emmerich West-Duits.
land, algemeen bekend bij
PERS, RADIO en TELEVI-
SIE.
ledere aanvrager ontvangt
BINNEN DRIE DAGEN 6
FOTO'S met omschrijving,
voor een eerste keuze, in-
dien bij uw aanvraag leef-
tijd en beroep vermeld is.
Na inschrijving volgt dan
ons met zoveel sukses be-
proefde persoonlijk kontakt.
INDIEN BINNEN EEN
JAAR GEEN SUKSES,
GELD TERUG;
d u.s hoge inschrijf kosten
voi-men GEEN RISIKO ! ! !

Staat ter dekking: Mooie
Lotharinger ram.
A. Bruggeman, Veldwijk
C 90 Vorden

Voor goede
rywielreparatie naar:

RUWIELBEDRIJF
TRAGTER

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrydag aan de
markt en elke dag vers
aan huls verkrijgbaar

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengelosew. l
telefoon 1283

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende de maand janu-
ari geven wij
20% KORTING op ehein.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

i"
Inplaats van kaarten

1914 1969

A.s. donderdag 23 januari hopen onze lieve
ouders, groot., en overgrootouders

< ; . I t l ' L T M A N
en
IJ. K t i L T M A N E<;<JINK

hun 55-jarig huwelijk te herdenken..

/ij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van ons
allen.

Vorden, jaiiuari 1969
Almenseweg 18

r.i'h'genheid tot feliciteren 's avonds van
19.30 tot 21.00 uur in zaal Lettink, Almense-
weg, Vorden.
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Iniplaats van kaarten

Op zondag 26 januari
ouders en grootouders

K. TE VELTHUIS

en

< i . J. TE VELTHUIS - TEN

hopen onze geliefde

HAVE

de dag te gedenken dat zij 25 jaar geleden in
het huwelijk traden.

H u n dankbare kinderen

Vorden, januari 1969
H e n d r i k van Rramerenstraat

Recept ie op maandag 27

17.30 uur in hotel „Het
la.nd" ( I J a k k e r ) .

en kleinkinderen.

Gerrit en Joke
Johan en Hermien
Ernst
And ré
Harry
René en Gera

8

januari van 16.00 tot
Wapen van Gelder-
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Op zaterdag l februari 1969 hopen onze lieve
ouders en grootouders

H. (i. STAPPER
en
II. STAPPER - PONGERS

hun '10-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare k inde-
ren en kleinkinderen.

Vorden, januari 1969
Burg. Galléestraat 15j

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-rest. |
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Alg. vergadering
op vrijdag 24 januari om half acht in
ealé-restaurant „'t Wapen van Vor-
den" (F. P. Smit).

Lezing door mejuffrouw J. van Leeuwen, lid van

de Tweede Kamer met als onderwerp:

„Aktuele politieke vraag-
stukken"

ALLEN HARTELIJK WELKOM

RUNDVEEBROKJES
KUNNEN WIJ LEVEREN UIT
EIGEN SILO TEGEN STERK VER-
LAAGDE PRIJS

FA UENK-BONGERS
Zutphenseweg C 60 . Vorden . Telefoon 1327

GEVRAAGD:

WERKNEMER
voor maalderij en andero werk/a.mi-
heden.

H. v. d. Brink
GRAANHANDEL EN MENGVOEDERS

Wichmond - Telefoon 05754-257

JUBILEUMCARNAVAL VAN
„DE DEURDREAJERS"

XONDAU H! l EBRl A I J I

grote jubileumshow
VOOR JONG EN OUD.

Zondagmiddag voor de kinderen TOT
14 jaar de bekende televisiesterren

Swiebertje, Saartje,
Bromsnor en de
Burgemeester

/ONDAGAVOND 16 FEBRUARI

de favorietenshow
waaraan moewerken:
üftfciniiiHH

HET COCKTAIL TRIO
SJAKIE SCHRAM
RIEN VAN N U N E N
TONNIE LEERINK
WIM BOS
ANITA BERRV
en anderen

Kaarten voor deze shows vanaf heden tot 8 febr.
a.s. verkrijgbaar in voorverkoop voor

kindermiddag Swiebertje ƒ 1,50 p.p.
Favorietenshow ƒ 3,50 p.p.

Na 8 februari worden <le prijzen met
ƒ 0,50 p.p. verhoogd.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij:

Sigareniiiagay.ijn Eijerkamp, Boersma, café „De
/on", ral'é Schoenaker, café Gebr. Eykelkamp in
het Medler of H. J. Mombarg Kranenburg-.
Eventueel te hestellen door storting op gironum-
mer 122UOM8 t.n.v. H. J. A. Mombarg, Kranenburg
D l .mi, Vorden

l doos Spar theezakjes van 98 et voor 85 et
- 10 procent

l pak frou frou 79 et — 10%

l fles koffiemelk (hotelkwaliteit) nu 189 et — 10%

1 blik gehaktballen 135 et — 10%

2 pakken cacao 95 et — 10%

l pot Spar augurken deze week 89 et — 10%

l pak spliterwten 75 et — 10%

K) penny wafels slechts 79 et

3 rollen menthos van 81 et voor 69 et

2,5 kilo aardappelen 59 et

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

VIERDE NUTSAVOND OP DONDERDAG 13 FEBRUARI

De Nutsavond in februari, waar de heer Bergsma, kommissaris van politie uit Zwolle,
zal komen spreken, zal niet op woensdag 12 februari plaatsvinden doch de daarop
volgende dag, donderdag de 13e februari. Dit met het oog op het uitzenden van een
belangrijke voetbalwedstrijd via de televisie.

PROFITEER NU NOG
VAN ONZE GRANDIOZE

'ietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

NIEUWSTAD VORDEN

Tot en met zaterdag

25 januari nog

10 procent
korting!

WUI NK'S
schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 . Vorden

100 procent wollen dekens
vanaf 39,95

2-pers. terlenka spreien
van 49,50 voor 39,75

Zuiver wollen AaBe kinder-
dekens extra grote m. nu 19,95

Kinderstoelen 34,95
(diverse kleuren)

Matrassen zeer voordelige
aanbieding

Tafel en 4 stoelen vanaf 184,—

Bergmeubels vanaf 149,—

Kent u onze grote voorraad meubelen ?
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN EN 100 PROCENT KWALITEIT

ALS KLAP OP DE VUURPIJL

Prachtige clubs
diverse kleuren nu 79,50

DE KOOPJES OP ONZE TEXTIELAFDELINii ZIJN TE VEEL OM OP
TE NOEMEN

ALS ALTIJD UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

In de bergen der waarheid klimt ge nooit tevergeefs. Nietsche.

Dierenspeciaalzaak

fa Kluve
Zutphenseweg 53 — Vorden



Vanaf heden nergens te koop voor deze prijzen
waar u ook woont, het is de reis waard!

KINDERWAGEN
van 285),50 voor

199,50
ALLE ANDEKEN

10 procent korting

LEDI KANTJES
met leuk decor van 8!),50 voor

59,95
ALLE ANDEREN

10 procent korting

COMIV1ODES
nH't Ia i l<> / 2 deur t jes van 129,50 voor

99,50
VERDEK ALLE ( OMMODES

10 procent korting

KINDERSTOELEN
levens lal '»11 «'n sloel, chroom

van 41,— voor 33,95

zware kwaliteit van 5-1,50 nu 43,95

A I J , M ANDEKEN

10 procent korting

KINDERBOXEN
met telraam en verhoogde vloer

van 43,05 voor j^,
met plastic gekleurde spijlen

van 47,50 voor 38,95

ALLE ANDEKEN

10 procent korting

WANDELWAGENS
van 8J),50 voor

59,95
met omzetbare bak van 119,50 voor

89,50
Zie onze sortering

TEDDY LUIERS
met voetsteun, gem 20,95 maar

onverpakt, geen 1,95 maar

19,95
1,49

En 2 draagriemen cadeau

Aa-Be DEKENS
10 procent korting

Dit in de speciaalzaak van Vorden en omgeving, waar alles gratis wordt thuisbezorgd

Babyhuis ECKHARDT-SMIT

Nieuwstad 10 - Vorden - Telefoon 05752-1933

Over BTW wordt niet gepraat

BIEDT TI DIE

10 procent korting
OP DE TOCH AL SCHERPE PRIJZEN

KLAVERJ ASWEDSTRIJ D
OP /ATERDAG l FEBRUARI A.S.

Er wordt gespend mot vaste maat.

Café Schoenaker
KRANENBURG

wat ik wil ?

Een
goede
service
wil ik hebben!

Als klant van een veevoederfabriek
hebt u natuurlijk recht op een vlotte
bediening en op tijdige aflevering van
uw rundveevoeders.

U kunt een beroep doen op onze ge-
specialiseerde voorlichters, wanneer
u plannen hebt voor stalbouw of stal-
uitbreiding, wanneer u nauwkeurige
gegevens wenst over melk en melk-
methoden, wanneer u een silo wilt in-
bouwen, wanneer u uw fokkerij-pro-
blemen wilt bespreken.

Dat en nog veel meer is, wat Hendrlx'
service u biedt. Hondrix maakt uw
service-wensen waar in het Hendrix'
rundveevoederprogramma.

hendrix'f^t voeders

FA UENK-BONGERS
Zutphenseweg C 60 Telefoon 1327

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

v.h. Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

Autorijlessen
VAMOR- RIJSCHOOL

„De Eendracht" - Vorden
J. H. HILFERINK - DE BOONK 39 - TEL. 1619

Veilig Verkeer Vorden

Bij voldoende deelname dit jaar weer een,

Verkeerssleu tel cursus

Inlichtingen en opgave gaarne voor
27 januari a.s. bij:

Wachtm. J. W. Verheul, H. K. van Gelreweg 35,
telefoon 1468

Sekr. Joh. J. van Dijk, Julianulaan 2, telefoon 1729
Politiebureau Raadhuisstraat, telefoon 1230

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 13O6
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

ƒ 1.000.000,—
kunnen wij u
niet geven
Wel kunnen wij er voor zor-
gen dat 1969 voor u een on^
vergetelijk jaar wordt, door
u kennis te laten maken
met een der meer dan 5000
bij ons ingeschreven Duitse
dames.
Wanner u nu Inschrijft, bent
u ervan verzekerd dat u de
volgende feestdagen niet
eenzaam behoeft te zijn.
Vraagt u eens inlichtingen
bij het Duits-Nederlandse
bemiddelingsbureau P. v.
Nieuwenhoven-Postfach
1466-424 Emmerich
West-Duitsland.

OVERHEMDEN -
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
11 CN

G EB R. WtLLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63^% RENTE

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

CONTACT
het meest

gelezen
advertentieblad

voor
Vorden en

omstreken !

TE HUUR GEVRAAGD

voor juli en augustus of gedeelte daarvan een
gemeubileerde

BUNGALOW
in mooie, bosrijke omgeving in Twen-
te of de Achterhoek.

Ook genegen te ruilen tegen grote flat met prach-
tig- uitzicht in het westen.
Brieven met uitvoerige inlichtingen en prijsopgave
onder no. 43-1 aan het bureau van dit blad.

NUTSSPAARBANK Vorden
Opgericht 1819

Inleggers worden ver-
zocht hun spaarbank-
boekjes voor rentebij-
schrijving in te
leveren.

KOOPJES
IN ALLE AFDELINGEN

m 11; r
RAADHUISSTR.. VORDEN

EUE TREKKER
EEN MASSEY-FERGÜSOH

Wij nodigen u hierbij uit op onze

GROTE SHOW
hij café Eskes, Dorpsstraat, Vorden
op dinsdag 11 februari de gehele dag
en 's avonds om 8 uur voor onze

FILMVOORSTELLING

Toegang gratis

FA

AJ.Dondertntan
EN ZN

OFFICIAL MASSEY-FERGUSON DEALER
Telefoon 05738-273

LAATSTE RONDE

VAN ONZE

VERBOUWINGSOPRUIMING

10 tot 80 procent

korting!

LOODGIETERSBEDRIJF

Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

adidas
met cl e t-J banden 3

voetba lschoen
der kampioenen j|f?gedep

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a
Vorden Telefoon 05752-1272

Donderdag

Hamburgers
Gelderse schijven

Vrijdag en zaterdag

Runderlappen
Verse worst

3 stuks 1,05
3 stuks 1,05

500 gram 2,75
500 gram 2,75

Voor de boterham

Pekel vlees 150 gram 0,89
Boerenmetworst 150 gram 0,89
Gebr. gehakt 150 gram 0,60
Boterhamworst 150 gram 0,60

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

HOEFIJZER
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EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw. 200 gram 80
Pekelvlees 200 gram 120

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,25

Gehakt 500 gram 2,25
Verse worst 500 gram 2,55

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

op vrijdagavond 31 januari in de kan-
tine op het sportveld voor leden en
donateurs.

Hiervoor worden mooie prijzen beschikbaar ge-
steld. Opgave is mogelijk tot en met woensdag
29 jainuari.

A.S. ZATERDAG 25 JANUARI

GESLOTEN

VANAF MAANDAG 27 JAM A KI

IS ONZE NOODWINKEL AAN

HET HOGE 28

LOODGIETERSBEDRIJF

ïï Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

ZONDAGVOETBAL,

Ratti I — GSV II 3—0
Na een langdurige rustperiode van ruim een maand trad
Ratti I zondagmiddag weer tussen de lijnen tegen het
bezoekende GSV II uit Geesteren, dat met een 3 - 0 ne-
derlaag weer huiswaarts werd gestuurd.
De wedstrijd begon ruim een kwartier te laat. GSV was
de eerste tien minuten geregeld in de aanval, maar suk-
ses bleef uit omdat de Rattiverdediging steeds op tijd
ingreep en ook doelman Huitink door snel reageren het
gevaar ko<n keren.
Ratti legde nu het accent meer op de aanval. Nadat
eerst een goede voorzet van linksbuiten Overbeek ra-
kelings langs het doel ging, wist J. Bijen de score te
openen; na een kopbal over de GSV-defensie heen, knal-
de hij laag in de touwen l—0.

De tegenpartij kwam hierna met enkele open aanvallen
voor de Ratti-veste, waar men enkele benauwde momen-
ten doormaakte. Een door linksbuiten Nijland voorgezet-
te pass werd door de toelopende rechtsbinnen Reurslag
in het zijnet gekopt. Nadat beide ploegen nog enkele
mooie scoringskansen hadden gehad, die evenwel zon-
der resultaat bleven, brak de rust aan met een kleine
l—O voorsprong voor de groenwitten.
Ratti startte in de tweede helft met een* serie gevaarlijke
aanvallen waarbij rechtsbuiten Lichtenberg sukses had
met een schot van zeker 30 meter dat hoog in de tou-
wen verdween 2—0.

W. Veenhuis, die in deze ontmoeting de plaats van H.
Takkenkamp had ingenomen, speelde een goede partij
in de middenlimie. Het tempo begon hierna wat te zak-
ken en duidelijk was te merken dat beide ploegen lange
tijd niet hadden gespeeld. Ratti was het laatste kwartier
nog het meest in de aanval en kreeg herhaaldelijk kan-
sen om de score te verhogen. Een schot van Overbeek
was slecht gericht en ging naast het doel, een kombina-
tie tussen Lichtenberg en Vreman, Bijen en Overbeek

leverde ook geen sukses op want de bal ging over ter-
wijl een harde kogel van Jansen ook beter lot had ver-
diend. Enkele minuten voor het einde stelde Ratti de
zege veilig door rechtsbuiten Lichtenberg die met een
harde lage bal de stand op 3—O bracht.
Ratti wist zich hierdoor bovenaan de ranglijst te hand-
haven.

Ratti III - H & K V 0—2
Ratt III speelde thuis een zeer goede wedstrijd tegen,
het vijfde elftal van Hummelo en Keppel, maar verloor
toch in de laatste minuten toen het nog O—2 werd.
In de eerste helft was de thuisclub zeker niet de minde-
re en nam zelfs herhaaldelijk het initiatief in handen.
Maar het ontbrak de voorhoede aan het nodige doorzet-
tingsvermogen om tot doelpunten te komen, de aanval-
len werden slecht afgewerkt. Daarentegen bleek de ver-
dediging en vooral doelman Hoebink in goede konditie.
Ook de gasten zagen geen kans om voor rust te scoren
zodat de rust een dubbelblanke stand te zien, gaf.

Na de thee was aanvankelijk weer hetzelfde spelbeeld
te zien, maar geleidelijk begonnen de gasten naar voren
te komen. Toen er na 40 minuten ondanks verwoede
pogingen, nog geen doelpunt gescoord was, scheen de
ontmoeting in een gelijkspel te zullen eindigen. Maar
drie minuten voor het laatste fluitsignaal lanceerden
de H & K spelers een gevaarlijke aanval over de rech-
tervleugel waarbij Wesselink met een lage bal de Ratti-
keeper het nakijken gaf O —1. De bal was nauwelijks
weer uit of linksbuiten. Van Zadelhoff bezorgde de be-
zoekers een O—2 eindzege met een fraai doelpunt in de
rechterbenedenhoek.

WATERPOLO

Winterkompetitie waterpolo
De technische kommissie van de Kring Twente/IJssel-
etreek heeft voor 1969 een zeer aantrekkelijke kompeti-
tie voor de teams die uitkomen in de afdeling.
Tot dusver kende de bond een zomerkompetitie in de
buitenbaden en een winterkompetitie in de overdekte
zwembaden.

Men heeft nu besloten er één kompetitie van te maken
nl. een gedeelte van de kompetitie wordt in de overdekte
baden gespeeld en, een gedeelte in de verwarmde buiten-
baden en het restant in de niet-verwarmde buitenbaden.
De kompetitie zal reeds deze maand een aanvang nemen
en is 30 juni a.s. ten einde. Een en ander heeft tot ge-
volg dat de teams nu meer wedstrijden moeten spelen
hetgeen dus wel aantrekkelijker is.

Vorden zal met drie teams aan deze kompetitie deelne-
men nl. de dames, de heren II en de jongste aspiranten.
De dames zijn ingedeeld bij de Mors I (Rijssen); NZC I
(Neede); WWV I (Winterswijk); de IJssel II (Deven-
ter); de IJsselmeeuwen I i(Zutphen); ZCE II (Ensche-

de) en ZPH I (Hengelo O.)-
Ter voorbereiding op deze kompetitie (de Vordense da-
mes spelen nl. zaterdag 25 januari in Deventer de eerste
kompetitiewedstrijd tegen De IJssel II uit Deventer)
spelde Vorden zondagmorgen jl. een vriendschappelijke
wedstrijd tegen AZC I uit Apeldoorn.
De heren. II van Vorden zijn bij de volgende teams inge-
deeld: de Btrkel I (Lochem); BZZ II (Zwolle); OKK I
(Eerbeek); WZC II (Wijhe); de IJssel III (Deventer);
de IJsselmeeuwen III (Zutphen) en ZZPC II (Zwolle).
Zaterdag speelden de heren in Deventer reeds hun eerste
wedstrijd nl. tegen de IJssel III.
De jongensaspiranten van Vorden krijgen het lang niet
gemakkelijk want zij zijn in een zeer sterke afdeling in-
gedeeld nl. bfl AZC A (Apeldoorn); HZC A (Hengelo
O. ) ; de Mors A (Rijssen); Thialf (Enschede); Weustagh
A (Hengelo O.); WZC A (Wijhe); de IJssel A (Deven-
ter ) ; de IJsselmeeuwen A (Zutphen) en ZCE A (Hen-
gelo O.). De eerste wedstrijd spelen de Vordenaren op
zaterdagavond 25 januari tegen de Mors A uit Rijssen.
Voor de clubs die uitkomen in KNZB (waaronder de
heren I van Vorden) wordt in 1969 zowel een winter-
kompetitie, die momenteel in volle gang is, alsmede een
zomerkompetitie gehouden. Wel ligt het in de bedoeling
om eind november 1969 ook voor de KNZB-ploegen een
gekombineerde winter/zomerkompetitie vast te stellen.
Voor de winterkompetitie van het distrikt Twente/IJs-
selstreek speelt het eerste herenteam van Vorden a.s.
zaterdagavond in het Sportfondsenbad te Deventer de
vierde kompetitiewedstrijd van deze winter. Tegenstan-
der is Piranha I uit Enschede.

DAMMEN

Onderlinge damkompetitie
De uitslagen van de onderlinge damkompetitie van DCV
welke in zaal Eskes werd gehouden waren als volgt:
B. Nijenhuis—Van Dijk l—1; Esselink—Hesselink 2—0;
Hoenink—Rietman 2—0; Sloetjes—Hulshof O—2; Heu-
vink—Offereins l—1; Dimmendaal Rossel 2—0; Eg-
gink G. Geerken l—1; Ter Beest—W. Wassink O—2;
Oukes—A. Wassink l—1.
Ondanks zijn remise heeft Nijenhuis in groep A nog
een duidelijke voorsprong op zijn naaste konkurrenten.
In groep B heeft Dimmendaal thans de leiding met 18
punten uit 11 wedstrijden. Hoenink en. Offereins hebben
hetzelfde aantal punten doch zij hebben dn u wedstrijden
meer gespeeld.

ZEER GESLAAGDE KONTAKTAVOXD
VORDENSE WINKELIERS VERENIGIN (;
Dinsdagavond hield de Vordense Winkeliersvereniging
een kontaktavond waarbij de dames der leden en de me-
dewerkers waren uitgenodigd.
Het orkest Hamaland Combo zorgde dat de stemming
er in bleef terwijl een conferencier de pauzes opvulde
met een praatje en een liedje. Het bestuur kan terugzien,
op een zeer geslaagde avond welke zeker voor herhaling
vatbaar is.

t



Tot onze grote droefheid ging van ons heen onze
lieve, zorgzame vader, grootvader en zwager

AREND ALBERTUS CHRISTIAAX
WAGENVOORT

weduwnaar van Aaltjen Bloemendaal

op de leeftijd van 68 jaar.

Canada: R. Hondebrink-Wagenvoort
H. Hondebrink

Vorden: J. A. Wagenvoort
T. Wagenvoort-Scheffer

Vorden: M. Barendsen-Wagenvoort
H. Barendsen

Vorden: H. E. Bloemendaal

en kleinkinderen

Vorden, 22 januari 1969
Veldwijk C 122

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 25 ja-
nuari 1969 namiddags 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden nam de Heer tot Zich, onze inniggeliefde
broer, zwager en oom

A K K N n ALBKKTl'S CHRISTIAAN
WAGENVOORT

weduwnaar van Aaltjen Bloemendaal

in de ouderdom van 68 jaar.

Vorden: W. Wagenvoort-Wunderink

D. Wagenvoort
J. H. Wagenvoort-Broekman
A. R. Wagenvoort
G. J. Wagenvoort-Memelink
neven en nichten.

Vorden, 22 januari 1969

TE KOOP:

VW 1200
IN GOEDE STAAT

Overdag inlichtingen telefoon 08340-3609

of 's avonds 05752-1404

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!"

Henri van Oorsten Fpuilleton - No. 38

l lij gl imlachte, - het \vas
een sterke glimlach, gelijk aan de lach van een man die lange tijd
'//\ck is geweest, maar die ervaart dat zijn oude kracht is terugge-
keerd, ja, dat hij sterker is dan voorheen. Toch klonk merkwaar-
digerwijze de stem van Dr CJ loe t l e in hem door, die e f f en stem, die
ge/egd had: „Het gaat ons alléén om het kind. Fraulein van Bei-
num zal geen kwaad geschieden. Wij hebben haar zelfs niet nodig:

als wij het kind /ouden kunnen vinden. Men kind is toch meer dan
één speld, mcin l l a u p t m a n n . Kn \vij hebben samen tot nu toe iedere
speld gevonden". Hij liep door tic gang, - één sprong buiten de deur
en hij kon de DKAV starten: hij wist de weg naar Van Ul/en. Hij
wilde echter niet zonder Lia gaan. l ie t was lang geleden, dat xijn
ogen haar hadden gezien. Misschien sliep ze, als xe er was. Veel
mensen sliepen in deze hongerwinter vaak overdag, volgens de
oude regel: slapen is ook eten. Wel, hij had in de DKAY genoeg
voedsel voor een grote familie , bedacht hij, terwijl hij de deur na-
derde.

Hij greep de deurknop en opende. Hij stond in de kamer. Hij stond
als vastgehouden. De cirkel, die hij op een mooie dag in augustus
was begonnen te lopen, werd op dit ogenblik voltrokken. Op een
klein stoeltje zat, spelend met haar pop, het kind.

(wordt vervolerd)

JA...OOKÏOORSPORTKLEDIJJG
Wapen, en sporthandel

BELANGRIJKE
MEDEDELING

- ;.-

Hierdoor delen wij U mede, dat

wij m.i.v. 1 januari 1969 door

de importrice Brinkmann &

Niemeijer N.V. te Zutphen

zijn aangesteld als

'OFF. MF KEY-DEALER
voor onderstaand gebied,

dus ook voor het gebied onder

de lijn Lochem-Warken

Voor al Uw aankopen, onderhoud en service van Massey-Ferguson

materieel in dit rayon dus naar

l

Off. MF Key-dealer
Fa. A. J. DONDERTMAN, DEVENTERWEG A 70 b, LAREN (GJ

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De opruiming in de Vordense zaken

duurt nog tot zaterdag 25 januari.

Profiteer er van, nu het nog kan!

• t

GEMEENTE VORDEN

Wet Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn, in
afwijking van het geldende bestemmingsplan, aan
het Waterschap van de Baakse Beek te Ruurlo,
met toepassing- van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, vergunning te verlenen voor
het bouwen van een materiaalloods op het terrein
gelegen aan de Deldenseweg, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie H nrs. 1198 (ged) en
1199 (ged).
Tot 7 februari 1969 bestaat voor een ieder gele-
genheid tegen dit voornemen schriftelijk bezwaren
bij het gemeentebestuur in te dienen.
Tot deze datum liggen de op deze zaak betrekking
hebbende stukker, ter gemeentesecretarie ter in-
zage.
Vorden, 23 januari 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,
van Arkel
de Secretaris,
J. V. Plas


