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Den Almenak
In gien jaoren ha'k d'r eene ezien, en zoo in ens had de
vrouw 'm in de hande, de almanak. De buurvrouw had
eur die ebrach um in te kieken, maor zie mos em wel
weerhemmen. Vrogger kree'w twee keer in de wekke
een dun krantjen - een brief of een briefkaarte was al
heel wat bezunders. Daor wodden wi'j as jonges expres
umme van 't land naor huus estuurd um te kieken wat
of de bode ebrach had. Maor èèn dink heurn d'r bi'j, al
was et ok maor èèn keer in 't jaor: d'n Zutfensen Al-
manak! Zoo tegen 't ende van 't jaor wodden d'r op de
markt met event. Veur èèn dubbeltjen! En al wazzen
de dubbeltjes betuun, de meeste boem hadden dat 'r
graag veur aover. Want d'n almanak konnen ze niet
missen _ die heurn op zien vaste plaetsken veur de
bozem.

Alle peerde-, vee- en keunemarkten stormen d'r in, en
wanneer et volle of duustere maone was. En dan de
weersveurspelling, maor daor gleuven ze niet allemaole
in. Al ston d'r dan ok bi'j: „De almanak zeg ouw de
waorheid, Gert Jan, maor krante en weerglas bedrug
alleman!" Maor et mooiste veur ons (et is meer as vief-
tig jaor eleen) was eet stuksken dialekt, - ik meene
van eene Krebbes, maor daor wi'k niet veur strien.
Daor was d'n almanak de krante met veur. Dan was d'r
nog et jaoraoverzicht met politiek en ekonomie. En met
kritiek op de regering - a'j alles gleuven kunt hef die
et nog nooit goed eraon. ,,Ze komen bij paren, om te
vergaren, in Den Haag. Daar zijn ze zoo graag! Ze drin-
ken een glas, ze p . . . . een plas, en lieten de boel
zooals 't was-" Zooiets ko'w volle makkeleker leem en
ontholiën as onze schoolveskes.

Maor ok et zedenpreken was niet vergetten - de mensen
et goeie veurhollen en et kwaod bestraffen. Oppassen -
zuunig wezen heur bi'j et goeie. Daor heugt mien nog
een vesken van:

,,Op is op" zegt Moeder Teuntje
Op is op en zat is zat,
'k Zing dus vrij een vrolek deuntje
alle dagen groeit er wat.
Laat de domme borgen zorgen
ik stel zorgen uit tot morgen!"

Maor dan kump de vermaning: „dat zorgeloze léven,
dat zal ouw opbrekken."

„Moeder Teuntje, moeder Teuntje
Straks zing jij een ander deuntje
Want geloof maar vrij en vast
't einde draagt ook hier de last!
Wie van sparen weet nog garen
raakt in nood voor tal van jaren!"

Dat klinkt nou ok wel weer een betjen olderwets, maor
daor zit toch nog wel wat in . vraog de ministers d'r
maor es nao.
„Geld is d'r zat!" heur ik wel es zeggen, maor dan zeg
ik maor zoo: „Geld kunt ze zat maken, maor daor
schiet i'j niks met op - o'j een darm opblaost hi'j nog
gien wors!" De mensen denkt nou eenmaol verschillend
en deur mekare enommen - vrogger zoawat net as nou -
alleene zeien ze et een betjen anders. Ik heb et al es
eerder eschreven: daor is niks gien ni'js onder de zonne.

d'n Oom.

Benoeming
Zoals bekend gaat het hoofd van de Prinses Juliana-
school te Wildenborch, de heer Mackaay, de school met
ingang van l oktober verlaten. Als opvolger van de heer
Mackaay is dezer dagen benoemd de heer F. van Oei uit
Hengelo (Gld.). Er waren 30 sollicitanten.

Afscheidsreceptie van zuster Stoop
Na 19 jaren in Vorden te hebben gewerkt

Wegens haar benoeming tot leidster van de gezinsver-
zorging en bejaarden in Barchem en als leidster voor
de langdurige hulpverlening in^Lochem van de Stich-
ting voor Maatschappelijke Dienstverlening Gorssel-
Laren-Lochem boden het bestuur en leden van de af-
deling Vorden van het Groene Kruis en zeer veel in-
gezetenen van Vorden wijkzuster Stoop donderdagmid-
dag in zaal ,,'t Wapen van Vorden" een afscheidsre-
ceptie aan om daarmee uiting te geven aan de waarde-
ring voor het werk dat zuster Stoop ten dienste van de
gehele Vordense bevolking heeft mogen verrichten.

Op l november 1953 kwam zij als opvolgster van zuster
Gemmink in Vorden als wijkverpleegster in dienst van
het Groene Kruis en heeft dus als zodanig 19 jaar in
Vorden werkzaam mogen zijn. Gedurende de laatste 7
jaar mocht zij met haar kollega wijkzuster mej. v. d.
Schoot samenwerken.
De zaal waarin de receptie werd gehouden, was in een
ware bloemenhof herschapen afkomsttig uit eigen tuin
van belangstellende ingezetenen o.a. de afdeling Vorden
van de Bond van Plattelandsvrouwen.

Namens het komité „Afscheidsgeschenk zuster Stoop"
sprak als voorzitter de heer Pelgrum woorden van gro-
te waardering voor het werk van zuster Stoop. Hij fe-
liciteerde haar met haar benoeming elders doch zo zei
hij: ,,Wij weten nu wat wij gehad hebben, doch niet wat
wij terug krijgen". Hij gaf vervolgens een overzicht in
eigen bewoordingen over de 19-jarige arbeid welke zus-
ter Stoop hier in Vorden heeft mogen verrichten. Hij
mocht hierna de opbrengst bekend maken van de bedra-
gen welke de ingezetenen voor dit doel hadden bijeen-
gebracht nl. een bedrag van ƒ 1200,—• welk bedrag aan
zuster Stoop door middel van een betaalcheque werd
overhandigd.

Zuster Stoop dankte met gemoedvolle woorden voor de
wijze waarop zij van het Groene Kruis te Vorden heeft
mogen afscheid nemen en voor de vele ontvangen ka-
doos. Het bedrag van de cheque, aldus spreekster, zal
worden bestemd voor aanschaf van een mooie tuinstoel
en de rest voor een reisje naar Israël gedurende 14 da-
gen tussen Pasen en Pinksteren volgend jaar.

Onder de talrijke aanwezigen tijdens de recepttie merk-
ten wij op zuster Van Ruller uit Arnhem welke in al-
gemene dienst is van het Groene Kruis, de plaatselijke
doktoren, het bestuur en direktrice van bejaardencen-
trum De Wehme, de maatschappelijke werksters de
dames Kersten en Lenselink, terwijl de moeder van
zuster Stoop aan dit afscheid een feestelijk cachet gaf.
's Avonds werd aan zuster Stoop door het bestuur van
het Groene Kruis afdeling Vorden een gezamenlijke
koffiemaaltijd aangeboden. Als vertegenwoordigers van
de afdeling Vorden van het Groene Kruis fungeerden
mevr. Drijfhout en de heer Edens terwijl ds. Barnard uit
Barchem, met wie zuster Stoop zeer nauw samenwerkt,
door haar aanwezigheid de feestvreuegde verhoogde.

Ongeval
Op de Hengeloseweg werd dj^i de richting Vorden rij-
dende heer M. uit Lochem v^Plind door een tegenligger
waardoor hij met zijn auto in de berm raakte. De auto
sloeg hierbij over de kop en werd totaal vernield. M. en
zijn medepassagier raakten licht gewond.
Op de Wildenborchseweg kwamen twee personenauto's
in een bocht met elkaar in J^tsing. De auto's die flink
werden beschadigd, werden^Rtuurd door resp. M. en
W. uit Vorden.

Tengevolge van een botsing met een passerende auto
is de 16-jarige G.H. uit Ruurlo met een gekompliceerde
beenbreuk in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk
gebeurde op de Ruurloseweg bij Medler waar H. de weg
wilde oversteken. Hij liet eerst een uit de richting Ruur-
lo naderende auto passeren maar werd bij het overste-
ken geschept door een uit de richting Vorden komende
personenauto welke een botsing niet meer kon vermij-
den. De bestuurder kwam met de schrik vrij.
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KOERSELMAN CASSETTES

Sensationeel slot bij touwtrekkers
Heure-Borculo kampioen in de 720a klasse

Het laatste tournooi van de touwtrekkompetitie 1972
- het negende - voor de ploegen uit de catch-, 720 A-B,
560 kg en jeugdklasse heeft een bijzonder sensationeel
slot gekregen. Op dit tournooi, georganiseerd door de
TTV Ruk en Trek, werden namelijk in alle klassen de
touwtrektitels voor 1972 verdeeld. Met recht kon dus
gesproken worden van een „feest der kampioenen". In
de 720 kg A-klasse veroverde Heure na een adembene-
mend duel met rivaal Bekveld de titel. Verder werd
EHTC kampioen in de catchklasse, Jonge Kracht in de
720 kg B-klasse, Vorden in de 560 kg-klasse en Zieu-
went in de jeugdklasse.

Adembenemend was het duel in de 720 kg A.klasse tus-
sen de grote rivalen Heure en Bekveld. Heure stond
één punt voor in het algemeen klassement zodat de
spanning te snijden was. Heure won de eerste trekbeurt
maar Bekveld sloeg resoluut terug en coach Berenpas
bracht zijn mannen naar een gelijkspel. De beslissing
viel na vier minnuten in de derde trekbeurt toen Heure
zich met geweld naar de overwinning trok. Zieuwent
werd eervol derde, Warken vierde en Jonge Kracht
vijfde.

In de 720 kg B-klasse kon Jonge Kracht uitlopen op
Vorden dat de titel bijna in bezit had. Met 2 punten
verschil kon Jonge Kracht de vlag hijsen. Vorden werd
tweede.
De ploeg van EHTC oogstte de hoogste lauweren in de
zwaargewichtklasse (catch), waar zij deze middag alle
tegenstanders de baas bleven en zodoende de bloemen
in ontvangst konden neemen. Noordijk werd tweede,
Buurse derde en Holten vierde.
Het Vordense achttal veroverde in de lichtgewichtklasse

de derde kampioenstitel van het seizoen 1972 want ook
in de 640 kg A- en C-klasse behaalden zij de meeste
punten. Bekveld sneuvelde alleen tegen Vorden terwijl
Noordijk dankzij een goede konditie als derde eindigde.
Jonge Kracht en Holten kregen beide evenveel punten,
Heure werd vijfde en EHTC zesde.

In de jeugdklasse trok Zieuwent zich met glans naar
de eindzege en werd tevens kampioen van de bonds-
kompetitie met 62 punten. Bekveld werd tweede, EHTC
kreeg de derde plaats en Vorden werd vierde.
De eindstand van de bondskompetitie 1972 is als volgt:
Catchklasse: 1. en kampioen EHTC 92 punten; 2. Noor-
dijk 78 punten; 3. Holten 53 punten; 4. Buurse 44 pun-
ten; 5. Bekveld O punten.

720 kg A-klasse 1. en kampioen Heure 95 punten; 2.
Bekveld 93 punten; 3. Zieuwent 45 punten; 4. Warken
34 punten; 5. Jonge Kracht 3 punten.

720 kg B-klasse: 1. en kampioen Jonge Kracht 141 pun.
ten; 2. Vorden 139 punten; 3. Eibergen 116 punten; 4.
Bizons Beltrum 113 punten; 5. Noordijk 89 punten; 6.
EHTC Eerbeek 31 punten; 7. Achilles Arnhem O pun-
ten.

560 kg-klasse: 1. en kampioen Vorden 163 punten; 2.
Bekveld 128 punten; 3. Noordijk 92 punten; 4. Warken
63 punten; 5. Holten 58 punten; 6. Heure 54 punten; 7.
Jonge Kracht Meddo 17 punten; 8. EHTC Eerbeek 4
punten.

Jeugdklasse: 1. en kampioen Zieuwent 62 punten; 2.
Bekveld 39 punten; 3. EHTC Eerbeek 18 punten; 4.
Vorden 4 punten.

Gemeentenieuws
Op zaterdag 9 september ^fc-dt landelijk de jaarlijkse
brandweerdag gehouden, i^^orden is het brandweer-
materiaal op die dag voor iedereen te bezichtigen tus-
sen 10.30 en 12.00 uur bij de gymnastiekzaal. Daar zul-
len vanaf 10.30 uur ook spuitwedstrijden worden gehou-
den tussen ploegen van de Vordense scholen. Belang-
stellenden zijn hartelijk weU^n.

De Vordense brandweer.

Olympiade
De Olympiade die zaterdag voor de Vordense school-
jeugd werd gehouden is in alle opzichten geslaagd. Deze
sport- en speeldag werd georganiseerd door de voetbal-
verenigingen Vorden en Ratti, gymnastiekvereniging
Sparta, de Padvinderij, zwem- en poloclub Vorden en de
volleybalvereniging Dash.

Gedurende de gehele zaterdag werd de jeugd bezig ge-
houden met allerlei spelletjes zoals hardlopen, autoped-
rijden met hindernissen, doelschieten, zaklopen etc.
Ruim 400 kinderen van alle lagere scholen in Vorden
namen hieraan deel. De kinderen waren onderverdeeld
in leeftijdsgroepen. Elke groep telde plm. 15 deelne-
mers die de gehele dag door één bepaalde leider (ster)
werden begeleid. Een kompliment aan deze „begelei-
ders" is zeer zeker op zijn plaats.

Nadat aan het eind van de middag de drumband van
de muziekvereniging Concordia onder veel enthousiasme
van de jeugd deze Olympiade besloot, reikte burgemees-
ter A. E. van Arkel hierna de diploma's uit, na dank
gebracht te hebben aan de organisatoren en de deel-
nemende schoolkinnderen voor hun prestaties. Broeder
Canutus Schilder dankte op zijn beurt burgemeester
Van Arkel voor zijn bereidwilligheid de prijzen uit te
reiken. Tot slot volgde een ballonnenwedstrijd hetgeen
een fleurig besluit vormde van deze tweede Vordense
Olympiade.

Achtkastelentocht
Onder leiding van burgemeester A. E. van Arkel is in
de maanden juli en augustus elke woensdagmiddag de
achtkastelentocht gereden. In totaal hebben er dit jaar
1652 personen aan deelgenomen. Vergeleken bij vorig
jaar enkele honderden deelnemers meer.
Aan de laatste tocht namen 126 personen deel.

AL UW TEXTIEL

J£ l 20 TOT 40%
GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten l

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. M. G. Sterringa, Zutphen

10.00 uur ds. M. G. Sterringa, Zutphen

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur de eerw. heer M. C. W. Smit

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. N. J. Goris te Zutphen

R.K. KERK DORP
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week: dinsdag en donderdag om 8.00 uur; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tiuwen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
Harmsma, telefoon 1277
en door de week van 19.00 uur tot 's morgens 7.00 uur
dr J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek Is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avond*
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK.

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistorlekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Qld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

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 nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. BJJ geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families EJJeiv
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Erik, zoon van J. Lenselink en A. Vroeginde-
eij; Ronny, zoon van D. de Beus en D. Jansen.

lertrouwd: Geen.
Gehuwd: B. J. M. Klooken en G. J. P. Sessink; P. B.
Bolt en G. Rossel.
Overleden: Geen.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

PROFITEER NU:

VAN DELFT

KLEUTERTAAI
GROTE BAAL VAN 98 VOOR

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

RUNDERSTAART

RUNDERROLLADE

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

3 stuks

500 gram

nu

148

178

348

488

198

448

238
150 gram BOEREN METWORST 89

150 gram HAMWORST 89

100 gram LEVER 89

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

DEZE WEEK NOG VOOR DE OUDE PRIJS:

Vruchtenlimonade
LITERFLES 89 - ELKE 2e LITERFLES VOOR

Herschi

UP

literfles 85

elke 2e liter

59

Moselbluemchen

Liebfraumilch of

Zeiler Schwarze

Katz LANDWIJN

van 495 voor

395

Grote fles

OFFLEY

SHERRY

van 845 voor

695

Colorno

KOFFIEMELK

literfles

van 175 voor

159

't Twentse Hoen

398

Nieuwe oogst

ZILVER UITJES

jampot

voor maar

69

Emmer Fritessaus

UIT DE DIEPVRIES: ^^ ^^^ ^^^

PAK a 10 STUKS VOOR SLECHTS jjj

Pijpers

EEN PERSOONS-

PUDDING 4 in een

netje nu voor

185

Literblik dubbele

SPERZIEBONEN

95

elk 2e blik

69

Pak a 4 rollen

wit CLOSET-

PAPIER

van 98 voor

85

% literpot Geurts

APPELMOES

75

elke 2e pot

40

Pak a 50 stuks

BOTERHAM-

ZAKJES

nu voor slechts

69

Gaar in het pak

BRINTA

normaal 94

bij ons nu

69

GROTE ZAK VOL

Potato of paprika CHIPS 7Q
GEEN 122 OF 112 MAAR NU VOOR ^

LEKKER SNOEPJE

krokantstammetje

cocosstaaf jes of

marsepain bokke-

poot nu per pak

139

Heerlijk koekje

KLETSKOPPEN

per pak

van 119 voor

89

Heerlijk

CHOCO

MARIE

nu per rol

79

Nieuw:

DROPMENTOS

pak a 3 rollen

voor

75

Pak gevulde

PENCE's of

KANO's

nu voor

79

Volledig

gevitamineerde

MARGARINE

4 pakjes voor

119

Groente en Fruit
Donderdag: «^/\
SPI NAZI E heel kilo / 9

Vrijdag: fio

MALSE KROPPEN SLA 2 stuks \)\7

Zaterdag: t\t\
CHIQUITA's per kg 98

FIJNE HOLLANDSE PEREN ^Q

per kg 90

HANDS 1 N A ASAPP E LE N 4 A O
12 stuks voor l9o

PRIMA KLEI-AARDAPPELEN m-*f\

5 kg 1/9

GEKOOKTE B l ET J ES -^

500 gram 4w

i

Uit onze brooderie
MOSKOVISCH GEBAK ÖQ

nu per zak wO

POPULAIR WIT OF BRUIN BROOD Q_

bij ons altijd 09

CHIPOLATA SNIT -IftO
heerlijk gebak voor I\/O

GOU D S P E C U LAAS ^ Q

groot pak van 125 voor \/O

KOFFIESPECULAAS Qft

pak a 15 stuks nu voor O w



Inplaats van kaarten
Blij en dankbaar geven wij
kennis van de geboorte van

ERIK
Ria en Jan Lenselink

Vorden, 3 september 1972
Het Hoge 52a

Aan allen onze oprechte
dank voor het medeleven tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van mijn geliefde
man en onze vader

JAN LAMMERS
Fam. H. J. Lammers-

Lammers
Vorden, september 1972
Wilhelminalaan 10

Dankbetuiging
Aangezien het mij onmoge-
lijk is een ieder van de zeer
velen die, op welke wijze
ook, mij afscheidsdag van
de gemeente Vorden tot een
onvergetelijke hebben ge-
maakt, mondeling of schrif-
telijk te bedanken, wil ik,
mede namens mijn echtge-
note en kinderen, langs de-
ze weg mijn welgemeende
dank betuigen.

Hartelijk groetend,
G. Potman

Vorden, september 1972
H. K. van Gelreweg 2

ATTENTIE
Het spreekuur op woensdag
van tandarts N. J. Edens

VERVALT
m.i.v. 13 september

Tandarts W. F. Haccou
heeft op woensdag spreek-
uur van 9.00 tot 9.30 uur.
Wanneer de naam Edens op
de ziekenfondskwitantie
staat, is dit nimmer een be-
zwaar om naar tandarts
Haccou te gaan.

Te koop: Deux Cheveaux 2
1969. Telefoon 05752-1582

Te koop: Jonge konijnen.
M. Gotink, Rouwbroekweg 2
Warnsveld

Te koop: Salonwagen 12 m
lang. Kamer, slaapkamer,
keuken, douche, w.c. aanwe-
zig. Geschikt voor perma-
nente bewoning, omgeving
Warnsveld.
«Camping Leunk Warnsveld

Jonge man (28) bbhh zoekt
voor zo spoedig mogelijk
kamer met pension en hui-
selijk verkeer in Vorden of
direkte omgeving. Brieven
met prijsopgave en referen-
ties aan N. G. Flipse, Wag-
nerkade 85, Heemstede.

Te koop: Simca 1501 GLS
bouwjaar 1967. Het Jebbink
34, Vorden

Te koop: Batavus Mat-o-
mat zeer goed onderhouden.
Ruurloseweg 10, Vorden, te-
lefoon 05752-2083

Rektifikatie
Wie wil mij komen helpen
als

HULP IN DE
HUISHOUDING
voor de zaterdagmor-
gen of vrijdag.

HUIZE MEDLER VORDEN
Telefoon 05752-6753

HERVATTING
MUZIEKLESSEN
(piano, blokfluit, ensemble)
Mevr. W. Bayer-Kreulen in
Vorden en omgeving. Voor-
lopig bij leerlingen thuis.
Aanmelding schriftelijk p.a.
mevr. C. van Eijk, Het Jeb-
bink 38, Vorden of monde-
ling 10 sept. zelfde adres
's avonds tussen 7.30-8.30 u.

KEUNE
SUPERBENZINE

63.8 et per liter
Nflvwheidsweg 4

Te koop: Aardappelen ook
voor winteropslag. Pimper-
nel en Surprise. Opgave zo
spoedig mogelijk A. J. Mak-
kink, Kruisdijk 11, Vorden,
telefoon 1674

Te koop: Een beste r.b. dra-
gende koe. Aan de telling 12
sept. Te bevr. bij H. Bannink
De Boonk 2, Vorden, tele-
foon 1866

Zangles ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 14
Telefoon 2049

Ook pianolessen
voor beginners

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 9 september hopen onze ouders

D. BARGEMAN
en
G. H. BARGEMAN-RUITERKAMP

hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Gerrit - Berty
Fré
Jan

Vorden, september 1972
J Ruurloseweg 53

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

MNWMNWW^^

Vrijdag 8 en zaterdag 9 sept. a.s.

zijn zowel de

doe-het-zelf winkel
alsmede

de werkplaats

DE GEHELE DAG GESLOTEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

A. G. TRAGTER
en
H. TRAGTER-MEYERIN1K

hopen op zondag 10 september a.s. hun 25-
jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op maandag 11
september in café-restaurant „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit) van 15.00 tot
16.30 uur.

Vorden, september 1972
Zutphenseweg 95

GEMEENTE VORDEN
Ingaande 15 september 1972 zullen de wethouders
op de volgende dagen en uren voor het publiek
te spreken zijn:
Wethouder Bannink: dinsdag van J6.00-17.00 uur;
Wethouder Gerritsen: vrydag van 10.00-12.00 uur.

Vorden, 7 september 1972.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. DrJJfhout

FRUIT IS GEZOND !

JAMES GRIEVE

Verkoop:

Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

We gaan met vakantie
vanaf maandag 11 sept.
t.m. zaterdag 16 sept.

Brood- en banketbakkerij

J. W. Hartman
Ruurloseweg 34, Vorden, teelefoon 1359

gesloten
van 77 tot en met 76 sept.

'Jan Hassink'
Sigarenmagazjjn - Boek- en kantoorboekhandel

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Eykelkamp
Gebr.

Medler - Tel. 6634

SEPTEMBER-

AANBIEDING

10 stuks
dames-
bromfietsen

diverse merken (zie etalage).

Hierbij gratis een helm en
een mand en vijftig gulden
korting voor kontant.

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Sutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

DANSSCHOOL

KRONEMAN-

VEELERS
Telefoon 1467

AANVANG DANSLES ZAAL LETTINK

zaterdag 9 sepfember

79.30 uur.

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

Weekend aanbieding!

Kareska
kussenpakket

in kruissteek voorgedrukt
diverse kleuren en dessins

nu 11,95

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Nieuwe meubels kopen
is een zaak van

Hebt u al eens kennis genomen van onze enorme

kollektie

' ZOWEL MODERN ALS KLASSIEK

# UITSLUITEND KWALITEIT

ü BLIJVENDE SERVICE

# EN . , VOORDELIG IN PRIJS

WOONVISIEMEUBELEN
KWALITEITSMEUBELEN

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

"CONCOKDIA"
Hengelo (Gld)

10 september

orkest

THE SPECIALS
3 bars vol sfeer
en gezelligheid

gVWWWVWVWWWVSM^^

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Schildersbedrijf van der Wal b.v
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

LITER FLES WINNER KOFFIE M ELK van 173 voor 149

2 FLESSEN SHERRY 798

KUIFJE WELI MARGARINE 52

SPAR THEEZAKJES 85

BEKER APPELSTROOP van 59 voor 49

SPAR ONTBIJTKOEK 95

FLES SPAR SLASAUS van 154 voor 139

ZAK ENGELS DROP 95

150 GRAM TONGEWORST van 125 voor 108

HAANTJE per 500 gram 159

200 GRAM HAAGSE LEVERWORST 79

FLES SPAR CASSIS van 123 voor 108

LITERSBLIK PERZIKSCHIJFJES , 145

10 OUTSPAN SINAASAPPELS 198

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281



KNALLERS! t GEMS-WINKEL

KANNEN»
KtaonoliCafnteUMir

In 3 kleuren-
banden met
bruine schotel

Nieuw tapijt ?
ZIE ONZE SHOWROOM

Uit voorraad:

merktapijt
tegen scherpe prijzen met 5 jaar
slijtgarantie.

Geen /eg/oon.

UW TAPIJTZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

T shirts
in ve/e kleuren *»
nu ook met lange mouw

vanaf i 5.95

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Olympia
aanbieding
TELEVISIE KLEUR
modern kleurentoestel,
56 cm beeld, met inruil

vanaf f 1595,-

De nieuwste grootbeeld

Philips en Erres
kleurentelevisie's met voor u aan-
trekkelijke inruil mogelijkheid.
U kunt ze bij ons zien, horen
en inlichtingen vragen

TELEVISIE ZWART-WIT
Schaufa Lorenz
61 cm beeld toestel met elektronische
kanalenkiezer f 778,-

Olympia prijs f 578,-

Indesit televisie
eenvoudige bediening 61 cm beeld

Olympia prijs f 499,-

Stereo radio meubel
met ingebouwde stereo platenspeler
Ruimte voor bandrekorder
In notenhout uitvoering

Olympia prijs f 575,-

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Enkele g-ebr. damesbrom-
mers en l handschuurmachi-
ne merk Black en Decker;
l herensportfiets.
Rijwielbedrijf TRAGTER
Zutphenscweg

Verloren: Een gele meisjes-
jas met kapuchon op Het
Jebbink (parkeerplaats van
vrachtauto's). Gaarne terug
bezorgen H. Neerhof,
De Bongerd 24, Vorden

Aan komen lopen: Een zw.
konijntje. Nieuwstad 12

PROEF ONZE FIJNE
IJSTAARTEN EENS !

Een heerlijke verras-
sing voor het hele ge-
zin!
Voor 4, 6, 8 of 10
personen.

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Rektifikatie
In de advertentie van de
Peuterspeelzaal te Hengelo
Gld. in ons vorig nummer
stond per abuis vermeld ,,'n
leidster met ervaring als
gezinsverzorgster gevraagd'
dit moet echter kinderver-
zorgster zijn.

Voor nieuwe abonnees NRC-
Handelsblad of Elseviers
Weekblad: Van Brameren,
straat 8, telefoon 1795

Te koop: Oliehaard blank
antiek met tank ƒ 100,— en
oliekachel met tank ƒ 35,—.
Te bevr. Prins Bernhard-
laan 41, Zutphen, tel. 27i

Wegens vertrek uit Vordï
naar Warnsveld, Vordense-
binnenweg 51, zeg ik langs
deze weg al mijn lidmaat-
en donateurschappen te
Vorden bij deze op.
Diverse besturen en pen-
ningmeesters worden be-
leefd verzocht hiermede wel
rekening te willen houden.
Mijn telefoonnummer is
thans 05750-8235.

Mevr. Boxum-Weijs

Te koop: Konsumptie-aard-
appelen. E. J. Gotink, Maal.
derinkweg 8, Vorden

Voor:
Tijdschriften
Pockets
Modehladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

SchlldersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insullndelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Verhuur
geleg-enheidskledlng voor
heren, in zwart en grfls

OEBR. WILLEMS
kleermakerfl, Rozen-
hoflaan 1. Zutphen
telefoon 2264

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN

/ dan naar
H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

ASSURANTIEKANTOOR

Lenselïnk
Eligiusstraat 62 - Aalten - Postbus 80
Tel. 05437-3066

* Verzekeringen
* Hypotheken
* Financieringen

Goed - Voordelig - Snel - Overal

Vrijblijvend alle inlichtingen

Voor uw aiifori/fessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT11

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Moederkursus
Op woensdag 20 september a.s. oni
14.30 uur begint er een moedercurs^B
in het wijkgebouw. Deze wordt gege-
ven door de distriktsverpleegster
zr. J. B. Slotboom.

Aanmelden tussen 13.00 en 13.30 uur in het
wijkgebouw.

Het bestuur van het Groene Kruis

Wegens familiefeest is a.s. maandag 11 septem-
ber onze zaak om 12.00 uur

gesloten
AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Breit u mee
Reuzenkollektie in

BREIGARENS
vele kleuren en soorten, ook voor
haken.

Moderne patronen.

Alle maten breipennen en
haakpennen.

Tunise haakpennen, stekenhouders

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396

SNELLE MODE
VOOR

MAN-
NEN

MET
MJW-
RITEIT

Gevraagd:

medewerkers
/ongens en mannen

medewerksters
me/s/es en dames, ook voor halve dagen

Prettige werkkring in onze nieuwe moderne produktie-
afdelingen.

APTITO B.V.
fabriek v.h. Coveco - Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Te koop: Dragende vaars
bijna aan de telling; 50 jon-
ge hennen 11 wk. oud; ko-
nijnen; paardewenteiploeg
en grasmachine met afleg-
apparaat. B. Wunderink,
Ruurloseweg 85, Vorden, te-
lefoon 6735

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

TOT ZATERDAGMIDDAG 17.00 UUR:

SPECIALE PRIJZEN
VOOR GLAZEN

COLAGLAZEN 25 et

BIERGLAZEN 30 et

BIERGLAZEN OP VOET ... 125 et
LEUKE LIMONADEGLAZEN 40 et
6 LIMONADEGLAZEN
IN DOOS 225 et

BORRELGLAASJES op voet 90 et

Koerselman
Winkelcentrum Borg. Galléestraat - Telefoon 1364

BRANDENBARG CITROEN MOET U GEDRONKEN HEBBEN
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Vergadering
v.v. V orden
Tijdens een druk bezochte najaarsvergadering heeft een
duidelijk geëmotioneerde voorzitter Koster noodgedwon-
gen het bijltje erbij neer moeten leggen. De heer Koster
is tot zijn besluit moa'.en komen op doktersadvies. Dat
hem dit afscheid zwaar viel, wisten alle insiders want
de heer Koster bruist van nature van enthousiasme.

Namens het bestuur sprak de heer H. Emsbroek woor-
den van dank tot de scheidende voorzitter. „Wij allen
betreuren het dat u de voorzittershamer moet neerleg-
gen, hoewel wij volledig begrip hebben voor het advies
van de dokter dat u het kalmer aan moet gaan doen.
Gelukkig hebt u zich bereid verklaard de administratie
van de kantine te willen blijven verzorgen, zodat het
kontakt met onze vereniging behouden blijft." Namens
de vereniging bood de heer Emsbroek een prachtige
sigarettenkoker met inskriptie aan. Onder luid applaus
van de vergadering werd de heer Koster hierna be-
noemd tot erevoorzitter van Vorden.

Aan dit alles ging de bestuursverkiezing vooraf. Zoals
reeds vorig jaar was bepaald had het huidige bestuur
voor één jaar zitting. De aftredende en wel herkiesbare
bestuursleden t.w. H. Emsbroek, H. Hartelman, J. Par-
dijs, J. Rietman, W. Sloetjes en A. Velhorst werden
herkozen. In de plaats van de heren J. Koster, J. Rou-
wenhorst en B. Stoltenborg die zich niet herkiesbaar
stelden, werden gekozen de heren L. de Boer, J. Jansen
en H. v. d. Barg. De heren Stoltenborg en Rouwenhorst
werden door de heer Emsbroek dank gebracht voor
het werk t.b.v. de vereniging verricht. De heer L. de
Boer werd vervolgens door het bestuur voorgedragen
als voorzitter. De vergadering ging met deze voordracht
akkoord..

De heer Emsbroek sprak de hoop uit dat de nieuwe
voorzitter, in de voetbalvereniging Vorden overigens
geen onbekende, de vereniging de nodige inspiratie zal
geven in de toekomst. De heer De Boer dankte de ver-
gadering voor het vertrouwen dat men in hem stelde
en hoopte in samenwerking met de overige bestuursle-
den tot een goed beleid te komen.

In het jaaroverzicht nam de heer A. Velhorst de resul-
taten van de verschillende elftallen onder de loupe. Een
teleurstelling voor de vereniging was de degradatie van
het eerste elftal. De zaterdagvoetballers werd een pluim
op de hoed gestoken voor het feit dat deze afdeling het
jaar zonder boetes is doorgekomen. De pupillenafdeling
van de vereniging draait bijzonder goed. De junioren-
kommissie heeft het afgelopen seizoen met vele moei-
lijkheden te kampen gehad, maar deze zijn thans opge-
lost al zal er nog weel een jeugdsekretaris gevonden
moeten worden.

Penningmeester H. Emsbroek liet in zijn financieel jaar.
verslag heel wat optimistischer geluiden horen en wel
dat de vereniging een uitstekend jaar achter de rug
heeft. De lening destijds aangegaan met de KNVB werd
duizend gulden minder. Verder zijn er geen lopende
schulden. De kaskommissie bestaande uit de heren J.
Lindenschot en D. Besselink bracht de heer Emsbroek
dank voor zijn goede beheer. Genoemde heeren werden
opnieeuw in de kaskommissie gekozen.

Waarschuwing
Door de plaatselijke politie wordt gewaarschuwd
voor een aantal zigeuners, zowel mannen als
vrouwen, die met diverse personenauto's rondrij-
den. Deze mensen venten met koopwaar langs de
deuren en ontdekken ep deze wjjze of er niemand
thuis is. Treft men na binnendringen toch ie-
mand aan, dan wordt ziekte voorgewend.

In winkels wordt het bedienend personeel door
iemand van het gezelschap afgeleid, van welke
gelegenheid de anderen gebruik maken om goe-
deren te ontvreemden.

By aantreffen van een groep zich met een auto
verplaatsende zigeuners verzoekt de politie hier-
van zo spoedig mogelijk in kennis te worden wor-
den gesteld. Telefoon Vorden 05752-1280.

Oranje/eest
De bewoners uit Wildenborch hebben zaterdag opge-
wekt het traditionele Oranjefeest gevierd. In feite be-
gon het feest reeds vrijdagavond in de kapel waar de
afdeling Vorden van Jong Gelre het blijspel „Een beeld
van een man" opvoerde. Dit stuk dat goed werd ge-
speeld, werd zaterdagavond herhaald.

Zaterdagmiddag was er allereerst een optocht van ver.
sieerde wagens enz. vanaf de Prinses Julianaschool
naar het feestterrein. Er waren iets minder versierde
wagens dan vorig jaar. De familie Pardijs ging met de
eerste prijs strijken in de kategorie mooiste wagens.
Voor de origineelste wagens kreeg de familie Korenblik
de eerste prjjs en voor de versierde fietsen was de fa-
milie Lenselink de gelukkigste.

De uitslagen van de verschillende volksspelen waren
als volgt:
Schijf schieten: 1. H. J. Roekevis; 2. J. Dijkman; 3. W.
Vreeman.
Doeltrappen (dames): 1. mevr. Vliem; 2. mej. Van
Amstel; 3. mej. A. Berenpas.
Ploegenwedstrijd: 1. ploeg Lindenschot; 2. ploeg Ben-
nink; 3. ploeg Groot Nuelend.
Vogelschieten: 1. J. Kornegoor; 2. H. Klein Brinke; 3.
J. Pardijs.
Bandengooien: 1. J. Lindenschot; 2. J. Groot Nuelend;
3. D. Stokkink.
Dogcarrijden: 1. mevr. Wullink-Nljenhuis; 2. mej. R.
Bannink; 3. mej. R. Korenblik.

Geluksbaan: 1. J. Pardijs; 2. H. Klein Brinke; 3. W
Vreeman.
Ballengooien: 1. H. van Ark; 2. J. Groot Nuelend; 3
B. Bennink.
Briefposten: 1. mej. G. Platërink; 2. mevr. Lenselink
3. mej. H. Klein Ikkink.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

25 JAAR PIT
25 jaar geleden werd opgericht het PIT (is Protestants
Interkerkelijk Thuisfront). Het PIT gaat uit van het
feit dat er nog altijd jongemannen,,in dienst" gaan, dat
er kazerneszijn.Het PIT is er ten dienste van „onze"
jongens in binnen- en buitenland. Wat zijn namelijk de
aktiviteiten van dit thuisfront? Het PIT verleent steun
aan de volgende verenigingen en diensten:

a. De Koninklijke Ned. Militaire Bond Pro Rege, die
47 protestantse militaire tehuizen in Nederland en
Duitsland exploiteert. (Er bestaat een zeer goede
samenwerking tussen de PMT's en KMT's, de pro-
testantse militaire tehuizen en de katholieke mili-
taire tehuizen.

b. De Chr. Militaire Bond van Oost en West, met 5
protestantse militaire tehuizen in Suriname en op de
Antillen.

c. De drie diensten van de protestantse geestelijke ver-
zorging in de krijgsmacht, met 130 predikanten.
(Landmacht, luchtmacht, zeemacht.) Ook van dit
werk kan gezegd worden dat er een zeer goede sa-
menwerking is tussen de „aal" en de „doom".

d. Beukbergen, het vormingscentrum van de geestelijke
verzorging.

Hoe men ook denkt over het leger (noodzakelijk kwaad
of onmisbaar in onze wereldmaatschappij) het is dui-
delijk dat het PIT goed werk doet samen met andere
verenigingen.
Het PIT bestaat 25 jaar. Een jubileum. De jaarlijkse
kollekte voor dit werk wordt gehouden in de week van
11 tot en met 16 september. De plaatselijke PIT-afde-
ling wil u opwekken een feestgave te willen egven. We
noemen ook graag even het gironummer: PIT Rijswijk
(Z.H.) centraal kollektekomité gironummer 5163. En
we danken allen die elk jaar weer aan deze kollekte
meewerken. Zonder kollektanten gaat het niet. En ook
niet . . . zonder uw gift. Hartelijk dank.

Namens de plaatselijke PIT-afdeling,
B. A. Heyink, Van Heeckerenstraat 13, sekretaris
J. C. Krajenbrink, Ruurlosefc 19, voorzitter
(Zie de advertentie in dit
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Damrubriek
Een sensationeel hoogtepunt uit het kampioenschap van
Friesland 1968 was de slagzet waarmee Harm Wiersma
van M. Bandstra won. De stand in cijfers:
H. Wiersma wit: 20, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43,
45, 47, 48 en 49.
M. Bandstra zwart: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
18, 21, 23 en 25.
Toen zwart hier 1) 12—17? speelde sloeg wit
toe met 2) 34—29, 23x34 3) 39x30, 25x34 4) 33—28,
14x25 5) 28—22, 17x28 6) 32x5, 21x41 7) 5x46 en zwart
gaf op.

Het probleem van de vorige week was:
Wit 9 schijven op: 16, 25, 30, 37, 39, 42, 43, 44, 48.
Zwart 9 schijven op: 17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 35.
De oplossing: 1) 42—38, 33x31 2) 44—40, 35x33 3) 16—
11, 17x6 4) 43—38, 33x42 5) 38x17, 22x11 6) 30—24,
19x30 7) 25x21 met gewonnen eindstand. Deze keer geen
enkele goede inzending.

Ons probleem op diagram:
zwart

wit
Wit zet en wint.

Voetbal
VORDEN VERLOOR EERSTE KOMPETITIESTRIJD
Vorden l heeft in de eerste kompetitiewedstrijd tegen
Ruurlo in de nieuwe omgeving al direkt een nederlaag
geleden. Het werd in Ruurlo een slecht gespeelde wed-
strijd met vooral aan Vordenzijde zenuwachtig voetbal.
Na 20 minuten nam Ruurlo een l—O voorsprong dank-
zij een doelpunt van midvoor Scholten. Vijf minuten
ater gaf Jansen een voorzet die door Ter Beest werd
ngekopt l—1. Dit was tevens de ruststand. Na een
jelijkopgaand begin van de tweede helft werd Ruurlo
allengs sterker. Een minuut voor tijd werd de stand
op 2—l gebracht.
Vorden 2 verloor thuis met 3—2 van Eibergse Boys 3
met 2—3; Vorden 3 won met 5—O van Sp. Lochem 4;
Vorden 5 met 10—l van Zutphen 5; Vorden 6 verloor
met niet minder dan 16—O van Zutphen 6.

VORDEN l AFDELING ZATERDAG GOED GESTART
Het is Vorden l afdeling zaterdag niet moeilijk gevallen
de eerste kompetitiewedstrijd in een overwinning om
te zetten. Het Dinxperlose DZSV 4 was hiervoor een
te zwakke tegenstander. Reeds na 18 minuten werd het
O—l door Sloetjes. Nog voor de rust brachten Stokking
en Wentink de stand op O—3.
In de tweede helft opnieuw een veel sterker Vorden dat
door Wentink en Pellenberg uitliep tot O—5. De bezoe
kers deden het hierna kalmer aan doch zagen wel kans
d.m.v. Stokking, Sloetjes en Wentink de eindstand op
O—8 te bepalen.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Vorden l—Klein Dochteren 1; Halle 2—Vorden 2; Vor
den 4—Baakse Boys 1; Vorden 3—Markelo 4; AZC 6—
Vorden 5. Afdeling zaterdag: SSSE 4—Vorden 1; Vor
den 2—EGVV 2; SSSE 5—Vorden 3.

RATTI l — DREMPT VOORUIT l l—3 (zondag)
Ratti heeft in haar eerste kompetitiewedstrijd welke te
Kranenburg werd gespeeld, niet veel sukses gehad.
Drempt Vooruit behaalde een 1—3 zege. De thuisclub
kwam na een kwartier op fortuinlijke wijze aan de lei-
ding toen een Dremptse speler bij een hoge terugspeel-
bal op de ver uitgelopen doelman in eigen doel schoot
l—0. De gasten werden nu wakker en begonnen een
frisse parttj voetbal te spelen. Hun inzet was kennelijk
beter dan die van het Ratti-team. Ratti hield het spel
te kort. Nog voor rust konden de gasten .gelijk maken
toen een niet te harde bal van de middenvoor door de
handen van keeper Huitink glipte l—1.
Na rust schiep Ratti zich nog wel herhaaldelijk kansen
maar de afwerking liet te wensen over. Uit een hoek-
schop kopte de rechtsbuiten van Drempt de stand op
fraaie wijze naar l—2. De groenwitten zetten nu alles
op de aanval maar het produktieve schot ontbrak. Wel
knalde Heuvelink nog fors op het doel maar zijn schot
werd op het nippertje gehouden. Bij een doorbraak van
dezelfde Ratti-speler werd hij in het strafschopgebied
gevloerd. De arbiter had een zwak moment toen hij geen
strafschop aan Ratti toekende maar enkele een vrije
trap. Het derde doelpunt van de gasten kwam tot
stand toen de Dremptse middenvoor na goed doorzetten
vanaf de middellijn de ver opgedrongen Ratti-defensie
passeerde en Huitink geen kans gaf 1—3. Als Ratti dit
seizoen mee wil tellen zal men de zaak anders aan moe-
ten pakken en niet alleen het tempo moeten verhogen
maar ook de morele inzet.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI
Ratti l afdeling zondag is vrij. Ratti l afdeling zater-
dag gaat haar eerste we^ irijd in de kompetitie spelen
in de 2e klas en gaan op bejjgk bij Sp. Dieren 1. Ratti 2
krijgt Oldenkotte l op be

Zwemmen
In het zwembad In de Dej^fcn bestormd zaterdagmor-
gen gelegenheid tot het behalen van het zwemdiploma
C en D. Van de 35 C-kandidaten, voorbereid door bad-
meester Verstoep en mevr. Brandenbarg, slaagden er
28. aVn de 12 D-kandidaten slaagden er 6. Dit alles
gebeurde onder het toeziend oog van mevr. Kistemaker.
Zaterdag a.s. is voor de laatste maal gelegenheeid tot
het behalen van het diploma A en B.

Motorsport
JAN OOSTERINK KWAM GOED VOOR DE DAG
Afgelopen zondag werd er in Genk (België) de Tro-
phée des Nations voor de 250 cc-klasse verreden. Dat
is een wedstrijd in teamverband waarvan ieder land
een team van vier coureurs mag sturen. Voor Nederland
namen de vier beste 250 cc-coureurs t.w. Stef v. d.
Sluis, Tiny van Erp, Jo Lammers en de Vordenaar Jan
Oosterink aan dit evenement deel. Er werden 2 man-
ches van 40 minuten plus 2 ronden gereden. In totaal
kwamen er 13 landen aan de start.
De wedstrijd werd gewonnen door het Belgische team
bestaande uit de twee wereldkampioenen Robert en
Decoster en verder Velthoven en Wiertz. Tweede wer-
den de Tsjechen en derde de Russen. Het Nederlandse
team kwam tot een zeer fraaie prestatie nl. de vierde
plaats. Als monteur van de Nederlandse ploeg fun-
geerde Jan Lenselink uit Vorden. Van de supportersclub
van Jan Oosterink waren ca 20 personen aanwezig.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Hesselink—Rossel 2—0; Nijenhuis—Lamers jr 2—0;
Hulshof—A. Wassink O—2; Grotenhuis—Wiersma 2—0;
Offereins—Hoenink 2—0; G. Wassink—Harmsma O—2;
Esselink— Wansink 2—0; Nijenhuis—Breuker 2—0; La-
mers sr—Sloetjes afgebr.; H. Klein Kranenbarg—W.
Wassink O—2; Lamers jr—Dimmendaal O—2.

uit de omgeving

Ds. Kabel
bevestigd
De nieuwe predikant in de Ned. Hervormde gemeente
Hengelo Gld., ds. J. P. Kabel, is zondag door zijn ge-
meente ontvangen. In de morgendienst werd ds. Kabel
door ds. Jansen bevestigd, terwijl 's middags de intre-
dedienst werd gehouden waarin ds. Kabel voorging. Bij

deze liturgieviering werd medewerking verleend door
het koor „Looft den Heer", de orgelbegeleiding ge-
schiedde door de heer D. Scheffer. In de prediking:
Epheze 2:21 en 22 sprak ds. Kabel over het voortbou-
wen van de Kerk.
Na de dienst was er in Ons Huis een begroetingsbijeen-
komst waarbij vele genodigden en kollega's van ds. Ka-
bel aanwezig waren en waar er enkelen het woord voer-
den. Allereerst was het ds. M. Jansen die namens de
kerkeraad van de Ned. Hervormde kerk in Hengelo de
aanwezigen welkom heette en zijn dank uitsprak dat
zovelen gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging ge-
volg te geven.
Als eerste spreker was het ds. C. Anthonides die na-
mens de kring en classis Doetinchem ds. Kabel welkom
heette in Hengelo . Hij vond dat er alle reden voor zijn
om de blijdschap hierover te uiten over deze bevestiging
en noemde de gemeente Hengelo een warme gemeente
waarbij de nieuwe predikant zal mikken op nog grotere
konsolidatie. Zijn toespraak weefde ds. Anthonidees om
de machtige kerktoren van Hengelo die hoog boven
alles en recht omhoog steekt. Hij wenste het gezin Ka-
bel een goede toekomst toe in Hengelo en vertrouwde
er op dat men elkaar zal gaan aanvullen.
Namens het gemeentebestuur van Hengelo sprak bur-
gemeester Quarles van Ufford die de kerkeraad dankte
voor de uitnodiging. Hij was blij dat de vakature nu
vervuld is en wees er op dat de nieuwe dominee een
taak te vervullen heeft voor de gehele gemeenschap,
„want u zult ongetwijfeld een rol gaan spelen in Hen-
gelo". Hij verzekerde ds. Kabel dat er een goed maat-
schappelijk leven in Hengelo is terwijl de onderlinge sa-
menwerking eveneens goed is. Hilariteit ontstond toen
de burgemeester de nieuwe predikant verzekerde (naar
aanleiding van een opmerking van ds. Jansen) dat het
kerktorenuurwerk nog deze week in orde gemaakt zal
worden. De klok liep nl. niet gelijk en was van slag.
Belangrijk vond spreker echter ook het kontakt met het
gemeentebestuur en de burgerij en hoopte op een goed
en blijvend kontakt. De taak zal moeilijk zijn maar
met aller medewerking zult u zeker slagen, aldus Hen.
gelo's eerste burger, die het gezin Kabel een goede en
vruchtbare toekomst toewenste.
Het bestuur van De Bleijke liet zich niet onbetuigd, bij
monde van H. Maalderink wenste hij de nieuwe predi-
kant goede en gezegende jaren toe.
Ds. D. Brinkerink uit Geesteren sprak namens de Vrij-
zinnige Hervormde gemeente in Hengelo en hoopte op
een goed onderling kontakt, waarbij hij vond dat ds.
Kabel een goede kollega in de persoon van ds. Jansen
naast zich weet.
Ds. Kamma van de Evangelische Kerk Nieuw-Guinea
was jaloers op ds. Kabel en ook op Hengelo die een
goede - zakelijke - predikant in hun midden zal weten.
Hij vergeleek de verbleekte fresco's, die meer en meer
tot hun recht komen en geheel uit de verf tevoorschijn
zullen komen, zo zal het ds. Kabel ook gaan. Er zal
meer glans komen, zo verzekerde hij, omdat het hart
„brandende" is.
Namens katholieke parochies Hengelo en Keyenburg
sprak de heer P. W. Smeenk die ook blij was met de
komst van de nieuwe predikant. Gelukkig weten wij el-
kaar steeds meer te vinden, misschien eerst de jeugd,
maar de ouderen toch ook, aldus de heer Smeenk die
benadrukte dat de kerkgemeenschappen veel gemeen
met elkaar hebben en hoopte op een blijvende goede
onderlinge samenwerking in een christelijke geest.
Na ds. Kulemeier uit Vorden, die zijn felicitaties over-
bracht namens de Gereformeerde leden uit Hengelo,
sprak als laatste ds. Doude van Troostwijk uit Eerbeek
die geen afscheidswoord hield omdat dat al geschied
was, maar de gemeente Hengelo kon verzekeren dat zij
een goede dominee kregen die echt hart voor zijn werk
heeft.
Ds. Jansen bracht de dank over namens de kerkeraad
aan ds. Wiersma en Gerbrandy voor hun werk tijdens de
vakature waarna tenslotte ds. Kabel alle sprekers dank
bracht voor hun woorden. De eenheid van Gods werk
is ons uitgangspunt, zo verzekerde ds. Kabel en was blij
met de blijken van medeleven. Er was reeds veel ge-
daan door de Hervormde gemeenten en hij was daar
dankbaar voor vooral ook voor de tegemoetkomingen
van ds. Jansen die hem in vele dingen reeds wegwijs
hadden gemaakt. Tenslotte hoopte hij met zijn gezin nog
vele jaren in Hengelo te mog enzijn.

Ralley motoren
De tweede internationale ralley voor motoren van een
oude jaargang zal dit jaar plaatsvinden te Dieren en in
Hengelo Gld. De Veteranen Motoren Club Nederland
organiseert in samenwerking met HAMOVE op zater-
dag 23 en zondag 24 september a.s. een internationale
ralley onder het motto: „Hengelo-Dieren-weekend-Hol-
land".
In de namiddag wordt een rit gehouden in de omgeving
van Dieren, de Posbankrit, terwijl op zondag 24 sep-
tember in Hengelo de Hengelorit wordt verreden. De
ritten die 50-60 km lang zijn, gaan over een goed ge-
pijlde route en goed berijdbare wegen door het prachtige
natuurschoon van o.m. de Posbank en in de omgeving
van Hengelo. Met het programma is rekening gehoudon
met vrouwelijke deelneemsters die zullen nl. een spe-
ciale attraktie hebben met deze rit.
In Dieren zal zaterdags gestart worden vanaf hotel
Laag Soeren terwijl zondags vanuit Hengelo gestart
wordt vanaf manege De Gompert. Het meest aantrek,
kelijke zal voor de belangstellenden zijn het defilé zon-
dags door het dorp Hengelo wat men bij de VMC het
concours d'Elegance noemt.
Aan deze ralley zullen motoren deelnemen in vier ver-
schillende klassen nl. tot en met 1914, tot en met 1925,
1930 en motoren die 40 jaar oud zijn. Voor de Achter-
hoek zal dit weer een aantrekkelijk schouwspel worden.

'Steeds Sneller'
De postduivenvereniging Steeds Sneller hield voor haar
leden een vlucht vanaf Hasselt, de afstand bedroeg plm.
135 km, de duiven werden om 11.00 uur gelost.
De uitslagen van deze vlucht waren: G. J. Kempers
13.37 uur; B. A. Kempers 13.48 uur; J. Teunissen 13.50
uur; G. Braakhekke 13.53 uur; G. Arendseri 14.01 uur;

. v. d. Toorn 14.05 uur; H. Harmsen 14.05 uur; G.
Geijker 14.11 uur; H. Tuenter 14.13 uur; H. Jansen
14.13 uur; A. A. Smits 14.16 uur; G. Mentink 14.20 uur.



Gevraagd per l oktober:

flinke hulp
VOOR DE WINKEL

eventueel ook halve dagen.

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

PIT
(Protestants Interkerkelijk Thuisfront)

kollekte 11 t.m. 16 sept.

Giro 5163, PIT, Rijswijk (Z.H.)
PIT BESTAAT 25 JAAR

We willen u opwekken dit werk te steunen.

De plaatselijke PIT-afdeling.

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden
nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

ZONDAGMIDDAG 10 SEPTEMBER

VORDEN l -

KLEIN DOCHTEREN l

Gemeentelijk Sportpark

aanvang 14.30 uur.

My home
is my castle
Maar of U nu in „een kasteel van
een huis" woont of in een meer
normale woning.
In een bungalow of een flatetage
Wij weten altijd met ruimte te
woekeren en willen graag Uw
KAMER(inrichtings)DIENAAR zijn.

Wist u
DAT WIJ UW OUDE

MEUBELEN WEER

STOFFEREN ALS NIEUW ?

Vraag eens prijsopgaaf,
het valt u beslist mee.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN /UTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPEN EN
SLACHTKONIJNEN

J. Bruggeman
Pluimveehandel
H. Postelweg 12, Lorhem
Telefoon 05730-1560

Te koop: Eetaardappelen.
Joh. Wesselink, Kranenburg

Te koop: 2000 kistjes, ge-
schikt voor alle doeleinden
10 cent per stuk.
APTITO N.V. Burg. Gallée-
straat 65, Vorden

VOOR UW

drukwerk

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen Wj pick-
nickplaats Wildenborchseweg

Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

7 sept. Vordens Dameskoor in het Jeugdcentrum
10 sept. Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen
11 sept. Ledenvergadering vogel ver. Ons Genoe-

gen '68 in „'t Wapen van Vorden"
14 sept. Herv. vrouwengroep Linde
16 sept. Oriëterings avondwandeling in Linde
19 sept. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
19 sept. Nutsledenvergadering Jeugdcentrum
21 sept. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
22 sept. Nutsfloralia in het Jeugdcentrum
22 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Nutsfloralia in het Jeugdcentrum
25 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis in

de landbouwschool
3 okt. Nutsavond in hotel Bakker
5 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

19 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
24 okt. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
7 nov. Nutsavond Jeugdcentrum

21 nov. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
19 dec. Kerstfeest NCVB

IN HET EERSTVOLGENDE NUMMER

VAN CONTACT KOMT EEN

BELANGRIJKE ADVERTENTIE VAN DE

VORDEN SE MARKTVERENIGING !

Won ingbouwveren iging
'ThlliS BeSt' Hengelo-Vorden

BEKENDMAKING
Het bestuur van de woningbouwvereniging „Thuis Best" maakt na over.
leg met de gemeentebesturen van Hengelo (Gld.) en Vorden, het volgende
bekend:

1. Met ingang van l september 1972 zullen i.v.m. het buitenwerking stel-
len van de woonruimtewet 1947 de woningen welke eigendom zijn van
de hierboven genoemde bouwvereniging, worden toegewezen door het
dagelijks bestuur van de woningbouwvereniging „Thuis Best" na inge-
wonnen advies van de plaatselijke kommissies.
Deze kommissies zijn als volgt samengesteld:
Voor Hengelo:
de heer E. L. v. d. Broek . de heer G. J. Hiddink.
Voor Vorden:
de heer W. B. J. Lichtenberg - de heer J. W. M. Gerritsen.

2. Aanvragen om woonruimte kunnen alleen schriftelijk worden gericht
aan het kantooradres van de vereniging, t.w.:
Voor Hengelo:
Administrateur de heer J. W. M. v. Ree, Kerkekamp 23a, Hengelo.
Voor Vorden:
Opzichter A. H. Leeflang, Het Gulik l, Vorden.

De spreekuren van de plaatselijke kommissies zullen als volgt worden
gehouden:

Hengelo:
l x per maand op de Ie vrijdag van de maand in het gemeentehuis van
7 - 8 uur.

Vorden:
l x per maand op de eerste maandag van de maand in het Jeugdcentrum
van 7 - 8 uur. (Voor het eerst op maandag 2 oktober a.s.)

Adverteer in Contact

ONS STRIPVERHAAL DEEL 24 — 7 september 1972

4 HET BI90N DUEL
(JffW/Jf

me nvsetfoken?
ten '^ wTefartftfJk zdprobeer erachter te komen niet

'el ze z'w en /^~^^ M welke
be- *-J*—'^=^ horen'

luister naar fffff. s root omernoom!
Jk ten Mhlo Wl! M het) srole

vrienden iïde fiode mannen!]k kont
otn vrede, ff lef om sfryd

tetofaen!
Mee!

Het ZM Htows! Met wn
hoofdman toünü

öatantakent WMoBil!De bleekwzichten hadden drie
wasem met voedsel beloofd'.De ttwr w frewert reed5

tetim sewcHt!rode mannen verhongeren! De
banken hebben hunwoord niet
whovden. Vóór de ochtendiïn-
breekt zal ik het fort ver-,

commandant niet Ie
vert wat iïi heeft be

öeeïons nos enkele daten t'JdfPe J/i hoon fat ze er voor het aanbreken v^nde
lullen komen dd$zullentwAnders zul- ,^ lende

mannen in het fort
ótervenfpit is tifj

woord! Ho w!

dan!Mam
t rek je ff l3ff!


