
Donderdag 28 augustus 1969
31e jaargang no. 22
Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolten, 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

|Kerkdiensten

ZONDAG 31 AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajeribrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds Th. P. van Belzen

(bevestiging ambtsdragers)
19.00 uur ds. D. C. Firet uit Eefde

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw 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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

Geboren: Marcus Theodorus Maria, zoon van J.
H. H. Besselink en W. M. F. Klein Tank.
Ondertrouwd: G. J. Jansen en H. Fleming.

Avondwandeling in het Medler
Voorafgaande aan het jaarlijkse Oranjefeest aan
de Medlertol, dat op vrijdag 5 en zaterdag 6 sep-
tember a.s. wordt gehouden, zal op zaterdagavond
30 augustus a.s. de traditionele oriënterings-avond-
wandeling plaatshebben.

Een prachtige route is uitgestippeld, waarbij ge-
bruik is gemaakt van onbekende weggetjes en
paadjes die normaal niet door wandelaars mogen
worden betreden. Men heeft hiertoe dan ook de
bereidwillige medewerking gekregen van landgoed-
eigenaren, jachtopzieners e.a. waarvoor het be-
stuur van het Oranjefeest zeer erkentelijk is. De
tocht is, behalve voor de ingezetenen, vooral ook
aanbevelenswaardig voor eventuele vakantiegan-
gers die hier nog vertoeven.

Men is er van overtuigd dat er nu ook vele groe-
pen zich zullen opgeven, temeer daar er onderweg
diverse aardige verrassingen zullen zijn, waarover
men zich nu uiteraard nog niet kan uitlaten.
Men kan zich opgeven bij café ,,'t Wapen van 't
Medler.

Afscheid

van de heer

J. V. Plas
Ten huize van burgemeester Van Ar~
kei n>erd onder een gezellig samenzijn
aan de scheidende gemccntcsekretaris
de heer J. V. Plas namens H. M. de
koningin na een dienstverband van 41
jaar door burgemeester Van Arkel de
medaille uitgereikt tot benoeming in de
Orde van Oranje Nassau.

De heer Plas had naast zijn ambt als
gemeentesekretaris zitting in het Nuts-
bestuur, zwembad In de Dennen
bouwvereniging Thuis Best.

en

25 jaar in belastingdienst
Onze plaatsgenoot, de heer W. Bijenhof, mocht
j l . donderdag de dag herdenken waarop hij voor
25 jaar in dienst trad bij de rijksbelastingen kan-
toor Zutphen.

Na aanvankelijk als ambtenaar bij de schade-en-
quetekommi&rfe ilu-n.st te hebben gedaan, volgde
op 20 augustus 1944 zijn benoeming tot buitenge-
woon ambtenaar in dienst bij de rekenkamer.

I h-r 2v j a ru j j u h i l e u m werd in intieme kring thuis
herdacht. De inspekteur te Zutphen sprak de jubi-
laris toe onder overhandiging van de gebruikelijke
enveloppe met inhoud, alsmede de heer Dijkstra,
chef der afdeling. NameiUL zijn kollega's van de
rekenkamer wefd het wo^p gevoerd door de heer
Timmer. Namens de afdeling Vorden van de NC
BO werd de jubilaris door de heer Bekman een
boekenbon aangeboden.

Zowel voor zijn echtgenote en kinderen als voor
hemzelf is deze dag tot ^^onvergetelijke gewor-
den. Wij wensen hem nog vele jaren van ambte-
lijke arbeid toe.

Achtkastelentocht
De verleden week gehouden achtkastelentocht trok
ditmaal slechts 26 deelnemers, niet zo verwonder-
lijk het weer in aanmerking genomen.

Diplomazwemmen
Het was zaterdagmorgen een vreugdevolle morgen
voor de jongelui die deelnamen aan het diploma-
zwemmen. Badmeester Verstoep, die dit seizoen
reeds meer dan 500 personen voor een zwemdiplo-
ma heeft opgeleid, zag zijn opofferingen beloond
doordat alle deelnemers slaagden, t.w. 47 voor het
diploma A en 26 voor het diploma B. Dit gebeurde
onder het toeziend oog van de KNZB-official de
heer G. Aalbers uit Zutphen. Verder verleenden
mejuff rouw T. Oonk en de heren Verstoep en
Gruyter hun medewerking aan deze zwemexamens.

Zaterdag 30 augustus worden de examens afge-
nomen voor het diploma C en D. Zaterdag 13
september is het voor de laatste maal dat een diplo-
ma kan worden behaald. Voor die dag kunnen de
A- en B-kandidaten weer terecht.

Prot. Chr. kleuterscholen
De uitbreiding van de kleuterschool ,,De Timpe"
is in volle gang. Ons optimisme ,dat we september
zouden kunnen starten, is wat voorbarig geweest.
We weten van verschillende ouders, dat ze hun
kinderen graag reeds nu op de kleuterschool heb-
ben. Daarom zijn wij bijzonder blij er in geslaagd
te zijn het kindertehuis „Van Hasseltpaviljoen" op
het herstellingsoord van de spoorwegen te -hebben
kunnen huren om deze bouwperiode te overbrug-
gen. Aan die ouders, die hun kinderen reeds heb-
ben opgegeven, sturen wij vroegtijdig een oproep.

Anderen kunnen zich alsnog opgeven bij de hoofd-
leidster. Het is onze bedoeling per 8 september te
beginnen.

Verder ter kennisgeving. Inplaats van mejuffrouw
Van Zeijts is benoemd mejuffrouw P. G. Blaauw
uit Den Andel en als vierde leidster mejuf f rouw
M. R. Groeneveld uit Oosterbeek.

Bestuur Prot. Chr. Kleuterscholen

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Uitslag aanbesteding
Dinsdagmorgen vond ten gemeentehuize alhier de
aanbesteding plaats tot het leggen van 712 meter
rioolbuizen in de Ruurloseweg over de spoorbaan
met bijkomende werken. Er waren een zevental
inschrijvers.

De uitslag was als volgt:
Gebr. C. en A. van Engelen,
Nijmegen ƒ
C. M. foosten, Glanerhrug ƒ
Aannemersbedrijf Joh. Brands N.V
Delden
Te Siepe N.y., Zwolle
J. P. Bouwmeesters, Goor
Dostal s aannemeVsfoed^Hk v orden
Aannemersbedrijf W. r^njermans,
Nuland

105.000,
102.500,

99.500,
98.800,
98.300,
96.250,

ƒ 94.000 —

De gunning is in beraad.

Fruit eim is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 753 - Telefoon 6811

Gemeentedag Hervormd Vorden
Door de kerkeraad van de Hervormde gemeente
te Vorden is een kommissie gemeentedag gevormd
uit leden van de gemeente om een gemeentedag
te organiseren op zaterdag 13 september a.s. Het
hoofdthema van deze dag luidt: ,,Het Christelijk
geloof in de wereld van nu". Er zijn twee sprekers
gevraagd om dit fhema in te leiden, een theoloog
en een natuurkundige. De deelnemers (sters) krij-
gen in gespreksgroepen gelegenheid ook zelf op
het thema in te gaan.

De dag duurt van 10-4 uur en wordt gehouden ïn
de zaal van "t Wapen van Vorden". De leden
van de gemeente, oud en jong, worden uitgenodigd
zich op te geven voor deelname aan de gemeente-
dag bij een lid van de kerfceraad of bij de plaatse-
lijke Hervormde predikanten ds. Jansen, Nieuw-
stad 56 en ds. Krajenbrink, Ruurloseweg 19.

Verder staat nog op 'het programma (hoe belang-
rijk ook voor nieuwe inwoners van Vorden): sa-
men de maaltijd gebruiken, samen zingen onder
deskundige leiding, samen plannen maken voor het
winterwerk. Van de andere kerken zal een af-
vaardiging worden uitgenodigd voor deze dag.
Voor de kinderen wordt een nevenprogramma
georganiseerd in het katechisatielokaal achter de
kosterswoning, Kerkstraat 15.

Junioren v.v. Vorden hadden film
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de
v.v. Vorden werden de junioren en pupillen zater-
dagmiddag getrakteerd op een film. Ca 100 jonge-
lui waren aanwezig. De voorzitter van de vereni-
ging, de heer W. Kuiper, verwelkomde de jongelui.
Hierna werd de film vertoond van Engeland tegen
de rest van de wereld. De jongens genoten enorm
van de voetbalstaaltjes van o.a. Jashin, Eusebio,
Puskas, Di Stefano en vele anderen. Vooral bij de
doelpunten liet de jeugd zich niet onbetuigd. Als
aandenken kregen na afloop allen een vaantje
aangeboden.

Feestweekend v.v. Vorden
Voor het bestuur, feestkommissie en versierings-
kommissie van de v.v. Vorden breekt een druk
weekend aan. Want dan zal immers het 40-jarig
bestaan herdacht worden en deze mijlpaal gaat niet
zonder meer voorbij.

Vrijdagavond om 19.00 uur zal de burgemeester de
velden waarop Vorden speelt, officieel openen.
Hierbij zullen vele genodigden, oud-leden en le-
den aanwezig zijn. Hierna zal de kleedkamer an-
nex kantine officieel geopend worden door mevr.
T. te Slaa-v. d. Kooi. Wanneer deze officiële han-

delingen achter de rug zijn, wordt er in de kantine
een reunie belegd voor oud-leden. Alles wijst er
op dat dit een plezierige bijeenkomst gaat worden
want een groot aantal oud-leden heeft laten weten
deze reunie te willen bijwonen.

Zaterdagmorgen komt het bestuur op de Algemene
Begraafplaats bijeen om de overleden leden te her-
denken. Zaterdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur
vindt er in de zaal van ,,'t W^apen van Vorden"
een receptie plaats. Zaterdagavond, eveneens in
bovengenoemde zaal, wordt er een feestavond ge-
houden voor leden, donateurs en verdere genodig-
den. Het bestuur wijst er hierbij op dat men uit-
sluitend tot deze feestavond toegang heeft op ver-
toon van de lidmaatschaps-donateurskaart of en-
treebewijs. Gezien de te verwachten belangstelling
zal men hier streng de hand aan moeten houden.

Op deze feestavond zal het bekende trio Bomhof
uit Apeldoorn een anderhalf uur durend program-
ma verzorgen. Na afloop hiervan zullen The Mood-
chers zorgen dat de beentjes van de vloer komen.
Zondagmiddag wordt er de jubileumvoetbalwed-
strijd gespeeld tussen de eerste elftallen van Pax
uit Hengelo en WVC uit Winterswijk. Alvorens
deze wedstrijd begint zal er om kwart voor twee
een voorwedstrijd worden gespeeld tussen de pu-
pillen van Vorden en Ratti.

Om half drie zullen dan Pax en WVC de strijd
met elkaar aanbinden. Voor de winnaar is een
fraaie beker beschikbaar gesteld. Bij Pax zal de
bekende oud-international Abe Lenstra van de
partij zijn. Ongetwijfeld zullen velen komen kijken
om de voetbalgoochelaar nummer l nog eens aan
'het werk te zien.
Inmiddels zijn ook de opstellingen van beide elf-
tallen bekend geworden. WVC speelt in de vol-
gende samenstelling: doel J. Kleyzen; achter A.
Hoopman, G. Besschers, E. Jolink, W. Rooks;
midden G. Stemerdink, H. Nijweide; voor H.
Hoopman, W. Meijnen, I. Singadji, H. Wevers.
De bekendste speler bij de Winterswijkerg is G,
Stcmi'rdink die onlangs nog voor het Nederlands
amateurelftal uitkwam.

Het elftal van Pax speelt in de volgende opstelling:
doel H. Rietman; adhter F. Harmsen, H. Wijn-
bergen, H. Hulstijn, B. Haverkamp; midden G.
Siebelink en R. Weustenenk; voor J. Kuipers, H.
Wullink, Abe Lenstra, A. Veenhuis. Eventuele
wisselspelers bij Pax zijn J. Krijt, P. Rietman, A.
Horstink en J. Rondeel. Scheidsrechter bij deze
wedstrijd is de heer A. Bello terwijl de heren W.
Berkelder en W. Eggink als grensrechters zullen
fungeren.

De pupillen van Vorden en Ratti die om kwart
voor twee een voorwedstrijd zullen spelen komen
met de sterkste opstellingen aan de start zoals uit
de volgende namen wel blijkt. Vorden is als volgt
samengesteld: doel B. Bekker; achter Arendsen,
C. Hissink, H. Stokkink; midden K. Poelder, T.
Lubbers; voor D. Vlogman, Th. Sc'hotsman, H.
ten Have, W. Schmitz, M. Koers. Reserves zijn
H. Sessink en R. Sietsma.
De Ratti-ploeg ziet er als volgt uit: doel G. Len-
derink; achter H. Steenbreker, H. Bos, B. Duister-
maat; midden A. Wiggers en A. Zents; voor M.
Heuvelink, M. Overbeek, R. Heuvelink, G. Leb-
bink en J. Heuvelink. Reserves P. van Lingen en
G. Hartman.

De jongens hopen dat vele ouders, broers en zus-
jes aanwezig zullen zijn, want men kan in deze,
voor beide ploegen zeer belangrijke wedstrijd, nu
eenmaal niet zonder supporters.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

26 t.m. 31 aug. Tentsamenkomsten
29 aug. Toneelavond Oranjevereniging In

de kapel Wildenborch
30 aug. Toneelavond Oranjevereniging in

de kapel Wildenborch
30 aug. Oranjefeest Wildenborch
30 aug. Provinciale wedstrijddag Jong

Gelre
30 aug. Oriënterings-avondwandeling aan

de Medlertol
l sept. Sociëteit voor bejaarden in café

,,De Zon" ('s middags)
3 sept. Uitwisseling met Westerbork van

de Ned. Bond van Plattelandsvr.
4 sept. Herv. Vrouwengroep dorp
5 sept. Oranjefeest Medlertol
6 sept. Oranjefeest Medlertol

10 sept. Vergadering Ned. Chr. Vrouwen-
bond

17 sept. Fietstocht Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen

19 sept. Bloemententoonstél. Nutsfloralia
20 sept. Bloemententoonstél. Nutsfloralia
22 sept. Bloedafname Rode Kruis in de

Landbouwschool
26 sept. Volksfeest Linde
27 sept. Volksfeest Linde

l okt. Openingsavond Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

22 okt. Lezing Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen

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



Ibers
SUPiRMARKT

PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

SLAVINKEN
3 stuks 98

178
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

MAGER RIBSTUK

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

500 gram

nu 218
FIJNE VLEESWAREN !

TONGEWORST

GEBRADEN GEHAKT

GEKOOKT ONTBIJTSPEK

ZURE ZULT

150 gram 88

150 gram 79

150 gram 98

150 gram 55

ZtlfalUt

MALSE PRONKBONEN kilo 98

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 98

kilo 98

kilo 45

kilo 149

2 kilo 98

HEERLIJKE

kersenbonbons

PRUIMEN

GROENE SAVOYEKOOL

SAPPIGE HANDPEREN

JAMES GRIEVE

150 GRAM

DIT IS GEMAKKELIJK

CELWA

donsluiuiers
20 STUKS

VAN 220 NU169

BIJ AANKOOP VAN 2 PAKKEN

VAN NELLE SUPRA KOFFIE

1 kg SUIKER voor
Heerlijk
op brood

SPECULAAS

pak 500 gram

nu

98

Colorno
KOFFIE-
MELK

literfles
1068 gram

deze week

139

Eet eens

MACARONI

2 pakken

a 500 gram

slechts

1O5

Bakje ge-
sorteerde

CHOCO-
LAADJES

normaal 129

nu

109

SUPERUNIE

poederkoffie
POT 200 GRAM

Dit is
goedkoop
ZILVER-
UITJES

driekart liter-
pot

79

Jampot

ZILVER-
UITJES

deze week

Rode of witte

DRUIVEN-
SAP

gezinsfles
van 149 nu

99

2 x 500 gram

VERMI-

CELLI

105

POTATO OF PAPRIKA

GEEN 119 OF 109 MAAR

NIEBOER GEZINSFLES

APPELSAP voor 79
ELKE 2e FLES

Driekwart

literpotten

AUGURKEN

zoetzuur

van 139 nu

119

GOUDMERK

THEE

3 x 100 gram

slechts

105

Golden Wonder chips

Heerlijk gebak

cocos-
KRANSEN

8 stuks

79

P.C.D.

PINDA-
KAAS

per pot

89

Jampot

KNAK-
WORST

8 stuks

99

Ajax

SCHUUR-
POEDER

bus van 52

nu voor

42

Mellona

VECHT-BIJ
HONING

pot van 119•

voor

99



Hartëlij'k dank voor alle
belangstelling en harte-
lijkheid bij ons vertrek uit
Vorden.

Fam. Jansen
Schreevoord

Tevens zeggen wij bij
deze a'lle abonnementen
etc. op

Allen, die iets te vorde-
ren hebben van of ver-
sc'huldigd zijn aan, of
goederen onder zidh 'heb-
ben van wijlen me j.
A. D. W. C. Arricns

te Vorden C 73a, wor-
den verzodht dit te mel-
den voor l oktober 1969
aan Mr N. S. Arfiëns,
Grenslaan l , Zwolle

Te koop: / z.g.a.n. ko-
lenkonvektor, beige-bruin
met termostaat; l olie ka-
chel merk Bambino met
pijp; l kinderwagen.
B. Bekman, H. K. v. Gel-
reweg 20, Vorden

Te koop: G.o.h. kolen-
konvektor (grijs). Ruur-
loseweg 15, tel. 1218

Te koop: Jonge hennen
3*/> maand oud. J. Hid-
dink, Zutphensew. C 51
Vorden

Mevrouw Van Dam,
Wiersserforoekweg D 98,
vraagt huishoudelijke
hulp voor 3 morgens per
week

Te koop: Kolenkonvektor
(grijs) nootjes 5.
H. G. Stapper, Burg.
Galléestraat 15

Te koop wegens verhui-
zing: 2 pers. opklapbed
en televisietaf el.
D. J. Janssen, Wilhelmi-
nalaan 12, Vorden

TRAKTORVERVEN
in alle kleuren
voorradig

LADDERS
zowel hout als
aluminium

ir

PASSPIEGELS
zelf klevend voor hal en
tienerkasten
32 x 108 32 x 94

HAMERSLAG-
VERVEN

B fraaie
kleuren

UITERWEERDSCHI .DERSBEDRIJF

Ruime parkeerruimte

TENT-EVANGELISATIE

Laatste
samenkomsten
D.V. zullen er deze week nog

EVANGELISATIE-
SAMENKOMSTEN

gehouden worden van dinsdag 26
augustus tot en met zondag 31
augustus elke avond om 8 uur in
een verwarmde tent. Standplaats
op de Bleek.

Sprekers zijn de evangelisten
A. C. Bergsma en L. Swaan uit
Canada.

Kindcrsamcnkomstcn zaterdagmorgen om
10.00 uur.

Komt, want alle dingen zijn, ge-
reed! LUC. H : 17.

Allen hartelijk welkom. Geen kollekte

Fetit . Restaurant

V O R D £ N
TELEFOON 1519

Vraagt:

FLINKE NETTE
SERVEERSTER
intern; jaarbctrckking.

Onze gasten stellen meer prijs op voorko-
mendheid en vriendelijkheid dan op een
enorme serveerkunde.

N. H. A. van Goethem
Kerkstraat 3

INSCHRIJVINGVOOR/ltUW
DANSLESSEN

M.J KRONEMAN

Inschrijfgeld f 3,—

Wij hebben ieder seizoen meerdere clubs van
gehuwden, waardoor wij in staat zijn u in
een passende club te plaatsen

KOOP OP DE MARKT
BIJ TEXTIELHANDEL

Schepers
Voor uw trui of vest
slaagt u bij Schepers het best.

Speciale reklame
DAMESTRUIEN
met mouw

alleen vrijdag ƒ 13,95

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doclircffendi

Zutphenseweg - Vorden

Te huur gevraagd: Huis
of vrij gedeelte van een
huis. Brieven onder no.
22-1 bureau Contact

Te koop: 2 jonge boxers
met stamboom. Mevr. v.
d. Zwalm, D I63b, tele-
foon 1774 na 19.00 uur

Te koop: Kolenkonvektor
(Efel) Molenweg 32 te
Vorden

Te koop: G.o.h. huis-
houdkachel en l mclkkar-
retje voor 3 bussen van
40 liter en 1-paards wen-
telploeg. J. B. Boers-
broek, C 53

Te koop: \Vasmachine
(langzaamwasser); kook-
kachel (hete lucht Etna
933). Julianalaan 38

Aangeboden: 2 kinderle-
dikantjes en l elektrische
kookplaat (3-plaats). In-
lichtingen telefoon 6628

Te koop: M iele wasma-
chine met verwarming en
elektr. wringer, kracht-
stroommotor. Fa Pongers
Vorden

A.S. ZATERDAGAVOND 30 AUG.

FEESTAVOND
v.v. VORDEN
(besloten club)

in de zaal van café-restaurant
,,'t Wapen van Vorden" aanvang
19.30 uur, zaal open 19.15 uur.

Leden en donateurs uitsluitend toegang op
vertoon van lidmaatsdhaps-donateurskaart of
emtreebewijs.

Om 20.00 uur wordt de zaal ge-
sloten.

KINDERTRUIEN
HERENTRWEN
P Y AM A'S ENZ. ENZ.

IEDERE VRIJDAG OP DE MARKT

Kunststof keukenkasten

NU SLECHTS f 52,50

inklusief BTW

Doe-het-zelff Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

CEMENT
vanaf ƒ 3,44 per zak

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

VOOR UW

schoenreparatie
WTJLLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

DIESELOLIE
zomerprijs 13 cent

KEUNE

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

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

Voor de opening van onze nieuwe winkel
wordt u uitgenodigd a.s. donderdag 28 aug.

's middags van 3-6 uur
en

's avonds van 1-10 uur
Huishoudelijke artikelen
Gashaarden en gaskachels
Koelkasten, wasautomaten
Speciale afdeling sanitair

WILTINK t
Het Hoge 26 - Vorden - Telefoon 05752-1656

Loodgieter - Landelijk erkend gasfitter

2 flessen Spar Up nu 98

500 gram KIPPEPOULET van 129 voor 709
150 gram HAM 99

l pot pruimenjam van 89 voor 76

l pot PINDAKAAS 98
l flesje MAGGI AROMA van 77 voor 69
6 pakjes PLEISTERS 98
l kilo UIEN 49

l pak Spar koffie van 170 voor 159

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Pastunette

Beha met gegarandeerd
vormbehoudende, kanten
cups. Uitstekende pas-
vorm, ook na véél wassen.
Elastomeer* in de zij-
pandjes, een EXTRA plus-
punt... Kleuren: wit,
zwart.
In vijf cupmaten
7,90

'Stretch' beha met
gegarandeerd vonnbehou-
dende, kanten cups.
Perfekte pasvorm, zelfs nat
véél wassen. Rugpandjes \
en schonderbandjes van u-
duurzame elastomeer*, zo j
heerlijk elastisch...
Kleuren: wit, zwart, ,̂ .
naturel. J.̂ 1

In vijf cupmaten 10,95 "•

VOETBALVERENIGING

Vorden
J ubileum wedstrijd

PAXl-
WVC1
MET ABE LENSTRA

zondag 31 augustus

Aanvang 14.30 uur



PETROLEUM
zomerprijs 12 cent

KEUNE

AUTOVEBHUUB
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insultadelaan 5, tel. 1567

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7y2% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Pedicure
steunzolen

G. WULLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 . Tel. 1342
Vorden

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

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

FOTO ZETLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

SUPERBENZINE
53 CENT

KEUNE Industrieterrein

Voor goede
rywielreparatfe naar:

KIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

T Hengelosew. l
telefoon 1283

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STLERKALVEKEN
voor het mesthok.

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

Te koop: Mooie partij
gerstestro. H. J. Graas-
kamp „Nieuw Wenne-
ker" D 30, Vorden

Te koop: Eetaardappe-
len. G. J. Schutte, B 24
Vorden

Profijt
AANBIEDING

Melitta
koffiekan

Hittebestendige glazen
kan met snelfilter. Inhoud
één liter. Genoeg voor
wel 6 tot 8 koppen koffie

profijtaan-
aanbieding
f 8,25

Geims
Vorden - Telefoon 1546

Woensdag 3 september a.s.
's avonds om 8 uur in de biblio-
theek van het Nutsgebouiv

BIJEENKOMST van de ver.
van VRIJZ. HERVORMDEN

afdeling Vorden, de ouders van
de kinderen van de Vrijzinnig-
Hervormde zondagsschool en
belangstellenden.

Namens de besturen,

E. te Velthuis, sekretaris
H. van Bramerenstraat 8

Gevraagd:

jongelui
als MAGAZIJNBEDIENDE

Groothandel

Pollaan 41 - Zutphen
Telefoon 05750-7151 3306

DE AVONDEN WORDEN
LANGER . . .

en dan is het heerlijk om eens iets te

breien
Kom daarom onze zeer grote sor-
tering in allerlei wolsoorten zien

reeds vanaf 99 cent
per bol

Patronen gratis

Breipennen in alle maten

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Zondagmiddag 31 augustus

gemeentelijk sportpark te Vorden
jubileum wedstrijd

Pax - WVC
(met Abe Lenstra)

Aanvang 14.30 uur

13.45 uur voorwedstrijd

pupillen Vorden -
pupillen Ratti

(zie elders in dit blad)

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

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

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

TL-armatuur
plus lamp plus starter

SLECHTS f 15,95
inklusief BTW

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486
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GEMEENTE VORDEN

Wet
Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn, in afwijking van het geldende be-
stemmingsplan, aan de heer J. A. Berentsen,
B 76 te Vorden met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ver-
gunning te verlenen voor het wijzigen van de
klompenfabriek op het terrein kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie H nr 1300,
gelegen aan de Deldensebroekweg.

Tot 12 september 1969 bestaat voor een ieder
gelegenheid tegen dit voornemen schriftelijk
bezwaar in te dienen bij het gemeentebestuur.
Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking hebbende stukken ter gemeentese-
kretarie ter inzage.

Vorden, 28 augustus 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de wnd. Secretaris,
J. f. van der Peijl

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

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

HEBT U GEDURENDE DE
WINTERMAANDEN ENIGE
HELE DAGEN, HALVE DA-
GEN OF AVONDEN PER
WEEK BESCHIKBAAR
waarop u tegen een goede
beloning zoudt willen
werken ?

ZO JA, dan hebben wij voor
zowel VROUWEN als MAN-
NEN goede mogelijkheden.

Wij zoeken nl. personen, die in ons magazijn met huis-
houdelijke artikelen, gereedschappen, ijzerwaren e.d. de
komende maanden mee willen helpen onze afnemers zo
goed mogelijk te bedienen (orders klaar maken, inpakken
enz.) De mogelijkheid om t.z.t. in vaste dienst te komen,
is aanwezig. Het gaat om zeer afwisselend werk in mo-
dern ingerichte magazijnen, voorzien van vele hulpmid-
delen, waardoor sjouwwerk wordt voorkomen.

Dagelijks van 8.15-17.15 uur en op maandagavond van 7-8 uur stel-
len wij u gaarne in de gelegenheid over deze mogelijkheden met ons
te komen praten. Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen (telefoon 05750-5551 toestel 353), terwijl u ook
kunt volstaan met inzending van onderstaande strook.

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Aan de afd. personeelszaken van REESINK, postbus 20, Zutphen

Ondergetekende, naam:

adres:

woonplaats:

heeft belangstelling voor de funktie van magazijn'bediende. Hij/zij

is ter beschikking op hele/halve dagen/avonden per week

Datum: Handtekening:

Per l september 1969 zal ik mijn brood- en banketbakkerij overdoen
aan de heer J. VAN GRONINGEN.

Ik ben er van overtuigd, dat de zaak bij hem in goede handen is en
hoop dat u hem hetzelfde vertrouwen wilt schenken dat ik zo ruim-
schoots genoten heb.

Ik dank allen hartelijk voor de prettige samenwerking die ik gedu-
rende vele jaren met u mocht hebben.

De zaak aan de Burg. Gallécstraat wordt door mij voortgezet.

Met vriendelijke groeten.

MEVR. SCHUPPERS-BEKKENKAMP

Vorden, augustus 1969

In aansluiting op bovenstaand bericht, delen wij u mede dat wij per
2 september 1969 de brood- en banketbakkerij van mevrouw Schup-
pers-Bekkenkamp hebben overgenomen.

De vertrouwensbasis die reeds jarenlang door mevrouw Schuppers-
Bekkenkamp in het bedrijf is gelegd, zullen wij trachten voort te
zetten door het leveren van prima produkten dat aan de modernste
eisen zal zijn aangepast.

Gelegenheid tot kennismaking en bezichtiging van onze zaak maan-
dag l september van 17.00 tot 21.00 uur.

Onze zaak is dinsdagmorgen om 9.00 uur geopend.

Vriendelijk groetend,

J. VAN GRONINGEN
W. VAN GRONINGEN-GODSCHALK

Vorden, augustus 1969
Dorpsstraat 11

ORANJEFEEST AAN DE MEDLERTOL
Ere-voorzitter de edelachtbare heer burgemeester A. E. van Arkcl

VRIJDAG 5 SEPTEMBER AS.:
19.15 uur: De toneelvereniging „Steeds Beter"

uit Bruil (Ruurlo) brengt het kos-
telijke blijspel in drie bedrijven:

„Drie meisjes gevraagd9'
door Anke Wildonck.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER AS.:
9.00 uur: Vogel-, sdhijf- en belschieten, opga-

ve bij de kommissieleden.
13.00 uur: Opening door de voorzitter.
13.15 uur: Aanvang volksspelen o.a. dogcarrij-

den voor dames, doeltrappen voor
heren, korfballen voor dames en he-
ren enz.

H.00 uur: Kinderspelen voor alle kinderen der
lagere school, gratis deelname plus
traktatie. Gratis 5 maal in de draai-
molen voor alle kinderen van 1-4 u.

17.30 uur: Prijsuitreiking door de ere-voorzitter.

Grote dans- en konsumptietent en verdere
vermakelijkheden

Muziek: „The Starlets"
De muziekvereniging Concordia verleent hnar me-
dewerking.
ZEGT HET VOORT De kommissie.

Zaterdag 30 aug. Oriënter.-avondwandeling



Donderdag 28 augustus 1969

Tweede biad Contact
31e jaargang no. 22

Afscheid wachtmeester Maters
Op l september a.s. zal wachtmeester der eerste
klasse van de rijkspolitie, de heer J. D. M. Maters,
postkommandant te Widimond-Vierakker, de po-
litiedienst gaan verlaten. Hij 'heeft dan - zoals het
in officiële termen luidt - de leeftijd bereikt dat
hij met funktioneel ontslag kan gaan.

Wachtmeester Maters, die reeds meer dan 25 jaar
postkommandant is van het rayon Wichmond van
de groep Vorden-Warnsveld der rijkspolitie, is
uiteraard in deze streken geen onbekende. Met
zijn rijzige gestalte ontdek je in hem reeds direkt
de politieman, die echter op vriendelijke en huma-
ne wijze zijn taak: het bestrijden van de misdaad,
het opsporen van verkeerszondaars en andere over-
tredingen van de wet, vervuld. Als je zo met de
heer Maters aan de praat komt, kan hij urenlang
vertellen wat hij zoals in zijn 40-jarige loopbaan
heeft meegemaakt.

Hij werd op 18 augustus 1909 te Enschede geboren
en kreeg in 1929 al met de „dienst" te maken om-
dat hij toen als dienstplichtig militair bij het 19e
RI te Arnhem werd ingedeeld. Vooraf was hij
werkzaam bij de Heemaf te Hengelo O. Na zijn
diensttijd moest hij nog een half jaar geduld heb-
ben om bij de Koninklijke Marechaussee te Apel-
doorn in opleiding te komen daar hij nog te jong
was. Op l mei 1930 was hij echter zover. Na zijn
opleiding werd hij per 15 september 1930 inge-
deeld bij de brigade Epe en bleef daar tot 15 sep-
tember 1932. Achtereenvolgens diende hij bij de
brigades te Zutphen, Aalten, Wageningen, Arn-
hem, Doetindhem, Amsterdam, Terborg en opnieuw
Aalten. Ook werd hij verschillende malen gedeta-
cheerd naar verschillende plaatsen waar relletjes
waren, bv. in Oss, Amsterdam, Twente, Gronin-
gen (stakingen).

Bij de inval der Duitsers op 10 mei 1940 zat hij in
Aalten bij de Mareclhaussee van waaruit hij ge-
vangen werd genomen en in verschillende kam-
pen verbleef o.m. te Pölitz, Starregad en Stettin.
Na zijn teugkomst in november 1940 kwam hij bij
de brigade Zutphen waar hij een half jaar dienst
deed bij de door de Duitsers geslagen pontonbrug
over de IJssel.

In het voorjaar van 1941 werd de heer Maters van
Zutphen naar Vorden overgeplaatst, waar toen
nog geen bureau was en 'hij zijn intrek nam in de
voorkamer bij de familie Jansen (slagerij) aan de
Burg. Galléestraat. In die tijd waren de heren
Kamphuis en Wonnink nog gemeenteveldwaohter
te Vorden en de heer v. d. Peyl rijksveldwachter.
Na enige tijd verhuisde men echter naar het (nieu-
we) politiebureau dat gevestigd werd in de oude
villa aan de Zutphenseweg, waar nu de showroom
van de firma Helmink is.

Per 15 maart 1943 werd hij opperwachtmeester van
de zgn. staatspolitie en werd overgeplaatst naar
Wichmond, dat onder de groep Vorden ressorteert;
hij verving hier de wachtmeester Van Hattum.
Na de bevrijding werd hij wachtmeester eerste
klas en rayonkommandant der rijkspolitie. In die
tijd kwam de overheid wel eens bij de heer Maters
om te vragen of hij wilde tekenen zodat ik dan met-
een luitenant, kapitein of nog hoger in funktie kon
worden, maar dat heeft hij steeds geweigerd. Hij
heeft zich toen wel met het binnenlands verzet
beziggehouden waar hij o.m. kontakten had met
de groep in Vorden (Groot Enzerink, Lammers,
Hüsken, Koster enz.). Voor veel onderduikers

heeft men toen wat kunnen doen. Koeriersters en
Amerikaanse piloten, die over de IJssel moesten
worden gebracht, werden naar hem verwezen en
via de binnenlanden van Vierakker naar de rivier
geloodst waar ze per roeiboot van de 'boer van het
Gansei werden overgezet. Vlak voor Brummen
werden ze overgenomen en naar de Imbosch ge-
bracht waar een verzetsgroep zat. Er waren hier
toen veel spoorwegmensen ondergedoken. In het
begin ging hij altijd met iemand uit Utrecht, die
hem geld kwam brengen, mee om hem te wijzen
waar ze allemaal zaten. Hij waarschuwde ook wan-
neer er razzia's op komst waren. Er werd ook veel
gedaan voor de mensen die uit Duitsland waren
gevlucht en voor de zgn. etenhalers uit het westen
en de ziekenhuizen te Zutphen, die vlees moesten
hebben. Af en toe werd er klandestien een koe
geslacht en tekende hij in het veeboekje aan dat
het beest gestorven was. Zijn superieuren, die
fout waren, legden hem toen wel eens het vuur na
aan de schenen, maar gelukkig is alles toen goed
gegaan.

De heer Maters heeft in al die jaren veel meege-
maakt, mooie maar ook minder mooie dingen, in-
braken en stropers, die een ,,noodzakelijk kwaad"
zijn aldus de heer Maters. Toen wij hem vroegen
of hij, als hij opnieuw moest beginnen, weer het-
zelfde beroep zou kiezen, antwoordde hij zeer be-
slist. Zijn grootvader was grootmajoor van de rijks-
veldwachters en heeft verder nog vier ooms en
vier neven bij de rijkspolitie. Vroeger was, aldus
de heer Maters, er ook veel verschil tussen het
platteland en de stad. Een marechaussee te paard
daar waren de mensen bang voor, nu niet meer zo
erg. Agenten op de fiets zie je ook niet zoveel meer
ze zijn praktisch allen gemotoriseerd.

De scheidende politieman heeft met zijn kollega's
en de bevolking van Wichmond-Vierakker Warns-
veld en Vorden altijd een prettig kontakt gehad.
Het zijn hier rustige en gemoedelijke mensen, aldus
de heer Maters, waar je weinig last van hebt. Hij
blijft na zijn pensioen hier wonen.

Dat er toekomstplannen zijn om Wichmond bij de
gemeente Vorden te voegen, doet hem weinig, want
ook in het achtkastelendorp voelt hij zich thuis.
Hij gaat er, nu hij de tijd heeft nog vaker, wel
eens heen met zijn vrouw samen per fiets omdat
hij 'hier zijn getrouwde dochter heeft wonen. Be-
halve fietsen heeft de heer Maters weinig hobby's
of het moest zijn de liefd^^oor de natuur. Overi-
gens zou hij ook wel eei^^ek willen schrijven in
de trant van ,,de wachtmeester verteld". Zijn hob-
by is de dienst. Misschien dat hij zich nog eens
toelegt op de sport want hij is in het bezit van het
NOC-diploma. Dat hij veel voor de sport voelt,
blijkt o.m. omdat hij vee^tuiswedstrijden van de
plaatselijke voetbalvereniHy Socii bijwoont.

De heer Maters, die op 25 april 1963 door H.M.
de koningin werd onderscheiden met de bronzen
medaille in de Orde van Oranje Nassau, zal op
vrijdag 29 augustus a.s. officieel afscheid nemen.

In de zaal van café Krijt te Wichmond zal hij van
16.30 tot 17.30 uur aan zijn overheid, kollega's,
vrienden, familie en bekenden, zonder onderscheid,
- want iedereen is hem even lief - hiertoe gelegen-
heid geven. De verwachting is gevestigd dat ve-
len die deze gemoedelijke, maar plichtsgetrouwe po-
litieman kennen, hiervan dankbaar gebruik zullen
maken.

NEDERLAAGTOERNOOI
s.v. RATTI
Het nederlaagtoernooi van de s.v. Ratti is be-
ëindigd. In poule B van de afdeling zaterdag werd
Almen III winnaar. In poule A werd dat Harfsen
II dat hier de grootste overwinning behaalde.
Bij de afdeling zondag werd Loil II in poule B win-
naar. In poule A werd dit Loil I. Ook in poule C
ging de beker naar Didam hier werd nl. Loil III
de grootste overwinnaar.

Afdeling zaterdag:

Ratti II - Sp. Almen III
De Ratti-reserves speelden hun laatste ontmoeting
tegen Almen III waarbij de gasten door een flinke
0-10 overwinning de zege grepen.

Het was een sportieve ontmoeting waarbij echter
duidelijk bleek dat de thuisclub niet was opgewas-
sen tegen de bezoekers. Vooral het middenveld
was bij Ratti nogal eens zoek omdat de halflinie
teveel in de verdediging bleef spelen. Na enkele
minuten kon Almen de leiding nemen toen links-
half Pelgrim een penalty onhoudbaar achter Klein
Geltink in het net joeg. De druk op het Rattidoel
werd geleidelijk groter en regelmatig scoorden de
gasten; linksbinnen Nijenhuis doelpuntte driemaal,
Pelgrum tweemaal en v. d. Veen zorgde er voor
dat de stand bij de rust 0-7 werd.

Na de thee deed Almen het wat kalmer aan en
kreeg Ratti kans te herademen. Men kwam nu ge-
reegld voor de Almense veste maar een tegenpunt
zat er niet in. Via v. d. Veen, Van Zeist en Nij-
enhuis voerde Almen de eindstand op tot 0-10.

Ratti I - Sp. Almen II
Het eerste e l f t a l der groen-witten (ditmaal in een
geel shirt) speelde een uitstekende wedstrijd tegen
Sp. Almen II waarbij dit duel onbeslist eindigde
met de stand 3-3.

Doordat de gasten in het begin nummeriek in de
minderheid waren was Ratti aanvankelijk bedui-
dend sterker. Al na enkele minuten kon Kerkho-
ven Ratti de leiding geven waarna Bennink de
stand op 2-0 bracht. Nog binnen het kwartier was
het Arendsen die de voorsprong tot 3-0 vergrootte.

Almen was inmiddels op volle stekte gekomen en
antwoordde met felle tegenaanvallen waarbij doel-
man Boss tenslotte moest zwichten voor een zuiver
gericht schot van linksbinnen Uenk 3-1. De gas-
ten reduceerden hun achterstand nog voor de rust
door een doelpunt van rechtsbuiten Vels 3-2.

Tien minuten na de hervatting kon de Almense
rechtsbinnen Wichers met een lage harde bal in
de uiterste hoek de stand op 3-3 brengen. Het spel
bleef nu gedurig wisselen. Bij Almen moest doel-
man Haak nog verschillende keren in aktie komen
o.m. voor een inswinger van Dijkman en schoten
van Arendsen. In de Ratti-defensie was na rust
een wijziging gekomen doordat Geurts het veld
verlaten had, Van Bommel nam zijn plaats over.
De thuisclub kreeg nog een unieke kans een vierde
doelpunt te scoren maar door tekort aan snelheid
mislukte deze aanval. De eindstand bleef 3-3.

Afdeling zondag:

Ratti II - Ruurlo V
In een spannende en sportieve strijd moest Ratti II
de eer aan de gasten laten die met 2-3 wonnen.
In de eerste helft had Ruurlo de wind mee waar-
door zij geregeld aanvallen op de Ratti-veste kon-
den nemen. Na enkele vergeefse pogingen lukte het
midvoor Uenk om in de 22e minuut doelman Roel-
vink het nakijken te geven. Ratti forceerde diverse
malen een doorbraak maar in de voorhoede be-
greep men elkaar kennelijk niet goed; de rechter-
vleugel werd ook te weinig in het spel betrokken.

Na de rust had de thuisclub het windvoordeel wat
na tien minuten resulteerde in de gelijkmaker: een
door Engberts aangegeven pass werd door Mul-
link handig over de Ruurlose goalie geplaatst. Na
een kwartier was het wederom de jeugdige Uenk
die Ruurlo de leiding gaf toen hij zowel keeper
Roelvink als Bleumink omspeelde en zuiver in-
schoot 1-2. Ratti deed er een schepje bovenop
en na goed voorbereidend werk van Koers kon
Veenhuis met een fel schot vlak langs de binnen-
kant van de paal de stand op 2-2 brengen. Tien
minuten voor het eindsignaal scoorde Ruurlo het
winnende doelput. Bij een geharrewar voor de
Ratti-goal werd in het strafschopgebied free-cick
gemaakt en plaatste Roekevisch de penalty zui-
ver achter Roelvink 2-3. Ratti kreeg het nog enige
malen benauwd maar door het middenveld prijs te

geven wist men een hogere score te voorkomen.

Ratti I - Sp. Neede III
Ratti I toonde zich in haar laatste nederlaagwed-
strijd tegen het bezoekende Sp. Neede III veel
produktiever dan in de vorige wedstrijden; met 5-2
zegevierde de thuisclub.

Na enkele goed opgezette aanvallen van de thuis-
club waarbij Bijen o.m. rakelings over de lat
schoot, kwam het sukses aan de andere kant, van-
uit een vrije trap wist Nijhof een lage bal aclhter
doelman Huitink te deponeren 0-1. Na ruim tien
minuten na dit doelpunt scoorde Bijen een juweel
van een doelpunt; een hoog voorgezette hoeksdhop
van Overbeek werd door hem ineens ingeschoten

De tweede speelhelft was nauwelijks begonnen of
linksbinnen Nijhof scoorde de gasten aar een 1-2
voorsprong. Vijf minuten later was het echter weer
gelijk via midvoor Heuvelink die met een boogbal
over de uitgelopen Needse goalie scoorde 2-2. Ratti
nam na 20 minuten de leiding toen linksbuiten
Overbeek een voorzet van Bijen hoog in de touwen
joeg. Bijen kon de stand op 4-2 brengen toen hij
na twee vergeefse schoten op het doel met de derde
meer sukses had. Uit een pass van links bepaalde
Heuvelink de eindstand op 5-2 waarbij dient op-
gemerkt dat Ratti in deze vorm nog veel van zich
zal laten horen.

Water polo

Zege van Vordense dames
Een sledhts met zes speelsters uitkomend Vordens
damesteam is er in geslaagd om een verdiende,
hoewel todh verrassende 4-3 zege te behalen op
ZPH uit Borne, waarmee Vorden zich revancheer-
de voor de destijds geleden nederlaag.
In de eerste helft bleek Vorden de betere ploeg.
Het was de snelle Jet Smit die de score opende
1-0. Nadat ZPH enkele kansen had laten liggen,
gelukte het Jet Smit de ruststand op 2-0 te bren-
gen.

Na de rust ontstond een gelijkopgaande strijd met
wisselende kansen. Het werd al snel duidelijk dat
de ZPH-dames zich niet bij een nederlaag wens-
ten neer te leggen. De midvoor van ZPH, een
zeer goede speelster, bracht de partijen al snel naast
elkaar waarna Jet Smit de thuisclub opnieuw een
voorsprong gaf 3-2. Het was wederom de mid-
voor van de bezoeksters die voor een gelijke stand
3-3 zorgde. Hierna ontstond een spannend slot,
waarbij Vorden doorman fraaie goal van Ans
Pelgrum in de slotfas^(roch nog de volle winst
wist te grijpen.

Klein nederlaag voor heren II
In een spannende wegfcrijd hebben de heren II
van Vorden vrijdagavcw^een 5-4 nederlaag gele-
den tegen OKK I uit Eerbeek. Voor Vorden, dat
met enkele adspiranten aan moest treden, geen gek
resultaat.

Eerbeek nam door een doelpunt van De Vries
de leiding. Vorden kwam goed terug en het was
Wentink die de stand in evenwicht bracht. Door
twee doelpunten van De Vries liep OKK hierna
uit tot 3-1. Vlak voor rust had de Eerbeek-doel-
man geen antwoord op een hard schot van Par-
mentier 3-2.
In de tweede hel f t verhoogde De Vries de voor-
sprog tot 4-2. Een fel vechtend Vorden kwam via
Wentink op 4-3. Toen Eerbeek uitliep tot 5-3 was
de strijd gestreden hoewel Parmentier er nog wel
in slaagde de stand op 5-4 te brengen. Verder liet
Eerbeek het niet meer komen.

Flinke nederlagen voor heren
De heren en dames van de zwem- en poloclub
Vorden hebben zaterdagavond jl. in Winters-
wijk deelgenomen aan een polodriekamp tussen
NZC uit Neede, WWV uit Winterswijk en Vor-
den. Dit toernooi werd bij kunstlicht gespeeld.

De heren van Vorden waren deze avond zeer ge-
handikapt. Slechts twee spelers van het eerste t.w.
Verstoep en Velhorst, waren van de partij. Het
team was aangevuld door adspiranten. Geen won-
der dat Vorden hierdoor kansloos was.

De eerste ontmoeting tegen Neede eindigde in
een 9-3 zege voor NZC, na een 4-1 ruststand.
Nadat NZC met 3-0 de leiding had genomen, ge-
lukte het Verstoep tegen te scoren. Bij de stand
8-1 scoorde Vorden door een doelpunt van Ver-
stoep en een van W'entink, tegen 8-3. Vlak voor
tijd was doelman Siebelink opnieuw kansloos.

De ontmoeting tegen Winterswijk werd door Vor-
den met 8-1 verloren. Door doelpunten van de
gebroeders Kornet kwam de thuisclub al snel aan
een 4-0 voorsprong. Midachter Velhorst verklein-
de met een afstandsschot via de onderkant van de
lat de achterstand tot 4-1. In de tweede helft liep
WWV snel uit tot 8-1.
De heren van Neede werden uiteindelijk winnaar
van de driekamp.

Winst en verlies voor dames
Voor de dames van Neede, Winterswijk en Vor-
den stond er eveneens een driekamp op het pro-
gramma.
De Vordense dames, uitkomend met slechts zes
speelsters, wonnen de eerste ontmoeting met 4-3
van Winterswijk. De wedstrijd was amper begon-
nen of Jet Smit trof met een aftsandsschot de roos
0-1. De thuisclub kwam hierna goed terug en werd
Marijke Schuppers tweemaal achtereen het nakij-
ken gegeven. Wederom van grote afstand bracht
Jet Smit de partijen weer naast elkaar. Nadat W
WV een 3-2 voorsprong had genomen, bracht Jet
Smit de stand op 3-3. In de tweede helft ontstond
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een fel gevecht om de overwinning. De thuisclub
was sterker, doch schoot bijzonder slecht. De hard-
werkende Ans Pelgrum bezorgde Vorden de zege
4-3.
De tweede wedstrijd tegen Neede werd met 8-2
door Vorden verloren. Het gemis van de zevende
speelster deed zich in deze wedstrijd bijzonder ge-
voelen. De Needse dames namen al snel een 3-0
voorsprong. Gerda Verstoep scoorde hierna tegen
3-1. In de tweede helft een veel sterker NZC dat
gemakkelijk tot 8-1 uitliep. Vlak voor tijd zorgde
Jet Smit voor de eindstand 8-2.

Jeugd speelde uitstekend
Zaterdagmiddag namen de adspirariten van Vor-
den deel aan een jeugdtoernooi, georganiseerd door
de zwemclub WWV uit Winterswijk. De Vor-
dense jongens kwamen uit in poule II tezamen met
BZ 6 PC uit Borculo; De Berkel uit Lochem; Nau-
tilus uit Terborg en WWV uit Winterswijk.
Vorden deed het goed en won driemaal. De eers-
te wedstrijd tegen Winterswijk ging met de dui-
delijke cijfers van 7-0 verloren. Bij de rust was de
stand hier 4-0.
De tweede ontmoeting tegen de Berkel uit Lochem
werd met 6-0 door Vorden gewonnen. Bij de rust
was de stand 3-0 door doelpunten van Gotink en
Wentink. Deze spelers scoorden in de tweede helft
samen opnieuw driemaal.
De wedstrijd tegen Nautilus uit Tefborg won Vor-
den met 2-1. Bij de rust was de stand 2-0 door
doelpunten van Gotink.
Tegen Borculo werd het 6-0 in het voordeel van
Vorden. Gotink (2 x); Siebelink; Kier en Wen-
tink (2 x) zorgden voor de doelpunten.
Winterswijk werd zodoende winnaar in deze poule
doch verloor de finale tegen de winnaar van poule
I nl. HZC uit Hengelo met 2-1.

Voetbalprogramma
Voor de a.s. kompetitie is het vijfde elftal van
Vorden ingedeeld in de 4e klas R tezamen met
Ratti 2; Baakse Boys 3; Socii 2; Keyenborgse
Boys 3; Pax 5; Steenderen 3; Angerlo 2 en Drempt
Vooruit 2.
Vorden 6 komt uit in de 4e klas N tezamen met De
Hoven 6; Voorst 5; Hercules 3; Sp. Brummen 5;
Warnsveldse Boys 5; Socii 3; Baakse Boys 2 en
Zutphen 5.

Het programma voor de v.v. Vorden:
De eerste helft van de nieuwe kompetitie ziet er
voor Vorden I als volgt uit:
7 september Vios-Vorden; 14 september Vorden-
Witkampers; 21 september Ruurlo-Vorden; 28
september Vorden-Halle; 5 oktober Bredevoort-
Vorden; 12 oktober Vorden-Markelo; 19 oktober
Vorden-Reunie; 26 oktober Socii-Vorden; 2 no-
vember Vorden-Zelhem; 9 november Erix-Vorden;
23 november Vorden-Kotten.
Voor Vorden II ziet de eerste helf t er als volgt uit:
7 september Vorden-WVC; 14 september Grol-
Vorden; 21 september Vorden-Eibergse Boys; 28
september Vios-Vorden; 5 oktober Vorden-Reunie;
12 oktober Varsseveld-Vorden; 19 oktober AD-
Vorden; 26 oktober Vorden-Longa; 2 november
Vorden-SDOUC.

GROTE AANVOER EN GOEDE VOORUIT-
GANG OP FOK VEE AG WILDENBORCH
De jaarlijkse fokveedag in de Wildenborch is bij-
zonder goed geslaagd. Behalve een ruime aanvoer
- ruim 100 inzendingen - en fraai weer, was de
jury erg tevreden over de vooruitgang die werd
geboekt t.o.v. andere jaren. Deze traditionele fok-
veedag werd gehouden op het prachtig gelegen
terrein van de heer G. J. Dijkman. Keurmeesters
waren de heren Nijssink en v. d. Kolk uit Wierden.
Er werden 16 rubrieken gekeurd. De wisselbeker
van de vereniging voor de beste groep koeien van
rubriek 14, 3 of 4 stuks van een eigenaar, ging
voor de eerste maal naar de heer A. J. Oltvoort.
Deze onttroonde daardoor de heer W. A. J. Wis-
sink die hem verleden jaar kreeg en in 1967.
Kampioen 1969, de beste melkgevende koe, werd
eveneens een inzending van de heer A. J. Oltvoort
t.w. nr l 5 in rubriek 3 Irma 7, welke verleden jaar
reserve-kampioen werd. Ditmaal werd reserve-
kampioen nr 4 in rubriek 2 t.w. Margriet van W.
A. J. Wissink.
Bij het jongvee werd kampioen Bertie van B. F.
Bennink en reserve-kampioen nr 69 Geesje van
G. Dijkman. De medaille voor de beste groep jong-
vee was ook voor de heer Bennink.
Dat de heer Oltvoort over best materiaal beschikt
bleek nogmaals daar hij behalve de wisselbeker
voor de kampioene, ook de koe met de beste uier
had eveneens Irma 7.
Ook door de Kivo de KI vereniging Vorden en
Omstreken waren een tweetal medailles beschik-
baar gesteld.

VVV Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

Zomertentoonstelling schildershuis Blaauboer
van l juli tot l oktober. Geopend alle werk-
dagen van 10.00-17.00 uur en zondags van
14.00-17.00 uur.

Zwembad ,,In de Dennen" geopend in de
maanden juni t.m. augustus van 7.00*20.00
uur en zondags van 14.00-18.00 uur.

Inlichtingen bij het sekretariaat WV siga-
renmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 2 te
Vorden, telefoon 1386



A.s. zondag 31 augustus

Wegraces Hengelo Gld
op de vernieuwde 'Varssel-Ring'

10 solo-klassen, Nationaal en Internat.
221 renners. Aanvang 11 uur v.m.

Verhuisd:

Administratiekantoor

H. v. d. BROEK
Wilhelminalaan 18, Vorden

PER l SEPTEMBER A.S. NAAR:

Zutphenseweg 12
(ingang zijkant apotheek)

VORDEN - TELEFOON 1645

Garage kanteldeuren
Uit voorraad leverbaar.

NU f 210,— PER STUK

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

Nieuwe
meubelen?

Het adres .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GROTE VOORRAAD
VOORDELIG IN PRIJS
100% GARANTIE

Televisie
SU PERTELEVISIE

Houten kast

Groot beeld 61 cm

Eenv. druktoetsbediening

Geschikt voor alle zenders

AL VANAF ƒ 498,

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

DANSLES
ZAAL SCHOENAKER

A.s. vrijdag om 8 uur beginnen
wij en vragen heren voor de in-
schrijving.

Dansschool

T.A. HOUTMAN

ZATERDAG 6 SEPTEMBER

balavond
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

met medewerking van het

Madigo Combo
aanvang 7.30uur

„'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) - Dorpsstraat

Te koop:

2 goed onderhouden

mestwagens
Kultïvator
9 en 11 tandsf nieuw

Zeugenkooien - Kevi's
en 3-veldseggen
op hefinrichting

Smederij H. J. BERENDS
Linde E 27a Vorden - Telefoon 6730

ORANJEFEEST MEDLER
Zaterdag 30 augustus

oriënterings-
avondwandeling
door de mooiste omgeving van
Vorden, met verrassingen.

AANMELDEN OM 19.30 UUR BI)
café EYKELKAMP

Zaklantaarn meenemen s.v.p.

Tot zaterdagmiddag 5 uur
&j$%itifr«**.

Roestvrij stalen
pedaalemmer
met binnenemmer, van f 19,25

1 16,95

6 porcelein kop en
schotels
in luxe verpakking

ƒ9,95

MAANDAG l SEPTEMBER DE

gehele dag gesloten

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

DAMCLUB VORDEN
De leden van de Damclub Vor-
den worden vrijdag 5 september
weer verwacht in zaal Eskes aan
de Dorpsstraat.

Het seizoen wordt geopend meit
het spelen van een

GONG WEDSTRIJD
u wordt verzocht een prijsje mee
te nemen.

Vanzelfsprekend zijn ook nieuwe leden van
harte welkom.

Het bestuur,

C. Hesselink, voorzitter
J. F. Geerken, sekretaris
B. Nijenhuis, penningmeester

3*O C
Heerlijk, zo'n nieuwe fiets!
Nu ik m'n oude karretje heb afgedankt merk
ik pas goed, hoe heerlijk soepel een nieuwe
fiets rijdt l En ... ik voel me nu veel veiliger in
t verkeer F Natuurlijk kocht ik m'n nieuwe fiets
bij een vakman, dus bij

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

Jaarvergadering s.v. Ratti
De s.v. Ratti zal op 26 juli 1970 haar 25-jarig be-
staan herdenken. Dit jubileum zal op passende
wijze worden herdacht waartoe een aparte jubi-
leumkommissie in het leven is geroepen die een en
ander zal uitwerken.

Ook zijn er plannen om binnen enkele jaren een
nieuwe kleedgelegenheid te realiseren, maar tot nu
toe zijn de financiën het grote knelpunt. Het hui-
dige gebouwtje is in zeer slechte staat en voldoet
aan de minimumeisen die er aan gesteld mogen
worden.

Op de algemene jaarvergadering, welke in zaal
Schoenaker zeer druk werd bezocht, deed voorzit-
ter J. Lucassen over bovenstaande zaken medede-
ling aan de leden. Ten aanzien van de kleedlo-
kalen zal men nu reeds starten met een financiële
aktie om de zo nodige gelden bijeen te brengen
en de voorzitter deed daartoe een dringend beroep
op de medewerking van alle leden.

In zijn openingswoord kon de voorzitter ook een
aantal nieuwe gezichten begroeten. In zijn terug-
blik over het afgelopen seizoen bracht spreker hul-
de aan de beide kampioenselftallen t.w. Ratti I
dat door het kampioenschap der 3e klasse nu 2e
klasser is geworden en aan de C-junioren die even-
eens de titel behaalden.

Uit het jaarverslag van sekretaris, de heer A. Lich-
tenberg, bleek dat het ledental thans 154 bedraagt
en de groei zich gestadig voortzet. De prestaties
van de elftallen t.w. Ratti I, II en III afdeling zon-
dag en Ratti I en II afdeling zaterdag benevens
de A en C-junioren waren bevredigend geweest.
De training werd verzorgd door broeder Canutus
Schilder terwijl de samenwerking in de jeugdkom-
missies en de afdelingen zaterdag en zondag heel
goed te noemen was.

De toto was een groot sukses geweest; er waren
liefst 17.310 kolommen ingevuld tegen 9136 in het
vorige seizoen. Dit was voornamelijk te danken
aan de aktiviteiten van de toto-kommissie, de heer
Lichtenberg en zijn staf van medewerkers.

Uit het financieel verslag van penningmeester, de
heer H. Mombarg, bleek dat er een batig saldo was.
De kaskommissie, bestaande uit de heren J. Bijen
en A. Geurts, gaf zijn fiat hieraan. In de nieuwe
kaskommissie werd de heer J. Boss benoemd in de
plaats van de heer A. Geurts.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren H.
Rutgers en A. Lichtenberg herkozen, terwijl in de
plaats van de heer A. Hoebink de heer H. van
der Linden werd gekozen. De voorzitter dankte de
heer Hoebink die gedurende vier jaar zijn beste
krachten aan het bestuur had gegeven en hoopte
dat hij in de jeugdkommissie nog veel en vrucht-
baar werk zou mogen verrichten.

Ratti zal dit jaar met 3 seniorenteams deelnemen
aan de zondagkompetitie terwijl de afdeling zater-
dag met 2 elftallen^M-tegenwoordigd zal zijn.
Voorts nemen de B en C-junioren deel aan de
jeugdkompetitie terwijl de A en B-pupillen uitko-
men in de onderlinge pupillenkompetitie Lochem
en omstreken tezamen met Sp. Lochem, Klein Doch-
teren, Witkampers, Rèuirlo en SVBV Barchem.

Vorden te bereiken en te mogen verwelkomen op
dieze bijeenkomst.

Ten aanzien van de bomende kompetitie zal een
andere werkwijze worden gevolgd door het be-
stuur. Elk spelend lid zal een schrijven ontvangen
met een aantal reglementen waaraan men zich
dient te houden; eventueel zullen de spelers die
niet of te weinig op de training verschijnen of weg-
blijven bij de wedstrijden, geschorst worden of zal
een boete worden opgelegd.

In verband met de aktie voor de nieuwe kleedloka-
len werd een financiële kommissie benoemd t.w.
de heren B. Lichtenberg en J. Bos voor de afde-
ling zondag en D. Klein Geltink en T. Geurts
voor de afdeling zaterdag. De heer Lichtenberg
startte met de aktie door een bal met een gleuf er
in op de bestuurstafel te deponeren waarin men
na afloop der vergadering een bedrag kon storten;
dat deze geste goed ontvangen werd, bleek na af-
loop der vergadering daar er een flink bedrag bij-
een kwam. Ten aanzien van de bouw en de rea-
lisering der plannen zal het bestuur op de eerst-
volgende ledenvergadering met meer konkrete fei-
ten voor de dag komen.

In de jubileumkommissie voor de 'herdenking van
het 25-jarig bestaan in 1970, werden benoemd de
heren H. Huitink, B. Schoenaker, Joh. Engberts
en G. Tolkamp. Rond de jaarwisseling zal deze
kommissie verslag van de stand van zaken uit-
brengen.

Hierna werden een twintigtal stortingsbewijzen
uitgeloot t.w. tien van f 25,— en tien van f 10,—.
Verschillende leden deponeerden hun terug ont-
vangen geld in de bal voor het kleedkamerfonds.
De vergadering kreeg nog een verrassend slot toen
de leider van Ratti III, de heer F. van Lingen en
enkele elftalleden op het podium een nieuwe prij-
zenkast onthulden, geheel vervaardigd door het
lid de heer H. Bulten en gefinancierd door de le-
den van Ratti III. De oude kast was bij de brand
van café Schoenaker in 1959 verloren gegaan. Dit
gebaar werd met een luid applaus beloond.

De voorzitter dankte allen voor de opkomst en
hoopte vooral dat de prestaties der elftallen in de
nieuwe kompetitie aan de verwachtingen zullen
beantwoorden waarna hij de vergadering sloot.

Vrijzinnig Hervormden
De laatste jaren is er weinig aktiviteit geweest van
de Vereniging van Vrijzinnig-Hervormden afde-
ling Vorden, het aantal leden wordt steeds kleiner
door overlijden en vertrek naar elders, terwijl er
geen nieuwe leden bijkomen.

Het bestuur meent dat 'het tijd wordt om een bij-
eenkomst te beleggen ter bespreking van de hui-
dige situatie van de vereniging en haar zondags-
school. Daarom staat er een advertentie in dit blad.
waarmee het bestuur behalve de leden en de ouders
van de zondagsschoolkinderen, ook alle belangstel-
lenden Wil uitnodigen voor deze bijeenkomst zodat
er een inventarisatie kan plaatsvinden van alle
Vrijzinnig-Hervormden te Vorden en de toekomst-
plannen besproken kunnen worden. Het bestuur
hoopt op deze wijze met name de Vrijzinnig-Her-
vormden onder de vele nieuwe ingezetenen van

ORT
Zondagvoetbal

Vorden I - Militair elftal
Het eerste elf ta l van de v.v. Vorden speelde don-
derdagavond een wedstrijd tegen een militair elf tal
uit Eefde. Deze ontmoeting werd 'door de mili tai-
ren met 3-2 gewonnen.
Het was een gelijkopgaande wedstrijd, waarbij de
bezoekers in de midvoor en linksbuiten twee uit-
stekende spelers bleken te bezitten. Bij de thuis-
club werd het spel soms te kort gehouden, waar-
door de aanvallers zelden gevaarlijk konden wor-
den. Bij Vorden Stond Bannink onder de lat, die
na een kwartier een fraaie safe verrichtte bij een
inzet van de linksbuiten der gasten. Verder kreeg
hij weinig werk van betekenis te verrichten, behou-
dens na 20 minuten toen Holsbeke, die een solide
partij speelde deze avond, met een boogbal in ei-
gen doel schoot. Tien minuten later werd de ba-
lans in evenwicht gebracht. Op rechts speelde Bie-
lanski zich keurig vrij om vervolgens Koster op
maat te bedienen 1-1. De thuisclub kreeg na dit
doelpunt een klein veldoverwicht, hetgeen resul-
teerde in een 2-1 voorsprong door een doelpunt
van Klein Zessink nadat Koster in eerste instantie
tegen de paal had geschoten. Met een prachtig
schot via de binnenkant van de paal, onhoudbaar
voor doelman Bannink, bracht de midvoor van de
militairen de stand op 2-2. Dit was tevens de rust-
stand.

In de tweede helf t werd het spel er aan weerszijden
niet beter op, hoofdzakelijk veroorzaakt door de
snel invallende duisternis. Koster kreeg nog een
goede kans doch de Eefde-doelman redde fraai.
Aan de andere kant strandden de aanvallen van
de bezoekers veelal op de goed ingrijpende Bes-
selink, Ruiterkamp en Holsbeke. Halverwege de
tweede helft bracht de rechtsbinnen van de bezoe-
kers de eindstand op 2-3 hoewel aan dit doelpunt
een buitenspelluchtje zat.
De baten van deze wedstrijd kwamen ten goede
aan het blindeninstituut Bartiméus te Zeist.

Vorden I - Silvolde I
Als laatste voorbereiding op de nieuwe kompetitie
speelde Vorden I zondagmiddag op het gemeen-
telijk sportpark een oefenwèdstrijd tegen de vierde
klasser Silvolde. De thuisclub dat, vergeleken bij
de vorige oefenwedstrijden, als herboren leek,
slaagde er in met aantrekkelijk voetbal een 2-2 ge-
lijkspel uit het vuur te slepen.
Alvorens deze wedstrijd een aanvang nam, moch-
ten de beide aanvoerders, grensrechters en scheids-
rechter Berkelder uit handen van voorzitter W.
Kuiper een vaantje in ontvangst nemen ter gele-
genheid van het 40-jarig bestaan van de t h u i s c l u b
dat, zoals bekend, deze week herdacht zal worden.
Speciaal in de eerste helft werd er door beide ploe-
gen goed gespeeld. Vorden met Hendriksen op
het middenveld als uitblinker, wenste niets voor
het een klasse hoger spelend Silvolde onder te
doen en bouwde aan enige goed opgezette aanval-
len, veelal over rechts waar de snelle Koster nogal
eens verwarring stichtte in de Silvoldedefensie.
Schoten van Holsbeke en Koster gingen in die pe-
riode net naast terwijl Stokkers uit een voorzet
van Koster keihard tegen de keeper op schoot.
Overigens was Stokkers duidelijk de minste aan-
valler bij de thuisclub. De bezoekers probeerden het
met kort spel door het midden. Dit was wel leuk
om te zien maar ver kwam Silvolde daar niet mee
aangezien de Vordense achterhoede met aanvoer-
der Ruiterkamp als het grote struikelblok, steeds
tijdig kon ingrijpen. Een fraaie solo van Hendrik-
sen eindigde met een harde knal tegen kruising van
paal en lat. Tien minuten voor rust herhaalde
deze situatie zich, waarbij de bal nu via de lat
over ging. De rust brak aan met dubbelblanke
stand.

De tweede helf t was nauwelijks begonnen of de
thuisclub keek tegen een 0-1 achterstand aan. Vijf
minuten later scoorde Koster op fraaie wijze de
gelijkmaker. Nog geen minuut later veroorzaakte
een der Silvoldespelers binnen het strafschopgebied
een penalty die door Ruiterkamp onberispelijk werd
'benut 2-1. De vreugde was van korte duur, want
bij een volgende aanval van de bezoekers werd
de Vordense defensie op links uit positie gespeeld
waarna de midvoor de stand op 2-2 kon brengen.
Direkt hierop werd een doelpunt van Silvolde we-
gens buitenspel afgekeurd. Aan de andere kant
ging een fraaie boogbal van Rozendaal via de lat
over. In de slotfase ontstond een spannende strijd,
waarbij de Vofdense doelman Van de Logt zich
bijzonder onderscheidde. Vlak voor tijd brak de
midvoor van de bezoekers op links door. Ruiter-
kamp haalde hem evenwel juist buiten het straf-
schopgebied onderuit. De vrije sc'hop leverde niets
op zodat het einde van deze aantrekkelijke wed-
st r i jd aanbrak met gelijke stand 2-2.

Flinke nederlaag Vorden II
Vorden II speelde j l . zondag, tijdens de seriewed-
strijden te Warnsveld, tegen Ruurlo I.
Hierbij kwam duidelijk vast te staan dat er wel
degelijk verschil bestaat tussen standaardelftallen
in de eerste klas en reserve-elftallen in de eerste
klas. De Vordenaren verloren deze wedstrijd nl.
kansloos met 5-0.

Vorden VI - Be Quick V
In de .stromende regen speelde Vorden VI z o n d a g -
morgen een oefenwedstrijd tegen Be Quick V.
Na ca tien minu ten namen de bezoekers via de
midvoor een 0-1 voorsprong. Door een a fs tands-
schot van Schouten werd 'het even later gel i jk , ter -
wij l dezelfde speler de thuisclub direkt er op een
2-1 voorsprong bezorgde. Dit was tevens de rust-
stand.
Nadat Be Quick in de tweede helft gelijk had ge-
maakt, kopte de linksback van de gasten de bal in
eigen doel. Vlak voor tijd brac'ht Westerveld de
eindstand met een fraaie boogbal op 4-2.



Per G.T.W.
• * -*•"

naar de touwtrekkam-

pioenschappen in Ier-

land van 15 tot 23 sep-
tember?

VOOR SLECHTS ƒ 250,-

(alles inbegrepen, rondreis Ierland
Londen, Liverpool) kunt u met de
touwtrekkers deze fantastische
reis meemaken.

Geeft u snel op, er zijn nog 8
plaatsen over.

Opgave tot 2 september bij

G 7 'W '-kantoor: sigarenmagazijn Eijerkamp,
Zutphenseweg 2, telefoon 1386

of de heer Harren, Voorst, tel. 05758-334

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN l TOT EN MET 10
SEPTEMBER

umper
Groente - Bloemen - Fruit

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Snijworst
Hamkaas

500 gram 2,25
500 gram 2,60

100 gram 35
100 gram 60
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade

Alpensnitsels
Slavinken
Sausijsjes
Biefstuk

Rund-, kalfcu en varkensslagperij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Verhuisd:

Agentschap Sticht. Nederlandse

Middenstandsbank

H. v. d. BROEK
Wilhelminalaan 18, Vorden

PER l SEPTEMBER A.S. NAAR:

Zutphenseweg 12
(ingang zijkant apotheek)

VORDEN - TELEFOON 1645

Donderdag

Speklappen

Lever

Vrijdag en zaterdag

Varkenslappen

Runderlappen

Verse worst

Riblappen

Voor de boterham

500 gram 1,75

500 gram 1,50

500 gram 2,90

500 gram 2,75

500 gram 2,60

500 gram 3,98

Paarderookvlees 100 gram 0,80
Zure zult 150 gram 0,66
Pekel vlees 150 gram 0,93
Boterhamworst 150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij

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

r r

HAAL NU ZO'N HELE KIST MET

HEERLIJKE APPELS VANAF

Vrijdagsavonds na 6.30 uur ten huize van de heer
J. LUCASSEN, D 153 Vorden.

Zaterdagmorgens van 8 tot 12 uur in de schuur
bij huize Medler.

FRUITTEELTBEDRIJF
D 153 - Vorden - Tmfoon 6811

DIT
IS ÉÉN
van de vele modellen die wij u bieden.

In onze winkel en showroom staat een uitge-

zochte serie gashaarden, gevelkachels, bij-

zetkachels en kookapparaten voor u klaar.

Heeft u overdag geen tijd, maak dan even een afspr&ak.

Ook voor centrale
gasverwarming

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

BAKKERSVAKANTIE

VANAF A.S. MAANDAG l SEPTEMBER
TOT EN MET MAANDAG 8 SEPTEMBER
IS GESLOTEN WEGENS VAKANTIE

BAKKERIJ HOORNENBORG

De werkende bakkerijen bezorgen normaal door, dus u kunt uw
brood bezorgd krijgen

In de buurt van Hoorncnborg neemt Van Asselt de bekende staan-
plaatsen weer in.

De Vordense bakkers

^ r̂-

Uw advertentie in 'Contact' wordt

in 2500 gezinnen gelezen!

Piedro
kinderschoenen
nu volop voorraad in nieuwe
herfstmodellen

WULLINK'S schoenhandeli i
Onbetwist, dé schoenenspecialist Dorpsstraat 4 _ Vorden

HOUDT U VAN
STOKBROOD ? dierenbenodigd

heden
Schurink bakt het
voor u

vogelzaden
hengelsport
artikelen

aquaria
goud- en
tropische vissen
potgrond etc.Nieuwstad - Telefoon 1384

naar:

DIERENSPECIAALZAAK
Hotel-café-restaurant

KLUV1 RS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Orga- en AsefdealerZutphenseweg - Vorden

A.s. vrijdagavond 29 augustus
aanvang 8 uur

ledenvergadering
bifjartvereniging

Nieuwe leden hartelijk welkom,
tevens gelegenheid tot aanmelding

Gratis
koekepan

vun ƒ 26,25 met ktasbestendig
Teflon bij

6-delige pannenset
extra zwaar, in terracotta, niet
rocstvrij stalen randen, geschikt
voor aardgas

\ 135,60

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Te koop: G.o.h. kin-
derwagen. J. Mullink,
Mispelkampsdijk 36
Vorden, 's avonds na
6 uur

Te koop: ca 2 ha land-
bouwgrond, stoppel-
bloot, gelegen in de
Wildenborch. Ter-

stond te aanvaarden.
Te bevr. onder tele-
foonno. 05750-4880

Te koop wegens aan-
schaf gas: Z.g.a.n. ko-
lenhaard, Jaarsma.
A. J. Langeler,
De Haar 19 Vorden

ASBEST BOARD
(ETERNIT) afm. 120 x 250

l t.m. 5 stuks ƒ 8,04 per plaat
6 t.m. 12 stuks ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 20 stuks ƒ 6,56 per plaat
31 t.m. 100 stuks ƒ 6,43 per plaat

exklusief BTW
ook voor/*»

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

HEUGATAPIJT
* 12 VOORDELEN
* 5 JAAR GARANllï

Uw dealer voor Vorden en omstreken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

In on:e afdeling winkel hebben wij plaats
voor een aktieve

VERKOOPSTER

Inlichtingen dagelijks <i-in c/r . . / . v A
of na zeven uur Wilhelminul. S

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46



GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
september geen zitting voor woningzoeken-
den za1! worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehou-
den op dinsdag 14 oktober 1969 van 19.30
tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

Vorden, 28 augustus 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de wnd. Secretaris,
J. J. van der P e ij l

Zaterdag 30 augustus

gaan wij allen naar het

in de WILDENBORCH

Vertrek KINDEROPTOCHT
om l uur vanaf de sc'hool met me-
dewerking van de muziekvereni-
ging Sursum Corda.

Aanvang VOLKSSPELEN om
half twee op het mooie terrein
voor het kasteel.

Vrijdag- en zaterdagavond om half acht op-
voering van het blijspel

DE MODERNE
JEUGD

door de toneelvereniging TAO
in de Kapel.

Entree f 1,50, schoolkinderen f l ,—

CONCORDIA - Hengelo G
Ter gelegenheid van de motor-
tvegraces a.s. zaterdag en zondag

dansen
Orkesten:
THE SPITFIRES en
THE STARLETS

Aanvang 7 uur

HARDBOARD

Afm.

122 x 183
122 x 213
122 x 244
122 x 335
122 x 366
122 x 396
122 x 427

Bij afname van
10 platen
per plaat

ƒ 3,13
ƒ 3,66
ƒ 4,15
ƒ 5,76
f 6,30
ƒ 6,79
ƒ 7,28

1 stuks

ƒ 3,39
ƒ 4,02
ƒ 4,51
f 6,21
ƒ 6,83
ƒ 7,41
ƒ 7,90

exklusief BTW

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

VOOR AL UW

GASVERWARMING

Vrijdagavond wegens

familiefeest

GESLOTEN

Veer rwsr AuFovetr naar
Hoedfkensktrtt • -- . Kruisingen?.

J^erkpoldeT-

ff C Kruispolderkaai

ZUID-
BE VE L'A N O

\\Saahinge "
Psal - vW

W

Drieweger
l Zandberg

rSchuddebeurs

ag«rtje

'Cl inge

BELGIË

FOTOROUTE l M
ZEEUWSCH Vl AAM Dl REN j

—•—»•»»• Fotoroute
Wegen
Spoorlijn

O

FOTOROUTE IN
OOST ZEEUWSCH VLAANDEREN

In nauwe samenwerking met de VVV Oost Zeeuwsch Vlaanderen
is een speciale auto-fotoroute ingesteld in dat gebied. De route vangt
aan bij de aankomsthaven van het veer Perkpolder.

In aansluiting op dit initiatief organiseert de VVV Oost Zeeuwsch
Vlaanderen een fotowedstrijd 'Zeeuws Vlaanderen, oud een nieuw'
waarin de amateurs wordt gevraagd de kontrastwerking tussen het
oude agrarische landschap en de nieuwe industriële en rekreatieve
ontwikkelingen in dit gebied als motief voor foto of dia te kiezen.

Deze fotowedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de
Stichting Amateurfotografie te Amsterdam. De deelname staat voor
iedereen open, dus ook voor de toerist die de fotoroute gaat 'rijden'.
Dus Achterhoekers, wanneer u naar dit mooie Zeeuwse land gaat
moet u vooral de camera niet vergeten!

Deze fotowedstrijd geldt tevens als voorronde voor Nederland van
de Vierde Grote Europese Foto-, Dia- en Filmwedstrijd zoals ge-
organiseerd door de Voorlichtingsdienst der EEG te Brussel.

Foto's en dia's ingezonden naar de VW Oost Zeeuwsch Vlaan-
deren, worden na beoordeling aldaar, doorgezonden naar de nat.
selektie te Amsterdam. Deelnemers hebben dus in feite een dubbele
kans op een prijs.

Informatie hierover verstrekt de VVV te Oost Zeeuwsch Vlaan-
deren \pcr adres Gemeentehuis te Axel en de Stichting Amateur-
fotografie, Singel 32 te Amsterdam.

Die fijne Pastunette-
foundations die u

opTVzag,kuntu
bij ons komen passen.

Pastunette

Korselet met voorgevormde
kanten cups. Korselet, rondgestikte
Voorpand nylon-satjjn met vormbehoudende cups met beugel.
kant. In wit en zwart.

Stretch BH's vanaf ƒ 5,95

Voorpand van nylon-satjjn en
kant. Dubbele elastische zij-
en achterpanden. In wit en zwart.

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

Veevoeder- en kunstme^^ndel

Fa H. Kluvers
Vorden - Telefoon 1318

vraagt voor spoedige indiensttre-
ding:

AANKOMENDE

jonge hulp
rijbewijs B-C strekt tot
aanbeveling.

Prettige werkkring.

Gevraagd:

NET MEISJE
WMb

voor winkel en huishouding

Bakkerij VAN GRONINGEN
v.h. Sdiuppers, Dorpsstraat 1 1 , Vorden

WIJ GAAN MET

vakantie
van maandag l september tot en
met zaterdag 6 september.

GTW

school-, maand- en weekkaarten
afhalen voor of op 30 augustus.

De speciaalzaak

SIGARENMAGAZIJN
T CENTRUM

G. W. Eijerkamp - Telefoon 1386

Uw adres voor
betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

ALLES
VOO

DE
\Vapcn~ en sporthandel

teedt doeltreffend!

Zutphenseweg ~ Vorden

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'Contact4

wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!


