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Wat is een name
Augustus 1971.

„Wat is een name" - dat mot vrogger al es een Engels-
man ezeg hem'en. En dat is um al wel duuzendmoal
noa'ezeg. Denkeluk niet zoozeer um een antwoord, moar
um d'r met te zeggen dat een name soms niks zeg. En
dat'r gien goed antwoord op te geven is.
Moar 't is toch altied te probeern. „Een name heurt M'j
iets zelfstandigs, een persoon, een ( l ink , een verceniging
enz. enz. Wat niks veurstelt ,,mag gien name hem'en !"
is zien zelfstandigheid kwiet.
En doar meuge wi'j hier buutenaf wel es an denken.
Stad en darp gruuit noa alle kanten, a'w niet oppast
wodt straks de rest inedeild in „groenstrook noord-zuud-
oost-west, net noa dat et uutkump. Umda'w onze na-
men hebt loaten versluchtern. En dan bu'w nergens
meer. Loa'w d'r toch een betjen met uutkieken. En dat
mo'w zelf doen, doar ku'w gien vremden baas van loa-
ten.

Op mien fietstochtjen kwam ik een name tegen: ,,Zo-
mervreugdweg" - noar een boerderi'je van die name.
Gewoon een konfektiename die i'j an iedere bungalow
of zommerhuusken kunt geven. Vaste uutedach deur
een vremden die hier toevallig terechte ekommen was.
En dat mos die man dan nog zelf wetten, moar die
weg hadden ze doar niet noa nuumen motten. Doar
stoat toch wel boerderi'jen die vuile older bunt. Ik kan
mien niet anders veurstellen of die weg mot vrogger
wel een andere name ehad hem'en, moar alleene be-
kend bi'j mensen die 't nergens noa evroagd wodt.

Iets wieterop steet een bodjen „Het Stapelbroek". Met
dat bodjen klop et wel, moar dan oaver dwas, as name
veur de sreek. Die weg had „Stapelbroekdiek" motten
holten. Weer een endjen wieterop steet een bodjen met
de name „Slotsteeg". Dat „steeg" klopt wel, moar „slot"
slut nergens op, is een verbastering van ,,sloor". En dat
gif met mekare de goeie name „De Sloorstege". Noast
de boerderi'je woar vrogger de gezusters Bruil woonden
li^ de „Sloorkamp". De name „sloorzoad" bun'k toeval-
l i g H! cs te.L^nekommen veur ccn ( z o i n m e r ) koolzoad-
gewas. Meugeluk dat den kamp doar geschikt veur was,
rt i.s goeie zwatte grond. Misschien but'r wel olderen
die 't doar meer al'wet.

Zoo zo'w nog wel een sturm deur kunnen goan. Sommi-
gen zult dit een kinderachtig gezuukte vin'en. Net noa
hoe of i'j d'r tegen an kiekt. Moar stad en darp gruuit,
at de rest gien name meer hef is ze nergens meer.
Wodt alles „Hekeschakeld". Doar meuge wi'j wel cs an
denken . . . .

d'n Oom

Bazar Concordia
Dat vele inwoners van Vorden en daarbuiten de muziek-
vereniging Concordia nog een warm hart toedragen,
bleek wel uit de grote belangstelling voor de bazar wel-
ke vrijdag en zaterdag jl. in 't Wapen van Vorden ten
bate van Concordia werd gehouden.

Klokslag half acht vrijdagavond werd door de heer
W. Bielderman de bazar geopend met een mooie fruit-
schaal (gevuld) met het Rad van Avontuur in werking
be zetten. Al dadelijk bestond er grote belangselling
voor de andere attrakties t.w. een werpspel, flessen-
gooien, schijfschieten, kruisjes op een wandkleed waar-
van het aantal moest worden geraden, raden van de
naam van een pop, touwtrekken, sjoelen, terwijl ook de
waarzegster niet ontbrak die diep in het koffiedik keek
om velen een gelukkige toekomst te voorspellen. Voor
de kinderen was er een weivoorziene grabbelton aan-
wezig. Door verschillende dames van de leden waren
diverse handwerken gemaakt welke gretig van de hand
gingen. Zaterdagavond tegen 10 uur waren alle prijzen
aan de man of vrouw gebracht.

Het bestuur en verdere medewerkenden aan deze bazar
kunnen dan ook met voldoening op deze „geldwinning"
terugzien. Het juiste bedrag van de opbrengst zal zo
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Reunie
Roode Kruis
Ter gelegenheid v an het 25-jarig bestaan van de be-
zigheidstherapie van het Nederlandsche Roode Kruis
(het vroegere betaalde welf are-werk) zal op 23 oktober
te Amsterdam een reunie worden gehouden van bezig-
heidstherapeuten die tussen 1946 en 1971 dit werk heb-
ben verricht in dienst van het Nederlandsche Roode
Kruis. Het Roode Kruis beschikt echter niet over alle
adressen van deze grote groep mensen. De (ex-)bezig-
heidstherapeuten-welfarewerksters en leidsters van het
Nederlandsche Roode Kruis, die voornemens zijn deze
reunie bij te wonen, wordt daarom op deze wijze ver-
zocht zich vóór 15 september a.s., bij voorkeur schrif-
telijk met vermelding van volledig adres alsmede van
het jaar dat men het diploma behaalde en het tijdvak
dat men bij het Nederlandsche Roode Kruis werkzaam
was, op te geven bij het bureau bezigheidstherapie van
het Nederlandsche Roode Kruis, Prinsessegracht 27 te
Den Haag (telefoon 070-184200 toestel 343).

Bevest. en intrede
ds J. B. Kuhlemeier
Voor de bevestiging en intrede van ds. J. B. Kuhlmeier
bij de Gereformeerde kerk alhier, bestond een uitzon-
derlijk grote belangstelling, mede ook doordat vele ker-
kelijke en wereldlijke ambts- en gezagdragers hiervoor
waren uitgenodigd.

Zo merkten wij op vele predikanten uit de omliggende
buurtkerken, het voltallige kollege van burgemeester en
wethouders e.d. De bevestiging van ds. Kuhlemeier werd
door zijn ambtsgenoot ds. J. Tevel uit Aalten in het
ambt van predikant te Vorden verricht met een predi-
king over de wonderbare visvangst, beschreven in het
Johannes-evangelie aan de zee van Tiberias.

Ds. Kuhlemeier begon zijn ambtelijke loopbaan in Vor-
den met een intredepredikatie over het vervolg van deze
visvangst t.w. over de verschijning van Jezus aan zijn
discipelen.

Na afloop van de kerkelijke plechtigheden vond in het
jeugdgebouw achter de kerk een ontmoetingssamen-
komst plaats onder het genot van een kopje koffie, ter
nadere kennismaking met ds. Kuhlemeier en zijn gezin.
Hier werd het woord gevoerd door ds. Dronkert uit
Geesteren namens de classis en naburige kerken, de heer
J. Winter namens de R.K. kerk, pater Sutorius namens
de raad van kerken, ds. Jansen namens de Chr. school
en het bejaardenhuis De Wehme, namens B & W sprak
de burgemeester woorden van welkom in zijn gemeente.
Ouderling Hoopman uit Aalten voerde als privé-persoon
het woord. Ds. Tevel sprak als vriend en kollega.
Ds. Kuhlemeier dankte aan het slot alle sprekers welke
tot hem het woord hadden gericht en sprak de wens uit
dat hij en zijn gezin een goede tijd in Vorden mocht
meemaken.

Sportmiddag te Vorden
werd sportief sukses

Xpelmoment tijdens do volleyhalwedstrijd dames Dash tegen de dames van Wilhelmina uit Zutphen

De sportmiddag die zaterdag in Vorden werd gehouden
en die werd georganiseerd door acht verenigingen t.w.
volleybalvereniging Dash, touwtrekvereniging Medler,
voetbalverenigingen Vorden en Ratti, motorclub De
Graafschaprijders, rijvereniging De Graafschap, zwem-
en poloclub Vorden en de gymnastiekvereniging Sparta,
werd voor de deelnemende ploegen in sportief opzicht
een groot sukses.

PROPAGANDA

Het doel van deze middag om propaganda te maken
voor de verschillende sporten, is er niet helemaal uitge-
komen. Hierbij doelen we dan op de publieke belang-
stelling, die ronduit tegenviel. De toeschouwers bij de
verschillende sportevenementen waren dan ook hoofd-
zakelijk afkomstig van de deelnemende ploegen zelf.
Toch is het geheel voor de gemeente Vorden iets unieks.
Een sportmanifestatie door alle sportverenigingen ge-
zamenlijk leek tot voor kort onmogelijk hier ter plaatse.
Een kompliment dus aan het adres van de sportkom-
missie die dit alles heeft georganiseerd en die nu de
taak heeft „de sport in zijn algemeenheid in Vorden"
verder uit te bouwen.

WELKOMSTWOORD

Nadat alle deelnemende verenigingen zich hadden ge-
presenteerd sprak de voorzitter van de voetbalvereniging
Vorden, de heer J. Koster, een kort welkomstwoord,
waarbij hij het doel van deze sportmiddag uiteen zette.
De touwtrekvereniging Medler ging hierna haar krach-
ten meten met het team van de buurtvereniging Delden.
In de eerste manche wonnen beide ploegen éénmaal. In
de tweede helft ging de routine van de Medler-ploeg
vanzelfsprekend een woordje meespreken. Delden werd
dan ook, ondanks heftige tegenstand, tweemaal versla-
gen.

LINTOKFENING

ymna.stiekvereniging Sparta gaf hierna een zgn.
lintoefening ten beste door de damessenioren. De dames
bleken ook in de openlucht goed uit de voeten te kun-
nen en maakten er een prachtige demonstratie van.
Hetzelfde kan gezegd worden van de oefening lange mat
springen.
Voor de eerste elftallen van de zaterdagafdeling van
de voetbalverenigingen Vorden en Ratti was het, met

het oog op de a.s. kompetitie, een nuttige oefenwed-
strijd, dat deze middag tegen elkaar gespeeld kon wor-
den. Voor de rust ontstond een interessante wedstrijd
met Ratti als de iets betere ploeg. Door een doelpunt
van Dijkman nam Ratti een O—l voorsprong. Uit een
vrije schop scoorde Kamperman toen de Ratti-verdedi-
ging de bal niet wegwerkte door een vermeende indi-
rekte vrij schop. Bij Vorden bewees doelman Berkelder
het keepen nog niet verleerd te hbben en redde hij een
paar maal op fraaie wijze al was hij kansloos bij een
schot van Reindsen. Sloetjes zorgde met een knap schot
voor een 2—2 ruststand. In de tweede helft bleek dui-
delijk dat Ratti een beter op elkaar ingespeelde ploeg
had. Het werd door doelpunten van Reindsen en Dijk-
man (laatstgenoemde één van de beste spelers in het
veld) uiteindelijk een verdiende 2—4 overwinning.

VOLLEYBAL

De dames van de volleybalvereniging Dash speelden te-
gen het Zutphense Wilhelmina. De Vordense dames die
normaal een klasse lager spelen in de kompetitie, bo-
den kranig partij en verloren de eerste set zeer eervol
met 14—16. De tweede set van hetzelfde laken een pak
14 16. De heren van Vorden speelden drie sets tegen
de heren van Wilhelmina. De bezoekers, die eveneens
hoger spelen dan de Vordenaren, wonnen alle sets t.w.
met 9—15, 6—15 en 7—15.

Hierna togen de ploegen naar het zwembad In de Den-
nen om aldaar als besluit van deze sportmiddag de
waterpolowedstrijd tussen de heren l van Vorden en
AZC uit Apeldoorn gade te slaan. Dit werd voor het
publiek, waarvan het overgrote deel normaal nooit po-
lowedstrijden ziet, een leuke kennismaking met deze
watersport, want beide ploegen wogen goed tegen el-
kaar op. In de eerste speelperiode nam AZC dankzij
de midvoor een O—l voorsprong, waarna De Beus uit
een pass van Eggink l—l liet aantekenen. In de twee-
de periode (die was ingegaan met de stand l—2) liep
AZC uit tot 1—3 en lag een Vordense nederlaag in het
verschiet. De Beus verkleinde de achterstand tot
In de derde speel periode scoorde De Beus opnieuw 3—3.
In de laatste periode nam Vorden zelfs een 4—3 voor-
sprong door wederom De Beus. Vlak voor tijd werd het
4—4.

De heer Joh. Nor de trad tijdens deze sportdag op als
mikrofonist.

iKerkdiens Srtj

ZONDAG 5 SEPTEMBER

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Avondmaal

10.00 uur ds. M. Sterringa uit Zutphen Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.45 uur de heer J. Bruyn te Hattem
19.00 uur ds. P. A. Bohlmeijer van Eefde-Gorssel

R. K. KERK DORP
zaterdag-avond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te Informeren aan het Wijkgebouw, tel. 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:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van 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 Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346 b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook bulten kantooruren. Bfl geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eljer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Marcel, zoon van C. Dekker en A. E. van Grol;
Erwin, zoon van H. G. Wagenvoort en T. H. Neerlaar.

Ondertrouwd: J. Boogman en S. Hekkelman; P. Jansen
en M. J. Veldkamp; S. van der Zee en G ten Bokkel;
G. Nijkamp en J. H. Looman.

Gehuwd: E. Hekster en B. Rothfusz.
Overleden: Kalman Jeno Konkoly Thege, 91 jaar, we-
duwnaar van Eleonora Margit Juliana Hegyeshalmi.
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Kwaliteit

Service

Lage prijzen
PRESENTEERT:

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN QQ

3 stuks o O

VARKENSPOULET 4AO
300 gram l\/ö

heerlijk voor nasi en bami

MAGERE VARKENSLAPPEN OCO

Gezinsfles

DRUIVENSAF
rood

voor maar

99

Herschi

CASSIS

literfles

van 99 voor

89

Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE
literfles 75

elke 2e liter

39

Superunie

ROODMERK
KOFFIE

i «>/\eper pak 209

elk 2e pak

159

v. d. Pijl

AUGURKEN

literpot

van 135 voor

119

500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

PALINGWORST

TONGEWORST

388

298
150 gram 99

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 89

VLOEIBARE GOUDZEEP
nieuw kg van 175 voor 159
PALMOLIVE TOILETZEEP
MET GRATIS WASHANDJE MET OPDRUK

INSTANTPUDDING
koude melk 4 pakjes

TAFELRIJST
Lassie pak van 122 voor

CHINESE SPERCIEBOONTJES
van 98 voor

ASPERGES IN BLIK

ORANGE-REPEN
Boon

nu slechts

6 stuks

99

109

79

98

89

DIVERSE SOORTEN

Adel Rosa WIJN rnet jenever

Grote fles

van 450 voor

Fijne

JONG BELE-

GEN KAAS

400 gram

235

Volledig gevi-

^tamineerde

MARGARINE

4 pakjes voor

• 125

Busje a 50 gr.

WITTE

PEPER

voor slechts

79

Busje a 50 gr.

NOOT-

MUSKAAT

voor slechts

79

Opruimingsprijsje

DIVERSE SMAKEN

ZAKJES SOEP

29
PRODENT

TANDPASTA
3 TUBES VAN 375 VOOR

Voor de jeugd:

KNOTS-

LOLLIES

9 stuks

van 59 voor

45

Van Melle

Mocca Glacé

BISCUIT

groot pak

75

VICTORIA's

of CHOC.
STENGELS

lekker koekje

nu per pak

79

15 nieter

VETERDROP

per zak

van 89 voor

75

Zak a 9 stuks

NOUGAT

BLOKKEN

voor

Groente en Fruit
HAGELWITTE BLOEM KOOL per stuk 98

GROTE PAPRIKA'S 2 stuks 79

TOMATEN export-kwaliteit 500 gram 69

JAMES GRIEVE
FIJNE HANDAPPEL

SOEPGROENTE

KLEI-AARDAPPELEN

PANKLARE SPITSKOOL

r/2 kg 109
per bakje 35

5 kg 129

500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

VISCOSE SPONS
Sorbo van 89 voor 59
KOFFIEFILTERZAKJES
no. 502 80 stuks 89
KAUWGOM
pakje a l O stukjes van 55 voor 39
Sprinklettes CHOC. HAGEL
450 gram 98 elke 2e zak 69
KOOPMANS GUSTARD
groot pak van 76 voor 65
GEURTS JAM
diverse smaken 95van yo voor 79
'DONNA ROSA OF MUSKATEL-
LER WIJN 1,6 liter van 415 voor 359



Met :;rot.e blijdschap
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje

IIAYMOND
D. C. Droppers
G. H. Droppels.

Winkel
Sandra

Vierakker, 28 augustus 1971
Koekoekstraat 6

Onze zoon heet
ERWIN

Hij is geboren !•!!» augustus
t i ) 7 l om 8.35 uur, hij weegt
3600 gram en is 56 cm lang.

Toos en Harry
Wagenvoort

Vorden, Kruisdijk l

Mede namens de andere fa-
milieleden bedank ik de ve-
le vrienden van onze moe-
der en grootmoeder in Vor-
den voor het betoonde me-
deleven bij haar overlijden.

ELISABETH
«EERTRUI I) A

VAN DEN BER(i-
I)E JONCi

H. R. van den Herg

Zeist, september 1971

DOKTER MTLOFS
IS AFWEZIG
vanaf donderdag
Z september 10.00 uur
v.ni. tot zondag 5
september 23.00 uur
n.m.

Voor spoedgevallen neemt
dokter De Vries waar

JOS S.MKTS
organist en nur/Jeklcraar

Prins Bernhardl. 1 1
Zutphen, tel. 05750-
2767

I>ess<>n in piano, orgel «MI
gitaar

VERLOREN: Porteinonnaie
niet inhoud on sleutels in
zaal Bakker of van zaal
Bakker naar Burg. Gallée-
straat. Tegen beloning terug
te bezorgen bij Woltering,
Burg. Galléestraat 18 Vor-
den

VOOR At UW

Wapen- en sporthandel

Marten
steedr -loeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd: Huishoudelijke
•Imlp in klein gezin te Vor-
den. Burg. Galléestraat 50,
telefoon 05752-1441

Mevr. Volkers, Zutphensew.
121), Vorden, telefoon 1961
zoekt voor enkele ochtenden
per week een meisje of
werkster die haar behulp-
zaam kan zijn in de huis •
houding

Te koop: Berini (iay.elle.
Lindeseweg 7, Vorden

Te koop: Jongensfiets leef-
tijd 5 tot 7 jaar. H. Brum-
melman, Alderkampweg ',',,
Vorden

Te koop: Solide dressoir.
Het Hoge 52, Vorden

••ns onust;i
n: Bromfiets z.g.a.n.

Mobylette EEG. W. Kam-
perman, Ruurloseweg 33 te
Vorden

Te koop: G.o h. bromfiets,
Zundapp 1966. G. van Zee-
burg, Ruurloseweg 15 Vor-
den

Te koop: 'J-pers, ledikant
( teak) . Het Jebbink 27, te-
lefoon 1747

Te koop: Aardappelen «MI
tevens opgave voor vvinler-
opslug. A. H. Flamma, Del-
densebroekweg 9, Vorden.
telefoon 1562

Te koop: Drachtige MR1J-
v:iars bijna a.d. telling en
nest jonge Duitse herders
met stamboom. D. A. Len-
selink, Zomervreu;;-il\v<
Vorden, telefoon 6671

Te koop: Dragende varkens
aan de telling. L. H. Vis-
schers, Galgengoorweg 6 te
Vorden

•••

HENK PARDIJS
en
JANNY MEMELINK

gaan trouwen op vrijdag 3 september a.s.
's morgens om 10.30 uur in het gemeente-
huis te Borculo.

De huwelijksinzegening vindt plaats om
15.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Haarlo door de weieerwaarde heer ds. D. J.
Haspels uit Groenlo.

Vorden, Mosselseweg 4
Haarlo, Borculoseweg M 3
september 1971
Toekomstig adres: De Schoemaker 5, Ruurlo

• n l i e i d tot feliciteren van 16.00
17.00 uur in café Prinsen te Haarlo.

tot *

• . . . . . . . . , r , l . l . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . - ._ - r . i . . - . i - . . ..i.-i„i.._.. .„._.._ .^..^^.^..^^..^

Op zaterdag 4 september hopen wij D.V. •
met onze kinderen, kleinkinderen en opa ^ >
onze 40-jarige huwelijksdag te gedenken.

H. J. A. XVKSSELINK
en
A. II. WrcxSKLINK

van 16.00 tot 17.00 uur in feesl-
gebouw Concordia te Hengelo G

Hengelo G september 1971
Noordink E 60

/ONDAC; 5 SEPTEMBER 10 I I

JEUGDDIENST
Voorganger:

Thema:

ds. M. G. Sterringa uit Zutphen

„VAN J E R I d i n N A A K VORDKN"

Medwerkenden:
,,The New Valley Singers"
uit Nijverdal.

Organist: de heer Engel

KOMT ALLEN . . . er is ook dienst om 8.80 uur

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden, bren-
gen ter openbare kennis, dat de eerstvolgende
zitting voor woningzoekenden zal worden gehou-
den op dinsdag 7 september 1971, van 19.30 tot
L'0.;;o uur in het gemeentehuis te Vorden.
Vorden, 30 augustus 1971.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

burgemeester
Van Arkel,

sekretaris
Drijfhout,

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

In de modekleuren, water- en wind-

dicht, Ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

leeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

RIPOUN

^ verf 'u de kleuren van morgea
mmirvprf voor een feestelijk hots

l^ur binnen en buiten
voor grote en kleine kamers
haal ripolin-ierf bij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Nutsbibliotheek
Met ingang van SEPTEMBER zijn
de openingstijden weer NORMAAL
nl. elke vrijdag van 15.30-17.00 uur en
19.00-20.00 uur.

TRIM U FIT!
Elke zaterdagmorgen konditietrai-
ning van 9-10 uur in d<¥ prachtige,
bossen. Iedereen welkom, jong en
oud.

Inlichtingen:
DK HEER J. STRIJD
Het Jebbink 24, Vorden, telefoon 1833

MKVROUW VRlHiCïlNK
De Hanekamp 21, Vorden

Eet nu
een appel l

James Grieve
HEERLIJKE HAND- EN
MOESAPPEL

Zaterdagmorgens van 8-12 uur in dr
schuur bij Huize. Medler

Fruitteeltbedrijf Medler

Er is al een

ERRES voor f 599,'

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Septembermaand

Voordeelmaand
BIJ „SCHOENENHUIS JANSEN"

Ner ' i i kijkje in on/A' spec ia le

september

aanbiedingen etalage
u zult versteld staan van de lage
prijzen.

Schoenenhuis
Jansen

H. Smeets - Dorpsstraat 34 - Vorden

Enkele tips
uit onze nieuwe

najaarskollektie 1971
Heren

kolberts
vlotte .snit

reeds vanaf

f 79,-

Terlenka

pantalons
ribcord

spor t i e f i i i o d i - 1

reeds vanaf

f 37,50

fa-TSchoolöerman
•̂̂ f̂ĉ  \is\r\r\iii-i-ii A s^iiriiiiiisVOORHEEN A,G.MELLINK

Oranjefeest 'Medlertol'

, '4 en 5 september
3 september :

Optreden

div. TV-artisten
o.a. GONNIE BAARS

Aanvang 19.30 uur

4 september:

div. volksspelen
en 's avonds groot dansfestijn

met het 'Hameland Combo'

5 september:

VARA Drive in
discotheek

Aanvang 14.00 uur

Wie spaart heeft iets,

wie niet spaart niets!

RAIFFEISENBANK
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 . Ruurloseweg 21 _ Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 „ Wichmond



GROTE Uitnodiging

VERWARMINGSSHOW
Wij tonen en demonstreren u een grote kollektie gasverwarmingsapparaten

waaronder de nieuwste modellen 1971.

Tevens demonstreren wij u een volledige

CENTRALE
VER WARM INGS-ZELFBOU Wl NSTALLATIE

Door toepassing van de modernste materialen,

is het thans mogelijk uw eigen c.v.-installatie te maken.

Showdagen in onze toonzaal op:

Donderdag 2 september van 18.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 3 september van 18.00 tot 22.00 uur

Zaterdag 4 september van 10.00 tot 18.00 uur

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Vorden - Telefoon (05752) - 1261

Over
BROMFIETSEN
gesproken . ..

Door ruime voorraad, snelle levering
van o.a. (Jazelle-Berini, Peugeot,
Puch, Rap, Solex, Flandria.

Per slot van rekening leveren wij
ieder door u gewenst merk.

Financiering eventueel, zeer eenvou-
dig en soepel, alleen uw naam, adres
en geboortedatum zyn voor ons
voldoende. Betalingstermijnen 6, 12,
18 of 24 maanden.

Verzekeringsplaatjes steeds in
voorraad.

Inruil van ieder merk mogelijk:
vraagt bjj ons wat uw gebruikte
brommer nog kan opbrengen, tot 31
december geven wy hoge i n r u i l -
prijzen.

Beleefd aanbevelend,

RIJWIEL- EN BROMFIETSBEDRMI

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

M A A N D A G A V O N D A.S. DE
EERSTE

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNEN BULT
AANVANG 20.00 UUR

E.H.B.O.
afdeling Vorden

Opgave en inlichtingen voor

nieuwe kursus
zo spoedig mogelijk bij de heer
F. WOLSINU, Julianalaan 20, tele-
foon 1209 i.v.m. vakantie sekr. mevr.
Te Slaa.

De kursusavouden worden gehouden op maandag.
Eerste avond 20 september om 19.30 uur in zaal
Eskea

Nieuwe

meubelen ?
l WEET HET AL REEDS

VOOR MEER KEUS EN

VOORDELIG IN PRIJS NAAK

WONINGtNRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Inschrijving danslessen
INSCHRIJFGELD ƒ 3,—

Wij hebben ook clubs voor gehuwden
en voor oudere jongelui vanaf 18 jaar

DANSSCHOOL

M. J. Kroneman
Telefoon 1467

Bloedafna me-
avond

voor het Ned. Roode Kruis te Vorden
op maandagavond (i september a.s.
in de Mij/. , lagere landbouwschool aan
de Nieiiwstad.

Eerste donors opgeroepen om 19.00
uur, laatste om 21.30 uur.
De donors worden verzocht zich te
melden op het tijdstip zoals aangege-
ven op de inmiddels verzonden oproe-
pingskaarten.

Geen oproepingskaart ontvangen ?
Toch komen !

Bij verhindering op opgeroepen tijd-
stip gelieve u zich te melden tussen
bovenaangegeven tijdstippen.

NIEUWE DONORS TUSSEN 18 EN (>5 J A A R
HARTELIJK WELKOM

Oproepingskaart meebrengen s.v.p.
Komité BLOEDPLASMA

H.H. Landbouwers
Door a anscha f f i ng v;ui ccn 2- r i j igc

zijn wij in staat mais snel to t p r i m a
k u i l voer te verwerken.

Beleefd aanbevelend.

B. Seesink
Het Hoge 7 - Vorden

BRIDGECLUB VORDEN
M.i.v. 7 september a.s. is het weer
iedere avond bridgen in hotel Bakker
te Vorden, aanvang l!).15 uur.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Opgave van
nieuwe leden bij het bestuur of op de bridge-avond
in hotel Bakker.

Een pracht kollektie

aan soorten en kleuren kunt u bij ons
vinden.

Ureipeiincii in alle maten.
Wolhaaknaalden - tunise breipennen.

Heeft u de nieuwe

brei-
patronen
al ge/jen ? We hebben /.e in voorraad

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Blaupunkt
Radio

TV
ie klas reparatie-inrichting

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 „ Zutphen - Tel. 3813

GEVRAAGD:

flinke jongen
voor tuinwerk, goed salar is .

HOVEN IERSBEDRIJF

B. Klooken
v.h. D. J. Kok, Nieuweweg 13, Warnsveld

telefoon 05750-5754
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Personeel

Vredestein op reis
Tropische planten, krokodillen en reuzen-schildpadden
werden de afgelopen weken door Vredestein-mensen be-
wonderd in het schitterend aangelegde Grügapark bij
het Duitse Essen. Gedurende drie achtereenvolgende za-
terdagen was dit park het einddoel van de jaarlijkse
Vredestein personeelsreis waarvoor een toenemende be-
langstelling te bespeuren valt.
Was enkele jaren geleden de interesse voor het jaarlijkse
uitstapje gedaald tot het nulpunt, dankzij een aktieve
reiskommissie, gesteund door divisie-direkeur ir J. Ba-
rentsz, kwam er weer volop leven in de (reis)-brouwerij.
Meer dan 800 deelnemers vormen hiervan het levend
bewijs.
Dat ook de gepensioneerden de reislust niet ontbreekt
zagen wij donderdagmorgen jl. toen de oude garde met
oen aantal bussen en in de beste stemming eveneens een
reis aanvaardde. Op de heenreis werd tweemaal gepau-
zeerd in fraai gelegen restaurants en de dag werd be-
sloten met een geanimeerd diner-dansant in het Ach-
terhoekse Didam. Een reis om nog lang van na te ge-
nieten.

Gemeente nieuws
Op zaterdag 11 september wordt landelijk de jaarlijkse
brandweerdag gehouden.
In Vorden is het brandweermateriaal op die dag voor
iedereen te bezichtigen tussen 10-12 uur bij het gemeen-
tehuis.
Bij de gymnastiekzaal zullen vanaf 10 uur spuitwed-
strijden worden gehouden tussen ploegen van de Vor-
dense scholen. Belangstellenden zijn ook hier van harte
welkom.

Avondwandeling
Voorafgaande aan het jaarlijkse Oranjefeest aan de
Medlertol werd door de f eestkommissie een oriënterings-
avondwandeling gehouden. Dat deze wandelingen - die
altijd een week voor het feest worden gehouden - erg in
trek zijn, bleek door de grote deelname nl. 94 personen.
De start was bij café Eykelkamp en de wandeling, die
ongeveer twee uur in beslag nam, bevatte diverse puz-
zelelementen.
De voorzitter van de feestkommissic, de heer A. van
Bruggen, reikte na afloop de prijzen uit. Hij wekte de
deelnemers op om ook a.s. vrijdag, zaterdag en zondag
het nu 45-jarige Medlerfeest mee te vieren.

s.v. Ratti steekt zich
in nieuwe akkomodatie

De sportvereniging Katti heeft grote plannen in voor-
bereiding: de aanleg van een nieuw (tweede) speelveld
en de bouw van een geheel nieuw kleedlokaal. Beide
objekten hoopt men, als alles meevalt, in het komende
voorjaar 1972 te kunnen realiseren.
Door de aanwas van nieuwe loden en de daartoe toe-
nemende behoefte om te voetballen, bleek een tweede
voetbalveld noodzakeüjk. Dankzij de medewerking van
de eigenaar lukte het om dit veld te kreeëren op het
/ i i i d e l i j k gedeelte van de Banenkamp, begrensd door
Eikenlaan , Wmdberger Laak en weg langs Tolkamp.
Het veld is reeds ingezaaid en wordt al geregeld ge-
maaid.
Vanwege de deplorabele toestand van het huidige kleed-
lokaal bleek ook een nieuwe kloodgelegeiiheid broodno-
dig. Ook dit gebouw zal verrijzen nabij het nieuwe veld,
bij de ingang aan de Kikonlaun bij Ora et Labora.

KE/OCIITE VER<;ADERIX<;

Ratti-voorzittcr de heer W. Lichtenberg deed deze be-
langrijke mededelingen op de algemene jaarvergadering
van de sportvereniging, die maandagavond in zaal
Schoenaker zeer druk werd bezocht. De voorzitter sprak
zijn vreugde uit over de grote belangstelling.
Kekretaris de heer A. Lichtenberg bracht na de goed-
gekeurde notulen een uitgebreid jaarverslag, waaruit
we het volgende melden. Het was voor Ratti opnieuw
een gunstig jaar. Hoogtepunten waren de behaalde kam-
pioenschappen van de beide junioren-elftallen, de goede
klasseringen van de eerste teams van de zaterdag- (2e)
en zondagafdeling (gedeelde 3-4 plaats). Het bestuur
bestond uit de heren W. Lichtenberg voorzitter; T. Lich-
tenberg sekretaris; H. Helmink penningmeester; H. v. d.
Linden; Broeder Canutus; R. Heuvelink; H. Rutgers en
J. Groot Wassink. Het ledental van Ratti bedroeg per
l augustus 166, inklusief 20 pupillen maar zonder de ve-
teranen.

OVERZICHT SEKRETARIS

De zaterdagafdeling nam met twee elftallen deel aan
de kompetitie en werd tweede, de reserves bezetten de
vierde plaats. Van de zondagafdeling eindigde Ratti l
als 3-4, het tweede elftal eveneens derde en het derde
elftal eindigde op een na laatste plaats. De B- en C-
junioren werden kampioen in hun afdeling. De pupillen
namen met twee elftallen deel aan de onderlinge kom-
petitie Lochem en omstreken, A werd vierde en B ein-
digde op een na laatste. Het veteranen-elftal speelde
tal van vriendschappelijke wedstrijden.
Dank werd gebracht aan de elftalkommissie de heren
G. Tolkamp (zaterdag) en R. Heuvelink (zondag) die
samen met de leiders en aanvoerders de elftallen samen-
stelden. Voor de thee in de rust zorgde de familie Heu-
velink; voor de inning entreegelden de heer Overbeek
terwijl de heer Garritsen keurig het terrin en kleedka-
mers in orde hield terwijl de heer Nijenhuis het gras
maaien voor zijn rekening nam. De sporttoto werd een
schitterend sukses. Met een stijging van 616 kolommen
behoorde Ratti tot een van de weinige verenigingen die
vooruit ging. Dit sukses was voornamelijk te danken
aan de heer B. Lichtenberg en zijn medwerkers. De
heer H. Huitink verzorgde op keurige wijze de invulling
en verzending van de ruilformulieren. Alles bijeen een
gezond en voorspoedig jaar. De sekretaris, die door om-
standigheden afscheid zou nemen, wenste de leden veel
sukses toe in de komende kompetitie en dankte hen
voor hun steun en vertrouwen aan hem Beschonken.

<;OKI> FINANCIEEL BELEID

De heer H. Helmink bracht als penningmeester een
goedkeurend verslag, waaruit bleek dat de financiële
toestand van Ratti kerngezond is. Zowel de toto als de
gehouden verloting hadden een flink bedrag opgeleverd
waardoor mede een batig saldo kon worden verkregen.
Naar aanleiding van enkele vragen behandelde de heer
Helmink enkele details aangaande de geldmiddelen. De

kaskommissie bracht bij monde van de heer H. Kappert
een goedkeurend verslag uit. In de nieuwe kaskommis-
sie werden benoemd de heren H. Mombarg en J. Bos.
Er werden voorts een aantal aandelen uitgeloot t.w.
10 van ƒ 25, — en 5 van ƒ 10, — . Door diverse leden
werd hun aandeel in de zgn. „bal voor de kleedkamer"
gedeponeerd.

KOMI'ETITI ESEI/OEN l !)7 1 - 1 972

Op zaterdag 4 en zondag .r) september /a l de nieuwe
kompetitie gaan draaien. Ratti neemt weer met 2 elf-
tallen deel aan de zaterdagkompetitie, voorts drie elf-
tallen in de zondagafdeling, drie teams in de junioren-
kompetitie. twee teams in de pupillenkompetitie en de

ranen zullen onderlinge u k t rijden spe!'

(Persbericht)

MKI'WK VKLI) KN KLEED AKKOMODATIK

De voorzitter deed hierna verdere mededel ingen over
het tweede speelveld dat thans is inge/aaid. In o!
a.s. zu l len de doelpalen word^^ ge/et en zal het veld
worden nit .gr/et en de be'ijninf^iangebracht volgens de
richtlijnen van de KNVB. Aan beide len-tezijden van
het veld komt een plm. 3 meter brede beplanting, aan
de doelzijden plm 1-2 meter. Van de konditie van de
grasmat zal het afhangen of men h spoedig in
gebruik kan nemen. Men hoopt in elk geval aan het
einde van de komende kompetitie hier te kunnen spe-
len.
Het nieuwe kleedlokaal zal dicht bij de ingang aan de
Eikenlaan komen te staan. De tekening is gemaakt door
de heer G. Tolkamp. Er komen 4 kit 1-nheden in
van 4 x 3,75 meter, voorts 2 douches met grote wasbak
per kleedkamer, 2 kleedkamers voor de arbiters, l berg-
ruimte, 2 toiletten binnen en l buiten en tevens een
ruimte voor eventuele kaartverkoop en andere inlich-
tingen. Het gebouw krijgt een plat dak en wordt geheel
van steen opgetrokken.
De voorzitter sprak zijn grote dank uit aan de gemeen-
te Vorden voor de gevraagde subsidie van ƒ 15.000, —
welk bedrag onlangs werd ontvangen. Waardering had
hij vooral voor de vlotte en spontane medewerking van
B & W in deze urgente kwestie.
Het plan is om het nieuwe gebouw, waarvan de bouw-
vergunning nog in de „ambtelijke molen" zit, geheel
met eigen leden te bouwen. Planologisch is een en an-
der al akkoord bevonden door de instanties terwijl nog
deze week door B & W verder over dit punt wordt be-
raadslaagd. Tijdens de vergadering gaven zich reeds
een aantal leden op. Men zal in twee ploegen gaan wer-
ken zodat men niet elke zaterdag gebonden is. De super-
visie bij de bouw is in handen van de heer G. Tolkamp.

BESTnilRSVERKIEZINCJ

Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van de sekre-
taris T. Lichtenberg, die zich niet meer herkiesbaar stel-
de, gekozen de heer B. A. Klein Gunnewiek. De funktie
van sekretaris zal in het bestuur onderling worden ge-
regeld. De beide andere aftredende leden t.w. Broeder
Canutus en H. Rutgers werden bij akklamatie herkozen.
De voorzitter bracht na de rondvraag hartelijk dank
aan de sekretaris, die hij had leren waarderen voor zijn
vele en akkurate werkzaamheden. Voorts dankte hij de
heren H. Huitink, J. Engberts en G. Tolkamp, die resp.
als verzorger der ruilformulieren, leider 2e elftal zater-
dagafdeling en sekretaris zaterdagafdeling hun funkties
hadden beëindigd. In het komende seizoen zal de heer
R. Heuvelink nu de ruilformulieren verzorgen terwijl de
heer H. v. d. Linden het sekretariaat afdeling zaterdag
op zich heeft genomen.
De voorzitter dankte tot slot alle leden voor de wijze
waarop zij hun bijdrage hadden geleverd tot instand-
houding van Ratti en hoopte in het komende jaar op al-
len te mogen rekenen, vooral in verband met de grote
plannen die er op stapel liggen. Hij wenste de elftallen
in het nieuwe seizoen veel sukses en een sportief ver-
loop toe.

Betere hulp voor
40.000 kinderen
De zaak zit zo: er zijn nog steeds 40.000 kinderen in ons
land, die van hun ouders niet de opvoeding kunnen krij-
gen, die ze nodig hebben. Hoe dat komt is niet in een
paar woorden te zeggen, maar die kinderen én hun ou-
ders moeten geholpen worden. En ze wórden ook ge-
holpen: door de kinderbescherming, zo goed als maar
mogelijk is.

Dat is onder meer een kwestie van geld. Voor een zeer
groot deel komt dat geld van de overheid, die het werk
van de kinderbescherming - ongeveer 400 verenigingen
en tehuizen - subsidieert. Maar voor beter werk, voor
betere hulp is méér geld nodig. Er is behoefte aan méér
deskundigen, want goed helpen is een vak. Er zijn meer
mensen nodig om kinderen en ouders zó te begeleiden
dat de eenmaal begonnen hulpverlening ook wordt af-
gemaakt. Er moet systematisch en voortdurend naar
goede pleegouders worden gezocht, want veel kinderen
kunnen tenslotte toch niet naar het eigen gezin terug
of daarin blijven.
Dat „zoeken" is een kostbare zaak. Wil de kinderbe-
scherming „bij" blijven, dan moet er geld zijn voor on-
derzoek - daaraan ontbreekt nog veel. Kortom: de kin-
derbescherming helpt zo goed mogelijk, maar het kan
beter.
Daarom is er ieder jaar een SAKOR-kollekte: deze
wordt in Vorden dit jaar gehouden van 13 tot en met
18 september a.s. SAKOR betekent SAmenwerkende
Kinderbescherming ORganisaties. Alle instellingen -on-
geacht „kleur, zuil of gezindte" - delen in de opbrengst.
Het gironummer is 404040 ten name van de Stichting
SAKOR te Den Bosch.
Geluk (ook: kindergeluk) is voor geen geld te koop.
Geld - UW geld - kan er wél voor zorgen dat 40.000
kinderen beter aan hun trekken komen, dat ze de beste
hulp krijgen die maar denkbaar is en een eerlijke kans
voor een toekomst, waarop ieder kind recht heeft.
Van 13 tot 19 september a.s. gaan de SAKOR-bussen
rond. En het gironummer is 404040. Van SAKOR Den
Bosch.

Ongeval
In de Dorpsstraat te Vorden vond een aanrijding plaats
tussen een personenauto, bestuurd door C.M.G.v.D. uit
Apeldoorn en een motorrijder A.T. uit Zutphen. De per-
sonenauto werd zwaar beschadigd, de bestuurder van de
motor moest per ambulance naar het ziekenhuis in
Zutphen worden vervoerd.

Op de Zutphenseweg te Vorden raakte ecu personen-
auto bestuurd door A.v.d.W. uit Vorden in een slip. De
wagen schoot naar de linkerweghelft, botste hierbij te-
gen twee bomen en viel ondersteboven. De auto werd
totaal vernield, de bestuurder kwam er wonder boven
wonder slechts met enkele vleeswonden bijzonder goed
af.

Diploma
zwemmen
In het zwembad In de Dennen werd voor de zoveelste
maal in dit zomerseizoen gelegenheid gegeven voor het
afleggen van de zwemproef. Ditmaal kwamen de A-
en B-kandidaten aan de beurt die door badmeester Ver-
stoep en Truus Oonk goed waren voorbereid, want van
de 51 A-kandidaten slaagden er liefst 50. De B-kan-
didaten deden het nog beter want alle 43 kandidaten
slaagden. Namens de KNZB waren aanwezig de heren
Th. Beek en M. Wolsink.

Achtkastelentocht
De landelijk vermaarde Achtkastelentocht heeft dit jaar
een rekordaantal deelnemers getrokken. Liefst 1624
personen zijn in de maanden juli en augustus met bur-
gemeester A. E. van Arkel als gids, langs de acht kas-
telen gefietst. Aan de laatste tocht (131 deelnemers)
namen zelfs een Amerikaans en een Engels echpaar
deel. Vorig jaar namen plm. 875 personen aan de Acht-
kastelentocht deel.

Prins Claus

/ .K.II. prins Claus hoopt op f» sep-
tember zijn 45ste verjaardag te vie-
ren.

Velen zullen die dag de vlag weer
uitsteken. Want. de prins heeft; zich
in de jaren dat hij in ons land ver-
b l i j f t , alom geliefd weten te maken.

Hij wordt gewaardeerd om zyn een
voudige openhartigheid en hij is een
zeer aanvaardbare toekomstige prins-
gemaal.

Wij wensen de prins een prettige dag
toe temidden van zijn familieleden.

Bloedafname
Onvervangbaar is de vrijwillige, belangeloze hulp die
tienduizenden donors van het Iloode Kruis elk jaar ge-
ven voor patiënten in nood. Niet minder dan 350.000
maal hebben zich vorig jaar donors ter beschikking
gesteld voor transfusies: overdag, 's avonds en midden
in de nacht. Zij komen wanneer zij geroepen worden
omdat zij weten dat dankzij hun bloed het leven van
patiënten gered kan worden. Bloed geven is leven ge-
ven.

Een en ander behoeft een enorme organisatie. Dit werk
met al zijn facetten vormt dan ook een van de belang-
rijkste taken van het Ned. Roode Kruis.
Er zijn twee groepen donors: de eerste geeft bloed voor
direkte transfusies, de tweede doet dat voor de berei-
ding van plasma en andere geneesmiddelen. Om aan dit
laatste mee te werken is in Vorden in 1959 het Komité
Bloedplasma opgericht. Elk jaar vindt een afname-
avond plaats in de bijzondere lagere landbouwschool aan
de Nieuwstad. Dit jaar wordt de avond gehouden op
maandag 6 september a.s.

Tn de loop van het 12-jarig bes taan van l i e t k o m i t é x.ijn
meer dan 3000 flessen bloed verzameld in Vorden. Het
donorbestand bedraagt momenteel ruim 400 ofwel (\'',
van de Vordense bevolking. Van deze G'', geven er plm.
00',; werkelijk bloed. Een dringende oproep van het
komité aan alle donors om maandagavond 6 september
a.s. te verschijnen is dan ook geen luxe.
Bloed, onmisbaar voor het menselijk organisme, is
schaars. Help daarom helpen. Het komité rekent op u.
(Zie de advertenties in dit nummer.)

PIT kollekte
Vraag 1: „Waarvoor is dit geld bestemd". Antwoord:
l voor de militaire tehuizen van Pro Rege in Nederland
en Duitsland; 2. voor de militaire tehuizen van de Chr.
Mil. Bond voor oost en west Suriname en op de Ned.
Antillen; 3. voor de arbeid van de krijgsmachtpredikan-
ten: het beschikbaar stellen van bijbels en goede lek-
tuur tegen sterk verlaagde prijzen, kerstfeestviering
enz.; 4. voor het organiseren van goede ontspannings-
avonden; 5. voor het zenden van enkele duizenden kerst-
pakketten naar de militairen overzee.

Vraag 2: ,,Is PIT hetzelfde als Pro Rege". Antwoord:
Neen, in het geheel niet. Pro Rege is één van de orga-
nisaties en diensten die tezamen de stichting PIT vor-
men en daarin samenwerken.
Vraag 3: „Is het voor alle militairen ?" Antwoord: Ja,
/.onder enig onderscheid. In de tehuizen is iedereen, ook
de buitenkerkelijke militair, van harte welkom.

Vraag 4: „Waarom zorgt de overheid hier niet voor ?"
Antwoord: De overheid zorgt reeds voor kantines en
organiseert ontspanningsavonden. Niettemin subsidieert
de overheid het werk van het PIT, de arbeid der tehui-
zenbonden en het werk van de krijgsmachtpredikanten.
De overheid verwacht echter - en terecht - dat het par-
tikulier initiatief voorop gaat, dat de burgerij bereid is
financiële offers te brengen wanneer ze de militairen
gelegenheid wil geven hun vrije tijd door te brengen in
een chris tel i jk '

P.I.T. KOLLEKTE - VAN 6 TOT 11 SEPTEMBER



FOTOGRAFEREN
nog steeds een boeiende hobby!

N I K l i V V , VIEWER/PROJECTOR VAN K I N D K K I M A N N
Dl VS HM I)A(JLICHT . . . KN 'S AVONDS OI> HET SC HUKM

Niuuvv en handig is deze half automatische diaprojektor van Kindei-M
zojuist in Nederland in de handel gekomen. Het diabeeld wordt via een
schuinstaande spiegel- op een speciaal scherm geprojekteerd, dat een afme-
ting heeft van 18 x 18 cm zodat een heel gezin gelijktijdig de dia's kan
bekijken. Het beeld is zo lichtsterk, dat men overdag en in een normaal
verlichte kamer de vakantiedia's kan bezien. Door de spiegel en matscherm
weg te klappen, komt de projektielens vrij en men kan het diabeeld op een
projektiescherm vertonen; een kombinatie van viewer en projektor dus.
Ingeklapt vormt het deksel een stofkap waardoor tevens een vrij kompakt
en gemakkelijk te dragen geheel ontstaat.

Een handgreep aan de voorzijde nodig uit tot het meenemen van deze
diaviewer-projektor om de plaatjes aan familie of vrienden te tonen.
De prijs van dit handige apparaat is ƒ 221, —. De projektor is uitgerust
rrnet een 12 Volt-50 watts halogeenlamp, bezit een warmtefilter en een
a-sferisch kondensorsysteem, het gewicht is 3,80 kg. De viewer-projektor'
50 PV is geschikt voor alle dia's met buitenmaat 5 x 5 cm.

FILMZONNEN . . . OOK VOOR FOTOGRAFIE
VEEL LICHT UIT EEN KLEIN DOOSJE

Een kleine 10 jaar geleden kende de amateurfilmer en fotograaf als kunst-
licht de flitslamp, de elektronenflitser en de zgn. overspanningslamp. De
overspanningslamp, een normale gloeilamp die echter, zoals de naam al
zegt, met een overspanning werkte, had een beperkte levensduur. De brand-
duur schommelde zo rond de 3-6 uren, uiteraard afhankelijk van het type
en van het gebruik. Die overspanningslampen werden in speciale armaturen
geschroefd, door de filmers heel geestig ,,fietssturen" genaamd en men kon
filmen in de huiskamer. Helaas waren die fietssturen onhandig in gebruik.
Rond 1960 echter verscheen een geheel nieuw type kunstlicht voor foto en

filmgebruik, dat was de halogeenlamp. Deze lamp bestond uit een buis van
een zeer hoogwaardig glas en bevatte behalve een gloeidraad ook een halo-
geen. Tot de groep van halogenen behoren bv. chroom-broom en jodium.
Aanvankelijk werd in hoofdzaak jodium gebruikt, momenteel kiest men
meer chroom. Ten onrechte werd de glassoort aangeduid als kwarts, waar-
aan de lamp de foutieve naam van kwartsjodiumlamp ontleende, momenteel
is er echter nauwelijks meer sprake van jodium en helemaal niet van
kwarts, zodat de naam halogeenlamp het meest korrekt is. De lamp ken-
merkt zich door het feit dat hij langer leeft, afhankelijk van soort en type
15-50 uren. Daarbij blijft de lamp tot het laatste toe helder, in '
stelling tot de overspanningslamp, waar het wolfraam, afgestoten door de
gloeidraad, op de lampwand neersloeg en de/t1 donkerder maakte, naar-
mate de lamp ouder werd.

Door het halogeen in de nieuwe lamp echter, worden de door de gloeidraad
afgestoten molekulen weer op de draad t i-^en. Hierdoor blijft de
lampwand helder en l e e f t de draad Daarbij komt wellicht als
grootste voordeel, dat de lamp zeer klein ;eting kan zijn. De l a m p
zelf is nl. een potlood dun huisje van ca 11-15 cm. De halogcenset kan door
zijn geringe afmeting op een smalfilmkamera worden geplaatst. Zo o n t -
staat een vederlichte kombinatie die het gemakkelijk maakt om
feesten enz. te filmen.

De goede typen ontlenen hun eigenscl.
die het licht fraai verspreiden, zodat e >otspot op het onderwerp
valt, en de rest van de kamer in een soort halfduister wordt gehuld.
ven met bv. de Pallas 1000-1250 en met de 2000 voldeden ons pr im
levensduur van de Riluma met ee ca .~>o uur mot
vermeld.

De meeste filmzonnen hebben nperatuur van ca 3200
vin-graden, hetgeen voor de doorsnee kunstlicht k leurenf i lm gesch

)

super 8 kamera's dient dan het ingebouwde filter teworden verwijderd.
or het op de kamera plaatsen v; 'inp>;et, nu^fe speciale scli '-net'
sleutel gebeurt dit vanzelf. Wilt u echter de lamp nilWp, maar bv. i

de kamera hebben, dan zult u ( lees de \ de kamera >
kamera mul . ' - of een pen, voor kunstlicht moeten instellen. In-

dien u een zuiver wit plaforitï hebt, kunt u het. l icht. ' n palla.s-2000
filmzon, omhoog richten. Het licht straalt dan via dat plafond en ver-
spreidt zich fraai zacht door de hele kamer. Uiteraard dient u

^^^imer diafragma te kiezen, dan met normaal vooruit^^^traald licht.

^'anneer u overdag in de huiskamer filmt of kleurcn^m's maakt, m<l als
extra lichtbron de filmzon, ontstaat ; licht. De filmzon is
warmer van kleur da: one zon en er ontstaat een weinig fraai 1 >
Sluit liever de gordijnen en sluit zo het daglicht buiten.

PORTRET VAN EEN KAMERA: DK PKTRI KT-K K

In ons land heerst onder de foto-amateurs een streven naar perfektie. Het .
gemiddeld bedrag, dat wordt besteed voor de aankoop van een nieuwe ka-
mera, stijgt nog steeds. In 1960 was dit ƒ 50, -, in 1963 gemiddeld ƒ 60,—,
in 1965 al ƒ 80,— terwijl het jaar 1969 een cijfer van ca ƒ 100, ver-
meldde. Jaarlijks worden in ons land ca 200.000 nieuwe kamera's gekocht.
Wie op een zonnige dag door een park of dierentuin wandelt, kan met eigen
ogen de groei van ons „kamerapark" aanschouwen. Uit dure, fraaie f o'
sen gluren vaak kostbare kamera's.

Steeds meer blijkt dat de eenoog-reflex favoriet is. De pluspunten van d i t
type zijn bekend; verwisselbare lens, geen parallax (zoeker af wijking), rui-
me mogelijkheden voor uiteenlopende vormen van fotografie. Een kamera,
welke wij een dezer dagen mochten beoordelen, is de Petri FT EE. De
laatste letters betekenen Electric Eye - elektrisch oog - aanduiding van
het feit, dat het hier een kamera met volautomatische belichting be-
treft. Het belichtingssysteem werkt niet met een aparte lichtcel ergens
boven of onder de lens gebouwd, maar met twee CdS cellen, welke achter
het objektief zijn aangebracht, zodat alleen het licht dat in de lens valt
als maatstaf wordt gebruikt. Deze beide DdS-cellen beoordelen het bin-
nenvallende licht en regelen automatisch de mees gewenste diafn;
opening. Belichtingsfouten behoren met deze kamera dus tot het verleden.
Het bezwaar, dat vele spiegelreflexen aankleeft is het feit, dat het zoeker-
beeld donker wordt bij het instellen. Bij de Petri FT EE echter blijft het
diafragma geheel open tot het moment van de opname en springt pas dan
in de juiste stand. Na de belichting wordt het diafragma weer geheel ge-
opend, zodat men slechts een zeer kort onderdeel van een sekondi
oogwenk slechts, iets minder duidelijk ziet.

De plezierig in de hand liggende kamera bleek uiterst akkuraat in te
stellen. In de zoeker bevindt zich nl. een zgn. mikro-prisma met meer dan
800 mini-prismafacetten, vergelijkbaar met een insektenoog. Dit mikro-
prisma, zichtbaar binnen een aantal koncentrische ringen en een heldere
zone, maakt het scherpstellen ook voor brildragers zeer eenvoudig.
Voor deze Petri-kamera zijn vanzelfsprekend vele accessoires verkrijgbaar

als bv. oogschelp, diverse filters voor zwartwit en kleur, zonnekap, balg-
voorzetstuk (voor makrofoto's) enz. De Petri FT EE is voorzien vai
lichtsterk objektief Petri-automatic 55 mm f : 1.8, een focalplanesluiter met
snelheden van y2 tot 1/500 sek. en B en ingebouwde /elfontspanner, syn-
chronisatie FP en X kontakt Petri ajbonetvatting.

DIAI'ROJEKTIE ZOALS HET HOORT

Elk najaar leveren de ontwikkelcentrales een ware veldslag om de tien-
duizenden kleurenfilms netjes te ontwikkelen en aan de eigenaars terug
te zenden. Als we alle kleurenfilms aan elkaar zouden plakken, zou
wereldomspannend lint ontstaan alleen aan datgene wat in ons eigen land
aan kleurenfilms wordt gebruikt. Naar ruwe schatting maken 1.250.000

mensen kleurendia's. De grote piek ontstaat in de- m a a n d e n augus tus en
september. Sommige ontwikkelcentrales krijgen per dag hoeveelheden van
70.000 of meer kleurendiafilms binnen. In dag- en nachtploegen werkt men
door om de films zo snel mogelijk te sorteren, ontwikkelen en voor v»

;ereed te maken. Misschien hoort u, beste lezer, tot een van die dui-
zenden, wier herinneringen als kleurige rechthoekjes celluloid, een dezer
dagen bij u worden thuis bezorgd door tante post. Wees er zuinig op, ze
zijn onvervangbaar, reden voor ons u een paar tips te geven.

Als u uw dia's zelf in wilt ramen, in raampjes niet of /.onder glas. in het
ndig de diastroken de eerste drie dagen op een koele droge plaats

te laten li.'vgen. Elk spoortje vocht moet er uit, vooral als de dia's tussen
glas komen te zitten. Leg de dia's tussen een paar boeken, zodat ze vol-
komen vlak worden. Raam ze dan in en vermijdt aanraking met uw vin-
gers. Gebruik een postzegelpincet, dan komen > ingerafdrukken op.
U kunt overigens /> i -he rmend laagje aanbrengen d.m.v. een spu i t -
bus met dialak.

Heel naar is het, als u dia's op hun kop op liet doek komen of zo dat op-
schriften in spiegelschrift staan. U kunt dit voorkomen dooi- de dia's in de
rechterhand te nemen en even tegen het licht te houden. Zijn opschrif ten,
autonummers enz. leesbaar, dan draait u het een hele slag rond, zodat het
plaatje op de kop staat en kerktorens met hun spits omlaag wijzen. Zo en
niet anders dient het dia in de projektor geplaatst te worden. Indien u, in
de „rechterbovenhoek" van dit ,,op zijn kop staand < n merkje aan-
brengt, is dit een ..duimmcrk". Pakt u hc' du im en wijs*
uw rechterhand op en plaatst het zo in de projektor, dan komt het dia.
keurig rechtop op het scherm.

Bewaar uw dia's steeds koel en droog, kani' l i e t beste.
Vocht kan het dia doen bobbelen of erger, doen schimmelen. Een dia, dat
door schimmel is aangetast, is niet meer te herstellen.

„NOOIT

DOOR

ROOD"

AKTIE TEGEN ROOD LICHT NEGEERDERS

Veilig Verkeer Nederland gaat de komende weken de
strijd aanbinden tegen het hand over hand toenemende
euvel van door rood licht rijden, waaraan steeds meer
automobilisten, bromfietsers en fietsers zich - blijkens
gehouden steekproeven - schuldig maken.

„Nooit door rood !" is het onverbiddelijke motto van de
aktie, die medio augustus begint en die zal worden ge-
volgd door verscherpt politie-optreden in het gehele
land.

Het opzettelijk negeren van verkeerslichten, waardoor
het leven van andere weggebruikers - in het bijzonder
overstekende voetgangers als meest kwetsbare groep -
in gevaar wordt gebracht, is naar de mening van WN
een misdadig vergrijp waartegen voortdurend met
krachtige hand moet worden opgetreden. WN pleit
daarom voor intensiever gebruik van rood licht kame-
ra's, die wisselend geplaatst op allerlei kruispunten een
preventieve werking kunnen hebben; automobilisten, die
er nu een sport van maken door rood licht te rijden
,,kijken wel uit" als zij een flinke kans lopen dat hun
gedrag op deze wijze wordt ,,gadegeslagen".

Welk een omvang het negeren van de verkeerslichten
heeft gekregen, blijkt uit een proef, die de gemeente-
politie van Den Haag met wisselende rood licht kame-
ra's heeft genomen; in een maand tijd werden ruim 400
overtredingen gekonstateerd.

Het tijdstip van de aktie „Nooit door rood !" valt samen
met het begin van het nieuwe schooljaar; honderddui-
zenden kinderen gaan medio augustus voor het eerst
naar school en zullen op hun route veelvuldig gebruik
maken van door verkeerslichten beveiligde oversteek-
plaatsen WN doet een klemmend beroep op alle auto-
mobilisten hun snelheid te matigen bij de nadering van
zebra's met voetgangerslichten, want door tijdig te
stoppen voor rood, kan men voorkomen dat het zoveelste
kind wordt gedood. Het zoveelste, want In 1969 kwa-
men 124 kinderen van 5-14 jaar als voetganger om het
leven en werden 2.759 licht of zwaar gewond.

ook uw weekblad

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Krancnbarg
Enkweg bij NS-station

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Profijt

aanbieding

STAAND

DROOGREK

nu f 27,95
20 meter droog-
lengte, geplastifi-

erd.

( lemakkeli jk op

te zetten en in te

klappen

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386



De portemonnaie
is een gevoelige plek!

In een tijd van voortdurende kostenstijgingen

verdient het zeker aanbeveling bij ons eens prijsopgave

te vragen voor uw drukwerken!

Brief papieren

Doorschrijf systemen

Toegangsbewijzen

Loonstaten

Raambiljetten

Orderbloks

Rekeningen

Convocaties. enz. enz,

Alsmede alle
familiedrukwerken

U kunt bij ons terecht
voor elk drukwerk,
van eenvoudig 'zwart'
tot prachtig kleuren werk:

Kom eens vrijblijvend praten.,
of bel ons op!

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Ruitersport
OMDKltLINGE SAMENGESTELDE WKDNTKMDEN
RIJ VERENIGING DE GRAAFSCHAP

Zaterdag hield de landelijke rijvereniging De Graafschap
een onderlinge samengestelde wedstrijd. Dressuur en
cross werden verreden op het landgoed van de heer
Van de Wall Bake, terwijl voor het springen de wei v;m
de heer D. Janssen beschikbaar was gesteld. Jury was
de heer A. Woestenenk uit Laren G.

De wedstrijd had een gezellig verloop. A l l e e n l iep hel
qua tijd wat uit, maar dat mocht de sportpret niet de-
ren. De prijsuitreiking vond zaterdagavond plaats bij het
Bosmanshuis. De voorzitter, de heer W. Wagenvoort,
bedankte iedereen voor de medewerking, in het bijzon-
der de heer Van de Wall Bakc voor het gebruik van liet
terrein en het uitzetten van de cross, de heer Janssen
voor het beschikbaar stellen van de wei, de heer D. Nor-
de voor het beschikbaar stellen van enkele prijzen en
niet te vergeten jurylid A. Woestenenk. De voorzitter
reikte hierna de prijzen uit.

Zwemmen
VOLOP STRIJD TUSSEN ZWEMJEUGD VAN
VORDEN EN ZUTPHEN

In het Vordense zwembad In de Dennen waren zater-
dagavond ca 160 jongelui, afkomstig van de zwemclubs
Vorden en IJsselmeeuwen, bijeen om de zwemontmoe-
ting tussen beide clubs voort te zetten.
Het eerste gedeelte van deze tweekamp vond nl. 21
augustus plaats toen in Zutphen de borstcrawl en de
nummers op het rugzwemmen plaatsvonden. Zaterdag-
avond in Vorden stonden de vlinderslag en schoolslag
op het programma.

Voetbal
VORDEN WON VRIJ GEMAKKELIJK M KT 4—O
VAN KLEIN DOCHTEREN

Als laatste wedstrijd ter voorbereiding op de nieuwe
kompetitie speelde Vorden l zondagmiddag tegen Klein
Dochteren. Het werd voor de thuisclub een vrij gemak-
kelijke wedstrijd. De pas 16-jarige doelman Ten Have
in het Vorden-doel deed het zeer behoorlijk en stopte
een paar goede schoten. Verder heeft de Vordense de-
fensie het niet al te moe^Jk gehad. Na twintig minuten
spelen scoorde Vorden^peemaal achter elkaar door
doelpunten van Buunk en Hengeveld. Vlak voor de
rust werd het 3—O toen een door Klein Brinke genomen
hoekschop door de Klein Dochteren-doelman in eigen
doel werd geslagen.

In de tweede helft prob^^len de bezoekers tot een be-
ter resultaat te komen, maar kwamen evenwel niet ver-
dei dan een schot tegen de paal. De thuisclub deed het
ook kalm aan en scoorde nog éénmaal ca tien minuten
voor tijd. Hengeveld bracht zodoende de eindstand op
l 0.

ZATERDAGAFDELINd OEFENDE
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen oefende de -/,;\-
terdagafdeling van Vorden. Het tweede elftal kwam u i t
tegen Vorden 4 zondagafdeling en won met 3—0. De
doelpunten door Vorden zaterdag werden gescoord
door Dimmendaal (2 x) en Wassink. Doelman Stokkink
stond treffers van de zondagafdeling in de weg.
De ontmoeting die Vorden 2 in Doetinchem speelde te-
gen DZC ging met flinke cijfers verloren. Tot aan de
rust boden de Vordenaren goed tegenstand en keek men
slechts tegen een l—O achterstand aan. In de tweede
helft speelde de konditie een grote rol en was boven-
dien de inze verdwenen. Daardoor moest doelman Ha-
verkamp de bal nog achtmaal uit de touwen halen.

1M I'ILLENVOETBAL BIJ DE \VEIIME V I E L IN
GOEDE AARDE
De pupillen van de voetbalvereniging Vorden hebben de
bewoners van het bejaardencentrum De Wehme een aan-
genaam uurtje bezorgd om op het grasveld voor het te-
huis een voetbalwedstrijd te spelen.
Alvorens deze ontmoeting een aanvang nam, overhan-
digden de pupillen bloemen aan de bejaarden, een geste
die zeer op prijs werd gesteld. Bij de rust had ,,Ajax"
met 3—O de leiding. Na in de pauze limonade te heb-
ben gedronken werd er na de hervatting lustig op los
gescoord 5—5.
•Na afloop kreeg iedere pupil een rol drop aangeboden.
De direktrice van De Wehme sprak de hoop uit dat één
en ander zal worden herhaald. De aftrap van de wed-
strijd werd verricht door de heer Wahl, één van de op-
richters van de voetbalvereniging Vorden.

VOETBALPROGRAMMA VORDEN
Het eerste elftal van Vorden speelt a.s. zondag de eers-
te kompetitiewedstrijd tegen Witkampers l uit Laren.
Trainer De Weert van Vorden heeft een beroep gedaan
op zijn spelers zich tot het uiterste in te spannen want
speciaal tegen Witkampers (de club die de heer De
Weert vijf jaar onder zijn hoede heeft gehad) wil hij de
geelzwarten goed voor de dag laten komen. Wij houden
het maar op een puntenverdeling.
Vorden 2 gaat op bezoek bij RKZVC 2 in Zieuwent. Het
dei -de elftal heeft vrijaf. Vorden 4 speelt in Warnsveld
tegen Warnsveldse Boys 3 en Vorden 5 ontmoet thuis
Sp. Brummen 6.

KATTI l — SP. KOTTEN l 4—2
In het kader van de door de s.v. Ratti georganiseerde
nederlaagwedstrijden werd zondag de laatste ontmoeting
gespeeld tegen Sp. Kotten l uit Winterswijk.
Ratti, dat verleden week al goed op dreef was door
Vios Belrum mot 3—l te verslaan, liet zich door de be-
zoekers - die ook Ie klas GVB spelen - niet van de wijs
brengen. Men trok direkt na de aftrap ten aanval en
dat leverde spoedig sukses op. Een keihard schot van
rechtsbuiten Koers, dat door de Kotten-doelman niet
voldoende onder kontrole werd gehouden, kon door de
toelopende linksbuiten J. Bijen gemakkelijk langs de
op de grond liggende keeper in het doel worden gede-

poneerd l—0. De gasten waren nu wakker geschud en
trokken met frisse moed ten aanval. De Ratti-defensie
kon de stoot gedeeltelijk opvangen, maar moest toch
tweemaal wijken. Dankzij twee keurig voorgezette bal-
len van de Kotten-linksbuiten kon de midvoor de ach-
terstand ombuigen in een l—2 voorsprong voor de gas-
ten. Ratti wijzigde haar opstelling Nijenhuis werd ver-
vangen door Schoenaker, die het aksent op de aanval
moest leggen. Er hing een doelpunt in de luchten die
kwam in de 40e minuut toen een keiharde bal van
Schoenaker via de keeper het veld instuitte en door
Huitink achter de doelman werd geschoten 2—2.
Na de thee hetzelfde spelbeeld. De thuisclub fel in de
aanval. Bijen bracht de stand op 3—2 door een diepte-
pass goed te benutten met een formidabel schot in de
benedenhoek. De gasten gaven de moed wat op, h i t
tempo zakte zienderogen. Dankzij een mooie pass van
Polman naar Vreman wist deze het vierde doelpunt tot
stand te brengen 4—2. Deze uitslag gaf de verhouding
goed weer.

Gezien de uit.sla.gcn van de drie gespeelde nederlaag-
wedstrijden en het door Ratti vertoonde spel, mag men
ook voor de komende kompetitie van de groen-witten
meerdere suksessen verwachen. De door Ratti beschik-
baar gestelde beker voor de winnaar - dus het e l f t a l
dat Ratti de grootste nederlaag toebracht - ging naar
PAX 2, dat de Rattianen in de eerste wedstrijd een
kleine O l nederlaag bezorgde.

Touwtrekken
SPANNEND SLOTTOERNOOI TOUWTREKKEN

Het slottoernooi van de bondskompetitie 1971 touwtrek-
ken in de catch, 640 kg en jeugdklasse kreeg in Neede
een bijzonder cachet doordat een tweetal teams van de
Chestnut Policemen uit Londen hier hun krachten toon-
den. De Engelsen waren een weekend te gast bij de
Eerbeekse club EHTC en waren zo in de gelegenheid
om intensief kennis te maken met de Nederlandse ploe-
gen en de zomer kompetitie. Zowel in de catch als de
640 kg A-klasse trok een Londens achttal mee en de
kennismaking zal voor wat de Britten betreft langdurig
kunnen zijn. Uiteraard waren de NTB-ploegen er op
gebrand om de Engelsen de puntjes afhandig te maken
en dit gelukte wonderwel; Bekveld, EHTC en Houvast
slaagden er in om de in mooie stijl trekkende buiten-
landse gasten in het zand te laten bijten.
Chesnut-coach Johnston was na afloop vol lol over de
Nederlandse jongens, die bij hem een goede indruk had-
den achtergelaten.

In de catch-klasse - waar EHTC" reeds kampioen was -
probeerden de overige ploegen om de Eerbekers de loef
af te steken. Dit lukte alleen Noordijk dat in een van
de eerste wedstrijden de EHTC-ers beide keren over de
streep trok. Ook Buurse kreeg nog een puntje mee, daar
zij een beslissing moesten trekken tegen EHTC. De
eerste wedstrijd van de Bobbies werd een 3—O overwin-
ning die, naarmate het toernooi vorderde, steeds meer
nederlagen te inkasseren kregen. Bekveld kwam in de
catchklasse in puntental gelijk met EHTC terwijl ook
Holten en Buurse acht punten ver / .ameldi-n en zodoende
tweede werden.

Hij de half zwaargewichten was L'.ekveld opperm.
en bewees een waardig kampioen te /Jjn door alle te-
genstanders van zich af te schudden. Zelfs het Engelse
team in de 640-kg klasse moest zich beide keren gewon-
nen geven. Medler moest zich met een tweede plaats
tevreden stellen terwijl Neede hier als derde eindigde.
Zieuwent was in de B-klasse 640 kg niet te verslaan en
eindigde als eerste met 12 punten en op de tweede
plaats Enter.

In de C-klas.se moest, l iet liorciilosc Heure alleen een
veer laten tegen EHTC, waarbij een beslissingsduel no-
dig bleek.
In de D-klasse debuteerde nieuweling Diepenheint le-
gen de beide Vordense ploegen Medler en Delden. Al-
leen de Delden-ploeg kon de Diepenheimers na een span-
nend gevecht een punt binnenhalen. Medler won met 6
punten.
Bij de jeugd kende. Noordijk geen pardon met de overige
teams van Buurse, Holten en Zieuwent en eindigde on-
geslagen bovenaan. Zij waren reeds kampioen.

Iedere vrijdag weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

3 sept. Medlerfeest groot amusements-
programma

4 sept. Medlerfeest volksspelen en dansen in de
grote feestsalon

5 sept. Medlerfeest VARA-drive-in discotheek
6 sept. Bloedafname-avond van het Ned. Roode

Kruis in de Landbouwschool
(> sept. Kontaktavond Vordense Winkeliersver-

eniging in hotel De Konijnenbult
10 sept. Oranjefeest Wildenborch
11 sept. Oranjefeest Wildenborch
12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd
14 sept. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
17 sept. Bloemententoonstelling Nutsfloralia in

het Nutsgebouw
18 sept. Bloomententoonstelling Nutsfloralia in

het Nutsgebouw
18 sept. Avondwandeling Linde
21 sept. NVCB ledenvergadering
23 sept. Hervormde Vrouwengroep Wildenboreh
24 sept. Volksfeest Linde
25 sept. Volksfeest Linde
14 okt. KPO-demonstratie-avond
19 okt. NVCB
23 nov. NVCB
21 dec. NVCB Kerst feest
8 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden in

café-rest. ,,'t Wapen van Vorden"

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



Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOHSKN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

IIELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

Blik sperciebonen van 89 voor 69
SPAR ONTBIJTKOEK 88

FLES SPAR SINAS 69

HAANTJE ó, 11 ons van 385 voor 348

2 BLIKJES SOEPBALLETJES 126

1/2 lit. Spar koffiemelk van 114 voor 98
150 «RAM BOERENMETWORST 99

K) SINAASAPPELS > 198

2 KILO JAMES (ÏRIEVE 98

3 fl. haarversteviger van 255 voor 179

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41

Adverteer in Contact

zondag 5 september

HAMELAND COMBO

NCORD1A
HENGELO (GLD.)

GEZELLIGHEIDBARS

Garage
kantel -
deuren
vele maten
nu slechts ƒ 250,— p.
stuk exkl. BTW
Uit voorraad lever-
baar.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

KEUKENS
AANBOUW- EN BLOKKEUKENS
Vele mogelijkheden, vervaardigd van hoogwaar
dige kwaliteit kunststof.
Door rechtstreekse inkoop van fabriek

nu ver beneden de prijs.
ALTIJD EEN BEZOEK WAARD

Doe Het Zelf Centrum - Harmsen
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 1486

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID

^ARNSVELD
"lefoon 05751-204

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN

•
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poellersbedrtff

Rossel
Hengeloseweg 69

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg
PETROLEM BESTELLEN

1736 bellen!
KEUNE - Vorden

altijd goedkeper
Tel. 05752-1736 - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding vooi
heren, in zwart er. ytij*

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

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
V A A K S- OF
STIEKKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Woonruimte te huur of te
koop gevraagd in Vorden of
omgeving door dame te-
werkgesteld in Vorden.
Brieven onder no. 22-1 bu-
reau van dit blad

Betontegels
2e k'

voorraad
s t r rk t 43 et. per stuk.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 1486

•2|2 1:r
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Zaterdag 11 september hopen wij met onze
kinderen en kleinkind ons 25-jarig huwelijk
te herdenken.

F. J. Th. MULLINK
en
E. W. MULLINK-WOLBRINK

De H. Mis van dankbaarheid /al worden
opgedragen 's middags om 13.00 uur in de
parochiekerk van de H. Willibrordus te
V ierakker.

Vorden, sr.ptemlrer 1!)71
Deldensebroekweg 15

Receptie van i r > . ( ) < ) lot 1G.30 uur in <
restaurant Concordia te Hengelo G

;oaoK)oaomcoaóK
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EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. - VORDEN

In enkele produktie-afdelingen

hebben wfl plaats voor

actieve

medewerkers
Mondelinge of schriftelijke
sollicitaties aan ons adres:
Enkweg 17 te Vorden.

Telefonische afspraken
no. 05752-1241

Voor omgeving Hengelo G en Keyen-
burg de heer C. Middelkoop, Poels-
weg 21, Keyenburg

•: - - -

:•.-.•r-3

EMPO

Enkele tips uit onze nieuwe

najaarf-
kollektie 1971

Acryl
dames pullovers
met col, in 8 modekleuren
tot en met EL

f 14,90
Acryl
meisjes pullovers
met col, 6 modekleuren

vanaf f 8,30
kleine stijging per maat

h i i d: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Zangles ?
Ellen de Waard-Stroink
zangpedagoge - diploma Amsterd. Conservatorium

BEATRIXLAAN 14 - VOBDEN

lEGALUX

ALUMINIUM
JALOEZIEËN

FL 25.- PER M2

PLUS FL 20.-

VOOR HET MECHANISME

VERKRIJGBAAR BIJ:

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

Voor zo spoedig mogelijk gevraagd:

net meisje
voor de winkel.

1 ' i v t t . i L U ' werkkring, 5-<la;iL;se werk-

week, goed salaris.

V O R D E N

Telefoon 1231

SriIAPENFOKVER. VORDEN & OMSTREKEN

EN SCHAPENFOKVER. BERKELDAL TE

LAREN

org ju i i s r i vn onder de naam BERVO
op maandag < > september a. s. een
grote

schapenfokdag
te Laren G aan de Sportparkweg
aanvang 9.30 uur.

(Joede m ' h ' u r n h c i d voor aankoop van
rerste klas fokmateriaal.

Aanvoer van plm. 500 stuks.

Jeugdcentrum
Belangstellenden worden uitgenodigd
om hel .Jeugdcentrum te

bezichtigen
Hie rvoor is gelegenheid op donder-
dag 9 september n.m. 19.30 tot 21.00
uur en vrijdag 10 september van n.m.
19.00 tot 21.00 uur.

Tijdens de openingsuren y.iju verenigingen e.a. in
uktie.

I l i - t b e s t u u r

ZOJUIST ONTVANGEN:

Scouts
JONGENSSCHOENEN

MET KOMPAS EN STEKIIEBEEL-

DEN OP I»E /OOI.

Prijs:

28/31 f 17,90

32/35 f 18,90

36/40 f 19,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

WIJ ZIJN MET

vakantie
V A N (5 TOT EN MET 18 SEI'T.

D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden, Telef. 1553

A.S. /OM>;\<> (KOMI'ETITIEVVEDSTRMI))

Vorden 1
Witkampers 1
Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur


