
Donderdag 22 mei 1969
3lc jaargang no. 8
Uitgave drukkerij Weevers 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 25 MEI EERSTE PINKSTERDAG
Hervormde kerk

8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink (Jongerendienst)
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. W. Stolte van Aalten

MAANDAG 26 MEI 2e PINKSTERDAG
Hervormde kerk

10.00 uur ds. Van Netten en ds. J. H. Jansen,
gemeenschappelijke dienst met de Gereformeerden

Gereformeerde kerk
10.00 uur Gemeenschappelijke dienst in de Herv.
kerk. Voorgangers ds. D. J. A. van Netten uit
Winterswijk en ds. J. H. Jansen

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

A.s. zondag 8.30 uur

GEZINSDIENST

niet de kinderen van de zondagsschool en
hun ouders in de Hcrv. kerk.

Allen hartelijk welkom.

Er is dan geen
zondagsschool

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdag 13.30 uur tot maandagavond 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 zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
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

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ansje, dochter van H. Jansen en H. W.
Braakhekke.
Ondertrouwd: J. A. M. Bleumink en J. E. Geurts.
Gehuwd: A. Hoetink en H. J. Grotenhuis.
Overleden: C. van de Beek, 82 jaar, weduwe van
R. Jimmink.

Bakkersvakantie
Vanaf dinsdg 27 mei tot en met maandag 16 juni
gaat bakker Schurink met vakantie. De werkende
bakkers bezorgen u het brood normaal. Zie tevens
advertentie.

De heer J. Drijfhout uit Andijk wordt
gemeentesekretaris in Vorden

Tijdens de vorige week dinsdagavond in Vorden
gehouden openbare raadsvergadering werd met in-
gang van l september a.s. de heer J. Drijfhout uit
Andijk benoemd tot gemeentesekretaris. Deze funk-
tie bekleedde hij reeds in Andijk.

(Cliché:
Graafschapbode,
Doetinchem)

56 sollicitanten
Overigens waren er wel liefhebbers voor deze
funktie want in totaal hebben zich 56 sollicitanten
aangemeld, aldus deelde de voorzitter, de heer A.
E. van Arkel mede. In overleg met de gemeente-
raad hebben B & W vijf sollicitanten bezocht. Uit-
eindelijk bevolen B 6 W in alfabetische volgorde
dinsdagavond twee kandidaten bij de raad aan
t.w. de heer J. Drijfhout, gemeentesekretaris van
Andijk en de heer H. T. Freije, gemeentesekretaris
van Vledder. Een nadere toelichting achten wij
niet nodig, wij vinden beide kandidaten acceptabel,
aldus de heer Van Arkel.
Hierna werd tot stemming overgegaan, waarbij uit-
eindelijk de heer Drijfhout met het kleinst mogelijke
verschil als winnaar uit de bus kwam. De stemmen-
verhouding was nl. 7 stemo^i voor de heer Drijf-
hout en 6 voor de heer Frt^P
De heer Koerselman (PvdA) stak zijn teleurstel-
ling over deze benoeming niet onder stoelen of
banken. „Ik kan u dan ook echt niet feliciteren.
De hele gang van zaken is mij tegengevallen. De
VVD wist niet precies weU^kant zij op zou gaan.
Zowel de heer Albers als a e heer Tjoonk (beide
VVD) gingen met de heer Gerritsen (Binding-
Rechts) mee", aldus sprak een zichtbaar veront-
waardigde heer Koerselman. ,,VVD en Binding-
Rechts zouden een ,,goed team" zijn", zo voegde
hij er aan toe. „Wij (de PvdA) achtten de heer
Freije meer acceptabel", aldus de heer Koerselman.
Noot redaktie: De opmerkzame lezer maken wij er
op attent dat de stemming geheim was!
De heer Bannink (CHU) toonde zich wel ver-
heugd over de benoeming van de heer Drijfhout.
„Ik stel het volste vertrouwen in hem. De gissin-
gen van de heer Koerselman berusten op ... ."
(verder konden we de heer Bannink niet verstaan,
want langdurig sirenegeloei kondigde aan dat er
een brandweeroefening werd gehouden.) Daarvoor
had de voorzitter medegedeeld niet op de woorden
van de heer Koerselman te zullen ingaan.
De heer Gotink (Binding-Rechts) sprak tot de
heer Koerselman: „Dat wat u gesteld hebt is voor
ons allemaal van toepassing. Ieder raadslid moet
zich terdege afvragen waar zijn stem naar toe
gaat. Dat is zijn taak".
De heer Tjoonk (VVD) vond het niet plezierig
dat de heer Koerselman namen had genoemd.
„Aangezien B 6 W geen verschil hadden gemaakt
in de beide kandidaten was het erg moeilijk voor
ons. Ik ben er echter van overtuigd dat ik naar eer
en geweten gestemd heb" aldus sprak het VVD-
raadslid.
De heer Norde (CHU) was het met de heer
Tjoonk eens en zei dat ook hij op de heer Drijfhout
had gestemd.
De heer Gerritsen (Binding-Rechts) vond het be-
slist niet juist dat de heer Koerselman namen had
genoemd. ,,Er zijn in de raad ook wel krachten
geweest die de heer Koerselman hebben geholpen"
zo merkte hij op.
De heer Regeiink (AR) toonde zich dankbaar dat
de VVD in het schuitje van de heer Gerritsen heeft
meegevaren.
De heer Koerselman: „Ik heb gezegd wat ik meen-
de te moeten zeggen". Met de opmerking van de
voorzitter dat de teerling is geworpen werd een
eind gemaakt aan de diskussie.

Portret van de nieuwe gemeentesekretaris
Na afloop van de raadsvergadering hebben wij de
heer Drijfhout telefonisch over zijn benoeming op
de hoogte gebracht. Hij toonde zich zeer verheugd.
De heer Drijfhout (44 jaar, gehuwd en vader van
een dochtertje, de 13 maanden oude Yvonne Carin)
vertelde ons dat hij zijn loopbaan is begonnen in
Uteringaadeel (in de buurt v. Akkrum) op 16 juni
1945. Tot l januari 1954 doorliep hij op het ge-
meentehuis aldaar verschillende rangen. Toen werd
hij benoemd tot commies chef op de sekretarie van
Zuid Beyerland (20 km onder Rotterdam) waar
hij tevens tot 1962 gemeente-ontvanger was. Op
l februari 1962 werd de heer Drijfhout benoemd
tot gemeentesekretaris van het 4600 zielen tellen-
de dorp Andijk (Noord-Holland), waarna nu zijn
benoeming in Vorden een feit is geworden.
„Ik ben een paar keer i.v.m. mijn sollicitatie in

Vorden geweest. Het lijkt mij een leuke gemeente
met expansiemogelijkheden" aldus de heer Drijf-
hout. Op onze vraag of hij ook in politiek „deed"
antwoordde hij lachend dat hij politiek niet op de
voorgrond treed.
De voornaamste hobbies van de heer Drijfhout zijn
literatuur en tuinieren, hoewel hij i.v.m. zijn werk
daar niet veel tijd voor heeft. In het verenigings-
leven blijkt de heer Drijfhout in Andijk een aktief
persoon te zijn. Zo is hij sekretaris van de sport-
raad in Andijk; sekretaris van de agrarische kom-
missie; administrateur van de lagere tuinbouw-
school terwijl hij verder als enige niet-katholiek
bestuurslid is van de Stichting St. Jozef. Dit is
een stichting die een buurthuis en een kleuter-
school exploiteert, zo verduidelijkte de heer Drijf-
hout.

In Vorden komt er een openbare kleuterschool bij
en wordt de prot.-chr. kleuterschool „De Timpe"
uitgebreid
Mede namens de ouders van 45 daarvoor in aan-
merking komende kleuters hebben de dames J.
Westerveld-Veerman en J. Nijland-Uenk B & W
middels een schrijven verzocht tot het stichten van
een openbare kleuterschool in plan Boonk achter
de woning- van de familie Poesse. Het aantal kleu-
ters is voldoende, aldus deelde de voorzitter mede,
die er aan toevoegde dat als streefdatum is gesteld
l januari 1970.
De inspektrice van het kleuteronderwijs kon zich
met een en ander verenigen, maar adviseerde wat
betreft de lokalen twee speel-werklokalen te pro-
jekteren, dit geeft nl. driemaal de rijksvergoeding.
Een werk- en een speellokaal geven 2,5 maal de
rijksvergoeding.
De heer Bannink (CHU) vond het f i jn dat Volks-
onderwijs een school wil stichten. „Het zou edhter
plezieriger zijn geweest dat in september al had
kunnen worden begonnen. Wat mij echter be-
vreemdt is de houding van B 6 W. Op de plaats
waar nu de school zal k^Ébn heeft de Vereniging
voor Christelijk nationaa^^choolonderwijs destijds
al willen bouwen (noodkleuterschool). Dit verzoek
werd afgewezen omdat de plek achter de familie
Poesse bestemd was voor permanente bebouwing.
In de ogen van heel Vodden slaat u nu wel een
raar figuur" aldus het (j^BJ-raadslid tot B & W,
die nog opmerkte dat aan Het Wiemelink (waar
nu de noodkleuterschool „De Timpe" staat) ook
geen permanent schoolgebouw mocht komen.
De voorzitter antwoordde hierop dat „De Timpe"
destijds is besproken met de inspektrice van het
kleuteronderwijs. „Het stukje van dit terrein aan
Het Wiemelink is ook maar een noodoplossing. Ik
zie hier niets raars in" aldus de heer Van Arkel.
„Wat u zegt zint mij niet, dat is zoeken" aldus
kreeg de heer Bannink te horen, die repliceerde:
„Het zint mij ook niet wat u zegt. U moet het
schoolbestuur van de Vereniging voor Christelijk
nationaal Schoolonderwijs maar eens uitnodigen
opdat die kan zeggen wat er zich destijds heeft
afgespeeld" sprak de heer Bannink.
De voorzitter tot de heer Bannink: „U bent niet
voldoende ingelicht, want het schoolbestuur wil nl.
een definitieve school achter de school aan Het
Hoge".
De raad ging vervolgens akkoord met het voorstel
van B & W tot het stichten van een openbare
kleuterschool. Inmiddels hebben B & W prijsop-
gaaf gevraagd van een tweeklassige noodkleuter-
school met nevenruimten.
Vervolgens ging de raad akkoord met het voor-
stel van B & W tot uitbreiding van de Prot. kleu-
terschool „De Timpe" met één speel-werklokaal en
nevenruimten. Dit naar aanleiding van een schrij-
ven van het bestuur van de Vereniging tot Chris-
telijk nationaal Schoolonderwijs. Als streefdatum
van ingebruikname van het tweede lokaal stelt het
schoolbestuur l september 1969.
De raad stelde tevens gelden beschikbaar t.b.v. de
verbetering van de r.k. lagere school in de Kranen-
burg, o.m. voor het wijzigen van de toiletten; het
aanschaffen van brandblusmateriaal; het vergroten
van het tegelplein voor het schoolgebouw met ca
300 vierkante meter tegels en het verbeteren van
de betonlatijen en het plafond in het noordelijk ge-
legen lokaal van de school.

Bijdrage van 10.000 gulden voor Stichting
Jeugdcentrum

Indien het Rijk eveneens een bijdrage verleent van
ƒ 10.000,— zal ook de gemeente Vorden ƒ 10.000,-
a fonds perdu bijdragen voor de verbouwing van
de oude Empofabriek dat zoals bekend eigendom is
van de Stichting Jeugdcentrum Vorden. Aldus
werd door de raad besloten.
De heer Bannink toonde zich verheugd over dit be-
sluit. „Door vandalen zijn inmiddels veel ruiten van
het gebouw stuk gemaakt. Wordt hier door de
politie wél iets aan gedaan?" zo vroeg hij B & W.
De voorzitter antwoordde hierop dat dit bij leeg-
staande gebouwen altijd moeilijk is. „Er worden
zelfs wel leegstaande huizen in brand gestoken!"
De heer Bannink was van mening dat de politie
dan maar beter op de fiets kan surveilleren i.p.v.
met de auto.

^Vethouderswcdden verhoogd
De wedden van de wethouders zullen worden her-
zien en zal thans voor ieder van hen ƒ 4.800,—
bedragen (Vorden valt in klasse 6 gemeenten van
6001-8000 niwoners), aldus verenigde de raad zich

met het voorstel van GS. Ook voor het overheids-
personeel werden i.v.m. de loon- en prijsontwik-
kelingen de voorgestelde nieuwe salarismaatrege-
len door de raad akkoord bevonden.
Van 27 bewoners van panden aan de Ruurloseweg
over de spoorlijn hebben B & W een schrijven
ontvangen waarin deze bewoners de gemeenteraad
dringend verzoeken aan de uitvoering van de aan-
leg van een riolering langs deze weg de hoogste
prioriteit te verlenen. B & W zullen een afschrift
van dit schrijven aan GS zenden teneinde de nood-
zaak van de uitvoering van de riolering op korte
termijn nog weer eens te onderstrepen. B 6 W
hebben reeds herhaaldelijk over deze kwestie bij
GS aan de bel getrokken.
Van de VVD is een schrijven binnengekomen met
betrekking tot het sneeuwruimen in de gemeente.
De VVD die alle lof toezwaaid aan het gemeente-
personeel, vraagt in deze brief o.a. of de dienst
gemeentewerken voldoende „bewerktuigd" is om
op verschillende plaatsen tegelijk te zijn. Voorge-
steld wordt losse werkkrachten in te schakelen, in-
dien dit nodig geacht mocht blijken. B & W zul-
len hierop nader terugkomen.
De heer Gerritsen haakte in op een advertentie in
„Contact" betreffende het onderhoud van zand-
wegen tegen verminderd tarief voor de aangelan-
den. Volgens spreker is dit in Hengelo gratis.
„Dit lijkt mij voor de gemeente Vorden ook zeer
wenselijk. Het is niet meer redelijk dat het machi-
naal onderhoud van zandwegen deels door de aan-
gelanden moet worden betaald. Bij de verharding
van zandwegen moeten gemeente en aangelanden
op f i f ty f i f ty basis de kosten opbrengen". De heer
Gerritsen stelde voor dit begrotingsjaar de gemeen-
te 60 percent te laten betalen en volgend jaar 75
percent. „Men kan niet langer in ons gemeente-
gebied toestanden laten voortbestaan, waardoor
o.a. op sommige boerderijen in de winter geen zie-
kenauto kan komen."
De voorzitter anwoordde hierop dat de hoofdzaak
is wat denken GS er van. „Die zullen we moeten
polsen. Dat het in Hengelo gratis is, ligt iets an-
ders", aldus merkte wethouder Wuestenenk nog
op. „Hengelo heeft nl. veel wegen waar de gemeen-
te zelf onderhoudsplichtig is."
Tegen het bestemmingsplan zijn ruim 130 bezwaar-
schriften ingediend, aldus kreeg de heer Norde te
horen. „Dat wordt een lijdensweg" aldus het CH
U-raadslid.
„Het plan in onderdelen zal eerst worden behan-
deld, daarna het plan in hoofdzaken. Dit laatste is
een hele kluif" verzuchtte de voorzitter.
Voorts ging de heer Norde nog even in op veror-
dening rekreatiewoonverblijven die in een vorige
raadsvergadering werd vastgesteld. Hier blijken
nog enige „addertjes" onder het gras te schuilen,
voornamelijk wat betreft het punt van de soepel-
heid die door de gemeente betracht zal worden. In
een volgende raadsvergadering zal aan deze kwes-
tie nog eens een agendapunt gewijd worden.
Mevrouw Van der Heide-van der Ploeg (PvdA)
bepleitte tot slot een stukje weg van plm. 10 meter
te bestralen nabij de heer Wolters in plan Boonk.
B 6 W zullen hieraan aandacht schenken.

Uitstapje Plattelandsvrouwen
Begunstigd door fraai zomerweer hebben de da-
mes van de afdeling Vorden van de Bond van
Plattelandsvrouwen hun jaarlijkse uitstapje ge-
maakt. Ditmaal was het een uitwisseling met de
afdeling van Westerbork.
De dames werden ontvangen in het pension „De
Ruige Vehne" waar koffie werd gedronken en
waar ook de warme maaltijd werd gebruikt. De
bezoeken aan het museum van knipkunst en het
natuurhistorisch museum werden door de dames
erg op prijs gesteld, 's Middags werd genoten van
de mooie omgeving van Westerbork met o.a. het
oude dorpje Orvelte en de prachtige staatsbossen.
De thee en de broodmaaltijd werden gebruikt in
het restaurant „De Boer" waar ook door de VW
een prachtig diaprogramma van Westerbork en
omgeving werd vertoont.
Na een wederzijds hartelijk afscheidnemen vertrok-
ken de dames hierna weer naar Vorden.

Oriënterinsrsrit buurtver. Delden
Zaterdagavond organiseerde de buurtvereniging
Delden een oriënteringsrit waaraan door 33 perso-
nen werd deelgenomen. De rit was op voortref-
felijke wijze door de heer D. Regeiink uitgezet.
Er zaten vele moeilijke kneepjes in, hetgeen het
grote aantal strafpunten wel bewees. Start en finish
waren bij café „'t Zwaantje" waar de voorzitter
van de buurvereniging, de heer M. H. Gotink, na
afloop de prijzen uitreikte.
De uitslagen waren: 1. D. Becks; 2. H. Groot
Roesink; 3. A. Donken; 4. H. Broekgaarden; 5.
B. Rossel; 6. G. Schouten. Mejuffrouw Jansen ont-
ving met 300 strafpunten de poedelprijs. In de
strijd om de wiselbeker heeft D. Becks momenteel
de leiding.

Attentie
In verband met de instandhouding en het onder-
houd van de watergangcn in de gemeente Vorden
waaronder de zgn. „Nieuwe Beek" of „Veengoot"
met talud en bermen, is het verboden deze over
grote gedeelten te betreden. Een en ander is door
middel van borden kenbaar gemaakt. Tevens is
het verboden in genoemd water te zwemmen, vis-
sen of te varen, alsmede voorwerpen, vlotten of
dergelijke daarin te werpen of aanwezig te hebben.
Door de politie zal hierop extra toezicht worden
uitgeoefend.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service
* Lage prijzen

PINKSTERAANBIEDINGEN

SLAVINKEN
3 stuks

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET nu
BIEFSTUK

250 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf

BESTEL VROEGTIJDIG
UW FEESTROLLADE

GEKOOKTE HAM 150

H AM WORST 100

CASSELERRIB 100
BACON 100

PAARDEROOKVLEES 150

98
218

gram 98

gram 69

gram 109

gram 99

gram 109

ZOETE

SPAANSE WIJN
VAN 295 NU

Zolang de
voorraad

strekt
Maggi

GROENTE-
SOEP

van 62 voor
50

KNOTS-
LOLLY'S

10 stuks

39

INSTANT-
PUDDING

3 pakjes
nu

99

GEVULDE
KANO'S

nu per pakje

89

POTGROND
per zak

49

elke 2e zak

29

Jampot

KNAK-
WORST

nu
slechts

89

BIJ ƒ 5,00 AAN BOODSCHAPPEN

1 LITERBLIK ANANAS
voor

blikje 98

van 78 voor 69

250 gram 98

per fles 355

MANDARIJNTJES
Koopmans GUSTARD

ROOMBOTERKOEKJ ES
ADVOCAAT
Voor de zondagen:

HEERLIJKE fl J STAARTEN
chipolatapudding, loempia's,
croquetten, bitterballen
enz. enz.

GOLDEN WONDER CHIPS
bij ons geen 109 maar 89

SMARIUS\Wt

speculaas
1,79Gezinspak a l kg

van 198 nu

Goudmerk thee

3 pakjes a 100 gram

voor slechts

JAFFA WITHO
l

VRUCHTENUMONADE
2 flessen

ANDIJVIE per kilo 89

KNAK-
WORST
grote pot

van 198 nu

169

GEURTS
JAM

div. smaken
nu

79

Comfort
WASVER-
ZACHTER

2 flacons voor

98

APPELSAP

2 grote flessen

99

DOPERWTEN
FIJN

WORTELEN
FIJN

2 y2 literblik.
voor
98

NESCAFE

nu in
prachtige

WHISKY-
GLAZEN

HOLLANDSE KASBLOEMKOOL

FLINKE KROP SLA

plus l KOMKOMMER

10 JAFFA'S SINAASAPPELEN

JONATHANS

139

79

198

kilo 79

SALINO SLASAUS nu
kilo 39

DAGELIJKS VERSE AANVOER VAN

ASPERGES EN AARDBEIEN

SOEPBALLETJES

2 blikjes

119

PUDDINGSAUS
diverse smaken

2 flesjes

89

CHOCOLAADJES
melk en puur

150 gram

129 1O9



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje

Aleida Marie
Wij noemen haar

Marian
D. W. Groot Wassink
W. E. Groot Wassink-

Hiddink
Vorden, 10 mei 1969
Industrieweg 7

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
aan familie, buren, vrien-
den en kennissen voor de
vele blijken van belang-
stelling ondervonden bij
ons 40-jarig huwelijks-
feest.

G. Vreeman
G. J. Vreeman-Norde

Vorden, mei 1969
Burg. Galléestraat 11

Langs deze weg wil ik
allen hartelijk bedanken
voor de vele blijken van
belangstelling tijdens de
ziekte en thuiskomst.

Erik Baank
Vorden, mei 1969
Julianalaan 32

Architectenbureau
Van Houte

GESLOTEN
van 22 mei tot 29
mei

Als u in het dorp komt,
graag even onze schalen
terug.
Petit restaurant ,,De Ro-
tonde" Kerkstraat 3,
Vorden, tel. 1519

Gevraagd: Flink meisje
in prettig gezin, voor 5
dagen per week alleen
's morgens of 3 dagen per
week de gehele dag.
Hoog loon en reisgeld-
vergoeding. Een en an-
der nader te overleggen.
Mevrouw J. Claassen,
Wilhelminalaan 56 Zut-
phen, tel. 05750-2854

Te koop: G.o.h. kinder-
fietsje. H. C. Stegeman,
Zutphenseweg C 59

Gevraagd: Meisje of
werkster voor 2 hele of
enkele halve dagen.
Kapello, Wilhelminalaan
14, Vorden

Veegvaste muurverf

per emmer a 4 kg
voor f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Gevraagd voor een mor-
gen in de week: Hulp.
Mevrouw Schipper, De
Haar 7, Vorden

Te koop: Prima eetaard-
appels Pimpernel.
H. Bogchelman, Medler
Vorden, telefoon 6725

Te koop: In goede staat
zijnde scooter, Vespa GS
Baakseweg C 10 Hack-
fort Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Voren

Te koop: 5 pups gladha-
rige foktcrriërs, M. Bea-
trixa V. IJsbert van
Bronckhorst. J. H. Klein
Bekman Exel G 18 La-
ren Gld, telefoon 05732-
283

Te koop: Partij kisten.
Fa Textielbedrijf „Vor-
den" Zutphenseweg 35,
Vorden

Gratis af te halen: Puin.
Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 12, tel. 1404

Te koop: G.o.h. Solex,
Nieuwstad 11

Gratis verkrijgbaar: Gro-
te partij kippenmest.
Kuikenbroederij Gelder-
land N.V. D 152, Vor-
den telefoon 6766

EN TOCH IS... UITERWEERD UW SCHILDER
Inplaats van kaarten

WIM ENZERINK

en

l GREETJE SCHURINK

hebben het genoegen u, mede namens
hun ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden op
dinsdag 27 mei om 14.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de H er v. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

' '

Hengelo Gld, F l
\$ Vorden, Nieuwstad 9
l mei 1969

<ï>

Toekomstig adres: De Boonk 51, Vor-
den.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café- II
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Op maandag 26 mei a. s. hopen onze \
ouders hun 25-jarig huwelijk te her- |
denken.

H. CH. KETTELERIJ

en

| A. KETTELERIJ-GAYKHORST

Annie - Wim
Herman - Yvonne

Vorden, mei 1969
Berend van Hackfortweg 4

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag
30 mei a. s. van 15.00 tot 16.30 uur in de
zaal van hotel Bakker te Vorden.

Volstrekt enige en algemene kennisgeving

Heden werd tot onze droefheid door een
noodlottig ongeval plotseling uit ons midden
weggenomen onze lieve nicht en vriendin

Anna Daniëüa \Vilhelmina Cornelia
Arriëns

op de leeftijd van 58 jaar.

Mede namens familie en vrienden

Mr. N. S. Arriëns

Vorden, 17 mei 1969
,,De Kiwi"

De begrafenis heeft plaatsgehad op woens-
dag 21 mei op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

ook uw
kostuum
moet ,,af"
zijn

Voor korrekte herenkleding
Kom kijken - Kom passen

UITSLAG VERLOTING
CJV VORDEN

Op de navolgende lotnummers
zijn de prijzen gevallen.

1597 tuinameublement; 492 Prisma verrekij-
ker; 41 koffer; 98 diplomatentas; 1488 tuin-
ligstoel; 628 tuinparasol; 1291 weekendtas;
1284 aktentas; 800 tuinset; 799 schaar; 1537
Rense trommel; 1336 bloembak; 1531 auto-
was; 1438 grasschaar; 1658 schoonmaakmid-
del; 434 verfspuit; 169 wc-reiniger; 168 pa-
piermand; 1553 spons; 615 koektrommel; 614
camera; 1114 koekjes; 381 camera jeugdver-
pakking; 163 rokspuit; 78 bonbons; 430 bon-
bons; 549 bonbons; 959 koekjes Victoria pa-
rade; 481 foto-album.

TENNIS- EN BADMINTON

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

SOKKEN

BALLEN

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Ja, meneer

het is tijd voor

uw nieuwe

regenjas
goede modellen

diverse kleuren

prettige prijs

mannenmode bij

KEURKOLLEKTIE

SETTERLAINE

PULLOVERS

VEST IN

RAADHUISSTR.. VORDEN

BAKKERSVAKANTIE

Vanaf dinsdag 27 mei (dus meteen na Pinksteren)
tot en met maandag 16 juni is wegens vakantie
gesloten

BAKKERIJ SCHURINK
De werkende bakkerijen bezorgen normaal door dus kan bij u het
brood bezorgd worden.

Vordense bakkersvereniging

doe maar open,
ga maar zitten!

Voor al uw
GROENTEZADEN

BLOEMZADEN

GEDROOGDE

KOEMEST

KUNSTMEST

POTGROND

BLOEMPOTTEN

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

Bij ons mag u een bank van onder tot boven bekijken,
dat laat de kwaliteit toe. Deze bank of één van de 83 andere
uit onze overweldigende collectie. Want u weet toch, dat achter ons nog
een gigantische toonzaal in Ruurlo staat ? Waar wij met 124 andere
Oost-Nederlandse meubelzaken onze banken, stoelen, tafels, kasten,
bedden etc. etc. presenteren. Daar moest u eens gaan kijken . . . ƒ

Bezoek onze grote

KOLLEKTE

RODE KRUIS

Sociaal - Humaan - Urgent - Charitatief
Het Rode Kruis staat het gehele
jaar voor u klaar. Staat u één keer
per jaar financieel klaar voor het
Rode Kruis

Kollekte van maandag 26 mei tot en met
zaterdag 8 juni.

Het bestuur:
H. Folmer, voorzitter, Nieuwstad
44 n, telefoon 1563
W. ter Haar, sekretaris

Pinkster meubelexpositie
IN DE GRAAFSCHAP TOON-

ZAAL TE RUURLO OP

TWEEDE PINKSTERDAG

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314



Nieuws van
Wolt
Scofts gazon mest

van Wolf is onbetwist de beste.
Uw gazon wordt eerder groen.
Langdurige, gelijkmatige werking
het hele jaar door!

SPECIALE AANBIEDING

Scotts gazonmest pak voor 75 tot
80 vierkante meter nu inplaats
van f 10,80 voor

j 8,80
Scotts gazonmest is ook verkrijg-
baar met onkruidverdelger.
Bovendien gratis strooiwagen in
bruikleen.

WOLF
WATERSTEEKSYSTEEM

volkomen nieuw, praktisch en
ongekend voordelig.

Extra voordelig
voor de Wolf tuinset (kraanaan-
sluiting, slangkoppeling, slang-
koppeling met waterstop en tuin-
spuit) betaalt u tijdelijk slechts

f IV

WOLF MOTORMAAIER T.S.
maaibreedte 46 cm. Sterke vier-
takt motor, gemakkelijk starten,
maaihoogte instelbaar.

Ongekend lage prijs

f 298,-
Voor goed en handig tuingereedschap

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 15 46

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

vl Jan vl Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

WILT U OOK

EEN MEESTERSTUK

Kies dan een warm, gloedvol

bij uw bankstel, uit de meesterlijk
mooie kollektie van

BRINK & CAMPMAN

100% ZUIVERE SCHEER-
WOL EN . . .

U MAG HET DIREKT
STOFZUIGEN.

Het Binnenhuis . . .
met de grootste voorraad karpet-
ten en redelijk in prijs, 140 x 180

vanaf ƒ 127,00

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

AUTO- OF
SCOOTERRIJLES?

Dan naar

VAMOR
rijschool Bultman
DE RIJSCHOOL voor Vorden
en omgeving.

H. van Bramerenstraat 14 - Telefoon 1753

die er in zit
6%

bij de Boerenleenbank - dichtbij.
Het doet er niet toe of U in 't groot of in 't klein
spaart. Het is de rente die het 'm doet. En wie weet
is 't geld, dat U regelmatig opzij kunt leggen^oed
voor een rente van 4,4£, 5 of misschien wel 6 of
6]A%. Dat komt U vlug aan de weet als U even
binnenwipt bij de Boerenleenbank. De bank voor
iedereen. Met natuurlijk al die andere diensten
waar U tegenwoordig een bank voor nodig hebt.
Gemakkelijk en... dichtbij.

Boerenleenbank
de bank voor iedereen

KRANENBURG
D 132
VORDEN

BEHANG BEHANG

NU OOK BEHANG BIJ
DOE-HET-ZELF CENTRUM

(duizenden rollen voorradig)

Ter kennismaking als extra voordeel op de toch al zo
voordelige prijzen

3 ROLLEN HALEN 2 BETALEN
Tevens plaktafels en borstels beschikbaar. Af randen GRATIS

2 blikken Spar appelmoes
van 144 deze week 98

7 pak VACUÜM SPAR KOFFIE van 189 et voor 769 et

2 liters f lessen SPAR SINAS van 138 et voor 119 et

2 blikken SOEPBALLEN 119 et

l pak a 500 gram KIPPENPOULET nu 709 et

250 gram ijscups 98
5 rollen PEPMINTA van 125 et voor 100 et

l reuze baal CHIPS 98 et

J4 blikje AARDBEIEN van 71 et voor 64 et

l fles CARANSAC LANDWIJN 795 et

200 gram boterhamworst 65

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Drank bestellen?
De Zon bellen!

JONGE KLARE ƒ 5,95
OUDE KLARE ƒ 5,95
BESSENJENEVER f 7,60
CITROENBRANDEWIJN ƒ 7,60
VIEUX ƒ 5,95
2 FLESSEN JUS D'ORANGE ƒ 3,90
HANDSON SHERRY DRYPALE ... ƒ 6,35

HANDSON SHERRY
AMONTILLADO ƒ 7',—

DE SHERRY MET GRATIS GLAS

hotel café restaurant slijterij ̂  £gft ̂ -

U hoeft er echt 's nachts
niet voor in te breken

om in het bezit te komen van onze
specialiteit

BRANDENBARG'S
CITROEN

onze winkel is de gehele dag
geopend.

Slijterij
„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT - Telefoon 139]

Gevraagd:

FLINKE KRACHT
seizoenwerk 1969 in het loon-
bedrijf

B. SEESINK
Het Hoge 5 - Telefoon 1572 - Vorden

Zutphenseweg 24 - Telefoon 05752-1236

SIMCA1100
Alle elfhonderd-modellen met derde of vijfde deur
en supergoochel achterbank. Verbijsterend
veelzijdig en functioneel. Maak een afspraak voor
een proefrit.

Automobielbedrij f
A. G. TRAGTER

95 _ Vorden . Telefoon 1256

AUTOSPUITBUSSEN

(Dupli-Color)

MEER DAN DUIZEND

VOORRADIG

Ook voor bromfietsen
natuurlijk bij

DOE-HET-ZELF

CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

CEMENT
l t.m. 20 z. 3,95 p.z.

21 tm. 60 z. 3,90 p.z.
61 t.m. 100 z. 3,85 p.z.

Eenmaal per week
nieuwe aanvoer
dus altijd goed.

Bovenstaande prijzen
zijn alleen van

toepassing indien
afgehaald en beta-

ling a kontant

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 05752-1486

VOOR

Martens

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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. WULLJNK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 . Tel. 1342
Vorden

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wjj u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306
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Nieuw bankgebouw in gebruik genomen
Voor de Nutsspaarbank was het woensdag jl. feest.
Herdacht werd nl. het feit dat 150 jaar geleden de
spaarbank werd opgericht. Tevens werd het nieu-
we kantoorgebouw in gebruik genomen.
Dit gebeurde in tegenwoordigheid van het kollege
van B & W en vele genodigden. Het nieuwe ge-
bouw ligt schuin tegenover het oude pand aan de
Dorpsstraat. Nadat Marion Polman burgemeester
Van Arkel op een voor deze gelegenheid prachtig
versierd kussen de sleutel van het nieuwe bankge-
bouw had aangeboden, opende de burgervader de
deur van het gebouw.

Vervolgens gaf de architekt, de heer Bakker, een
toelichting over de indeling van het gebouw. Na
de hal komt men in de wachtkamer. Van hieruit
heeft men toegang tot de twee loketten. Terzijde
hiervan bevindt zich een ponskamer. Hierna komt
men in een gezelig en stijlvol ingerichte kantoor-
ruimte waarachter zich de kluis bevindt. Rechts
hiervan is het archief en de toiletten. Verder treft
men rechts van het kantoor de bestuurskamer met
daarnaast een ruime hal met trap welke naar de
woning van de administrateur leidt.

Na de bezichtiging van hetg ebouw toog het ge-
zelschap naar het Nutsgebouw waar het bestuur
van de spaarbank recipieerde. Hier sprak de voor-
zitter van de Nutsspaarbank, de heer W. Kuiper,
een welkomstwoord tot de aanwezigen. Speciaal
begroette de voorzitter de afvaardiging van het
Nutsdepartement Vorden, als „moeder" van de
spaarbank, welke ,,moeder" nu de moeilijke periode
doormaakt van het noodzakelijk zelfstandig wor-
den van de ,,dochter", waarbij de „dochter" de
verbinding met de ,,moeder" niet geheel verbreken
mag, aldus de heer Kuiper.
Voorts werd de afvaardiging van het gemeente-
bestuur van Vorden welkom geheten, waaruit mo-
ge blijken, aldus de heer Kuiper, het belang van
onze spaarbank voor de gemeenschap Vorden, iets
waarvoor wij tegelijk gevoelig en dankbaar zijn.
Ook werden zij welkom geheten die betrokken wa-
ren bij het ontwerpen en de bouw van het nieuwe
kantoor met bovenwoning, terwijl ook de verte-
genwoordiging van de Spaarbankbond in het wel-
komstwoord werd betrokken.
Hierna gaf de voorzitter een overzicht van 150 jaar
Nutsspaarbank in Vorden. De opric'htingsbijeen-
komst van de spaarbank werd gehouden ten huize
van wijlen de heer H. Stroman, waarbij Baron van
Westerholt tot president werd gekozen. Zij die de
naam van de spaarbank steeds hebben hoog ge-
houden zijn bv. de voorzitters de heren P. G. Gal-
lée; R. Numans; H. A. Albers; mr J. Rombach;
J. W. Klein Lebbink; H. van de Wal en B. A. Al-
bers de laatste tot l juli 1967 toen hij werd op-
gevolgd door de huidige voorzitter.

Het hoeft in feite niet afzonderlijk vermeld te wor-
den dat het Nutsdepartement steeds veel belang-
stelling heeft getoond voor de spaarbank, hetgeen
mede tot uiting komt in de statuten van de bank.
Het bestuur wordt nl. benoemd door het bestuur
van het Nutsdepartement uit een bindende voor-
dracht van twee personen voor elk te vervullen ze-
tel, door het bestuur van de spaarbank opgemaakt.
Een bestuurslid wordt door het bestuur van het
departement uit zijn midden gekozen. Uit een en
ander ziet men de enge verbondenheid ussen het
Nutsbestuur en de Nutsspaarbank, aldus de heer
Kuiper.

Onze overtuiging is dat de Nutsspaarbank een

funktie vervult in de gemeenschap en wij voelen
het mede daarom als opdracht zorg te dragen dat
het deze funktie ook kan blijven vervullen in de
toekomst. De klant van de toekomst zal aan de
bank hogere eisen gaan stellen, sparen alleen zal
steeds minder voorkomen. Levensgroot komt nu
het probleem naar voren hoe een kleinere bank
aan de nieuwe uitgebreider eisen kan voldoen,
waarvan wel de voornaamste is de uitbreiding van
het assortiment diensten. Dit zal slechts mogelijk
zijn, zo vervolgde de heer Kuiper, door een sa-
menwerking, een samenwerking enerzijds geënt
op overkoepelende organisaties met daardoor in-
vloed op de werkwijze en het bestuur van de af-
zonderlijke spaarbank, anderzijds bestaande uit een
samenwerking met anderespaarbanken uit de
streek. Tot slot van zijn ^^evoering vertelde de
heer Kuiper dat de inlagen DIJ de bank de 3 miljoen
hebben overschreden met als aantal inleggers 1463.
Namens het gemeentebestuur sprak hierna burge-
meester A. E. van Arkel. Nog ligt ons allen vers
in het geheugen de luist^J^ke viering van het
150-jarig bestaan van het^Witsdepartement Vor-
den, of er vindt opnieuw een jubileumherdenking
plaats in het kader van het Nutsdepartement, aldus
begon de heer Van Arkel zijn rede.
De Nutsspaarbank is altijd gestadig gegroeid en er
is thans ruim 3 miljoen ingelegd. Een eigen bank-
gebouw heeft de bank tot dusver nooit gehad, men
woonde altijd bij anderen in. Hieraan is vandaag
officieel een einde gekomen. Ik bedank het bestuur
van de bank voor het in mij gestelde vertrouwen
door mij de sleutel van het nieuwe bankgebouw
ter hand te stellen, ten einde het gebouw te kun-
nen openen. Begrijpelijk is, aldus de heer Van Ar-
kel, dat u mij terzelfdertijd niet ook de sleutel van
de kluis heeft toevertrouwd, al zou zo'n geste in
verband met de benarde positie van de gemeente-
financiën mij wel aagenaam zijn geweest, ter be-
spoediging van de uitvoering van een aantal ur-
gente kapitaalswerken, waarvoor in de gemeente-
kas nog geen financiën beschikbaar zijn.
De burgemeester bracht de archtikt, de heer Bak-
ker, dank voor de wijze waarop deze het oude win-
kelpand, waarin de schoenmakerij van de heer
Albers was gevestigd, heeft verbouwd tot een
bankgebouw, annex bovenwoning. Het gebouw be-
tekent een aanwinst voor ons dorp en een verfraai-
ing van de Dorpsstraat. Spreker hoopte dat het
aantal inleggers bij de bank zal toenemen en dat
de werkzaamheden van de Nutsspaarbank het spa-
ren van de ,,gemene man" zal bevorderen, aldus
besloot de heer Van Arkel zijn toespraak. Namens
het gemeentebestuur overhandigde hij een geschenk
onder couvert.

Namens het Nutsdepartement sprak mr J. Rom-
bach. Hij memoreerde o.a. dat de spaarbank op l
juli 1823 102 deelnemers telde waarvan 37 dienst-
boden. Een jaar later werd besloten de bank en
het Nutsdepartement van elkaar te scheiden. De
heer Rombach hoopte dat het bestuur van de bank
en het Nutsdepartement steeds op prettige wijze
mogen samenwerken. Hij bood een lamp aan.

Nadat ook een bestuurslid van de Spaarbankbond
zijn gelukwensen had aangeboden rbacht de heer
Kuiper alle sprekers dank voor hun waarderende
woorden en de ontvangen cadeaus. Ook mocht het
bankbestuur bloemstukken en cadeaus in ontvangst
nemen van o.a. spaarbanken uit omliggende plaat-
sen.

Optreden jeugdtoneelgroep

Op dinsdag 27 mei a.s. zal de Gemengde Jeugd-
toneelgroep „Zonder Naam" in zaal Schoenaker
voor de eerste maal voor het voetlicht komen. Op-
gevoerd zullen worden ,,De W^onderfiets" en „Ro-
mance in C" onder regie van de heer Van de Sligte.
Deze jeugdtoneelgroep, welke nu al een 20-tal
jongens en meisjes telt in de leeftijd van 14-20 jaar,
werd voor enige maanden geleden opgericht op
initiatief van broeder Canutus Schilder ofm en de
heer H. v. d. Sligte. Men hoopt dat door dit eerste
optreden de kennismaking met het toneelminnend
publiek in goede aarde zal vallen.

Gevonden voorwerpen
Enige bromfietssleutels, een bougie en een schroe-
vendraaier; l paar rood-wit-blauw gekleurde Grol-
se wanten; l rode portenionnaie waarin f 2,50; l
bankbiljet van 100 gulden; l zilveren schakelarm-
band met veiligheidskettinkje; 2 sleuteltjes aan
een ring met hanger; l lichtblauw, wollen meisjes-
vest; l paar zwarte lederen gevoerde dameshand-
schoenen; l plastic zak waarin 4 witte overhemden;
12 blikjes erwtensoep met worst merk „Hero"; l
zilveren bedelarmband met 2 bedeltjes.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden
tot het groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuis-
straat 5 te Vorden, telefoon 05752-1230.

L.R.V. „De Graafschap"
Op de in Ruurlo gehouden ruiterdag op Hemel-
vaartsdag hebben diverse ruiters suksessen behaald.
B. Wunderink werd met Zirona no. l in groep 3
springen L; B. Wagenvoort behaalde een 2e prijs
met Enusa in dressuur ring 7 terwijl het viertal een
5e prijs behaalde.

Vordense ballon in Keulen
Een Vordense luchtballon heeft een verrassend
lange reis gemaakt; Joke Wiggers en haar vriendin
Yvonne Koers uit de Kranenburg lieten op zater-
dag 19 april de ballon op die zij gekregen' hadden
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
firma Albers, het luchtruim kiezen.
Wie schetst hun verbazing toen zij dinsdagmorgen
jl. een brief ontvingen uit Keulen. De ballon bleek
daar op 4 mei te zijn gevonden door de 4-jarige
Ralf Hamanns, Sebastiobstrasze 121.

Inbraak
In de nacht van zondag op maandag werd in de
slijterij „'t Wapen van Vorden" ingebroken. Na
de ruit uit de winkeldeur verwijderd te hebben
hadden de heren vrij spel. Vermist werd een liter
Brandenbarg's citroen en een klein bedrag aan wis-
selgeld.

J. Pardijs provinciaal kampioen
Leden van de afdeling Vorden van Jong Gelre
hebben zaterdag in de Betuwe deelgenomen aan
een oriënteringsrit met als inzet het provinciaal
kampioenschap van deze jongerenorganisatie.
Aan de rit, die een lengte had van 70 km, werd
door 40 personen deelgenomen. Start en finish wa-
ren bij Kerk-Avezaath (nabij Tiel). Jöhan Pardijs
uit Vorden werd winnaar terwijl zijn broer Dick
op de tweede plaats beslag wist te leggen. G. Gos-
selink, eveneens uit Vorden, eindigde op de vijfde
plaats.

T Mej. A. D. W. C. Arriëns
In de nacht van 16 op 17 mei is in Eefde mej.
Arriëns verongelukt. Waarschijnlijk oververmoeid
is zij tegen een boom gereden en zij was op slag
dood.
Mej. Arriëns heeft vanaf het moment dat haar
vader burgemeester van Vorden werd in 1918, in
onze gemeente gewoond. Het zou moeilijk zijn haar
vele belangen en aktiviteiten in en buiten het dorp
op te noemen. Wat zij deed, deed zij met volledige
inzet van haar kapaciteiten en met grote voortva-
rendheid. Wij leerden haar kennen als hulpvaardig
en trouw. Haar vele vrie^«i, maar ook vele dorps-
genoten, zullen haar heCTigaan ervaren als een
groot gemis.

J. H. M. Staring-de Mol van Otterloo.

ig enBrandweeroef eni
demonstratie
Dat er door samenwerking heel wat tot stand kan
worden gebracht hebben de Hengelose brand-
weerlieden, leden van de EHBO, de rijkspolitie
en de reservisten hiervan met de leden van de Vor-
dense brandweer dinsdagavond weer bewezen met
een gezamenlijk gehouden brandweeroefening en
demonstratie nabij de boerderij „Het Mispelkamp"
in plan Boonk.
Tegen half acht loeide de sirene over ons dorp. In
een oud gebouwtje was de fik gestoken en enige
luide knallen waren aanleiding dat bovengenoemde
leden zich ijlings naar de plaats van de brand
spoedden. Met alle macht werd de brand bestreden
waarbij ook enkele gewonden gered werden en
weggevoerd.
Na afloop van de demonstratie werd in café Bloe-
mendaal een nabeschouwing gehouden waarbij
wethouder Lenselink als vertegenwoordiger van het
gemeentebestuur de deelnemers toesprak waarin
spreker er zijn blijdschap over uitsprak dat door
dergelijke oefeningen de prettige samenwerking
onderling tot uiting kwam.
Ook brandweerkommandant van Vorden, de heer
J. v. d. Broek, sprak er zijn voldoening over uit dat
deze oefening en demonstratie als zeer geslaagd
mocht worden beschouwd.
Onder het genot van een verversing werden nog
menige ervaring onderling uitgewisseld.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

MENEER DE REDAKTEUR,

Naar aanleiding van het verslag van de ledenver-
gadering van de v.v. Vorden, opgenomen o.a. in
het Zutphens Dagblad (ook in dit nummer red.),
zou ik gaarne de lezers van Contact onze zienswijze
over redelijk en onredelijk duidelijk maken.
Er werd gesteld dat de v.v. Vorden ons het gratis
gebruik van toiletten en kleedkamer heeft aange-
boden. Dit is pertinent onjuist. Het bestuur van
Vorden rekende 50 gulden voor het gebruik van
de toiletten en kleedkamer en bood 10 percent van
de omzet als kompensatie aan. Daarenboven zou
een flesje frisdrank 65 cent moeten kosten (winst
40 cent). Dit was het aanbod, we konden het aan-
nemen of afwijzen.
Door het gemeentebestuur was, na overleg met een
bestuurslid van Vorden, aan Sparta verboden (n.b)
zelf te zorgen voor verkoop van frisdrank, tegen
een redelijke prijs, zodat met de baten uit deze
verkoop de onkosten voor de organisatie van de
Jeugddag gedekt of nagenoeg gedekt konden wor-
den. Onredelijk is volgens ons de baten toe te de-
len aan een sportvereniging die een gebouw heeft
op het Gemeentelijk Sportterrein en de kosten te
laten aan de sportvereniging die een sportdag or-
ganiseert voor meer dan 1000 kinderen. Het bestuur
van Sparta betreurt deze gang van zaken, daar zij
zelf ijvert voor een goede samenwerking met andere
sportverenigingen.

Mevrouw N. Sikkens-Meijer,
voorzitster gymnastiekvereniging Sparta.

Bond van Staatspensionering
Naar ons werd medegedeeld vond maandagavond
jl. in café „de Zon" een bestuursvergadering plaats
van bovengenoemde afdeling onder leiding van de
heer G. Koerselman jr.
Na een kort welkomstwoord wees spreker er in zijn
openingswoord op dat er nog alijd de helft van
de 65-jarigen in ons land in armoede moest leven
en het krap hebben. Voor hen is er geen oude dag
weggelegd zonder financiële zorgen. Zij hebben
geen deel aan de vele moderne gemakken omdat
de financiën hiertoe ontbreken.
Verder kwam ter tafel dat er behoefte bestaat bij
de gepensioneerden om te komen tot een ontmoe-
tingsmiddag om met elkaar eens van gedachten
te kunnen wisselen. Het dagelijks bestuur juichte
deze gedachte toe en sprak de hoop uit dat deze
samenkomst uit mocht groeien tot een hechte band
met de leden onderling.
Bij nader overleg werd de eerste middag vastge-
steld op 2 juni a.s. in een zaal van café „de Zon".
Ook niet-leden worden uitgenodigd deze middag
bij te wonen. Voor verdere inlichtingen kan men
zich vervoegen bij het dagelijks bestuur.

Jong Gelre
Alvorens de dames van Jong Gelre aan de laatste
ledenvergadering van het seizoen begonnen, vond
er eerst een gezellige oriënteringswandeling plaats
o.a. door het Vordensebos. De eerste prijs behaal-
den Diny Lenselink en Henny Koning.
Daarna was er bestuursverkiezing. In de plaats van
de presidente, mejuffrouw T. Pardijs, die zich niet
meer herkiesbaar stelde, werd gekozen mejuffrouw
R. Pelgrum.
Mejuffrouw J. Weenk bracht de scheidende presi-
dente dank voor al het werk dat zij voor de ver-
eniging heeft gedaan. Mejuffrouw Pardijs ontving
hiervoor een blijk van waardering.

Kollekte Rode Kruis
Weet u, dat het Rode Kruis altijd overal en ieder-
een helpt, dat het Rode Kruis ieder jaar honderden
gewonden, chronische zieken en invaliden verzorgt
en levensblijheid schenkt; dat een leger Rode
Kruisvrienden geheel belangeloos hun vrije tijd
geeft; dat een rijke, die geen naastenliefde beoe-
fent am is; dat een arme, die nog iets voor zijn
medemens over heeft, innerlijk rijk is; dat ook het
„penninkske der weduwe" zeer gewaardeerd
wordt?
Weet u dat alles, dan zult u zeker de jaarlijkse
kollekte steunen (leest u ook de adverentie in dit
blad).

Door met 8—l van Zutphcn V te winnen slaag-
den de spelers van Vorden VI er zondagmiddag
in het kampioenschap te behalen. Reeds na vijf
minuten scoorde Pardijs het eerste doelpunt. Even
later bracht Dijkman de stand op 2—0 waarna
Pardijs voor een 3—O rust stand zorgde.
In de tweede helft ging het doelpunten festij n door.
Pardijs (2 x); H. Schouten, Dijkman en W. Hue-

tink scoorden voor Vorden en daar ook Zutphen
eenmaal het net wist te vinden, brak het einde aan
met de stand 8—/.

Na afloop mocht de Vordense aanvoerder Roth-
man bloemen van zijn Zutphense kollega in ont-
vangst nemen. Voorzitter de heer Kuiper van Vor-
den kwam eveneens zijn gelukwensen aanbieden.



ver-

Mutaties bij v.v. Vorden

Voor de vrijdagavond in de kantine gehouden
gadering van de v.v. Vorden bestond flinke be-
langstelling. In zijn openingswoord memoreerde
de voorzitter, de heer W. Kuiper, allereerst de re-
sultaten van de elftallen in het bijna afgelopen sei-
zoen.
Het tweede elftal hielp ons eerst van de zenuwen
af door zidh op fraaie wijze te handhaven in de Ie
klas. Ook Vorden I wist het eerste klasserschap,
zij het op het nippertje, te konsolideren. Het doet
me als voorzitter groot genoegen dat we twee elf-
tallen hebben die uitkomen in de eerste klas GVB.
Het derde elftal van Vorden heeft nog een goede
kans op het kampioenschap, terwijl Vorden VI zo
langzamerhand een kampioenschap als iets van-
zelfsprekends beschouwt. De overige seniorenelf-
tallen hebben het ook niet slecht gedaan, alsmede
de junioren waarvan C2 op een goede 2e plaats
is geëindigd. De heer Kuiper bracht allen dank die
het afgelopen seizoen hun medewerking aan de ver-
eniging hadden gegeven. Medegedeeld werd dat
Vorden met de pupillen zal meedoen aan de avond-
vierdaagse van Sparta.
Een bestuursvoorstel inzake verhoging van de kon-
tributiegelden werd door de vergadering aangeno-
men. De voorzitter verklaarde dat de kontributie-
verhoging o.a. nodig is voor de financiën die ge-
moeid zijn met het kontrakteren van de heer Top
als trainer, terwijl bovendien elk kwartaal de kan-
tine afgelost moet worden. De overgang van de
oude naar de nieuwe trainer is overigens prettig
verlopen, aldus de heer Kuiper die vervolgens de
kantinebeheerder dank bracht voor de wijze waar-
op deze de kantine beheert. Wij zijn zeer tevreden
aldus de voorzitter.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende lid
de heer F. Smit herkozen. In de plaats van de heer
Eijerkamp werd gekozen de heer A. L. Velhorst.
In vefband met het 40-jarig jubileum dat eind au-
gustus zal plaatsvinden zal het bestuur in zijn oude
samenstelling tot die tijd aanblijven. Tegen die tijd
zal dan de heer Kuiper tevens afscheid nemen als
voorzitter van de vereniging. De heer Eijerkamp
die gedurende een aantal jaren op goede wijze
het 2e sekretariaatschap heeft verricht werd hier-
voor door de voorzitter dank gebracht.
De elftalkommissie blijft altijd het moeilijkste deel
van de vereniging. De heren H. v. d. Barg, J. Pep-
pelman en J. Jansen zullen het volgend seizoen
geen deel meer van de kommissie uitmaken. Zij
werden dank gebracht voor de werkzaamheden.
Bij wijze van experiment zal het eerste en tweede
elftal volgend seizoen door twee personen worden
vastgesteld. Dit zal zijn de trainer de heer Top,
terwijl de heer A. Nijenhuis het duo zal kom piete-
ren. De heren T. Buunk, W. Berkelder en J. Hil-
ferink zullen de overige elftallen samenstellen. De
heer Jansen zal zich uitsluitend belasten met de
sekretariaatswerkzaamheden van de elftalkommis-
sie. Getracht zal worden op korte termijn leiders
te vinden die de verschillende elftallen zondags zul-
len begeleiden. De heer W. Berkelder zal de trai-
ning van de lagere elftallen weer voor zijn rekening
nemen. De jeugdkommissie zal het volgend seizoen
bestaan uit de heren F. Meijerman, W. Sloetjes,
J. Golstein, G. Hulshof, W. Siebelink, B. Nijen-
huis en W. Golstein. De heer Hendriksen zal de
training van de junioren gaan verzorgen. De pu-
pillenkommissie bestaat uit de heren Van Houte,
De Boer, Schmitz en Stoltenborg. Laatstgenoemde
zal samen met de heer Brandenbarg tevens het club-
blad verzorgen.

Voetbalvereniging Vorden betreurt houding van
gymnastiekvereniging Sparta

Tijdens de jaarvergadering meende de voorzitter
van Vorden, de heer Kuiper, een en ander uit de
doeken te moeten doen.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat er op za-
terdag 31 mei op het gemeentelijk sportpark te
Vorden een jeugddag zou plaatsvinden van de
turnkring ,,De Graafschap". De organisatie is in
handen van de Vordense gymnastiekvereniging
Sparta. Inmiddels heeft Sparta besloten deze turn-
dag te houden op het het terrein van de s.v. Ratti.
In een onlangs ingezonden artikel in Contact sug-
gereerde de gymnastiekvereniging dat het niet
plaats kunnen vinden van de turndag op het ge-
meentelijk sportpark min of meer te wijten is aan
de voetbalvereniging Vorden, die zoals bekend
haar voetbalwedstrijden daar speelt.
Zoals u weet, aldus de heer Kuiper, betaalt de voet-
balvereniging Vorden aan de gemeente huur ten-
einde gebruik te kunnen maken van de terreinen.
De kantine annex kleedgelegenheid is evenwel ei-
gendom van Vorden. Toen dus Sparta kwam met
het verzoek deze turndag op het gemeentelijk sport-
park te organiseren, heert de voetbalvereniging
Vorden zich tot het gemeentebestuur gewend om
te overleggen tegen welke kondities Sparta van
de kleedgelegenheid en kantine gebruik zou maken.
De gymnastiekvereniging Sparta zou gebruik mo-
gen maken van de kleedgelegenheid en de kantine.
Bovendien stelde Vorden voor dat Sparta 10 per- l
cent van de omzet (uit de kantine) zou meekrijgen.
Dit leek ons een goed voorstel en wij meenden het
goed met Sparta mede in aanmerking genomen dat
de voetbalvereniging altijd kosten maakt in dit ge-
val o.a. schoonmaken van de gebouwen, aldus de
heer Kuiper. Na bespreking met de gymnastiek-
vereniging Sparta kon men niet tot overeenstem-
ming komen.

EHBO oefenavond

Om een goede stunt ujt te halen en de mede-EH
BO'ers eens goed aan het werk te zetten namen
twee bestuursleden van de afdeling Vorden het
initiatief om tijdens de oefenavond naar een ge-
fingeerd verkeersongeval vlak bij het oefenlokaal te
kijken. Dit kon gebeuren dankzij de medewerking
van de plaatselijke politie, die waarheidsgetrouw
meehielp om alles echt te doen gelijken.
Op het parkeerterrein voor het politiebureau reed
zogenaamd een bromfietser op een stilstaande au-
to hetgeen twee zeer ernstig gewonden opleverde.
De EHBO-ers die ijlings gewaarschuwd werden en
ter hulp schoten keken hun ogen uit toen ze daar
twee hevig bloedende gewonden op een afstand
zagen liggen. Dichterbij gekomen bleken de patiën-
ten niet te bloeden maar goed van schmink te zijn
voorzien. Toch werd alle aandacht aan de patiën-

ten geschonken en daarbij diverse zeer ernstige
verwondingen gekonstateerd. Alles werd ter plaat-
se deskundig verbonden voor vervoer naar het zie-
kenhuis. Al met al een zeer geslaagde oefening.

Rally Vordense Honden Club

Vele hondenliefhebbers uit onze streken maar ook
van veraf, hebben het fraaie weer op Hemelvaarts-
dag benut om hun viervoeter eens een heerlijke
dag te gunnen. De Vordense Honden Club had
haar jaarlijkse hondenrally georganiseerd, een unie-
ke voetzoektocht door de fraaie bosrijke omgeving
van het achtkastelendorp.
Het leek bij de start soms veel op een hondenmo-
deshow, want alerlei rassen waren door hun eige-
naren als deelnemer opgegeven.
De groepen werden beurtelings met de in hun be-
zit zijnde routekaart in tegengestelde richting op
het spoor gezet. Van de deelnemers, sommigen
hadden hun hele familie meegenomen met 4-5 hon-
den, waren er velen die de ruim 2 uur durende
wandeling vlot uitliepen.

Tegen zes uur kon de voorzitter van de Vordense
Honden Club, de heer A. Verkerk, de uitslag be-
kend maken. Omdat er een aantal deelnemers wa-
ren die O strafpunten hadden, moesten deze een
soort examen afleggen (inplaats van loting). Me-
vrouw M. Neimeyer-de Bruin uit Doetinchem
slaagde met vlag en wimpel, aldus de voorzitter en
mocht dan ook de fraaie wisselbeker in ontvangst
nemen. Er waren liefst 5 deelnemers met slechts
l strafpunt nl. 2. G. Akkerman, Dieren; 3. J. Ad-
dink, Zutphen; 4. Lenselink, Vorden; 5. Schot,
Lochem; 6. D. J. Kappert, Laren Gld. De volgende
prijswinnaars hadden 2 strafpunten: 7. Luimes,
Vorden; 8. Rouwenhorst, Vorden; 9. Brummelman,
Vorden. Met vijf strafpunten kwamen voor een
prijs in aanmerking: 10. Barnard, Barchem; 11. F.
Schmitz, Vorden; 12. Gotink, Vorden; 13. R. H
van Dijk, Vorden; 14. H. Luessink, Zelhem; 15
Vreman, Vorden; 16. Jansen, Vorden; 17. H
Smeenk, Brummen; 18. Gerritsen, Vorden; 19. On
stenk, Steenderen. Tien strafpunten: 20. J. Dam-
mers, Hoorn; 21. Boersbroek, Warnsveld; 22. M
Radstake, Vorden; 23. D. Bosch, Vorden; 24. P
v. d. Brink, Doetinchem; 25. A. Smeenk, Empe
26. N. Rietbergen, Doetinchem; 27. H. N. Postma
Enschede; 28. R. Rienstra, Ruurlo; 29. Zuster v
d. Schoot, Vorden.

De wisselbeker van de Vordense Honden Club
die verleden jaar gewonnen werd door de heer D
Pardijs, werd door deze met sukses verdedigd
want hij verwierf dit kleinood voor de tweede maal
Deze beker was beschikbaar voor de eiqen leden
van de VHC.
De heer Verkerk dankte tot slot alle deelnemer:
voor hun deelname en hoopte hen het volgend jaar
terug te zien. Ook de medewerkers aan de kontro-
leposten en de heren boswachters dankte hij har-

üjzen beschikbaar hadden
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Zondagvoetbal

Vorden verslaat Ratum
Vorden heeft de kompetitie besloten met een fraaie
6—3 zege op Ratum. In de eerste helft werd er
door de geelzwarten aanvallend goed gespeeld, spe-
ciaal de jeugdige Rensen liet een goede indruk ach-
ter. Verdedigend klopte het deze middag bij Vor-
den lang niet altijd.
Het eerste doelpunt liet in deze wedstrijd niet lang
op zich wachten. Bij een schermutseling voor het
Ratumdoel kwam de bal via Hendriksen bij Dostal
die scoorde O-—1. Een kwartier later bracht Jansen
de stand met een afstandsschot op O—2. De be-
zoekers bleven sterker. Tien minuten voor de rust
werd de doorgebroken Dostal binnen de beruchte
lijnen ten val gebracht de toegekende strafschop
werd door Nijenhuis benut O—3. Vlak voor de rust

telijk evenals allen die
gesteld.
Namens de deelnemers was de heer Neimeyer uit
Doetinchem de tolk. Hij bracht een welgemeend
kompliment aan het bestuur voor de uitstekende
organisatie van deze dag.

Bijeenkomest
Onder leiding van presidente mejuffrouw M. Vos-
kamp hield de afdeling Vorden van de CPJ in café
Bloemendaal een bijeenkomst. In deze vergadering
werd met veel enthousiasme gewerkt aan het ma-
ken van kollages.
De bondsdag zal in het teken van „invasie" staan.
Verder werd besloten om op 30 mei a.s. de heer A.
Jansen uit Hengelo uit te nodigen om te komen
spreken over het onderwerp ,,onderzeebootvaart".

Avondvierdaagse Vorden

Zoals u twee weken terug in Contact hebt kunnen
lezen, organiseert de gymnastiekvereniging Sparta
onder auspiciën van de Nieuwe Unie van Wandel-
verenigingen voor de tweede maal de avondvier-
daagse te Vorden.
De UNW doet dit al voor de 25e maal, een bewijs,
dat dit sportgebeuren veel plezier en voldoening
geeft aan de deelnemers. Een plaatsgenote heeft
zich nu ook al weer aangemeld om voor de 15e keer
aan een avondvierdaagse mee te doen en ze doet
dit met evenveel plezier als toen ze voor de eerste
keer meewandelde. De jubilea hebben de organisa-
toren doen besluiten, kosten noch moeiten te spa-
ren om deze avondvierdaagse tot een festijn te
maken.

Waren er vorig jaar ruim 650 tippelaars, dit jaar

inschrijvingen die nu al zijn gedaan, wettigen deze
verwachtingen. Ook zien we al vele groepen, die
druk aan het trainen zijn, hoewel trainen? We kun-
nen beter zeggen dat deze verenigingen, groepjes
en individuele wandelaars al vast een voorproefje
nemen. Want het wandelen in het afwisselende
landschap, bossen in alle tinten groen, akkers, wei-
den gestoffeerd door rood- en zwartbont vee en
heide met dennen en ritselende berken, is een waar
genoegen. En bij dat genoegen komt dan nog dat
men na een paar fikse wandeltochten de avondvier-
daagse met vertrouwen tegemoet kan zien. Trai-
ning, goed schoeisel en schone sokken zonder stop-
pen en de blarenprikkers moeten werkeloos toezien.
Een jongen vroeg vorig jaar om iedere week een
avondvierdaagse want dat vond hij wel het einde.
Om hieraan te voldoen is moeilijk, maar aan één
avondvierdaagse per jaar besteden de organisato-
ren al hun kunnen en tijd. De routes zijn opnieuw
bekeken en waar mogelijk gewijzigd of geheel
vernieuwd. Ook de plannen voor de intocht moch-
ten we even inzien (maar niet verklappen) en het
belooft dit jaar weer iets moois te worden. Zelfs
zo, dat dit alleen al een reden zou zijn om mee
te doen.

Nog meer nieuws: Ie de mogelijkheid om dinsdag
10 juni te starten als men op zaterdag beslist niet
kan meedoen en 2e de mogelijkheid om deel te ne-
men aan één of méér avondtochten. Ook hiervoor
ontvangt men een herinnering, de kosten bedragen
1,60 per avondtocht. U ziet redenen en mogelijk-
heden genoeg om mee te doen. We wensen u veel
plezier en sukses.

Nieuwenhuis doeltreffend af 4—0.
In de tweede helf t deden de geel-zwarten het wat
kalmer aan. Reeds na twee minuten bleef de Vor-
dense achterhoede staan waardoor linksbinnen
Lenselink van Ratum gemakkelijk tegen kon sco-
ren l—4. Aan de andere kant kreeg Vorden we-
derom een strafschop toegewezen toen Nieuwen-
huis werd gevloerd. Het was opnieuw Nijenhuis
die scoorde l—5. Een kwartier voor tijd was Len-
selink de Vordense defensie te vlug af hetgeen
2—5 betekende. Vijf minuten voor tijd bracht
Weenink de stand op 3—5. Nijenhuis ondernam in
de laatste minuten een solo en maakte het halve
dozijn vol 3—6.

Eibergse Boys II - Vorden II
Ondanks het feit dat de Vordenaren deze wed-
strijd slechts met tien man speelden gelukte het
de Boys een magere l—O overwinning te beha-
len. Dat er niet meer goals vielen was in de eerste
plaats te wijten aan het feit dat Eibergen diverse
goede kansen liet liggen, terwijl bovendien de Vor-
dense doelman Golstein in een uitstekende vorm
stak.
Direkt na de aftrap namen de Boys het initiatief
en speciaal via de rechtervleugel werden er goede
aanvallen opgezet. Nadat de bal eenmaal tegen
de paal was geschoten door de midvoor kreeg aan
de andere kant Buunk plotseling een goede moge-
lijkheid de score te openen. De Eibergenkeeper red-
de echter fraai. Na een half uur werd het l—O
toen de midvoor van de thuisclub van dichtbij raak
schoot.
In de tweede helft een voordurend Eibergenoffen-
sief, dat mede door^felman Golstein geen doel-
punten opleverde. D^^/ordense aanvoerder Vel-
horst speelde deze morgen zijn laatste wedstrijd
voor Vorden II.

Dierense Boy^ Vorden III
Vorden III heeft zijn supporters zondag in Dieren
wel heel lang in spanning laten zitten want met
nog 20 minuten spelen had Dierense Boys een vei-
lig lijkende 2—O voorsprong. Het slotoffensief
van de Vordenaren leverde echter 4 doelpunten
op zodat Vorden III en Pacelli II via een beslis-
singswedstrijd uit moeten maken wie de kampioens-
vlag mag hijsen.
Ondanks een Vordenoffensief nam de thuisclub
na tien minuten door de rechtsbuiten met l—O de
leiding. Deze stand bleef tot aan de rust gehand-
haafd.
In de 10e minuut van de tweede helft scoorde Die-
ren het tweede doelpunt. Uit een voorzet van G.
Nijenhuis verkleinde Golstein na 25 minuten de
stand tot 2—1. Door een fout van de keeper werd
het door Golstein even later 2—2. Een door Eg-
gink genomen vrije schop dat van richting werd ver-
anderd bepaalde de stand op 2—3, waarna Gol-
stein vlak voor tijd de bezoekers definitief in vei-
lige haven bracht 2—4.

Vorden IV - De Hoven V
Doordat de thuisclub met slechts 9 man begon was
tiet al snel 2—O voor De Hoven. Door Hoevers
werd het l—2 waarna Zweverink uit een vrije
schop voor een 2—2 ruststand zorgde.
In de tweede helft nam De Hoven opnieuw de lei-
ding. De Vordense aanvoerder Hoevers zorgde er
tenslotte voor door twee voortreffelijke goals te
scoren dat de punten in Vorden bleven. De Hoven
s door deze nederlaag gedegradeerd.

Be Quick V - Vorden V
Vorden V heeft het tegen Be Quick (dat reeds
campioen was) niet kunnen bolwerken en verdiend
met l—3 verloren. Voor de rust was het een ge-
ijkopgaande strijd waarbij de Vordense voorhoede
diverse goede kansen liet liggen. Na 20 minuten
namen de bezoekers de leiding O—1.
)e tweede helft was plm. 10 minuten oud toen de

Zutphenmidvoor de stand op O—2 bracht. Nadat
de score tot O-—3 was opgevoerd gelukte het Span
de eindstand op l—3 te brengen.

Voetbalprogramma
Het programma voor de s.v. Ratti afdeling zater-
dag luidt: AZSV V—Ratti I; AZSV VIII—Ratti
II; Ratti A—Zutphen Al; Ratti Cl—Sp. Brummen
C2.

Zaterdag voetbal

Ratti jeugd won eerste prijs
De C-pupillen van de s.v. Ratti zijn er tijdens het
te Borculo georganiseerde jeugdtoernooi van de
Leo-stichting in geslaagd om op fraaie wijze beslag
te leggen op de eerste plaats in de C-klasse.
Ratti behaalde in de morgenuren reeds een 5—0
overwinning op de jeugd van KSV maar tegen
Loil C sneuvelde men met ere l—0. Ook werd een
fraaie overwinning van 4—2 behaald op Klein

Borculo C. Daar zowel Klein Borculo als Ratti 4
punten bleken te hebben moest er een beslissings-
wedstrijd tussen deze beide jeugdteams worden ge-
speeld. In dit duel scoorde Haverkamp voor rust
vanuit een vrije trap een subliem doelpunt l—O
maar in de tweede helft reduceerde Klein Borculo
haar achterstand en kwam gelijk. Na genomen
strafschoppen werd Ratti uiteindelijk winnaar en
mocht de fraaie beker in ontvangst nemen evenals
een herinneringsvaantje dat aan elke speler werct
uitgereikt. Om de 3e en 4e prijs moesten KSV en
Loil nog kampen waarbij Loil met 2—l won.

Ratti a-pupillen tweede

Op het sportterrein van de v.v. Klein Dochteren
te Lochem werd een beslissingswedstrijd gespeeld
tussen de pupillen van Ratti A en Sp. Lochem A.
Daar beide elftallen in de Onderlinge Pupillen-
kompetitie evenveel punten hadden, moest er een
beslissingswedstrijd worden gespeeld om de 2e en
3e plaats.
Het jeugdteam van Witkampers A uit Laren werd
onlangs al kampioen in deze poule met 21 punten.
Heuvelink scoorde reeds in de eerste helft het
enigste en naar later bleek ook winnende doelpunt
vanuit een corner over links. Ratti bleef ook na de
rust sterk in de meerderheid en won tenslotte ver-
diend met l—0.
De jeugdleider van Klein Dochteren, de heer Men-
gerink reikte de tweede prijs (een beker) uit aan
de Ratti-aanvoerder.

Touwtrekken

Medler touwtrekkers wonnen

De aktieve touwtrekkers uit het Medler hebben
zondag weer met sukses deelgenomen aan het
bondstoernooi dat door de TTV Bekveld te Hen-
gelo Gld werd georganiseerd.
In de 640 kg-klasse werd een zware strijd gele-
verd. Medler I dat onlangs ook in Borculo de over-
winningstrofee mee huiswaarts nam, ondervond nu
van Bekveld I in eigen home zware tegenstand.
Toch konden Knoef c.s. zowel rivaal Bekveld als
Heure II over de streep trekken en de eerste prijs
in de wacht slepen met 6 punten.
Medler III kreeg het in de C-klasse te kwaad met
Bekveld II dat over een enorm uithoudingsvermo-
gen bleek te beschikken. De Hengelose jongelui
zegevierden, maar de Vordenaren werden eervol
tweede.
In de A-klasse legde Medler II beslag op de twee-
de plaats met 2 winstpunten. Een mooi sukses
van de Vordense mannen.

AGENDA

Iedere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

22 mei Herv. Vrouwengroep dorp
29 mei Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
29 mei Herv. Vrouwengr. Wildenborch
31 mei Jeugddag op het Ratti sportter.

organisator ,,Sparta"
10 juni Vergadering vogelver. ,,Ons Ge-

gen" in café ,,de Zon"
11 juni Bejaardentocht
11 juni Avondvierdaagse
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
14 juni Avondvierdaagse
14 juni Kinderfeest buurtver. Julianalaan
21 juni Ronde van Vorden
26 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de

Gereformeerde kerk

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

Volleybal

Dash-nieuws

Op Hemelvaartsdag trok de volleybalvereniging al
vroeg in de morgen er op uit om deel te nemen aan
een groot toernooi in het Overijsselse Heino.

Dash heeft daar deelgenomen met twee dames- en
twee herenteams, die resp. uitkwamen in de 3e en
4e afdeling en in de tweede en derde afdeling.
Geen enkele van de vier teams zag kans door te
stoten tot een finale al werden toch wel wat punt-
jes vergaard. Dit is ook niet zo verwonderlijk als
men nagaat dat dit de eerste keer is dat Dash aan
een toernooi deelnam.

Bij een bestuursvergadering van twee weken gele-
den zijn twee punten naar voren gekomen die erg
belangrijk kunnen zijn voor Vorden en met name
voor de jeugd. Dash is nl. van plan om op 21 juni
's middags om l uur een bescheiden toernooi te
organiseren in en bij de gymnastiekzaal. Verschil-
lende teams uit de naaste omgeving zijn hiervoor
gevraagd. Het is voor u misschien een mooie ge-
legenheid om eens iets te zien van onze volleybal-
vereniging.

Het tweede punt is vooral belangrijk voor de jon-
gens en meisjes vanaf 13 jaar. Dash is van plan
om met een afdeling jeugd te beginnen. De gym-
nastiekzaal is daarvoor afgehuurd op zaterdag van
half elf tot twaalf uur. Dus jongens en meisjes
als jullie zin hebben kom dan zaterdag om half elf
naar de gymnastiekzaal.



Water polo
Heren van Vorden kansloos
De heren van Vorden hebben in de eerste wedstrijd
voor de zomerkompetitie een flink waterpololesje
ontvangen van Zeus I uit Nijmegen. De bezoekers
die vorig jaar door bijzondere omstandigheden uit
de 3e klas KNZB zijn gedegradeerd en die er jl.
zondag nog in slaagden een in Duitsland vertoe-
vend Amerikaans militair zevental te verslaan,
boekten tegen Vorden een l—11 zege.
Vooral in taktisch opzicht blonken de Nijmegena-
ren uit. Bovendien werd er zeer nauwkeurig ge-
plaast, waardoor er dikwijls een mannetje vrij
kwam te liggen. Een schrale troost voor Vorden
is dat dit team van Zeus beslist het sterkste zeven-
tal is in deze afdeling.
Reeds na enkele ogenblikken in deze in het ver-
warmde bad te Vorden gespeelde wedstrijd keek
de thuisclub tegen een O—l achterstand aan, toen
Brandenbarg een strafworp veroorzaakte die door
Berends werd benut. De geheel vrij liggende Van
Kammen maakte er even later O—2 van gevolgd
door een doelpunt van Berends O—3. Rudi Eg-
gink zag even later een hard schot gestopt terwijl
hij weinige ogenblikken later de paal trof.
In de tweede speelperiode brachten Berends en
Van Kammen al spoedig de stand op 5—0. Eggink
schoot voor Vorden tegen de lat. Nadat Van Kam-
men de stand op O—6 had gebracht kreeg Vorden
een strafschop toegewezen die door Eggink werd

benut. Uit een goede pass van Parmentier schoot
Elbrink via de Zeusdoelman rakelings over.
In de derde speelperiode wogen de ploegen aardig
tegen elkaar op, alleen het verschil in de afwerking
viel duidelijk ten gunste van Zeus uit. Al snel werd
het l—7 door Van Kammen terwijl een fout van
doelman Velhorst door Jansen vakkundig werd af-
gestraft l—8. Via de onderkant van de lat bracht
dezelfde speler de stand op l—9.
In de laatste speelperiode voorkwamen beide doel-
verdedigers enkele zeker schijnende doelpunten.
Het laatste woord was aan Zeus dat door Van
Kammen en Berends (strafworp) uitliep tot l—11.

Dames van Vorden verloren
Voor de winter-zomerkompetitie speelden de da-
mes van Vorden thuis tegen De IJssel II. Vooral
in de tweede helft gaf de betere konditie van De
IJssel de doorslag. Voor de rust wogen de ploegen
aardig tegen elkaar op al moest de Vordense doel-
vrouwe Hellewegen meer in aktie komen dan haar
kollega aan de andere kant. Jonalda Weimer gaf
haar ploeg de leiding waarna Gerrie Krommedijk
voor een O—2 ruststand zorgde. Nadat in de twee-
de helft Gerrie Krommedijk de stand tot O—3 had
opgevoerd, trokken de Vordense dames ten aanval.
Een hard schot van Jet Smit belandde tegen de
paal. Aan de andere kant vergrootte de snel naar
voren gezwommen Gerrie Krommedijk de voor-
sprong tot O—4. Uit een pass van Jet Smit ver-
kleinde Gerda Verstoep de achterstand tot l—4.

Gerrie Krommedijk en Mieke Snijders brachten de
eindstand op l—6.

Jeugd van Vorden won
Ondanks het feit dat Vorden deze ontmoeting
noodgedwongen met zes man moest spelen gelukte
het hun toch de ontmoeting tegen De IJsselmeeu-
wen met 2—O te winnen. De ploegen wogen in de-
ze ontmoeting overigens goed tegen elkaar op. Bij

G. W. Eijerkamp
Vorden

Vorden speelde Rob Derksen verdedigend een
sterke partij. Het was deze speler die met een hard
schot de lat trof. De rust brak aan met O—0.
In de tweede helft opnieuw een gelijkopgaande
strijd met wisselende kansen. Gertjan Sikkens be-
zorgde Vorden een l—O voorsprong. Uit een toe-
gekende strafworp bracht Appie Wentink de eind-
stand op 2—0.

ZE ZIJN ER WEER

PANNEN met
P.T.F.E. coating
koeken niet aan
17 cm 16.35
19 cm 16,85
21 cm 77,55
23 cm . 18,35

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

w woninginric
Billijke prijzen, goede service en .. ie kwaliteit

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZÜTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Donderdag
Speklappen 500 gram 1,70
Hamburgers 3 stuks 1,05
Alphen snitzeis 3 stuks 1,48
Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag
Verse worst
Runderlappen
Runderrollade
Riblappen

Voor de boterham
Gekookte ham 100 gram 0,75
Boerenmetworst 150 gram 0,90
Boterhamworst 150 gram 0,60
Kookworst
Pekelvlees

500 gram 2,60

500 gram 2,90

v.a. 500 gr. 3,20

500 gram 3,98

200 gram 0,80

150 gram 0,93

Verder alle soorten fijn vlees o a.

BIEFSTUK. ROSBEEFf DUNNE LENDE,

DIKKE LENDE, FRICANDEAU, SNITZELS,

KARBONADE, VARKENSLAPJES ENZ.

Bestel uv/ ROLLADE
s.v.p. vroegtijdig

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

HOEFIJZER

MOTRAC N.V. - ZUTPHEN
Wegens uitbreiding van ons verkoopprogramma vragen wij voor
spoedige indiensttreding energieke medewerkers voor de volgende
funkties:

A)

technische kennis en ervaring in een soortgelijke funktie zijn
vereist

B) ADMINISTRATIE
ONDERDELENVOORRAAD
enige technische kennis strekt tot aanbeveling

C) MAGAZIJNBEDIENDE
Voor een aktievc kracht bieden wij naast een goed salaris, aantrek-
kelijke arbeidsvoorwaarden in een dynamisch bedrijf.

Sollicitaties schriftelijk aan ons adres: Pollaan 49

Hiermee betuigen wij on-
ze hartelijke dank voor de
vele bewijzen van belang-
stelling bij ons 25-jarig
huwelijk ondervonden.

H. Beumer
D. Beu m er-Lebbink

Vorden, mei 1969
E 42

Gevraagd: Een perser of
iemand die hiervoor wil
worden opgeleid, voor di-
rekt of later.

J nfectiebedrijf
]. Lammers

Raadhuisstraat 16a
Vorden

^Ce koop: Nest jonge
^fiitsc herders.

G. A. Winkel 't Joostink

Te koop: Percelen hooi-
gras, maaien voor l juni
inlichtingen W. Jansen
Schreevoord D 59 tele-
foon 6613

Gevraagd in koop of huur:
2 tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt ook
in aanmerking. Brieven on-
der no. 48-1 bureau Contact

Voor goede
rijwielreparatlf» naar:

RIJ W IELBEDRLJF
TRAGTER

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

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Voor verschillende werk-
zaamheden kunnen wij
nog enkele meisjes
plaatsen.

Confectiebedrijf
D. J. Lammers

Raadhuisstraat 16a
Vorden

Peut restaurant

„DE ROTONDE"
Kerkstraat 3 Vorden telefoon 1519

vraagt met spoed:

KOK EN

LEERLING-KOK

Wij zoeken een

NET MEISJE OF
JONfEMAN

voor het levensmiddelenbedrijf.
5-daagse werkweek.

E. W. BISSELING
Warnsveldseweg 98 - Zutphen - Tel. 4561

OOK VOOR UW WARME

OF KOUDE SCHOTELS

om mee te nemen o. a.:

HUZARENSALADE

RUSSISCH EI

ZALMSALADE

HALVE KIP MET FRITES

CROQUETTEN

BITTERBALLEN

BITTERGARNITUUR

SATÉ

COTELETTE SUISSE

IJSTAARTEN ENZ.

hotel café restaurant slijterij

Zutphenseweg - Telefoon 1236

Uw N.M.S.-agent vertelt u graag alles over deze
aantrekkelijke spaarmogelijkheden en over de
nieuwe 61/2% spaarbrieven.

VORDEN, H. VAN DE BROEK

Wilhelminalaan 18, telefoon 05752-1645

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

VOOR IEDEREEN

voetbedsandalen
Nu een pracht

kollektie in alle

moderne kleuren

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 _ Vorden

Haal voor de a.s. Pinksterdagen
EEN WARME OF KOUDE

SCHOTEL IN HUIS
GEMAKKELIJK EN NIET DUUR!

U kunt dan tevens een keus maken uit ons
grote assortiment

WIJNEN

LIKEUREN

GEDISTILLEERD

Hotel Bakker
Dorpsstraat - Vorden

Ook voor bruiloften en partijen het aange-
wezen adres

KENT U ZE NOG NIET?
Onze

Tilona Slaapzakken
HEERLIJK WARM
GROTE MAAT
PRACHTIGE DESSINS
EN MET
KWALITEITSVULLING

Deze week

DUBBELE ZD-zegels
op al onze

TILONA SLAAPZAKKEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314



34.

HERENKOSTUUMS

moderne dessins en
kleuren
139,— 159,— 198,—

HERENKOLBERTS
59, 69, 89,

42,50

TERLENKA
REGENJASSEN
59— — 75,

zie etalage

fafSchoolderman
^^^^f& \ lf\ S\ r\ 11 r f il "A s+ t m f l § i i i i*

VOORHEEN A.G.MELLINK

DENKT U ER OM

met de feestdagen zon heerlijke

salade
te bestellen.

Petit _ Restaurant

VORDEN

TELEFOON 1519

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

De leden worden uitgenodigd tot
bijwoning van de

JAARLIJKSE
ALG. LEDEN-
VERGADERING
te houden op dinsdag 27 mei 1969
's avonds half acht in zaal Eskes.

Agenda:
1. Opening.

2. Notulen.

3. Balans en resultatenrekening en vast-
stelling daarvan. Jaarverslag over 1968.

4. Voorstel van het bestuur om het voor-
delige saldo bij de reserve te voegen.

5. Verlening van subsidies.

6. Verkiezing van twee bestuursleden. Af-
tredend de heren E. Pardijs en M.
Groen (beiden herkiesbaar).

7. Verkiezing van een lid van de raad van
toezicht. Aftredend de heer H. J. Eggink
(herkiesbaar).

8. Statutenwijziging.

9. Wijziging huishoudelijk reglement.

10. Vaststelling presentiegelden.

11. Mededelingen.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

N.B. De balans en resultatenrekening over
1968, het ontwerp voor de voorgestelde wij-
ziging van statuten en huishoudelijk regle-
ment, alsmede de lijsten met kandidaten voor
de vakatures in bestuur en raad van toezicht
liggen ten kantore der bank voor de leden
ter inzage tot na afloop der vergadering.

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

WOUEN
l W DE

BUITEN.
VArJUW

Deze week

DUBBELE ZD-zegels
OP AL ONZE TUINMEU-
BELEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

EXTRA KWALITEIT

Vrijdag- en zaterdagreklame

Snij worst 150 gram 0,80
Boterhamw. 200 gram 0,70
Leverworst 200 gram 0,60
Runderrollade

vanaf 500 gram 3,45

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,18

Gehakt 500 gram 2,25
Verse worst 500 gram 2,60

Fijne rookw. 250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40
Haantjes per stuk 3,25
3 Alphen snitzeis 1,65

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

(MitmfykU
Verwen daarom uw gasten eens met een

bed!

t'is maar een idee !

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

Contact wordt gelezen
van A tot l

L=JL JL JL JL

Uw slijter vakman
heeft het!

Driekwart liter Super Advocaat

2 flessen

Graves Superieur demi sec

2 flessen

Rosé d'Anjou a.c.

2 flessen

Zeiler Schwarze Katz

Liebfraumilch

Franse cognac Joseph Guy

Napoléon V.S.O.P.

Cresthill whisky

Jonge 8,45 Bessen

5,75
11,00

4,55

8,50

3,95

7,50

per liter 4,50

per liter 4,50

13,60
16,95
14,95

6,75

Vieux 8,95 Kersenbrandewijn 6,75

Slijterij - Wijnhandel

't Wapen van Vorden
Telefoon 1391

L=JL JL JL

Bij inschrijving te koop:
Halve ha kuilgras. Brief-
jes in te leveren voor za-
terdag 24 mei 12 uur bij
H. Doornink C 142 Vor-
den

Vloerbedekking

vinyl op vilt

2 meter breed
f 5,75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebblnk
Prunushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

Voor c/c ii..s. feestdagen
Verse haantjes
lekker en goedkoop.

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

PoellersbedrJJf

Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Betontegels

30 x 30 cm

afgehaald

53 cent per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Martens
, „ , , / • , ,l„cUreffcndl

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 _ Tel. 1342

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdags van 8-10 uur
op de theorieavond in café

re koop gevraagd
NITCHTERE
STIERKALVEREN
*/oor het mesthok.

BOERS'
vee- on vajke.nshandel, Vor-

Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7y2% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

De nieuwste mode in

herenschoenen
kwam zojuist bij ons
binnen.

Voor u prettig kiezen
uit zo'n pracht-
kollektie

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

Pinksteraanbieding
Op al onze

vesten, rokken, pullo-
vers, vestons en blou-
ses

Deze week:

DUBBELE ANIMOZEGELS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514


