
Donderdag 24 september 1970
32e jaargang no. 25

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 120586;

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink Bloemendienst

Kapel Wildenborch
Geen dienst in verband met de Bloemendienst in
de dorpskerk

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. W. Kats te Apeldoorn

19.00 uur ds. H. Bade te Doorn

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
Van der Schoot, telefoon (05752) 1487
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

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 Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1337. ge-
beld worden

Geboren: Magdalena Jozephina Maria, dochter
van P. A. J. M. van Alen en H. Wolferink; Fran-
cis Dinand, zoon van F. M. J. Wellink en P. H.
Willemsen; Miranda Petronella Wilhelmina, doch-
ter van G. J. Jansen en G. Waasdorp; Els, dochter
van F. van Baaren en M. H. B. van Abeelen.

Ondcrtroiin'd: H. Bosman en B. H. Bogchelman;
F. J. Meddeler en M. Jansen; E. E. S. Eijkelkamp
en J. M. A. Hubers; H. A. Kramp en H. B. te
Kamp.

Gehuwd: H. R. R. V. Froger en T. C. O. Barones
van Dorth tot Medler.

Overleden: Aaltjen Heijink, echtgenote van H. J.
Hissink, 81 jaar.

Geslaagd
W. Eggink en G. te Slaa, werkzaam in Super-
markt Albers, slaagden voor het examen kassière
van het centraal onderwijsinstituut voor het levens-
middelenbedrijf te Driebergen.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond evangelisatie-
bijeenkomsten in het Nutsgebouw

ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

21-28 sept. Aktie PAKSU
statiegeld-aktie schooljeugd

24 sept. Jaarvergadering Jong Gelre in
,,'t Wapen van Vorden"

25 sept. Aktie PAKSU
orgelconcert in de Herv. kerk

25 sept. Volksfeest Linde
26 sept. Volksfeest Linde
27 sept. Rally voor auto's Jong Gelre
30 sept. Modeshow fa Visser in hotel

Bakker
1 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
2 okt. Propagandafeestavond Bond voor

Staatspensionering Nutsgebouw
3 okt. Oriënteringsrit buurtver. Delden
3 okt. Aktie PAKSU

1. voetbalwedstrijd achter de
gymzaal

2. bazar in het Nutsgebouw
3. autowassen op het marktplein

10 okt. Bal voor gehuwden in café-rest.
Eykelkamp, Medler

12 okt. Ned. Bond van Plattelandsvr.
13 okt. Vergadering Chr. Vrouwenbond

in zaal Eskes
15 okt. Ringnajaarsvergader. Jong Gelre
15 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
26 okt. Bloedafname ^^ode Kruis in de

Landbouwscho^P Hengeloseweg
28 okt. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
29 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
14 nov. Sokkenbal JongGelre bij de Pauw

te WarnsveldJ^
14-15 'nov. Vogeltentoonstelling „De Vogel-

vriend" zaal Schoenaker
18 nov. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
27-28 'nov. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

l 5 dec. Ring sport- en spelavond Jong
Gelre

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen-
bond opende haar komende winterseizoen in zaal
Eskes met een lezing van mevrouw v. d. Bold uit
Assen over het onderwerp: Minder haast, meer
tijd. Op boeiende wijze gaf spreekster weer dat in
deze tijd, ondanks moderne hulpmiddelen, op al-
lerlei gebied men nog in tijdnood is. De mens is
slaaf van zijn agenda, leeft voortdurend in angst
en spanningen. Veel ziektes worden hierdoor ver-
oorzaakt en het aantal slachtoffers stijgt onrust-
barend. Wanneer een ieder zich toelegt om tot
de zo nodige rust te komen, zou dat niet alleen
heilzaam zijn voor hemzelf maar ook grote invloed
hebben op zijn naaste en op zijn gezin.
Na bespreking van dit onderwerp werd het winter-
programma doorgenomen. De vergadering, die on-
der leiding stond van mevrouw Berenpas-v, d.
Kamp, was zeer goed bezocht.

L.R.V. „De Graafschap"
Zaterdagmorgen hield de landelijke rijvereniging
De Graafschap samen met de rijvereniging De
Ros uit Hengelo een samengestelde wedstrijd,
's Morgens werd de dressuur verreden op de wei
van de heer D. Jansen, 's Middags was het sprin-
gen aan de beurt en tenslotte werd de cross ge-
houden op het terrein van het landgoed De Kiefs-
kamp dat door de heer Van den Wall Bake be-
schikbaar werd gesteld.
Mede door het prachtige weer trok vooral de cross
nogal wat publiek. De prijsuitreiking was 's avonds
bij hotel Bakker. De voorzitter, de heer J. Wagen-

voort, dankte hierbij de heer Van den Wall Bake
voor het beschikbaar stellen van het crossterrein
en de heer Jansen voor het beschikbaar stellen voor
de wei waarop de dressuur en het springen plaats
vond. Ook dankte hij speciaal de oudere leden voor
de door hen verrichtte hulp. Hierna reikte hij de
prijzen uit.

Nutsmelodicaclub
Onder leiding van de heer D. de Boer gaf de
Nutsmelodicaclub uit Vorden vrijdagavond een
concert voor de patiënten van Het Groot Graffel
te Warnsveld. Een twaalftal nummers (zang en
muziek) werden op vlotte wijze ten gehore ge-
bracht.

De patiënten welke enkele bekende wijsjes kenden
zongen uit volle borst mee. Een 32-tal jongens en
meisjes van de oudere garde hadden dan ook alle
eer van hun werk. Zij werden fijn onthaald en de
heer De Boer mocht een enveloppe met inhoud in
ontvangst nemen. De patiënten waren vol lof over
deze mooie ontspanningsavond.

Spelers brachten krentebrood
Ter gelegenheid van de geboorte van een zoon
werd de familie R. Eggink vrijdagavond verrast
door een reuzenkrentebrood dat werd aangeboden
door het derde elftal van Vorden. Vorig seizoen
was Eggink aanvoerder van dit elftal en hoewel hij
thans niet meer speelt, meenden zijn oud-ploegge-
noten toch nog voor deze geste, die vanzelfspre-
kend zeer op prijs werd gesteld, te moeten zorgen.

PRINS JOHAN FRISO
Op vrijdag 25 september viert
prins Johan Friso, de tweede zoon
van prinses Beatrix en prins Claus
zijn tii'ccdc verjaardag.

PRINS CONSTANTIJN
Op zondag 11 oktober viert prins
Constantijn, de derde zoon van
prinses Beatrix en prins Claus zijn
eerste verjaardag.

Goed jaar voor VVV van Vorden
De VVV te Vorden is zeer tevreden over het af-
gelopen zomerseizoen, aldus vertelde ons de sekre-
taris G. W. Eijefkamp. ,,We hebben zelfs nog
meer vakantiegangers gehad dan vorig jaar, maar
misschien komt dit door het goede weer."

Het aantal pensions in Vorden is hetzelfde geble-
ven, hetgeen betekent dat Vorden nog steeds een
gebrek heeft aan goede pensions. De meeste huizen
in Vorden zijn niet geschikt om pensiongasten te
herbergen en de woning verbouwen dat wil men
niet, dat kost teveel aldus de heer Eijerkamp, die
mededeelde dat de gemeente Vorden in totaal be-
schikt over 13 pensions, hetgeen -neerkomt op 50
bedden. Hier zijn de hotels niet bij inbegrepen.

Daarnaast heeft men in Vorden momenteel twee
campings nl. De Reehorst en De Goldberg, terwijl
er bij de Wientjesvoort een kampeerpaspoortterrein
is (dit is een zgn. „primitief" kampeerterrein). De
Reehorst is in opkomst maar is nog geen ANWB-
camping. Volgend jaar zullen de voorzieningen
geheel volgens de iesen des tijds zijn, maar desal-
niettemin toonde de eigenaar, de heer Verkijk, zich
zeer tevreden over het afgelopen zomerseizoen. De
camping van de heer Pellenberg, De Goldberg,
was deze zomer goed bezet. In totaal kunnen in
Vorden op de kampeerterreinen vele honderden
vakantiegangers terecht. Zij die in Vorden gekam-
peerd hebben waren zeer enthousiast, aldus de
'heer Eijerkamp.

De bezetting van de zomerhuisjes was eveneens
goed. In totaal zijn er in Vorden ca 50 huisjes
die per week ongeveer 250 mensen ,,aan kunnen".
Zelfs momenteel verblijven er in de zomerhuisjes
nog vakantiegangers. Tot en met de herfstvakantie
gaat het zo'n beetje door, terwijl ook met Kerst en
Nieuwjaar vele huisjes nog bezet zijn (hier worden
dan de huisjes met cv-installatie bedoeld, ongeveer
15 stuks). Het is in de winter dan ook een prachtig
gezicht al die sneeuw op de dennen.

Om het toerisme in Vorden te bevorderen, dan is
er maar één oplossing nl. nog meer zomerhuisjes.
In het hoogseizoen (ca 6 weken) moeten we nog

vele vakantiegangers afwijzen. Meer tam-tam te
maken voor Vorden als toeristendorp heeft dan
ook weinig zin, we kunnen de mensen immers toch
niet herbergen, aldus de heer Eijerkamp.

,,Het is me wel opgevallen dat de vraag om de
vakantie door te brengen in de Achterhoek ieder
jaar meer en meer toeneemt. De mensen willen de
stad ontvluchten en genieten van de rust in de
Gelderse Achterhoek. Vaak Informeren de mensen
van tevoren wel of er door de plaatselijke VW
een attraktief zomerprogramma wordt geboden.

Van groot belang is dat ieder VW-kantoor in
de Achterhoek maandelijks een lijst krijgt met daar-
in een kompleet overzicht van de verschillende
evenementen die er plaatsvinden. Is er dan bv. op
gegeven moment in Vorden niets te doen, dan
kunnen we de vakantiegangers vertellen dat er op
die en die avond in Ruurlo, Doetinchem of waar
dan ook wel wat te doen is."

,,De plaatselijke middenstand merkt het zeer goed
dat er in de zomer veel vakantiegangers zijn. In
grote lijnen kunnen we stellen dat een ieder hier-
van een ,groot of klein graantje meepikt. Het is
dan ook geen wonder dat de WV veel medewer-
king ondervindt van de middenstand", aldus de
heer Eijerkamp.

,,Wat me is opgevallen, is dat de gasten meer en
meer gaan fietsen. Hier bestaat nog de mogelijk-
heid een rustig fietstochtje te maken. Natuurlijk
is wat Vorden betreft de wekelijkse achtkastelen-
tocht ook een goede propaganda voor fietsen. De-
ze zomer hebben gedurende de maanden juli en
augustus in Vorden ca 875 mensen aan deze tocht
langs de kastelen deelgenomen. Dit is wel minder
dan vorig jaar, maar hierbij zij opgemerkt dat deze
zomer tweemaal de tocht vanwege het slechte weer
geen doorgang kon vinden. Met de avondwande-
lingen die de VW in juli en augustus elke maan-
dagavond organiseerde, wilde het niet lukken. In
het afgelopen seizoen hebben slechts 91 personen
hier aan meegedaan. Vroeger liepen er nog wel in-
woners uit Vorden zelf mee, maar dat is er tegen-

woordig niet meer bij. Persoonlijk vind ik dit zeer
jammer, want tijdens een wandeling valt er in de
omgeving van Vorden van veel natuurschoon te
genieten. Men komt dan nog eens op plekjes die
men normaliter niet kan bereiken", aldus de heer
Eijerkamp.

,,Het absolute hoogtepunt tijdens het VVV-zomer-
seizoen in Vorden was ongetwijfeld het optreden
van de Portugese dansgroep. Ongeveer 800 perso-
nen waren op de been om deze wervelende dans-
show van nabij mee te maken. Het VVV zou gaar-
ne zien dat er het volgend jaar, natuurlijk in sa-
menwerking met de plaatselijke boerendansgroep
De Knupduukskes, weer een dergelijke groep in
Vorden zou optreden. De financiën spelen echter
een grote rol. Misschien is dit ook wel aan ons zelf
te wijten want de entree's (f l,— per persoon)
tijdens het optreden avn de Portugese dansgroep
waren in feite veel te laag", aldus de heer Eijer-
kamp, die er wel op wees dat bij dergelijke dingen
het weer een grote rol van betekenis speelt.

,,De boerenbruiloften in Vorden sloegen ook deze
zomer aan. Speciaal de vakantiegangers, voor wie
dit natuurlijk in de eerste plaats worden georgani-
seerd, zien liever een optreden van een folkloris-
tische boerendansgroep dan bv. één of ander gezel-
schap. Gedurende twee avonden werd de afgelo-
pen zomer een touwtrekkampioenschap georgani-
seerd, hetgeen ook vele bezoekers trok."

De heer Eijerkamp toonde zich wel teleurgesteld
over het bezoek aan het optreden van de militaire
kapel van de mariniers. ,,En het concert was toch
zo mooi", verzuchtte hij.

,,De heer Dirk Jansz. Zwart gaf twee avonden een
concert in de Hervormde kerk. Deze concerten
mochten zich in een goede publieke belangstelling
verheugen. Al met al kan ik niets anders konklu-
deren dan dat het wat Vorden betreft in toeris-
tisch opzicht een een zeer goed seizoen is geweest.

Voor volgend jaar zou ik wel willen dat er in
Vorden eens iets wordt gedaan op het gebied van
verlichting bv. tuinverlichting, kerkverlichting of
iets van dien aard, maar of dit hier te verwezen-
lijken is valt te betwijfelen", aldus de heer Eijer-
kamp.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

LITERFLES 1068 GRAM

Colombo
koffiemelk

SLECHTS

139
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
VLEESRIBJES

500 gram

voor slechts

128
EEN HEEL KILO IQfl

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET 198

FIJNE VLEESWAREN:

BOTERHAMWORST

BOERENMETWORST

GEKOOKTE LEVER

150 gram 59

150 gram 89

100 gram 89

ea putte
PRIMA CHAMPIGNONS

GEKOOKTE BIETJES

MALSE SLA

VOL SAPPIGE
SINAASAPPELEN

200 gram 109

500 gram 39

2 kroppen 59

10 voor 169

ZEEUWSE KLEIAARDAPPELEN

PANKLARE RODE KOOL

HEERLIJKE HANDPEREN

5 kilo 119

19

2 kg 89

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

ZOUTE STICKS
2 zakjes voor

Potato of paprika CHIPS
reuze baal voor

Heerlijke KERSENBONBONS
150 gram

Luycks SLASAUS
van 150 voor

Grote pot KNAKWORST
van 198 voor

Zoete importwijn Donna Rosa of
Muskateller 1,6 liter

Pico magere chocolademelk
literfles voor

Van Houten candy bar
Caravelle, Almond Joy of
Powerhouse 3 stukjes

79
79
115

139
179

79

69

VAN UNOX: LITERBLIK

Erwtensoep
GEEN 199 MAAR 169

Literkruik
Frambozen-
bessenwijn
deze week

voor

198

3/4 literpot
ZILVER-
UITJES

geen 109 maar

89

Royale zak vol

ZOUTE
PINDA'S

geen 89 maar

69

Superunie

POEDER-
KOFFIE

pot a 200 gr.

350

Literblik

PERZIKEN
nu

slechts

129
GROTE FLES GREEN SPOT

Limonade
ZONDER PRIK VAN 82 VOOR

UP
DRANK

^flessen

79

Classe Royal
BIER

krat a 24 fles-

jes voor

Frambozen of

sinaasappel
LIMONADE

van 98 voor

525 79

Ovaal blik
haring in

tomatensaus
van 109 voor

95
MAGGI

Groente of kippesoep
2 ZAKJES GEEN 98 MAAR

KWATTA

4 zware repen
MET GRATIS REEP SAMEN VOOR SLECHTS

Appelmoes 79

Div. kleuren
KI-KI

SHAMPOO
per flacon

Blik Unox
Frankfurter

KNAK-
WORST

98

Beker Rinse
APPEL-
STROOP

van 79 voor

65

2 blikjes

SOEP-
BALLETJES
van 148 voor

125

Doosje

VANILLE
SUIKER

geen 49 maar

39

Groot pak

SPECULAAS

normaal 98

nu

89

Doos a 400 gr.

LANGE
VINGERS

nu voor

189

Groot pak
400 gram
heerlijke
BI S K WIE

99

De kinderen

zijn er dol op
CHOCO-AS

nu per pak

115

Div. soorten
Van Welzen

KOEKJES

geen 95 maar

79

Oersterke

GRIJZE
DWEIL

voor slechts

79

ELK 2e BLIK 49



Met vreugde geven wij
kennis van de geboorte
van onze dochter

ILSE
L. Smit
Chr. Smit-

Vruggink
Vorden, 20 september '70
Dorpsstraat 10

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje

Herman Reinder
Wij noemen hem

HARALD
H. Meenink
G. Meenink-Oonk

Vorden, 16 sept. 1970
Dorpsstraat 28

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons zil-
veren huwelijksfeest ont-
vangen, betuigen wij on-
ze hartelijke dank.

H. Schoenaker
A. Schoenaker-

Holtslag
Vorden, september 1970
H. K. van Gelreweg 22

TV-TAFELS
vele modellen
v.a. ƒ 49,50

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. H86
Vorden

Te koop: l jongensfiets
(4 tot 8 jaar) ; l autozitje
De Hanekamp 11

Te 'koop wegens bedrijfs-
beëindiging: l kantel-
ploeg; harkschudder; 3
veldeggen; meelkist;
melkbussenrek; stortkar
en een partij golfplaten.
H. J. Bouwmeester,
Klein Windenberg

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. Almenseweg
7, Vorden

Te koop: Opel Rekord
1965 56.000 km gelopen
G. H. Woltering, Het
Hoge 23, Vorden

VOOR

ISOLATIE-
MATERIAAL

uit voorraad leverbaar

nergens zo laag
in prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop wegens ophef-
fing van het bedrijf:
Een 4-jarig paardje
(merrie, donkerbruin).
Tevens luchtbandenwa-
gen en tuig en een goed
onderhouden auto merk
Opel Rekord 1965.
A. Woltering, Burg. Gal-
léestraat 18 Vorden, te-
lefoon 1746

Te koop: l dragend var-
ken Ie worp a. d. telling
H. Boersbroek, Branden-
borchweg 6, Vorden

Te koop: Kolenkonvek-
tor grijs in goede staat
en Kaptein Mobylette 4
maand oud. Bhömer, Den
Bramel 51, Vorden

MKXKKI^^

Getrouwd:

Mr. H. R. R. V. FROGER
en

Jonkvrouwe Th. C. O. Barones
VAN DORT H TOT MEDLER

g
; Vorden, 19 september 1970
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en
ANtfE JANSSEN

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatsvinden op zaterdag 26
september a.s. om 14.00 uur ten gemeen-
tehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om H.30 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, september 1970
't Jebbink l - Raadhuisstraat 8

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in café-
rest. ,,'t Wapen van Vorden' (F. Smit)

«pjesefêeesefe^^JSïeeeie^e^ îeeeieBBS^^eiejese^
|| HARRY MOMBARG
< en
| RIA HAVERKAMP

'hebben het voornemen 30 september a.s.
m het huwelijk te treden.
Het burgerlijk huwelijk zal voltrokken
worden in het gemeentehuis van Vor-
den om 13.30 uur.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om H.00 uur in de R.K. kerk te
Kranenburg-Vorden.

Vorden, september 1970
Ruurloseweg 68 - Ruurloseweg 69
Voorlopig adres: Ruurloseweg 68, Vorden

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal '<
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Xy^^

VO BAL PRJIKELEH

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds docltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. D. Pardijs
Strodijk 10

Te koop: Citroen Dyane
bouwjaar 1970 in staat
van nieuw. W. Oortgie-
zen, Almenseweg 39 a,
Vorden

Gevraagd: Een hulp in
de huishouding voor hal-
ve dagen of enkele hele
dagen p. week. H. G.
Harmsen, Schoolstraat 6
Vorden

Inplaats van kaarten

Op maandag 28 september hopen onze
lieve ouders

G. BERENPAS
en
H. J. BEREN PAS-EI J ERK AM P

hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Hun dankbare kinderen,
Alies - Carel
Jan - Edith

Vorden, september 1970
,;de Koning" Mosselseweg 8

Gelegenheid te feliciteren van H.30 tot
15.30 uur in café Schoenaker Kranen-
burg Vorden.

II

Diepvries
Zelf bereiden en bewaren in een
betrouwbare

DIEPVRIEZER
Diepvrieskist 150 liter inhoud

399)-
Diepvrieskist 220 liter inhoud

499,-
Diepvriezers, kisten en kasten van 150 tot 500
liter kunt u zien in onze showroom boven de
winkel.

Daar staat ook de nieuwste automatische
BBC diepvrieskist

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Mode najaar 1970
IONGENSJACKS EN
JASSEN MET
BONTVOERING
LEUKE KOLLEKTIE
VLOTTE MODELLEN BIJ

RAADHUISSTR.. VORDEN

SIR EDWIN MANNENMODE

TRUIEN,

VESTEN,

PULLOVERS,

PULLI'S
EN SWEATERS

mannenmode in zuiver
scheerwol

Wapen- en sporthandel

artens
stttde doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

PEUGEOT BROMFIETSEN
ZEER VOORDELIG IN PRIJS

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

Wordt het
mini

midi
maxi

Het wordt u getoond op onze

modeshow
in zaal Bakker te Vorden op
woensdag 30 september a.s.
's avonds 8 uur.

U aangeboden door:

iet medewerking van:

FA KRONEMAN - HOEDEN
FA JANSEN - SCHOENEN

Entree ƒ 2,50 (inkl. koffiekoinplet).

Kaarten verkrijgbaar bij bovengenoemde
zaken

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. haaskarbonade
500 gr. ribkarbonade
500 gr. schouderkarb.
500 gr. doorregen vlees

275
500 gr. vet spek
200 gr. boterhamworst
200 gr. tongeworst

Rund- kalf s- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

VERLOTING FLORALIA
De prijzen zijn gevallen op de volgende lot-
nummers:

De prijzen kunnen tot 28 september a.s. af-
gehaald worden in het Nutsgebouw, daarna
tot l december bij mevrouw Hesselink Mo-
len weg 15

c^>**6.

**£&*>#

ijtonen,
wat mode is. internationaal l

Wullink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker

\f 2,90 per kilo
Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

Te koop: Eetaardappelen
Joh. Wesselink Kranen-
burg

Gevraagd wegens huwelijk der
tegenwoordige:

NET MEISJE
voor de huishouding; voor 5 mor-
gens; zaterdags vrij.

J. H. KUYPERS
Dorpsstraat 12 - Telefoon 1393

Vordense
Marktvereniging

OP VRIJDAG 2 OKTOBER A.S. WORDT IN
VORDEN DE GROTE

najaarsmarkt
GEHOUDEN.

Een bezoek aan de:c markt is altijd de moeite
waard.

SPECIALE ATTRAKTIE VOOR DE
VORDENSEINGEZETENEN:

Ter gelegenheid van deze markt tevens trekking
van de 64e verloting ter bevordering van het
marktwezen en andere agrarische belangen in de
gemeente Vorden.

Hoofdprijs

een rund t.w.v. ƒ 1000,—
Verder:

Shetland pony, biggen, bromfiets en een
keur van andere prijzen

Verl. ggk dd Min. v. Just. dd 12 juni 1970 nr. LO 690-067-091.
Uitg. 8500 st. Pr. p. lot ƒ l,—.

Loten verkrijgbaar: Beatrixlaan 8; wederverkopers (zie raambiljet-
ten) en op de markt.

De Vordense Marktvereniging.



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

Raden maar,
tellen maar!

Hoeveel vitamine C
tabletten zijn er in onze
etalage?
Voor de 5 gelukkigen die het
juiste aantal of het dichtst bij dit
aantal zijn

1 ZILVEREN MUNT VAN ƒ 10,-
Tot en met 10 oktober a.s. staat
in onze winkel een bus voor brief-
jes met naam en adres.

Uitslag in Contact van H oktober
a.s.

DROGISTERÜ

***?«V$
J. M. van der Wal & Zn

gediplomeerd drogist

Bloeniendienst
IN DE HERVORMDE KERK

A.si. zondag 27 september, aan-
vang 10.00 uur.

Medewerking: Het combo uit
Vorden, orgel en trompetten.

Voorganger: Ds. J. C. Krajen-
brink.

De kinderen van de Zondagsschool brengen
na de dienst een bloemengroct aan zieken en
hoogbejaarden.

Er is in de Herv. kerk ook dienst om 8.30 uur.
Geen dienst in de kapel Wildenborch i.v.m.
de Bloemendienst.

AVG - NKV
AFDELING VORDEN

Sluit u nu aan bij de georgani-
seerde vakbondsleden. Geeft u nu
op als lid van een vakbond.

Door éénheid en organisatie be-
reikt men méér l

Opgave bij de sekretaris

TH. MELLENDIJK
Zutphenseweg 33 - Vorden

TIJDELIJK 15% KORTING OP ALLE

WMF pannen
zowel effen als gedekoreerd

ROESTVRIJ STAAL

voor alle warmtebronnen.

Komt u vrijblijvend eens kijken?

Zolang de voorraad strekt:

22-delig porcelein tafel-
servies wit mei zilverlijn
49J5

Roerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Enkele tips uit
onze nieuwe
na j aarskollektie

DAMES
COL-PULLOVERS
lange mouw, moderne kleuren

13,95

LANGE DAMESVESTEN
zonder mouw, moderne kleuren

16,95

lang model, met bijpassende riem
moderne kleuren

22,90

RAADHUISSTR.. VORDEN

m

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
VERKOOP VAN FRUIT

JAMES GRIEVE
heerlijke hand- en moesappel

a ƒ 4,50 per kist
eerste kwaliteit.

Alle dagen (ook 's avonds) ver-
koop ten huize van J. Lucassen,
Ganzensteeg 2, Vorden

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

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
J. W. LUCASSEN
Ganzensteeg 2 - Vorden - Telefoon 6811

PAKSU - PAKSU - PAKSU - PAKSU - PA

| Concert
: Hervormde kerk

co
C

VRIJDAG 25 SEPTEMBER *
21.15 UUR

Bert Matter - orgel
Hans Meyer - hobo

C/5

d,

Entree ƒ 1,50, kinderen f 1,-

X
Co
G

co
C

2 deurs
linnenkast

half lig - half hang; maat: 180
hoog - 100 breed - 50 diep

in maeoré nu ƒ 129,-
in wit lagué ƒ 155,-
(zelf montage f 10,— reduktie)

Kijkt u maar bij

PAKSU - PAKSU - PAKSU - PAKSU - PA

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor de liefhebber
AANRECHT

175 cm lang, bestaan-
de uit 2 onderkasten,

l lade, l droogrek.
Roestvrijstalen blad

met afdruipvlak, iets
beschadigd doch niet

opvallend

Kompleet slechts
ƒ 345 —

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Schoolstraat 6 Vorden

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Te koop gevraagd: Olie
haard, grote kapaciteit
Telefoon 05753-1829

BLOEMENTAFELS
BIJZETTAFELS

MIMISETS

enorme keuze bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

kent alle kleine
grote keukenwensen

KEUKENS
uit voorraad leverbaar
en nergens zo laag in

prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Ln onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Bent u aan een nieuwe
KEUKEN

toe. Wij verstrekken u
alle gewenste inlich-
tingen en doen u prijs-
opgaaf zonder enige

verplichting
BEL Tel. 05752-1486

Ook komen wij bin-
nenkort met keukens
e.d. op de Vordense

Verlotingsmarkt.
Gaarne tot ziens

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Makel.- en assur.kantoor
ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Dit is stof

kwaliteits-

èn prijs-
bewuste

stof zuigers zoeksters
ERRES SLEDESTOFZUIGER ƒ 179.
TIJDELIJK INRUILPREMIE ƒ 20.

U BETAALT NU BIJ ONS ƒ 159.-
Wat krijgt u daarvoor?
'n Stofzuiger met een ongekende zuigkracht, die bovendien nog
constant blijft tot de stofzak helemaal vol Is.
(En deer gaan heel wat zuiguurtjes overheen) Mét handig drie-ïn-
een-mondstuk, mét vakje voor 5 meter snoer, mét een stof-
indicator.
Dat we al deze punten van de Erres sledestofzuiger allesbehalve
uit onze duim zuigen zullen we u bij een bezoekje aan onze zaak
graag bewijzen.

GENK VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Alle
drukwerken

voor handel

privé en industrie

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

5
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Wij exposeren op de Jaarbeurs v. h. Oosten

Stand nr. 29
Hal A

Manus-
Holland
N.V.

Vele
beurs-
akties:

"Bosch-Manufrost diepvriezers
„ combïkasten
„ koelkasten
„ vaatwassers
„ wasautomaten

Het wereldbekende merk BOSCH gekombineerd
met de vertrouwde MANUFROST SERVICE.

HOGE BEURSKORTINGEN

Bij elke diepvriezer een gratis scalapparaat
(voor het dichtplakken van plastic zakjes)
t.w.v. ƒ 57,50

Bij aankoop van een wasmachine
10 kg TIST waspocdcr cade.ni.

De Bosch-Manufrost diepvriezer GT 500
(500 liter) van ƒ 1260,- wordt op de Jaar-
beurs van het Oosten voor een speciale prijs
verkocht (inkl. gratis sealapparaat)

Op de beurs demonstratie met het scalapparaat en
demonstratie vaat wasmachines.

Reserveer een middag cn-of avond voor een kijkje
op de Jaarbeurs t\in het Oosten.

Voor geïnteresseerden i>n onze stand stellen wij introduktiekaarten
beschikbaar. Bij inlevering van deze kaart aan de kassa van de
Jaarbeurs wordt u een gratis toegangsbewijs verstrekt.

V.L.C. „De Graafschap" G.A.
HENGELO (G.
VORDEN

LINDE, RUURLO,



Donderdag 24 september 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 25

Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden brengen, ingevolge artikel 12, lid 2
van de Wegenwet, ter openbare kennis, dat
het raadsbesluit dd. 21 april 1970 nr. 24 tot
onttrekking aan het openbaar verkeer van
diverse weggedeelten in Linde is goedge-
keurd bij besluit van Gedeputeerde Staten
van Gelderland dd. 14 september 1970 nr.
2124-42-1212.

Evengenoemd goedgekeurd besluit ligt van-
af 25 september 1970 gedurende 14 dagen
ter gemeentesekretarie, afd. Algemene Za-
ken, ter inzage.

Vorden, 24 september 1970.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

Nutsfloralia
De 45ste Nutsfloralia welke vrijdag en zaterdag
in het Nutsgebouw werd gehouden, heeft alle re-
kords geslagen. Nog nimmer werden zoveel in-
zendingen geteld als thans het geval was.
Tot de inzendingen welke show aan deze tentoon-
stelling gaven, behoorden ongetwijfeld de prach-
tige dahlia-inzending van de bloemisterij van de
heer G. Aartsen uit Harderwijk met soorten als
Giraffe, Top Mix, Onkel Johannes, Golden Vic-
tory welke een prachtige intrede vormde tot deze
tentoonstelling.

Ook de prachtige kdllektie bloemen van de bloe-
misterij Wehmezicht van de heer Klein Haneveld
uit Aalsmeer bracht kleur en fleur aan deze ex-
positie. Beide inzenders deden buiten mededinging
van de prijzen mee.
Het was voor de juryleden voor de bloemen en
planten een geweldig werk, waarvoor zij ruim 4
uur nodig hadden om alles naar waarde te schat-
ten, naar kleur en rangschikking. De juryleden t.w.
de heer Vreman uit Lochem, de heer Dijkman uit
Borculo, de heer Knol sr uit Gorssel, de heer Ket-
telerij uit Vorden, alsmede de dames Hulstijn-
Masselink, Koop-Sessink, Emsbroek-Klinkenberg,
Bakker-Jansen en mevrouw Brandenborg hebben
dan ook alle eer van hun werk gehad om alles in
goede banen te leiden.

Ook de juryleden van de stekplanten t.w. de he-
ren L. Wesselink en P. de Rijk en mevrouw Harm-
sen-Schimmel hadden niet minder een omvang-
rijke taak.
's Avonds om 9 uur werden de prijzen door me-
vrouw Albers-Bloemendaal uitgereikt. Hierbij her-
dacht zij tevens wijlen de heer H. Wesselink die
zich vele jaren heeft ingespannen om de tentoon-
stelling tot iets moois te maken en steeds belang-
stelling hiervoor toonde. Tevens werden zonder
uitzondering alle medewerkenden door haar dank
gebracht voor alles wat zij in deze hebben verricht.
Uit haar handen ontvingen de heer Klein Hane-
veld en de heer Aartsen een enveloppe met inhoud

voor hun prachtige inzendingen. Naar ons werd
medegedeeld werd de gehele kollektie dahlia's
door de firma Aartsen aan de verschillende kerken
en de bejaarden- en verpleegtëhuizen in Vorden
afgestaan, welke geste zeer op prijs werd gesteld.
Het aantal erwten in een fles, waarvan de hoe-
veelheid moest worden geraden bedroeg 3108. Het
dichtst bij dit aantal was mevrouw Bargeman uit
de Wildenborch met 3103, zodat deze als winnares
uit de bus kwam.
Mede ter opluistering waren aariwezig het rad van
avontuur, een werpspel en een grabbelton. Ook
hiervan werd door de talrijke bezoekers van deze
tentoonstelling een druk gebruik gemaakt.
Het volijverige Nutsfloraliabestuur kan dan ook
met voldoening op deze zeer goed geslaagde ten-
toonstelling terugzien.

Afsluiting zwemseizoen
Zaterdagmorgen jl. hebben de trouwe bezoekers
aan het Vordense zwembad In de Dennen op waar-
dige wijze en onder flinke publieke belangstelling,
afscheid genomen van het zwemseizoen 1970. De
leden van de trimtroep hadden voor deze gelegen-
heid bewoners van het bejaardenhuis De Wehme
naar het zwembad gehaald om zodoende de be-
jaarden een plezierige ochtend te bereiden. Hierin
zijn de organisatoren volledig geslaagd.

Op deze zonnige zaterdag werd begonnen met een
polodemonstratie door jeugdige zwemmers, waarbij
bij wijze van uitzondering de scheidsrechter plaats
had genomen in een roeibootje. Helaas leidde de
arbiter deze wedstrijd op bedroevende wijze zodat
de poloënde jeugd zich op gegeven moment op hem
stortten zodat de brave man met boot en al in het
water terecht kwam. Dit tot grote hilariteit van de
aanwezigen. Hierna gaf mejuffrouw G. Hellewe-

gen enige duikoefeningen op de springplank ten
beste.

Tijdens dit zwemfeest waren de deelnemers ge-
kostumeerd. Door een jury werd het origineelste
kostuum gekozen waarbij vooral de gezusters Ham-
ster opvielen door hun leuke kreatie. Hoe een bad-
juffrouw anno 1900 zwemles gaf, werd getoond
door T. Oonk en H. Elbrink. Helaas moest ten-
slotte de leerling de badjuffrouw redden van de
verdrinkingsdood.
In de pauze werden de 65 + -ers door de fa Boers-
ma een kopje koffie aangeJ^den, dat zeer op prijs
werd gesteld. ^^

Na de pauze werd een fiets met raketaandrijving
gelanceerd en kwam uiteindelijk met berijder en
eigenaar in het water terecht. Ook was deze mor-
gen Neptunes in hoogst ^fen persoon aanwezig
om de geslaagde diploma T^zwemmers te onder-
scheiden, hetgeen met de nodige „plechtigheid"
geschiedde. Onder het motto geen woorden maar

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

daden mocht men hierna geld in het water gooien
met als doel een eventuele verlichting rond het bad
te bewerkstelligen. Jeugdige duikers doken pi m.
ƒ 70,— aan dubbeltjes, kwartjes en guldens op.

Tot slot van het zwemfeest werd er een polonaise
in het water gehouden waaraan een ieder die de
zwemkunst maar enigszins machtig was, kon mee-
doen. Badmeester Verstoep die dit jaar aan het
zwembad In de Dennen 165.000 bezoekers mocht
begroeten, blies hierna het seizoen 1970 af.
De organisatie van dit zwemfestijn, die bij de Trim-
troep '70 o.l.v. de heer Stijl in goede handen was,
kan terugzien op een zeer geslaagde ochtend die
zeer zeker voor herhaling vatbaar is.

Misschien zult u zich afvragen wat is nu die Trim-
troep '70? Welnu dit zijn enige mensen van mid-
delbare leeftijd, doch die nog jeugdig willen blij-
ven en daarom iedere dag in het zwembad hun
baantje komen trekken om zodoende niet vast te
roesten in de dagelijkse stoel. Een goed voorbeeld
dat door een ieder gevolgd moet worden, aldus
de trimtroep. Dit kan want ook in 1971 staat het
zwembad In de Dennen weer voor allen open.

Nieuws van
de kerken
BLOEMENDIENST IN DE HERV. KERK
A.s. zondag 27 september zal weer de jaarlijkse
Bloemendienst gehouden worden in de Herv. kerk.
Kinderen van de Zondagsschool (dorp, Medler-
Linde en de Wildenborch) brengen bloemen mee
naar de kerk. Voor de aanvang van de dienst kun-
nen deze afgegeven worden bij een van de ingan-

gen van het kerkgebouw. Het is de bedoeling dat
de kinderen tegen tien uur samen gezamenlijk met
de leiding de kerk binnenkomen. Na de dienst
worden dan de bloemen gebracht naar zieken en
hoogbejaarden. Er zal m deze dienst kort gepreekt
worden. Afgestemd ook op de kinderen. Aan deze
dienst hopen mee te werken het combo uit Vorden
Hope en Joy seventy; begeleiding samenzang, or-
gel en trompetten, voorganger is ds. J. C. Krajen-
brink. Er worden liturgieën gestencild.
(Zie de advertentie in dit nummer)

ORGELBESPELING
In het kader van de Vredesweek en de aktie PAK-
SU zal er een orgelbespeling gegeven worden door
Bert Matter, organist te Zutphen en wel op vrij-
dagavond 25 september na de koopavond. Aan-
vang kwart over negen. Graag maken wij u daarop
attent. Geniet van het orgelspel en steun de aktie
PAKSU. De bespeling vindt plaats op het fraaie
orgel van de Hervormde kerk. ^

(Zie de advertentie in dit nummer)

HUISKES
RIJDENDE SPECIAALZAAK
Hengelo - Ensdhede - Delden

Demonstreert 40 zig-zags in 10 merken w.o.
Elna, Bernina, Husqvarna, Ruear e.a.

TE VORDEN vrijdag 25 scpt.
van 18-21 uur op de markt.

Alle toebehoren in de auto aan-
wezig. Inruil mogelijk.

TIJDELIJKE AANBIEDING

ZIG-ZAG
elektr. kompl. /c/O«"

Lichtgewicht met

stop-arm

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,52 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,56 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,86 per plaat

31 of meer
ƒ 6,81 per plaat

BITUMEN
GOLFPLATEN

92 x 200 cm
l tot en met 50 stuks

ƒ 8,27 per stuk
meer dan 50 stuks

ƒ 8,05 per stuk

ASBEST
GOLFPLATEN

tot en met 50 m2

ƒ 5,— per m2

tot en met 120 m-
ƒ 4,80 per

meer dan 120 m2

f 4,65 per m2

CEMENT
tot en met 20 zakkj

ƒ 3,95 per zal
tot en met 60 zakken

ƒ 3,85 per zak
boven de 60 zakken

ƒ 3,80 per zak

WANDTF-GELS
af m. 15x15 cm

wit en ivoor
tot en met 200 stuks

ƒ 0,24 per stuk
tot en met 500 stuks

ƒ 0,20 per stuk
boven 500 stuks

ƒ 0,19 per stuk

SPAANDER- l
PLAAT

afm. 122 x 244 cm
8 mm dik

ƒ 3,48 per m2

10 mm dik
ƒ 3,90 per m2

18 mm dik
ƒ 5,85 per m2

Prijzen exkl. BTW
indien afgehaald en
betaling a kontant

5% KORTING

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Adverteren
doet verkopen

Adidas-..Rekord"
wit met groene banden, ca. 26,90
Adidas-,.Favorit" — (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,50

Vraag Adidas Katalogus aan bij Importeur:
J. van Kooyk, Postbus 27,
Valkenswaard. /f DQ,

(WAirrrrr

Adidas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adidas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44(»

Adidas-,.Valencia"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adidas-, .Brasil"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,5O

Vraag Adidas Katalogus aan bij Importeur:
J. van Kooyk, Postbus 27,
Valkenswaard. /

f* KWALITEIT Tf\

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Met grote vreugde en
dank aan God geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

Gcrrit Hendrikus
(HERBERT)
W. M. Hissink
G. A. Hissink-

Walgemoet
Irna

Vorden, 22 sept. 1970
Rietgerweg 3

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

GESCHAAFD
EN

GEPLOEGDE
PLANKEN

2,1 x 12 cm, vele leng-
ten. Iets mindere

kwaliteit dan Ie soort
wordt geleverd voor

2e soorts prijs.

Alleen bij kontante
betaling f 5,95 per m-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

"CONCOBDIA"
Hengelo (Gld) Meisjes

loden manteltjes
A.S. ZONDAG

27 SEPTEMBER
nu nog alle maten

speciale prijs ƒ 19,75
dansen

U kunt er van profiteren bij
met medewerking van het
orkest

FHE WOODPECKERS
AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Vrijdag 25 en zaterdag 26 september Volksfeesten Linde



2 kuipjes Weli margarine 99

/ BUS HAARLAK van 495 voor 375

l POT SPAR PINDAKAAS 125

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING van 117 voor 98

2 flessen Spar up of cola 98

10 ROLLEN SPAR DROP 98

150 GRAM GEKOOKTE GELDERSE WORST 89

1 BLIK SPAR SOEP van 95 voor 79

2 BLIKKEN APPELMOES . van 138 voor 108

2 kg Cox's in draagtas 98

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Het Schoenenhuis
TOONT OP WOENSDAG 30 SEPTEMBER

TIJDENS DE MODESHOW VAN DE
FA VISSER IN ZAAL BAKKER ZIJN
GEHELE

najaarskollektie
schoenen en tassen

„'t Schoenenhuis"
(Fa Jansen) - Dorpsstraat - Vorden
-

Een verstandig besluit:
adverteer in Contact!

Start aktie PAKSU
Deze week is de aktie PAKSU begonnen. U hebt
het al gemerkt, toen uw kinderen thuis kwamen
met het envelopje t.b.v. de statiegeld-aktie. Van
vele zijden verinamen we leuke reakties. We ho-
pen, dat u de aktie PAKSU door uw bijdrage
enorm steunt.

Op 5 lagere scholen, de landbouw- en huishoud-
school wordt deze week vertelt over de problemen
in de ontwikkelingslanden. Hierover worden teke-
ningen gemaakt. Ze worden door kleuterleidsters
gejureerd. Voor de drie beste tekeningen zijn de
volgende prijzen beschikbaar gesteld: 1. eenvoudig
fototoestel; 2. schilderset; 3. borduurset of bouw-
doos (wijziging mogelijk). Andere goede teke-
ningen worden tijdens de bazar van 3 oktober te
koop aangeboden.

Vergeet u vooral die 3e oktober niet: bazar in het
Nutsgebouw. U vindt er een sdiiettent, grabbel-
ton voor kinderen, rad van avontuur, waarzegster,
Amerikaanse verkoop, balgooien, naam van de pop
raden enz. De deur is om 2 uur open.

Gelukkig heeft de middenstand positief gerea-
geerd, door veel goederen beschikbaar te stellen
voor deze bazar. Toch doen we ook op partikulie-
ren een beleefd dringend beroep iets te geven. Hoe
meer u geeft, des te meer komt ten goede aan de
ontwikkelingsprojékten die we gaan steunen. Op-
gave kunt u doen aan J. Winter, telefoon 1891, bij
geen gehoor telefoon nummer 1968.

Wilt u de 3e oktober een goed gewassen auto?
Kom hem dan laten wassen op het marktplein van-
af 3 uur. Kan ook thuis. Opgave telefoon 1891 of
1963.

Tenslotte: spektakulaire voetbalwedstrijd op 3 ok-
tober van 2-3 uur, achter de gymzaal. We zien
graag veel supporters en andere enthousiastelingen.
Voor het orgelconcert van a.s. vrijdag zie de ad-
vertentie in dit 'nummer.

Werkgroep aktie PAKSU.

25 jaar in het klooster
Op zateradg 19 september jl. herdacht broeder
Paschalis Nijhuis in het Minderbroerklooster in de
Kranenburg de dag dat hij voor 25 jaar zijn intre-
de deed bij de Franciscaner orde.
Op 22 september werd het feest met de familie
gevierd en op een latere datum door de klooster-
kommuniteit.

Schoolreis je
Al enkele jaren maken de leerlingen van de R.K.
Bijzondere school in de Kranenburg hun jaarlijkse
schoölreisje in het najaar.

De jeugd van de eerste en tweede klas maakte per
touringcar dezer dagen een uitstapje naar Twente.
Men vertrok vanaf het schoolplein eerst naar het
prachtig gelegen Wooldrikspark te Enschede en
bezocht daar de kinderboerderij, waar men kos-
telijk genoot. Hierna ging het naar het enkele ki-
lometers verder gelegen Buurse waar de speeltuin
met een bezoek werd vereerd en de kinderen o.a.

op patates frites werden getrakteerd. Tot slot ging
men naar de Witte Wievenkoele in Barchem waar
men kon spelen en waar traktaties werden uitge-
deeld.

De kinderen van de derde, vierde, vijfde en zesde
klas maakten ook per bus onder uitstekende weers-
omstandigheden een tocht naar Drente. Via Raal-
te ging het over Ommen en Coevorden naar Schoo-
nebeek en vandaar door de olievelden en turafgra-
vingen naar Bargercompascuum, waar men het on-
langs geopende veenmuseum bezocht. Dit bleek
wel de moeite waard en zeer instruktief. Na een
lunchpauze in de buurt van Emmen bij een hunne-
bed, bezocht men het Noorder Dierenpark in Em-
men. Tot slot werd een bezoek gebracht aan de
speeltuin Madrid in Vilsteren. Via Zutphen en
Deventer arriveerde men weer op de Kranenburg.

NKV afdeling Vorden
Wegens vertrek naar elders heeft de afdeling Vor-
den van het NKV tijdens een goed bezochte ver-
gadering afscheid genomen van sekretaris H. Bes-
seling. De voorzitter van de bouwvakvereniging St.
Jozef H. Steenbreker, stak het in zijn toespraak
niet onder stoelen of banken dat het vertrek van
de heer Besseling een verlies voor het NKV bete-
kent. Bij een eerstvolgende vergadering zal een
nieuwe sekretaris worden gekozen.

KPO
De jaarlijkse Kringavond van de KPO, welke in
zaal Schoenaker werd gehouden, werd zeer goed
bezocht. Vertegenwoordigd waren de afdelingen
Hengelo-Keyenborg, Vierakker-Wichmond, Steen-
deren-Olburgen, Drempt, Gorssel-Eefde, Baak en
Vorden, welke laatste de organisatie van deze
avond op zich had genomen.

In totaal waren meer dan 300 dames aanwezig, die
door de nieuwe presidente der Kring, mevrouw
Jansen-Bosman uit Baa, van harte werden verwel-
komd. Een speciaal welkomstwoord richtte deze
tot pater Horstink, missionaris in Japan, die deze
avond gedeeltelijk zou verzorgen en mevrouw Nies_
sink-Schennink uit Keyenborg, de nieuwe sociaal-
ekonomisch voorlichtster van de Kring die mejuf-
frouw Schepers had v

De presidente wees er op, dat men tegenwoordig
in een tijd waarin er legio uitgaansmogelijkheden
zijn, met veel moeite altijd een programma kan
brengen. Zij hoopte dat het een geslaagde avond
zou worden. Speciaal j^Épht zij dank aan haar
voorgangster mevrouw Ireters-Holtslag uit Baak,
die zich als presidente vele jaren had ingezet voor
de Kring.

Pater Horstink uit Olburgen, hield hierna een
boeiende inleiding over: Onze verantwoordelijk-
heid ten opzichte van de hele wereld.
Het tweede gedeelte van de avond werd verzorgd
door de voordrachtskunstenares mevrouw Diet
Bouwknecht uit Den Haag. Zij bracht een geva-
rieerd programma met als eerste vijf fragmenten
uit het boek Kenau van Teun de Vries. Voorts
droeg mevrouw Bouwknecht voor uit het Zilver-
mannetje van Henriëtte van Eyck en werken van
Godfried Bomans.

De presidente deelde mede dat alle afdelingen di-
verse werkstukken kunnen maken welke dan op de
algemene vergadering kunnen worden geëxposeerd.
Voorts zal in samenwerking met de ABTB in 1971
een reis naar Canada worden gemaakt. In 1971
zal de Kringavond in Keyenborg worden gehouden.
Getracht zal worden deze avond zelf door eigen
krachten te verzorgen waartoe een beroep op ie-
dereen werd gedaan.

De presidente dankte allen voor hun belangstelling
speciaal pater Horstink en mevrouw Bouwknecht
voor hun medewerking.

Vierde prijs
Het onderwijzend personeel van de o.l. school dorp
heeft dezer dagen bericht ontvangen dat het team
van de o.l. school dat heeft deelgenomen aan de
24e Airborne-wandeltocht met 256 punten beslag
heeft gelegd op de vierde prijs.

Raadsagenda
Openbare vergadering van de raad van Vorden
op dinsdag 29 september a.s. om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Aan de orde is:

1 . Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare raads-

vergaderingen van 25 augustus, 28 augustus
en l september 1970.

3. Ingekomen stukken.
4. Benoeming raadskommissies.
5. Toetreding tot gemeenschappelijke regeling

Bestuursschool Gelderland.
6. Regelen omtrent toepassing van artikel l

Woonruimtewet 1947.
7. Gemeenschappelijke garantie hypothecaire

geldlening t.b.v. woningbouw.
8. Verkoop bouwterrein aan de Willem-Alexan-

derlaan aan de heer H. J. Bouwmeester, Rom-
melderdijk 4, Vorden.

9. Verkoop bouwterrein aan De Stroet aan aan-
nemersbedrijf Hofman te Beltrum.

10. Nakalkulaties trend 1970 voor de sekretaris-
sen en ontvangers der gemeenten in Gelder-
land.

11. Verbetering gedeelte van de Pastorieweg.

12. Wijziging salaris- en loonverordening 1970.
13. Medewerking ingevolge art. 72 van de l.o. wet

1920 t.b.v. de Prot. Chr. school in de Wilden-
borch.

14. Wijziging rechtspositie-regelingen.
15. Verordening standplaats woonwagens.
16. Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling

„Waterzuivering Zuid-Oost Gelderland" en
verkoop van de rioolzuiveringsinstallatie aan
dit lichaam.

17. Verbetering van de weg door het Stapelbroek.
18. Vaststelling krediet in rekening-kourant voor

1971 bij de N.V. Bank voor Nederlandsche
Gemeenten.

19. Rondvraag.
20. Sluiting.

Vorden leed verdiende nederlaag
In een vooral in de tweede helft sensationele wed-
strijd hebben de geelzwarten zondagmiddag uit-
eindelijk een verdiende 3—4 nederlaag te inkasse-
ren gekregen tegen een verrassend sterk spelend
RKZVC uit Zieuw^L Dat de strijd na de rust
sensationeel werd ki^volkomen op rekening van
de scheidsrechter worden geschreven. Zowel Vor-
den als RKZVC kregen nl. een penalty cadeau
van hem. De penalty die RKZVC kreeg toege-
wezen ontstond dooij^t Hendriksen de bal tegen
de hand werd gekop^Pnder dat deze speler hierbij
de opzet had hands te maken. De penalty die Vor-
den werd toegewezen was een prachtig staaltje ko-
medie van Koster waar de scheidsrechter ,,intrap-
te".

Gelukkig ondervond geen der beide partijen na-
deel van deze wijze van arbitreren. Overigens kreeg
RKZVC nog een penalty toegewezen, toen Bloe-
mendaal de doorgebroken Klein Seggelink binnen
het strafschopgebied ten val bracht. Over deze be-
slissing valt niets aan te merken, het was zonder
meer penalty. k

RKZVC dit jaar voor het eerst in de Ie klas uit-
komend, speelde een leuk partijtje voetbal daarbij
de lange passes uitstekend hanterend. De eerste
minuten waren duidelijk voor de bezoekers en na
een kwartier moest doelman Wentink Peeters het
scoren beletten ten koste van een hoekschop. In de
20e minuut kreeg Vorden een cornerbal toegewe-
zen. Janssen zette de bal hoog voor het doel waar
doelman Eekelder mistastte waarna Buunk kon in-
koppen l—0. Na deze openingstreffer had de
thuisclub een paar maal geluk dat zeer slecht uit-
trappen van doelman Wentink niet werd bestraft.

Pech had RKZVC toen de beste speler van het
veld linksbuiten Klein Seggelink van grote afstand
tegen de lat schoot. Bij de rust was de stand nog
steeds l—0.

In de tweede helft beheersten de bezoekers een
groot gedeelte van de strijd. De eerste de beste
aanval was al raak. Bij een prachtige aanval over
Inks kwam de bal hoog voor het Vorden-doel waar
Domhof klaar stond om in te koppen. aAn de an-
dere kant zag Buunk na een prachtige solo de bal
net naast gaan. Na 20 minuten kreeg RKZVC
de eerste penalty die door Klein Seggelink beheerst
werd ingeschoten. De tegen Bloemendaal toege-
kende penalty werd door Kempkes in een doelpunt
omgezet l—3. De thuisclub leek na deze l—3 ach-
terstand een geslagen ploeg. Niets was minder
waar en in de slotfase gelukte het allereerst Nijen-
huis door een haag van spelers raak te schieten
2—3. Hierna kwam de penalty die door Nijenhuis
werd ingeschoten 3—3. Toch kwam RKZVC de-
ze middag nog eenmaal terug. En hoe. Slecht weg-
werken van Wentink gaf uitblinker Klein Segge-
link nog éénmaal gelegenheid ,,uit te halen". Te-
gen deze ,,kanonskogel" was doelman Wentink
volkomen kansloos.

Het tweede elftal van Vorden behaalde zondag
een 2—2 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Eiberg-
se Boys 3. Bij de rust had Vorden een l—2 voor-
sprong door doelpunten van Klein Brinke en Mey-
er. Na de rust scoorde de thuisclub de gelijkmaker
2—2.

Vorden 3 kwam in de uitwedstrijd tegen Markelo
4 eveneens tot een 2—2 gelijkpel. Dit betekende
voor Vorden 3 het eerste winstpuntje in deze pril-
le kompetitie.

Vorden 4 leed in Zutphen tegen AZC 5 een 2—l
nederlaag. Het enige Vordense doelpunt werd ge-
scoord door Zieverink.

SIMGA1100

Ruim, snel, zuinig. Goed toegankelijke laadruimte
met een inhoud van 1,60 m3. Echt Simca. En ons
bedrijf geeft u uitzonderlijk goede service. Belt u
ons eens voor een proefrit.

m

GARAGE
TRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vorden
Telefoon 05752-1256

Donderdag
500 gram speklappen 1,80
3 stuks Gelderse schijven 0,98
3 stuks Hamburgers 0,98

Vrijdag en zaterdag
500 gram riblappen 3,98
500 gram runderlappcn 2,75
500 gram verse worst 2,60

Voor de boterham
750 gram rolpens 0,98
150 gram pekelvlees 0,93
150 gram boterhamworst 0,68
100 gram paarderookvlees 0,80

Rund- en varkensslagerij

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

Vorden 6 speelde thuis met 3—3 gelijk tegen
Voorst 5. Voor de doelpunten zorgden Nijenhuis,
Oplaat en Pardijs.
Vorden 7 leed thuis tegen AZC 6 (een elftal van
ruim 400 jaar samen) een O—9 nederlaag.

Donderdagavond 24 september speelt Vorden l
om 8 uur een lichtwedstrijd tegen Zutphen l, wel-
ke ontmoeting uiteraard op het terrein van Zut-
phen wordt gespeeld. Om 19.00 uur ontmoeten de
reserve-elftallen elkaar. De spelers vertrekken ge-
zamenlijk om 18.30 uur.

Alle hens aan dek voor
Schip Ahoy

(Van onze speciale verslaggever)

Op 14 oktober zal heel Nederland in de ban ko-
men van de bliksemaktie Schip Ahoy, waarmee
vijf miljoen gulden moet worden ingezameld voor
een nieuw hospitaalschip voor het Nederlandsche
Roode Kruis. Wie die avond de televisie aanzet
zal op een zeer bijzondere wijze worden opgewekt
om daarvoor geld te geven, voor zover hij of zij
tenminste niet eerder al thuis met een kollektebus
is benaderd. De NOS zal op H oktober van 20.20
uur tot middernacht uit het nieuwe Ahoy-komplex
in Rotterdam een sport-varieté-programma uitzen-
den, waarmee topsporters en topartiesten het pu-
bliek zullen vragen een bijdrage te leveren.

De aktie begint binnenkort al met een aantal
plaatselijke evenementen, zoals een grote optocht
in 't Harde, een wadloop bij Pieterburgen, een op-
roep van een predikant uit Urk via de Visserij-
band aan de Noordzeevissers en een kollekte onder
de opvarenden van de ongeveer 7000 schepen die
op 30 september in de sluizen zullen worden ge-
schut.

Tussen 3 en 12 oktober zal op honderden sport-
velden, in zwembaden, sporthallen en sportzalen
geld worden opgehaald, want de aktie is voor een
groot deel geadopteerd door de Nederlandse sport-
wereld. Op 14 oktober vindt tussen 19.00-20.00 uur
overal in het land een huis-aan-huis-kollekte plaats
en vele banken zullen die avond open zijn. Ook zal
men tijdens de marathon-tv-uitzending bijdragen
kunnen toezeggen via de enkele honderden tele-
foons, die er in het Ahoy-komplex te Rotterdam
voor dit doel zullen worden opgesteld.

En natuurlijk kunt u ook nu reeds geld storten voor
Aktie Schip Ahoy, postgiro 50607, Eindhoven
(vor rekeninghouders bij de Gemeentegiro Amster-
dam X 50607). Want het devies moet thans zijn:
alle hens aan dek voor Schip Ahoy.


