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Verschijnt eenmaal per week
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Port betaald / Port payc kantoor Vorden

^Kerkdiensten
ZONDAG 3 SEPTEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge

10.20 uur ds. J. Jongerden van IJsselmuiden
(Jeugddienst)

Medlerschool
10.15 uur ds. J. J. van Zorge

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

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.31 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Lucas Everardus Petrus Theodorus, zoon van
E. P. de Krosse en F. S. M. Keune.
Ondertrouwd: A. M. Kuiper en E. F. van Zuilekom.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

AANLEG TROTTOIR
Met het aanleggen van een voetpad langs de zeer druk-
ke Zutphenseweg vanaf de woning van de wed. Poesse
tot en mot Bijenhof is thans door gemeentewerken een
begin gemaakt.
Binnen enkele dagen zal het werk, naar ons werd me-
degedeeld, gereed zijn, wat zeer zeker voor het lopend
publiek een veilig gevoel zal geven.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
l september Volksfeest Wildenborch.
1 september Oefenavond leden damclub in zaal

Eskes om 8 uur 's avonds
2 september Volksfeest Wildenborch.
8 september Weekenduitwisseling Jong Gelre

in Abcoude.
Idem als 8 september.
Oriënterings-avondswandeling op
het Medler. Start café Eykelkamp

10 september Idem als 8 september.
12 september Ledenvergadering Jong Gelre af d.

heren in hotel „'t Wapen van
Vorden"

15 september Oranjefeest Medlertol.
16 september Oranjefeest Medlertol.
29 september Volksfeest Linde.
29 september Gekombineerde vergadering Jong

Gelre in hotel „'t Wapen van
Vorden"

30 september Volksfeest Linde.

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 bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

Voetbalvereniging „Vorden"
krijgt gevraagde medewerking

De gemeenteraad van Vorden heeft besloten de voet-
balvereniging „Vorden" voor de bouw van een nieuw
kleedlokaal annex kantine een bedrag toe te kennen
a fonds perdu uit de gemeentekas geluk aan het totaal-
bedrag dat voor dit doel bij particulieren, bedrijven en
industrie wordt ingezameld. De gemeentelijke bijdrage
gaat echter tot een maximum van ƒ 10.000,—.
Wanneer de voetbalvereniging nog een geldlening moet
aangaan, voor ten hoogste ƒ 10.000,— dan zal de ge-
meente zich garant stellen voor de rente en aflossing.
Hiervoor nam de raad een principebesluit.
Dinsdagmorgen hebben B & W een onderhoud met het
bestuur van de voebalvereniging gehad, aldus deelde
de heer Van Arkel aan de raad mede. Wanneer het tot
een lening zal komen dan hoopt het bestuur van „Vor-
den" op een „prettige" rente wat betreft de lening.
De heer Wesselink informeerde of de vereniging zelf
gaat bouwen. De voorzitter antwoordde hem dat men
zoveel mogelijk van de diensten van eigen leden gebruik
zal maken. Hierdoor kan men de kosten aanzienlijk
drukken.
De heer Bannink zou gaarne zien dat er wat de kantine
bij het kleed lokaal betreft, vlot een vergunning zal wor-
den verleend. Dit waarschijnlijk naar aanleiding van
de woorden van de heer Van Arkel die eerder in deze
vergadering stelde dat de kantine een winstgevende zaak
kan zijn.
De heer Koerselman juichte het voorstel van B & W
van harte toe. Spreker roerde hierna de bedrijfsvoet-
balkompetitie aan. Bij het houden van dit toernooi heeft
men nogal eens tegenwerking van de voetbalvereniging
gehad. (Kennelijk is de heer Koerselman niet goed met
de voetballerij op de hoogte want het is nu éénmaal zo
dat een voetbalclub van de KNVB uit geen enkele me-
dewerking aan bedrijfsvoetbal mag verlenen.) Het
PvdA-raadslid verzocht B & W het bedrijfsvoebal ter
wille te zijn door bv. één veld hiervoor beschikbaar te
houden. De voorzitter deelde de heer Koerselman mede
dat de gemeente eventueel nog een terreintje voor „wil-
de" voetballers zal aankopen. Hierdoor zou dan ook
het gebrek aan parkeerruimte bij het huidige sportpark
kunnen worden opgevangen. B & W zullen t.z.t. met
een voorstel komen, aldus de heer Van Arkel.

De heer Koerselman merkte nog op dat wat het bedrijfs-
voetbal betreft men van de voetbalvereniging „Ratti"
wel altijd medewerking heeft gekregen. Dat wil echter
niet zeggen dat ik de voetbalvereniging „Vorden" een
kwaad hart toedraag, aldus de heer Koerselman.

Lochemseweg wordt verbeterd
De aangevraagde geldlening groot ƒ 139.000,— voor de
verbetering van de Lochemseweg zal worden verleend,
aldus een mededeling van de N.V. Bank van Neder-
landse Gemeenten. De provincie Gelderland zal een bij-
drage van 50% in de verbeteringskosten verlenen. De
raad besloot op advies van B & W tot het aangaan van
de lening.

De heer Wesselink werd medegedeeld dat het gehele
wegdek niet zal worden opgebroken. De voorzitter deel-
de nog mede dat de heer Staring ermee akkoord gaat
dat de weg nabij kasteel de Wildenborch zal worden
verlegd en dat er een bocht wordt uitgehaald. De heer
Gotink vroeg wanneer de weg gereed zou zijn. Hopelijk
voor het eind van dit jaar al hebben we de KNMI niet
in de hand, aldus luidde het antwoord van de voorzitter.

Benoeming raadskommissie

Op voorstel van B & W werden de heren Koerselman,
Lichtenberg en Regelink in de raadskommissie benoemd
die zich zal belasten met het onderzoek van de gemeen-
tebegroting 1968 en de begroting 1967/1968 van het
gemeentelijk woningbedrijf. Aanvankelijk lag het in de
bedoeling dat de heer Hartelman in deze kommissie be-
noemd zou worden. O.m. in verband met verandering
van werkkring wenste de heer Hartelman echter niet
voor een benoeming in aanmerking te komen. Daardoor
werd de heer Lichtenberg, eveneens KVP, benoemd.

Aanbieding gemeentebegroting

Het college van B & W kreeg van de heer Wesselink
een pluimpje op de hoed gestoken voor het feit dat de
gemeenteraad de begroting 1968 deze avond reeds kreeg
aangeboden.

AVONDWANDELING OP MEDLEK
Uitgaande van het OranjefeesTkomité Medler zal er op
zaterdag 9 september a.s. de traditionele oriënterings-
avondwandeling worden gehouden; een en ander als
voorproefje voor het op 15 en 16 september te houden
oranjefeest aan de Medlertol. De tocht is uitgestippeld
door de mooiste omgeving van 't Medler en omstreken,
kent verschillende aardige v^^ssingen en is ook spe-
ciaal aan te bevelen door elRtuele vakantiegangers,
die nu nog hier vertoeven. Verleden jaar waren er ruim
70 deelnemers; gezien de grote belangstelling ieder jaar
zal het ook nu wel weer een geslaagde inzet van de
a.s. fesiviteiten aan de Medlertol zijn.
Voor verdere gegevens betreffende deze oriënterings-
avondwandeling zie de advertentie in ons blad.

NED. HERVORMDE KERK

Zondag 3 september a.s. om 10.20 uur

JEUGDfflENST
Voorganger:

ds. J. Jongerden van IJsselmuiden

Onderwerp:
„Een moord is genoeg"

Voetbalvereniging „Vorden" tevreden over gang van
zaken betreffende nieuw te bouwen kleedlokaal

De hoofdschotel van de najaarsvergadering van de voet-
balvereniging „Vorden" die vrijdagavond in hotel „'t
Wapen van Vorden" werd gehouden, vormde ongetwij-
feld de besprekingen rondom het nieuw te bouwen
kleedlokaal.
De voorzitter, de heer W. Kuiper, was van mening, dat
het eerste gedeelte van de aktie (een i n zamel ing van
ca ƒ 7.000,—) een sukses is geweest. Voorts memoreer-
de de heer Kuiper de besprekingen die er de laatste
tijd zijn geweest tussen het bestuur van de vereniging
en het college van B & W. De voorzitter stak het niet
onder stoelen of banken dat hij bijzonder content was
over de medewerking die de vereniging van gemeente-
wege heeft gekregen. De heer Kuiper zette in het kort
uiteen hoe de stand van zaken op dit moment is.

Het komt er als volgt op neer, dat a) de vereniging
ƒ 7.000,— heeft verzameld; dat b) de sportfederatie
een bedrag van ƒ 6.000,— heeft toegezegd en dat c) de
gemeente een bedrag beschikbaar wil stellen gelijk aan
het bedrag dat de vereniging heeft ingezameld echter
tot een maximum van ƒ 10.000,—. De sportfederatie
heeft echter als eis gesteld, dat, wil de vereniging die
ƒ 6.000,— ontvangen, de kleedgelegenheid op l augus-
tus 1968 klaar zal moeten zijn. Het lag eerst in de be-
doeling dat de vereniging het kleedlokaal in 1969 in
gebruik zou nemen.
In elk geval weten we nu waar we aan toe zijn en dat
er hard gewerkt moet worden teneinde één en ander
te realiseren, aldus voorzitter Kuiper. Inmiddels is men
reeds met de voorbesprekingen begonnen. In de eerste
plaats moet er een bestek komen. Hiermede zal zich de
heer J. Uenk in samenwerking met de gemeentearchi-
tekt, de heer Van de Broek, belasten. Tevens wil het
bestuur z.s.m. trachten de werkkommissie bij elkaar te
krijgen.

Een vaststaand feit is evenwel dat de vereniging ten-
minste ƒ 3.000,— op tafel zal moeten leggen. Tussen 2
haakjes het gironummer voor de kleedkameraktie is
nog altijd 1020186 t.n.v. penningmeester Vordense voet-
balclub, Groeneweg l, Vorden. Hiervoor zullen er nog
verschillende akties op touw gezet moeten worden. Ge-
opperd werd om in samenwerking met de padvinderij
en de pupillen een oliebollenaktie te organiseren. Terzij-
nertijd zullen we op verschillende leden van „Vorden"
een ernstig beroep moeten doen voor wat betreft de
technische kant van de zaak, aldus de heer Kuiper.

Hierna bracht de voorzitter de heer Johan Stapper dank
voor het vele werk dat hij zich getroost heeft voor de
verschillende papierakties. Wanneer er in Vorden men-
sen zijn die oud papier hebben, kunnen zij dit kwijt aan
de heer Stapper, die zodoende op deze wijze ook een
duit in het zakje doet voor de nieuwe kleedkamer.
De vereniging toonde zich voorts gelukkig dat men in
de toekomst de beschikking krijgt over drie speelvelden. .„
In feite zijn drie velden bittere noodzaak want de ver- uit Gendringen.

eniging gaat met niet minder dan 13 elftallen de kom-
petitie in, t.w. 6 seniorenelftallen, 5 juniorenelftallen
en 2 pupillenteams.

In het jaarverslag memoreerde de heer G. W. Eijer-
kamp o.m. de resultaten van het afgelopen seizoen. Er
viel slechts één kampioenselftal te noteren nl. de junio-
ren Cl. De overige elftallen, zowel junioren als senioren,
eindigden vrijwel allemaal in de middenmoot met uit-
zondering van Vorden IV dat op de tweede plaats be-
slag wist te leggen.

Het jeugdtoernooi is een groot sukses geworden, terwijl
het nederlaagtoernooi door Vorden zelf is gewonnen.
De vereniging telt momenteel 265 leden.
Het jaarverslag van de penningmeester, de heer H. B.
Emsbroek vermeldde een batig saldo.
De heer Wentink werd dank gebracht voor de inning
der kontributiegelden. De entreegelden zijn het afgelo-
pen seizoen teruggelopen terwijl ook de toto minder
goed „draaide". Per jaar 'gaat er in de vereniging ca
ƒ 6.000,— omstaan, hetgeen betekent dat er voor de
heer Emsbroek heel wat werk aan de winkel is. De
voorzitter bracht hem hiervoor dank. Tot leden van de
kaskommissie werden gekozen de heren R. Eggink en
J. Maalderink.

Op voorstel van de heer Westerveld zal er waarschijn-
lijk in de „oude" kleedkamer een douche (warm wa-
ter) worden geplaatst. Met ingang van volgende week
worden er geen kaarten meer rondgestuurd en dienen
de voetballers weer het kastje bij Eijerkamp te raad-
plegen.

OPBRENGST KOLLEKTE
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate van
SAKOR '(kinderbescherming) heeft het mooie bedrag
van ƒ 1.916,55 opgebracht.

HORLOGE LAG IN BOUWLAND
De heer St. alhier heeft zijn armbandhorloge, dat hij
verleden jaar tijdens werkzaamheden op de Keyenborg
kwijt raakte, teruggekregen. Een hond had het horloge,
dat om een pakje brood was bevestigd, begraven in een
stuk bouwland, zonder dat men wist waar ergens.
Nadat de heer W., schoonvader van St., zijn land had
omgeploegd en geëgd, zag hij plotseling iets blinken
in het zwarte land. Het bleek het horloge van zijn
schoonzoon St. uit Vorden te zijn. Nadat het was opge-
wonden bleek het weer uitstekend op tijd te lopen.

BENOEMD

Tot onderwijzeres aan de Prinses Julianaschool in de
Wildenborch is benoemd mej. M. J. Dammers, komende

SPORTMIDDAG CHR. HUISHOUDSCHOOL
Ter gelegenheid van de verjaardag van de direktrice
mej. G. Disbergen, werd maandagmiddag jl. op een
sportterreintje langs de spoorbaan in plan Boonk een
sportmiddag georganiseerd door de leraar lichamelijke
opvoeding, de heer J. de Gruyter voor de leerlingen
van de 12 klassen van de Chr. huishoudschool.
Begunstigd door het fraaie weer is het een groot suk-
ses geworden. Vooral het partijtje handbal tussen een
team van het personeel en een team van de leerlingen
viel erg in de smaak. Uitslag 5—5.
Estafettewinnaars klas 3H, de leerlingen waren N. Roo-
zendaal, J. Hogendoorn, H. Wenneke, G. Pardijs, G.
Klein Ikkink en L. Martens.
Uitslag groep A:
Hardlopen (60 m) D. Schuppers in 8,4 sec. Verspringen
4 m: 1. R. Golstein; 2. D. Martens; 3. S. Velthuis.
Verwerpen: 19 m E. Wentink. Doelwerpen A. Klein
Ikkink.
Uitslag groep B:
Hardlopen (80 m): mej. Hoogeweg in 11,2 sec. Ver-
springen: G. Luesink. Verwerpen: mej. Hoogeweg 19,5
m. Doelwerpen: W. Kornegoor.

Totale uitslag groep A van de vierkamp: 1. S. te Velt-
huis; 2. R. Bennink; 3. D. Schuppers.
Totale uitslag groep B van de vierkamp: 1. mej. Hoo-
geweg; 2. B. Klumpenhouwer; 3. D. Luesink.

ORANJEFEEST MEDLERTOL OP
15 EN 16 SEPTEMBER
September is de maand van de volksfeesten. Na het
feest van de buurtschap de Wildenborch begin septem-
ber zullen de ingezetenen van 't Medler en omstreken
hun alombekende Oranjefeest gaan vieren op vrijdag
15 en zaterdag 16 september.
Het is de 41e keer dat zjj de bloemetjes buiten gaan
zetten. De kommissie van voorbereiding is al weken-
lang in de weer om het feest zo goed mogelijk te laten
slagen. Hoewel het steeds moeilijker wordt om de za-
ken financieel „rond" te krijgen, is men er in (geslaagd
voor vrijdagavond 15 september het bekende toneelge-
zelschap Vordens Toneel te engageren. Zij zullen 's a-
vonds in de grote feesttent het blijspel „De avond van
de 7e juli" opvoeren, een kostelijk stuk in drie bdrijven
dat geschreven is door Gerard van Dijk.
Vrijdags is het ook de dag van het jaarlijkse school-
feest voor de leerlingen van de o.l. school Linde, die dan
in de feestweide allerhande spelletjes zullen beoefenen,
waar het onderwijzend personeel, geassisteerd door de
ouderkommissie, de leiding zal hebben; er zfln weer
aardige prijsjes beschikbaar. Ook aan traktaties zal het
niet ontbreken, terwijl er ook weer een draaimolen zal
zijn.

De eigenlijke dag van het volksfeest is zaterdag 16 sep-
tember. Om het middagprogramma wat te ontlasten be-
gint men 's morgens om 9 uur al met het vogel-, schijf-
en belschieten. 's MJiddags om l uur zal de voorzitter
van het Oranjefeest de officiële opening verrichten,
waarna de volks- en kinderspelen beginnen. De dames
komen aan hun trekken bij het dogcarrijden, terwijl er
voor de heren o.m. doeltrappen op het programma staat.
Ook is er korfballen voor dames en heren en een ke-
gelbaan die de gehele dag geopend is. Ook de kinderen
van de lagere scholen kunnen meedingen naar de mooie
prijsjes die men beschikbaar heeft gesteld voor de
winnaars van de kinderspelen, terwijl men voorts gratis
ritjes kan maken in de mallemolen.
Burgemeester Van Arkel zal als ere-voorzitter van het
feest 's avonds om half zes de prijzen uitreiken bij café
Eykelkamp. De muziekvereniging Concordia zal het ge-
hele feest weer muzikaal omlijsten, terwijl zaterdag-
avond de dansliefhebbers (sters) aan hun trekken kun-
nen komen in de igrote dans- en konsumptietent.

VORDEN WINT NEDERLAAGTOERNOOI
De tweede en tevens laatste wedstrijd om de „J. Lam-
mers-wisselbeker" tegen Keyenburgse Boys is in een
2—2 gelijkspel geëindigd. Door dit resultaat en door de
6—2 zege van de vorige week tegen Sp. Lochem II
blijft de wisselbker evenals vorig jaar in Vorden.

Overigens stond de ontmoeting tegen Keyenburgse Boys
niet op een hoog peil. In het begin ging het nog wel en
werd er in een behoorlijk tempo gespeeld. De voetbal-
lers uit de Keyenburg gaven de Vordense voorhoede
weinig kansen. De thuisclub speelde veelal door het
midden zodat de meeste aanvallen voortijdig werden
onderschept. Speciaal linksbuiten Nieuwenhuis werd te
weinig in het spel betrokken. In de Vordense achter-
hoede maakte doelman Bannink een betrouwbare in-
druk. Na ca 10 minuten kregen de Boys de eerste se-
rieuze scoringskans doch de van dichtbij ingeschoten
bal werd keurig door Bannink gestopt. Enkele ogen-
blikken later was het wel raak toen het rechterverdedi-
gingsblok van Vorden niet tijdig ingreep waardoor Van
Aken de gelegenheid kreeg van dichtbij te scoren O—1.
Aan de andere kant werd een laag schot van Bijen
goed door de Boys-keeper /gestopt, terwjjl een uitste-
kend schot van Ernst te Veldhuis in het zijnet belandde.
Vorden kroop nog een keer door het oog van de naald
toen Maalderink foutief terugspeelde, doch gelukkig
voor de thuisclub was er niemand van de Boys-voor-
hoede aanwezig om de laag door Lankhorst voor doel
getrokken bal in te schieten.

In de tweede helft kregen we ongeveer hetzelfde spel-
beeld te zien. Na een kwartier wist Jannie Bijen zich
op handige wijze vrij te spelen om vervolgens beheerst
te scoren l—1. Vorden wist, dankzij een betere kondltie,
een lichte veldmeerderheid te veroveren. Een kwartier
voor tijd bezorgde Jannie Bflen, de beste speler uit de
voorhoede, de geel-zwarten een 2—l voorsprong. Keyen-
burg wenste zich niet bij een nederlaag neer te leggen
en vijf minuten voor tijd zorgde Van Dam voor de eind-
stand 2—2.

Uw adres voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Varkenslever
Runderlappen
Malse riblappen
Mager braadvlees
Ossenstaart

250 gram 88

500 gram 238

500 gram

500 gram 358

500 gram 148

Bij aankoop van f5,- vlees of vleeswaren
3 pakjes margarine voor slechts 79 cent

Uit onze groente afdeling
Pracht bloemkool slechts 89
Export kwaliteit tomaten per kilo 69
Lekkere druiven 500 gram T9
Fijne handappelen 2 wio 89
Perssinaasappelen 10 stuks 98

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne
vleeswaren!
150 gram pracht ontbijtspek 65 et
200 gram gelderse ham 98 et

Deze week
Diverse smaken jam

per pot L O

Bij elk pak
goud koffie

100 gram thee
voor slechts

cent

Handig om in huis te hebben!
Unox groentesoep tijdelijk 89
Zuivere appelsap 2 flessen 119
Fles druivensap rood of wit 119
Slasaus gezinsfles 98
Mayonaise gezinstube 115

Botermalse
diepvrieshaantjes

pl.m. 950 gram 289
Zelfrijzend bakmeel 2 pak 98
Maizena 3 pakjes 79

Literblikken spinazie
nu voor 69

Maggi aroma 2 flesjes 129
Lucifers 3 pak slechts 69

4 rol Popla closet
van 90 voor 79

Onze diepvriesafdeling

biedt u een reeks artikelen, welke u
dagelijks nodig hebt.
Smakelijk, handig en . . . voordelig!

Literkruik irambozen-bessenwijn f 3,50

Elke tweede liter voor
Wij eten van 12.30 tot 1.30 uur. Woensdagmiddag zijn wij na 12.30 uur gesloten,

Koopavond vrijdagavonds van 7 tot 9 uur.



Langs deze weg zeggen wij
hartelijk dank voor de be-
langstelling en felicitaties,
die wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten
ontvangen.

B. Wentink
J. L. Wentink-

Boersbroek

Vorden, augustus 1967
Wildenborch D 68

Wegens vakantie
GESLOTEN
van 4 tot 11 sept.

Schoenmakerij
H. VISSER
Zutphenseweg 55

Te koop: I.z.g.st. verkeren-
de Peugeot 403, bouwj. '61,
prijs ƒ 1450,—. Gebr. Ket-
telerij, hoveniersbedrijf
Vorden tel. 05752-1508

Gevraagd: Een werkster
voor huishoudelijk werk, l
of 2 dagen per week.
G. Vliem „Weideman" E 32
Vorden

Voor al uw kleine klusjes,
timmeren, witten e.d.

Kremerskamp 13,
Warnsveld

H.H. Vogelliefhebbers ! ! !
voerbakken, diverse
soorten kooien, voe-
derautomaten

Kremerskamp 13
Warnsveld
zeer aantrekkelijke prijzen !

Te koop: boekenkast je; ei-
kenh. tafel; rond tafeltje -f-
kleed; stoel; haardbankje;
T.V.-kastje; hangklok;
vloerkleed; overgordijnen;
sprei; 2 wollen dekens; da-
mesfiets, wandelstok; 2
schemerlampjes; div. kleine
In i is l i . art. etc.
Te bevr. zaterdag 2 sept. v.
3 tot 6 uur „De Wehme"
kamer 8

s van kaarten

Meisje van 18 jaar in bezit
van Mulo-Middenstand en
typediploma wil haar vrije
zaterdag produktief maken.
Brieven onder no. 23-1 bur.
Contact

Met spoed gevraagd: Kost-
gezin voor 18-jarige jongen
die door ziekte in huidige
gezin dit moet verlaten.
Van 't Lindenhoutstich.
tingen Westkanaaldijk Nij-
megen tel. 08800-70417
tst. 154

B.z.a.: Net Meisje leeftijd
15 jaar voor winkel of huis-
houding. Inlichtingen bur.
van dit blad

Te koop: Krielkippen
A. J. Wentink „de Berg-
kappe" Linde

Te koop: 8 roodb. nieuwm.
koeien, 20 tot 26 liter melk
per dag. Veehand. Vlogman

Te koop: Roodb. vaarskalf
H. Kettelerij Zutphenseweg
54, telefoon 1508

Te koop: Dragend varken,
groot Yorkshire met ge-
zondheids certif i caat.
J. Temmink D 104
tel. 6703 Vorden

Te koop: Toom biggen
W. Vlemigh E 63 Noordink
Hengelo G

Meisje, 16 jaar, biedt zich
aan als leerling-verkoopster
liefst in Vorden of omgev.
Brieven onder no. 23-2
bureau Conact

Koopt tijdig uw stro -
hooi - graszaadhooi.
Nu nog voor redelijke
prijzen.

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

ledere week aan te bieden:
8-WEEKSE HENNEN

A. BLIKMAN
Driesteek l, Warnsveld
telefoon 05750-4765

WIM BERKELDER
en
GERDA BOERS

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. . .
zal plaats hebben op woensdag 6 september l
a. s. des namiddags 13.30 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

r i

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
f\ Vorden, augustus 1967
ft Stationsweg 3
V Zutphenseweg C 67 d

Toekomstig adres: Zutphenseweg C 67 d,
X Vorden.
W

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

X
X
X
X
X
X
X

Kerkelijke inzegening des namiddags 14.00
uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden door de
Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen.

Inplaats van kaartenX
Ĥ

 JOEP ECKHARDT
W en
Q JOPIE GROOT JEBBINK

V hebben de eer u, mede namens wederzijdse i^

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
II
l

ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 8 september a.s. des
voormiddags 11.00 uur ten gemeentehuize te
Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Nederlands Herv. kerk te Vorden, door de
Weieerwaarde Heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, augustus 1967
Het Wiemelink 33
De Boskamp C 110

xx
X
X
X

X
Toekomstig adres: Wilhelminalaan 4, Vorden. ft

X
X

X ' X

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Xr »

X
X
X
Xf 1

X
X
X
H

G. J. BECK
en
G. BECK-OLTHOF

hopen op maandag 4 september a.s. hun
25-jarig huwelijk te herdenken.

Vorden, augustus 1967
C 56

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
september van 17.00 tot 18.00 uur in
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

9
hotel

y
Op maandag 4 september a.s. hopen onze
geliefde ouders en grootouders

X
W M. BARGEMAN

X
X
ft hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

ü
ft Warnsveld, augustus 1967
W Rouwbroekweg l
W :;. ... '. .. ' . . - . : ' !••**> ' - .. x

"Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café
„De Pauw" te Warnsveld.

n

H. J. BARGEMAN-HIDDINK

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Heden werd van ons weggenomen, na een kort-
stondige ziekte, onze beste zwager en oom

MARINUS BARGEMAN
weduwnaar van Reindina Oortgiesen

in de ouderdom van 90 jaar.

Vorden: Fam. G. J. Haverkamp
Zutphen: Fam. A. Bargeman
Vorden: Fam. G. Oortgiesen

Vorden, 28 augustus 1967

Sir Edwin - mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

FA. MAR1 !NS
Wapen- en Sporthandel

In vol vertrouwen in zijn Heer en Heiland is van
ons heengegaan onze lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

MARINUS BARGEMAN
weduwnaar van Reindina Oortgiesen

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

G. Brummelman-Bargeman
E. Brummelman
A. J. Bargeman
G. H. Bargeman-Wijers
G. Bargeman
H. J. Bargeman
M. Bargeman-Klein Ikkink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 28 augustus 1967
„'t Stroo"

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag l sep-
tember om 12.00 uur in de Ned. Herv. kerk te
Vorden, waarna de begrafenis om 13.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden zal plaats
vinden.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
de zaal van hotel Bakker te Vorden.

i Profiteer!!l 30 augustus - 6 september 1967

VIVO Pindakaas

§i
GRATIS 25 WAPENTJES pot 1191
Wortelen

extra fijn
literblik 99|

Voor al uw

HOUT

TRIPLEX

HARD. EN ZACHTBOARD

VERF EN

GEREEDSCHAPPEN

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN — Schoolstraat - Vorden

Kleutertaai
l zak 500 gram

5?|
891

Uw adres voor

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

I
>P Zoetzure schijf jes

3/4 pot

l
i
i
I

WAAR U ZELF UW VOORDEEL BEPALEN KUNT!
VIVO KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Nylons
l paar Madison 981

GEVRAAGD:

Een vakbekwaam

LOODGIETER
voor goede kracht hoog loon

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H.Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Gemeente Vorden
Het gemeentebestuur van Vorden maakt bekend,
dat i.v.m. uit te voeren verbeteringen,

de Lochemseweg
vanaf heden gedurende 6 weken (of zoveel langer
of korter als i.v.m. de werkzaamheden noodza-
kelijk is) voor het doorgaande verkeer in één
richting zal zijn gesloten, voor het gedeelte van-
af de Rijksweg Vorden-Ruurlo tot bij de Wilden-
borchse kapel.

Het verkeer wordt omgeleid via de weg door de
IVtosselse Enk en de weg langs de Wildenborchse
kapel.

De omleiding geschiedt afwisselend voor het ver-
keer van Lochem en het verkeer van Vorden, af-
hankelijk van de wegzijde waaraan wordt gewerkt.
Vorden, 30 augustus 1967.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,

van Arkel
de Secretaris,

J. V. Plas

Kleuren televisie
ELKE AVOND DEMONSTRATIE, INDIEN ER
WORDT UITGEZONDEN

P. Dekker
Elektro Technisch Installatie Bureau . Telefoon 1253

Petit Restaurant

<£ «\T^ VORDEN

vraagt met spoed voor de weekends

flinke jongen
voor verkoop in de automatiek

Kerkstraat 3 - Telefoon 1519 - Vorden

Het scheppen van een sfeervol interieur vraagt meer dan een vloerbedekking
leggen of een eethoek plaatsen, een goede inrichting vraagt om een

DESKUNDIG ADVIES
Uw wensen worden verwerkt in een door ons gratis verzorgd, volledig verant-
woord interieurplan.

U woont en leeft in een smaakvol ingericht huis.

Onze service zorgt er tevens voor dat u met een gerust hart kunt zeggen:

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

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



WIJ HEBBEN ALTIJD SPECIALE AANDACHT VOOR

kinderbrillen
WANT AAN BRILLEN VOOR KINDEREN WORDEN

BIJZONDER HOGE EISEN GESTELD. EN VOORAL DE OGEN VAN EEN

KIND ZIJN IMMERS DE BESTE ZORGEN WAARD.

EENKINDERBRIL

MOET STERK EN VEILIG ZIJN.

Daarom ook zijn kinderbrillen veel
sterker dan gewone brillen. Bovendien
kunnen kinderbrillen voorzien worden
van onbreekbare glazen.
Dat is veilig voor sport en spel.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN

# U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollcktie in allé prijsklassen.
# U wordt bij ons .prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste past.
# U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

U wilt toch ook voordelig
voeren ?

Hoge krachtvoerreke-
ningen kunnen omlaag
door BOSTEL ! !

De importeur:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

Zetmeel tekort?
De goedkoopste bron:
aardappelvezels (inkui-
len). Nu bestellen ! ! !

Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05)752-6813

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

H. Lijftogt,
B., van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vorden
AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Op zaterdag 2 september zullen wij ons café overdoen
aan onze zoon
A. J. EYKELKAMP

Wij zijn ervan overtuigd, dat de zaak bij hem in goede
handen is en hopen dat u hem hetzelfde vertrouwen
wilt schenken, dat wij zo ruimschoots genoten hebben.

Wij danken u hartelijk voor de prettige samenwerking
die wij gedurende vele jaren met u mochten hebben.

Met vriendelijke groeten,
FAM. J. A. EYKELKAMP

Vorden, augustus 1967
Ruurloseweg E 108

In aansluiting op bovenstaand bericht, delen wij u mede
dat wij per 2 september a.s. het café van mijn ouders
zullen overnemen.

De vertrouwensbasis die reeds jarenlang door mijn
ouders in de zaak is gelegd zullen wij trachten voort
te zetten.

Te zijner tijd zal het bedrijf aangepast worden aan de
eisen des tijds. Wij zullen zorg dragen voor een goede
bediening.

Hoogachtend,

A. J. EYKELKAMP
T. EYKELKAMP-RABEN

Vorden, augustus 1967
Ruurloseweg E 108

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 4 sept. 1967
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2~3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Rubberlaarzen voor ƒ 12,—. Dekens voor ƒ 12,50. Originele
dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, slechts
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine jongensschoenen, ma-
ten 32—38. Hoge bruine jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf
ƒ 15,75. Hoge bruine schoenen, maat 38—50, ƒ 19,50

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

GEVRAAGD:

serieuze varkens- en
kuikenmesters
Inlichtingen voor financiering en
nieuwbouw bij

HKNDKIX VERKOPER

Fa Uenk-Bongers
Zutphenseweg C 60 - Vorden - Tel. 05752-1327

Oranjeeest
Medler
ZATERDAG 9 SEPTEMBER

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

Aanmelden om 7.30 uur bij café
Eijkelkamp

Zaklantaarn meenemen s.v.p.

Vakantieregeling
hotel- en caléliouders
4 TOT EN MET 10 SEPTEMBER

IISKES

4 TOT EN MET 10 SEPTEMBER
BLOEMENDAAL

11 TOT EN MET 17 SEPTEMBER
VAN ASSELT

17 TOT EN MET 24 SEPTEMBER
F. P. SMIT

18 TOT EN MET 24 SEPTEMBER
J. KLEIN IIEKKELDER

2 TOT EN MET 8 OKTOBER
SCHOENAKER

2 TOT EN MET 8 OKTOBER
VAN GOETHEM

H.H. KNTJTSELAARS

Te koop:

kleine 4-persoons caravan
met aanrijschade

Afspraak telefoon 1522

Inschrijving
danslessen
DANSSCHOOL

M. J. Kroneman
Inschrijfgeld ƒ 2,50

Aanvang zaterdag 9 september
7 uur in zaal Lettink

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

WAT WENST U

venster bankkast,
tafel, stoel of
bureau ?
voor al uw zelfbouwmeubelen naar

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

odidas
met do banden g

voetbals'choen
der kampioenen

Martens
Wapen- en Sporthandel

Damclub Vorden
A.s. vrydag l september n.m. 8 uur
worden alle leden van de darnclub
weer verwacht op de oefenavond in
zaal Eskes, Dorpsstraat.

Nieuwe leden en de nieuw ingekomen inwoners
van Vorden die het damspel in clubverband willen
beoefenen, zijn van harte welkom.

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

Memelink
Dorpsstraat 16

gaat met vakantie
VAN 4 TOT EN MET 11 SEPT.

Wilt u s-v.p. hiermede rekening
houden met uw boodschappen, die u
nodig hebt.

Bent u al geabonneerd op 'Contact'?

Vooruitzien
IS NU GAAN BREIEN,
OM IN DE WINTER KLAAR
TE ZIJN

Komt u eens kijken naar de nieuwe
kleurenpracht voor 1967.

Vele soorten wol voor dames, heren
en kinderen.

Breipennen in alle maten
Tunisc haaknaalden
Patronen gratis

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

NU OOK VOOR U HET MODERNE GEMAK EN
DE GROTE VOORDELEN VAN EEN EIGEN
DIEPVRIEZER

Sensationeel lage prijs
diep vrieskisten!

PRIJSVERLAGINGEN VAN
ƒ 150,— - ƒ 145,— en ƒ 120,—

LOODGIETERSBEDRIJF

f J. H-Wiltink
Het H°£e 26

Telefoon 1656
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VOETBAL
TWEEDE PRIJS VOOR VORDEN II
Tijdens de seriewedstrijden te Warnsveld is het Vorden
II gelukt om door te dringen tot de finale. Dit gebeurde
dankzij een O—O gelijkspel tegen Steenderen. Ongetwij-
feld had Vorden het beste van het spel in deze ontmoe-
ting. Bij het nemen van strafschoppen was Vorden de
gelukkigste.
In de finale kwam Vorden II uit tegen Schalkhaar I.
Van deze ploeg wist Vorden vorige week, ook na het
'nemen van strafschoppen, te winnen. Omdat Schalk-
haar tot beste verliezer werd uitgeroepen, wist zij zich
deze middag, na Be Quick III met l—O te hebben ver-
slagen, voor de finale te plaatsen.
De ontmoeting tussen Schalkhaar en Vorden II eindig-
de ook ditmaal in een O—O gelijkspel. Nu werden de
rollen echter omgedraaid en werd Schalkhaar na het
nemen van strafschoppen winnaar, zodat Vorden II
toch nog op fraaie wijze op de tweede plaats beslag
wist te leggen.
Vorden IV heeft zich in Warnsveld eveneens kranig
geweerd en heeft in de C-afdeling de vierde plaats be-
haald. Eerst werd H & K II met 2—O verslagen, waarna
de resterende wedstrijden tegen Zutphania III en De
Hoven IV met l—O werden verloren.

RATTI WINT SERIEWEDSTRIJDEN
WARNSVELDSE BOYS C-AFDELING
Ratti's eerste is er in geslaagd om tijdens de seriewed-
strijden van Warnsveldse Boys de eerste prijs in de
C-afdeling in de wacht te slepen.
In de morgenuren speelde men de eerste ontmoeting
tegen Schalkhaar II, waarbij J. Schoenaker in het eers-
te kwartier door twee fraaie doelpunten de stand met
rust al op 2—O bracht.
Nadat er gewisseld was, domineerden de Kranenbur-
gers wederom. F. Baakman stelde de zege veilig door
het derde doelpunt achter de verbouwereerde Schalk-
haar-keeper te plaatsen, nadat hij een viertal tegenstan-
ders op handige wijze was gepasseerd. Met de stand
3—O kwam dan ook het einde.
Om half een speelde men in de halve finale tegen De
Hoven IV. Weliswaar was het groen-witte team ook
hier sterk in de meerderheid, maar doelpunten kwamen
er niet. Ruststand O—0.
Ook in de tweede helft wilde het niet lukken. Het spel-
beeld gaf een dominerend Ratti-elftal te zien en doel-
man Huitink kreeg maar twee ballen op doel. Zo ein-
digde deze ontmoeting met dubbelblanke stand. Na het
nemen van strafschoppen bleek Ratti de gelukkigste.
De finale tegen Zutphania III, die om vier uur begon,
bleek bijzonder spannend. Het eerste kwartier ging het
goed tegen elkaar op, schoten van Schoenaker en Over-
beek troffen geen doel. Nadat de rust ook weer met
O—O was ingegaan, kreeg men in de tweede helft meer
vat op het spel, enkele vuurpijlen van Lichtenberg en
Baakman gingen rakelings naast. De tijd was te kort
om sukses te behalen, zodat ook deze ontmoeting met
O—O eindigde. Strafschoppen moesten ook hier de be-
slissing brengen. Ratti scoorde driemaal raak en won
hierdoor de fraaie beker in de C-afdeling.

RATTI IN DE NIEUWE KOMPETITIE

Ratti's eerste is ingedeeld in de GVB 3e klasse afd. M
312. Als tegenstanders spelen hierin mee EGVVI uit
Geesteren-Gelselaar; Klein Dochteren I; Longa III;
Markelo III; Noordijk II; Reuni IV; SVBV Barchem;
Witkampers III; Eibergse Boys V; GS V II; Vios Bel-
trum III.
Ratti II komt uit in de GVB 4e klas M met o.a. Zut-
phen V; De Hoven VII; Voorst VII; Vorden V; Warns-
veldse Boys IV; Be Quick V; Zutphania V en Hercules
II.
Ratti III speelt in de 4e klas GVB afdeling N met o.a.
Pax V; Keyenburgse Boys IV; Steenderen III Sociï II;
Baakse Boys II; Drempt Vooruit II; Vorden VI.
Voor hen begint de kompetitie enkele weken later.

RATTI II — PAX Hl 3—5
Ratti II speelde zondagmiddag een vriendschappelijke
ontmoeting tegen Pax III. De uitslag werd 3—5 in het
voordeel der Hengeloërs. Voor de Rattianen was dit
zeker een eervolle nederlaag daar Pax III in de kom-
petitie twee klassen hoger speelt.
Op de linkshalfplaats was de nieuwste aanwinst J.
Engels opgesteld, die na de rus als middenvoor fungeer,
de en zeker heeft voldaan. In de eerste minuten kon
Takkenkamp voor Pax scoren O—1. Het ging in de
eerste helft hierna gelijk op, rechtsbuiten C. Koers, die
een vrije schop hoog over doel schoot, herstelde zich
keurig door tien minuten voor rust uit een scherpe pass
van links beheerst in de linkerbenedenhoek te knallen
1—1.
Na de thee moest keeper Roelvink diverse malen in
aktie komen, de druk van Pax werd te groot en de
stand werd geleidelijk l—3, maar ook hierna was de
Pax-voorhoede produktief. Nadat de stand l—5 was
geworden kon Borgonjen de Pax-doelman voor de 2e
maal passeren 2—5, waarna Roelvink in de laatste mi-
nuten een penalty zuiver benutte 3—5.

RATTI III — PAX IV 1—5
Ter voorbereiding op de komende kompetitie speelden
Ratti III en Pax IV op het Ratti-terrein een vriend-
schappeljjke parij voetbal.
In de eerste helft moest Ratti-doelman Bulten al bin-
nen enkele minuten in het net duiken voor een lage bal
van de Pax-linksbinnen O—1. Een goed opgezette aan-
val over rechts leverden de Hengelose gasten een O—2
voorsprong op, waarna slecht wegwerken van de Ratti-
verdediging de stand op O—3 bracht.
Th. Heuvelink kon met een fraaie bal de Pax-doelman
hierna passeren en reduceerde hierdoor de achterstand
tot l—3, met welke stand ook de rust inging.
Na de hervatting wisten de gasten nog twee maal het
Ratti-doel te vinden. Eindstand l—5.

WATERPOLO
EERBEEK DWONG VORDEN EEN 3—3
GELIJKSPEL AF
Zaterdagmiddag heeft het met invallers uitkomende
Vorden I in Eerbeek met 3—3 gelijk gespeeld tegen
OKK I.
Voor de rust speelde Vorden beduidend beter. Na enke-
le ogenblikken werd het O—l toen Rudi Eggink met
een prachtig schot scoorde. De thuisclub probeerde het
met afstandsschoten die echter weinig effekt sorteer-
den. Met een fraaie omhaal bracht Rob Parmentier de
stand op O—2.
In de tweede helft bracht de rechtsvoor van OKK de
stand op l—2. Vorden liep door een doelpunt van Eg-
gink uit tot l—3. In de slotfase werd doelman Velhorst
volkomen kansloos gelaten bij twee achterwaartse scho-
ten van de OKK-midvoor, waartegen Holsbeke, die had
gewisseld met Parmentier, niet opgewassen bleek.

TOUWTREKKEN
GELDERSE PLOEGEN WONNEN TOUWTREK.
WEDSTRIJDEN IN FRIESLAND
Warken uit Warnsveld en Heure I en II uit Borculo
hebben zaterdagavond jl. in Friesland uitstekende re-
sultaten behaald tijdens aldaar gehouden touwtrekwed-
strijden.
De langzamerhand tot een traditie geworden touwtrek-
kerij in het Cornjummerbos, welke werd georganiseerd
door de vogelwacht Jelsum-Cornjum-Britsum, groeide
daar weer uit tot een nationaal gebeuren; er waren
liefst 6 bij de Ned. Touwtrek Bond aangesloten teams,
die hieraan deelnamen t.w. Warken I, Leesten, Heure I
en II, Medler I en II. Friesland kwam zelf met drie
teams, allen bestaande uit 5 trekkers t.w. Boelenslaan,
Jelsum en Britsum.

Op een prachtig tussen de bomen liggend terrein, wa-
ren vele bezoekers aanwezig en kreeg men waar voor
zijn geld. Er werd enerverend gestreden, waarbij het
voordeel uiteindelijk voor de Geldersen was.
In de eerste serie kwamen uit: Heure II, Britsum en
Jelsum. D reserves van Heure slaagden er in om deze
serie te winnen, waardoor zij met 8 winstpunten als
kampioen uit de bus kwamen.

M)aar ook in de tweede serie, waarin getrokken werd
tussen Medler I, Warken I en Leesten I, ging het er
spannend aan toe. De Vordenaren moesten het hoofd
buigen voor de hegemonie der Warkense ploeg, die hier
als overwinnaar tevoorschijn kwam.
In de derde serie versloeg Heure I haar beide tegen-
standers Medler II en Boelenslaan met overtuigend
krachtsverschil.

De kampioenen uit deze series moesten hierna tegen
elkaar trekken, om de eerste tot en met de derde plaats.
Uit deze dubbele kompetiie verwierf Heure II de derde
prijs, maar Heure I en Warken I kwamen weer gelijk
in puntenaantal, waarna een beslissingswedstrijd nood-
zakelijk was. Na hevig tegenstand te hebben geboden,
moest Heure de overwinning aan de Warnsveldse ploeg
laten. De eindstand werd: 1. Warken I; 2. Heure I; 3.
Heure II. De Friezen die diverse zwaargewichten in
hun teams hadden opgesteld^ullen er op gebrand zijn,
wanneer zij in het kader v^^ieze jaarlijkse uitwisse-
ling naar de Achterhoek trekken, om revanche te ne-
men.

VOETBALWEDSTRIJD

Maandagavond werd op hötjRatti-terrein een vriend-
schappelijke voetbalwedstri^^Pïspeeld tussen de elftal-
len van Hylkema pluimveebedrijf en drukkerij Weevers
kombinatie. Deze leuk gespeelde ontmoeting eindigde
in een 4—2 overwinning voor Hylkema. Nadat de Wee-
vers-kombinatie de eerste helft had afgesloten met een
l—O voorsprong gaf de betere teamgeest in het Hylke-
ma-elftal de doorslag en won deze ploeg verdiend met
^ 2

Te koop: Prima damesrywiel met remnaaf. Prins
Bernhardweg 8, Vorden

FEUILLETON no. 35

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WOBSLEY

Was het niet duidelijk? Dan had haar nooit verteld dat
hij al eerder getrouwd was geweest. Als hij dat wel
had gedaan, zou het geen verschil uitgemaakt hebben.

Maar hij had het haar niet verteld. Als ze gewacht had,
als ze hem een kans had gegeven het uit te leggen - maar
dat had ze niet gedaan. Ze had hem niet weer willen
zien. Dan was daarna een paar dagen weg en in die tijd
verscheen het meisje over wie ze gepraat hadden op
een tuinfeest. Ze had tegen Brenda gezegd: ,Jij gaat
dus mijn plaats innemen.' En ze had er lachend aan
toegevoegd: .Jammer dat Dan net weg is nu ik hier ben.
Ik vraag me af of hij wist dat ik kwam.'

Brenda begreep niet hoe Dan zich ooit tot deze harde,
geraffineerde vrouw had aangetrokken gevoeld - mevr.
Alice Forrester. Ze logeerde by de Cordells, die in de
verte familie van haar waren. Brenda wenste niet dat
haar leven in de war gestuurd werd door een ex-vrouw,
maar boven alles kon ze het Dan niet vergeven dat hij
al eens getrouwd was geweest. Ze ging weg voor hij
terugkeerde en liet haar ring en een brief voor hem
achter.

En nu stond hij hier voor haar en wilde haar spreken.
Ze hardde zich tegen de dringende stem van haar hart.
,Ik wilde dat je wegging,' zei ze fluisterend.
,Het kan je geen kwaad doen naar me te luisteren,
Brenda.'

,Ik heb je al gezegd dat je te laat komt.'
,Ja, dat geef ik toe. Ik aanvaard de verantwoordelijkheid
- maar als ik niet heel veel van je hield, zou ik hier

TELEFUNKEN
kleurentelevisie

Telefunken
ontwikkelde voor u het PAL systeem

Telefunken
heeft de grootste ervaring
op dit gebied

Telefunken
wereldvermaard sinds mensen-
heugenis

Wij demonstreren u gaarne vrijblijvend dit
TECHNISCHE WONDER !

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813

niet staan. Ik heb het je in het begin niet gezegd, omdat
ik bang was je te verliezen. Het mooiste dat ik ooit be-
zeten heb was jouw liefde. Ik stond dikwijls op het
punt het je te zeggen. Ik wilde het definitief doen na
mijn terugkomst. Maar toen was je al weg.'
,Je hebt me bedrogen. Die vrouw, die . . . die . . .' Ze
zweeg. En daarna: ,Zie je dan niet dat het geen nut
heeft?'
,Je hield van me, Brenda. Meen je het echt als je zegt
dat je niet meer van me houdt?'
,Ik meen het als ik zeg dat ik niet meer met je wil
spreken.'
,Laat mij dan spreken. Doe het om mijnentwil. En
daarna ga ik weg.'
,Goed,' zei Brenda vermoeid, ,maar het maakt geen
enkel verschil.' Ze ging op de sofa zitten en hij kwam
naast haar, met zijn arm op de leuning en keek haar
recht in haar gezicht.
,Het is waar dat ik eens getrouwd was. Het is al zo
lang geleden, dat het een droom lijkt. Ik was twintig,
zij negentien. We trouwden door een soort weddenschap,
zonder enige grond voor een gelukkig huwelijk. En voor
er een jaar verlopen was, kwam het al tot een breuk.
Ze bleef haar oude leventje voortzetten en het deed er
niet veel toe, maar ik kon zo niet verder leven. Ze had
geld genoeg. We gingen uit elkaar en na een tijdje werd
de scheiding uitgesproken en verloor ik haar uit het
oog. Dat was lange tijd geleden. Ik ben nu vierendertig,
zoals je weet. Ik had nooit verlangen het nog eens te
proberen, tot ik jou ontmoette. En of je het nu gelooft
of niet, jij bent het enige meisje van wie ik werkelijk
gehouden heb. Ik had het je allemaal moeten zeggen
voor ik je vroeg mij te trouwen, maar ik heb je al ge-
zegd waarom ik dat niet deed.'
Brenda bleef zwijgend voor zich uitkijken. Haar hart
bonsde. Eerst was het niet moeilijk geweest zich tegen
hem te harden, omdat haar trots en haar woede haar
hielpen, maar nu hij bleef zeggen dat hij van haar hield
en haar uitlegd had hoe het allemaal gegaan was, werd
het moeilijker. Ze wist dat ze nog steeds van hem hield
en dat zou blijven doen.
Hij ging verder: ,Ik word een tijd in Washington ge-
plaatst. Ik moet nu terug naar Midden-Amerika, maar
binnen een paar weken ben ik in Washington. Lieve-
ling, ik zou graag weten of ik je dan kan ontmoeten.
Ik vraag je niet je houding onmiddellijk te veranderen.
Geef me alleen nog een kans.'
Zijn arm gleed rond haar schouders en ze trok zich wat
terug. Zijn aanraking was alseen elektrische stroom en
haar hart zei: Je houdt alleen jezelf maar voor de gek;
dat doe je steeds als je probeert je voor een ander te in-
teresseren . . .
Hij stond op. ,Ik ga morgenvroeg weg. Het is al laat
en ik moet nu gaan. Ik zal een taxi bellen. Maar be-
loof me dat ik terug mag komen. Het kan niet alle-
maal voorbij zijn . . . Brenda, niet nu ik zoveel van
je houd.'

Brenda vermeed hem aan te zien. Ze stond op en zei op
zakelijke toon: ,Ik zal een taxi bellen, of ik rij je zelf
wel naar de stad, als je dat wilt.'
Dat wordt veel te laat voor je. Een taxi is uitstekend.'
Ze deed geen stap naar de telefoon en hij zei zacht:
,Wil je me niet aanzien, Brenda? Dat heb je nog niet
een keer gedaan.'
Ze liep naar de telefoon en sloeg het telefoonboek open.
Hij volgde haar en zei wanhopig: ,Geef je me antwoord
op m'n vraag?'
,Welke vraag?'
,Of je me nog een kans geeft, of ik terug mag komen.'
Brenda draaide zich om. Ze had geen idee wat ze wilde
gaan zeggen toen ze haar ogen naar hem optsloeg. Maar
toen hoorde ze haar stem zeggen: ,Zou je me niet lie-
ver met je meenemen?'
Ze lag in zijn armen en hij trok haar vast tegen zich
aan. Zijn geluk was te groot dat hij haar toen kon ant-
woorden. Maar woorden waren overbodig . . .
,Heb je het al gehoord, van Brenda?' vroeg Michael aan
Shirley.
,O, ja. Sally heeft hett me verteld. Het is echt waar.'
,Dat kan ik weten,' lachte Michael. ,Ik had voor van-
avond met haar afgesproken, maar ze heeft me een
briefje geschreven.'
,Je bent toch niet verliefd ophaar geworden?'
,Nee, dat niet. Maar ik mag haar graag.'
,Dat dacht ik wel.'
,Niet zoveel als je ernstige stem doet vermoeden. Ik
voel helemaal geen rancune. Maar ik heb altijd wel
zoiets vermoed. Brenda was ongelukkig en was voor
iets op de vlucht. Ik heb Dr. John gesproken. Hij mag
haar kolonel graag en is dolbljj dat ze in Washington
zullen wonen. Dan kan ze hem nog eens opzoeken.'
,Sally zegt dat ze totaal anders is, een en al geluk.'
,Ik heb je er nog niet naar gevraagd, Shirley, maar over
rancune gesproken. Heb je er nog verdriet van? Peter,
bedoel ik.'
,Een beetje,' gaf Shirley toe, ,m,aar het is vreemd, het
is niet dat ik echt verdriet heb, maar een gevoel van
spijt over een verloren droom. Het was in het begin
allemaal zo volmaakt en toen . . . brokkelde het af.
Ik geloof niet dat ik het je precies kan vertellen.'
,Ik begrijp het wel, Shirley. En vandaag of morgen komt
er een andere droom die niet zal vergaan. Dat geloof
je toch wel?'
,Ik wil het geloven. En de volgende keer wil ik heel
zeker van mezelf zijn. Het was eigenlijk niet eerlijk te-
genover Peter, omdat ik iets opbouwde dat geen reden
van bestaan had. Het was niet helemaal zh'n fout. Zie
je Peter dikwijls?' Michael?'
.Iedere dag natuurlijk. Maar behalve zakelijk praat ik
maar zelden met hem. Hij werkt hard.'
Michael zei haar niet dat hij dacht dat Peter iets tegen
hem had, omdat hij het idee had dat Michael iets met
Shirley's veranderde gevoelens te maken had gehad.

(wordt vervolgd)

Vrijdag 1 en zaterdag 2 september opvoering van het blijspel „Romance rond art. 17" door de toneelvereniging T.fl.O. Wildenborch
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Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Veiligheid en een hoge rente
zijn voor spaarders belangrijke zaken!

U vindt ze belde bij onze bank

RAIFFEISENBANK
VORDEN
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herfstmodellen
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Zegelkorting
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VOOR ZELF DIEPVRIEZEN
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spaar-
varken

een Sigma fortest
diepvriezer!
UW VOORDEEL IS NU

ruim een jaar gratis vriezen!
Sigma diepvriezers zijn er al vanaf
110 liter inhoud.

Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folder.

Ook over andere merken kunnen we u veel ver-
tellen, zoals Esta, Linde, Marijnen, Kelvinator

6. Emsbroek £ Zn cv
Zutphenaeweg 5

Telefoon 1546
Vorden

IEDERE ZATERDAGMORGEN VERKOOP

fruit
Fust meebrengen

Fruitteeltbedrijf Medler - Vorden

GOMA
gietijzeren gruproosters
met 25 jaar garantie

f 24,- per stuk
speciaal lossend profiel

Folders op aanvraag bij

Coma Metaalwarenfabriek
Hengelo G

Ruurloseweg B 103 - Tel. 05753-1660

Ook 's avonds na 6 uur telefonisch te bereiken
Verder kunnen wij leveren

rubbermatten, veedrinkbakken,
hangkettingen enz. enz.

Toelichtingsavond i.z. bestemmings-
plannen gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden:
brengen ter algemene kennis, dat de stedebouw-
kundige van deze gemeente, de heer F. W. van
Droffelaar, op dinsdag 5 september a.s. des
avonds om half acht in het Nutsgebouw een
toelichting zal geven op de bestemmingsplannen
van dej gemeente Vorden.

Deze avond is voor belanghebbenden vrij toe-
gankelijk.

Vorden, 30 augustus 1967.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Middenstandscursus
De eerste les is bepaald op woensdag
6 september, 8 uur. Deelname is
nog mogelijk

A. J. Zeevalkink
Schoolstraat 17

VOORDAT DE HERFST KOMT
UW GAZON EXTRA VERZORGD
MET

Wolf oazonmesl
verkrijgbaar met en zonder onkruid-
verdelger.

Met Wolf bemest en vrij van blad
blijft uw gazon de hele winter groen.

Voor een nieuw gazon
Wolf Scotts graszaad met „Windsor'
daaraan kunt u de hoogste eisen
stellen.

Hij aankoop van deze Wolf produkten, handige
strooiwagen in bruikleen

G.Emsbroek&Zn.cv
Zutphenseweg 5

Betontegels,
banden, stenen

al uw bouwmateriaal van welke aard
dan ook naar

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

Uw adres voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

A.s. zondag 3 september

Vorden - VIOS
(Beltrum)

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden "

Alles op z'n tijd

venlilatorkachel

Wegens school- en volksfeesten
zaterdag 2 september

gesloten
Bakkerij - Levensmiddelen

Oplaat
Wildenborch

GEVRAAGD:

flinke kracht
voor ons magazijn

N.V. Borstelfabriek Havo

Wij hebben zeer voordelig stencilpapier
uoor verenigingen, bedrijven enz.

Drukkerij Weevers, Vorden


