
Donderdag 2 oktober 1969
31 c jaargang no. 27
Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolterg, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
.MuiMin- i iK ' i i t ƒ 10,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

kerkdiensten

ZONDAG 5 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. P. H. Borgers uit Warnsveld

10.00 uur dr A. v. d. Hoeven uit Barchem
Jeugddienst

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

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 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 vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

EWJ BURGERLIJKE
STAND

Ondertrouwd: G. J. Klein Kranenburg en T. D.
Offereins.
Gehuwd: G. Zuurveld en A. Momberg; C. J. Hoo-
gendoorn en G. H. de Roode.

L.R.V. „De Graafschap"
Uitslag samengestelde wedstrijd te Barchem op
27 september j l .
Lichte klasse: l . B. Söhouten met W^usa.
Zware klasse: 14e prijs B. Wagenvoort met Enuza.

Benoemd
Onze oud-plaatsgenoot A. B. G. Lichtenberg is
met ingang van l januari 1970 benoemd tot chef
van de afdeling gemeentelijke ontwikkeling en te-
vens waarnemend gemeente-sekretaris van de ge-
meente Beuningen (bij Nijmegen) . Hij is momen-
teel werkzaam als kommies Ie 'klas van de afde-
ling ruimtelijke ordening en eigendommen en open-
bare werken van de gemeente Uden (N.Br . ) .

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

Veel belangstelling
volksfeest Linde
Geheel in de stijl van de fiere spreuk, geborduurd
op het uit 1866 stammende vaandel: ,,Recht voor
allen, de bron van genoegen" hebben de buurt-
bewoners uit Linde vrijdag en zaterdag j l . hun
volksfeest gevierd. Er waren veel faktoren die het
traditionele feest - dat zeker gerekend mag wor-
den tot een der oudste in de Achterhoek - in alle
opzichten tot een sukses maakten.

Vrijdagavond startte men met het feestprogramma
met de opvoering van het blijspel „Volledig Pen-
sion" een stuk in drie bedrijven dat voor het voet-
licht werd gebracht door de bekende Drentse ver-
eniging , ,Under iegen Volk" uit Zutphen. De heer
Havekes, voorzitter van het Volksfeest, kon meer
dan 350 belangstellenden verwelkomen. Vervol-
gens kwamen de „Drentse" Zutphenaren op de
planken en speelden hun spel in Drents dialekt
vlot en met veel verve. De aanwezigen hebben erg
genoten en onfeedoarlij'k kunnen lachen om de
soms dolkomische situaties en scènes in dit blijspel.

Men stak de waardering niet onder stoelen of ban-
ken en beloonde het gezelschap met een daverend
applaus. De heer Havekes betrok in zijn dankwoord
behalve de spelers en speelsters, ook de regisseur
en souffleur.

Het eigenlijke volksfeest werd zaterdag gevierd.
Vele buurtbewoners en ook oud-Lindenaren van
elders, waren van de partij. In de morgenuren be-
gon het vogelschieten, waarvoor zich ruim 90 schut-
ters opgaven. Burgemeester Van Arkel lostte het
eerste schot als ere-voorzitter waarna het J. Go-
tin'k pas na twee ronden gelukte om het konings-
schot af te vuren waardoor hij de titel voor 1969
verwierf.

Om half twee werd het feest officieel door de
voorzitter geopend, die behalve burgemeester Van
Arkel en zijn echtgenote ook de met nieuwe uni-
formpetten verschenen muziekvereniging Sursum
Corda kon verwelkomen. ^^

Hierna werd J. Gotink tot nieuwe schutterskoning
uitgeroepen en kreeg de onderscheidingstekenen
van de oude koning omgehangen terwijl zijn ver-
loofde tot koningin werd gekroond. Ter ere van
het nieuwe koningspaar zwaaide de heer Lichten-
berg het vaandel, waarna d^«>lks- en kinderspelen
begonnen.

Door de speciale kinderkommissie was het feest
voor de kinderen goed voorbereid.
Jongens en meisjes van 6 jaar: 1. M. Schotman; 2.
I. Langwerden; 3. B. Lichtenberg; 4. H. Schot-
man; 5. E. Hietbrink; 6. H. Koning.
Meisjes 7 en 8 jaar: 1. G. Ruiterkamp; 2. R. Fok-
kink; 3. A. Heuvelink; 4. G. Gosselink; 5. A. Maal-
derink; 6. C. Lebbink.
Meisjes 9. 10 en 11 jaar: 1. H. Bouwmeester; 2.
R. Weenk; 3. R. Groot Jebbink; 4. D. Fokkink; 5.
B. Weekhout; 6. J. Wasseveld; 7. R. Schotman;
8. J. Nijland.
Meisjes 12, 13 en 14 jaar: 1. M. Brandenbarg; 2.
G. Bruil; 3. J. Bosman; 4. A. Nijenhuis; 5. J. Hel-
mink; 6. A. Langwerden.

Jongens 7 en 8 jaar: 1. R. Gosselink; 2. G. Hiet-
brink; 3. E. Bouwmeester; 4. W. Lenselink; 5. P.
Wie'kart; 6. B. Koning.
Jongens 9. 10 en 11 jaar: 1. E. Wasseveld; 2. E.
Beumer; 3. J. Lenselink; 4. H. Voskamp; 5. G.
Berends; 6. H. Langwerden; l'. R. van Ingen; 8.
G. Bouwmeester.
Jongens 12, 13 en 14 jaar: 1. M. Nijland; 2. R. Nij-
land; 3. G. Haring; 4. H. Bogchelman; 5. B. Wun-
derink; 6. B. Bosch; 7. B. Nijenhuis; 8. I. Helmink.

Burgemeester Van Arke1! reikte traditiegetrouw de
prijzen uit. In zijn toespraak dankte hij, mede na-
mens zijn echtgenote, voor de hartelijke welkomst-
woorden van de voorzitter. Hij prees de goede
saamhorigheid van de Lindese buurtbewoners en
wees er op dat de gemeente Linde niet vergeet; hij
wees op de medewerking van gemeente en buurt
bij de verharding van de weg langs Spekop, Mom-
barg en Lettink, de verbeterde uitrit nabij ,,de
Kostede" en de nieuw aangelegde parkeerplaats
bij Ruiterkamp. Minder te spreken was de burge-
meester over de „stortplaats" in het Linde achter
de boerderij van de heer Havekes. Hij hoopte dat
men gezamenlijk de in de sloten gedeponeerde
afval zou willen verwijderen per vrachtwagen en
naar de Vordense vuilnisstortplaats zou brengen.

Hij feliciteerde hierna de nieuwe koning en reikte
de traditionele taart uit aan de koningin terwijl de
schutterskoning een fraaie elektrische pendule aan-
geboden kreeg.

De uitslagen van de verschillende volksspelen wa-
ren:
Vogelschieten: Koning J. Gotink; 2. D. Nijenhuis;
3. H. Meier man; 4. H. Groot Roessink; 5. H.
Bouwmeester.
Schijf schieten ('s morgens): 1. H. Koning; 2. H.
Klein Brinke; 3. H. Klein Winkel; 4. H. Vrogten.
Schijfschieten ('s middags): 1. J. Vorentjes; 2. J.
Vorentjes; 3. J. Kappers; 4 G. Stegeman; 5. J. Len-
selink; 6. J. Kapers; 7. H. Klein Wankel.

Geluksbaan: 1. H. Klein Winkel; 2. H. Memelink;
3. G Nijenhuis; 4. H. Lenselink; 5. R. Ruiterkamp;
6. H. Groot Jebbink;; 7. H. Klein Brinke; 8. H.
Memelink.
Kruiwagenrace (dames): 1. G. Bloemendaal; 2. J.
Gosselink; 3. B. Weenk; 4. G. Lenselink; 5. T.

. &C&DJO& of 't
De werkzaamheden tot het aanbrengen van een
geheel nieuw front (nieuwe voorgevel) behoren
nu tot het verleden. Onder architektuur van de
heer P. Bakker en de hoofdaannemer de fa Bijen-
hof, werden de oude ramen vervangen door veel
grotere stalen ramen waardoor thans het daglicht
tot in alle 'hoeken van de leslokalen kan doordrin-
gen. De oude voorgevel werd geheel gesloopt en
in moderne stijl herbouwd.
De bijzondere lagere school aan Het Hoge heeft
door deze ingreep met haar „nieuwe jasje" een
fraai aanzien gekregen. Het vorig jaar werd het
zgn. grote lokaal verbouwd, terwijl op de boven-
verdieping een handenarbeidlokaal werd ingericht.
Door toename van het aantal leerlingen moest dit
lokaal aan een extra (9j^ tijdelijke leerkracht als
leslokaal worden toegev^Pen en als zodanig wor-

den ingericht. Het bestuur spreekt de hoop uit dat
ook de thans bestaande toiletten zo spoedig mo-
gelijk aan de eisen van deze tijd kunnen worden
aangepast. Tevens zullen de bestaande plafonds
nog worden verlaagd, terwijl in verband hiermee
de verlichting van de 'leslokalen zal worden ge-
wijzigd. Wanneer -de werkzaamheden zullen zijn
voltooid, zal de gehele school zijn gerestaureerd.
Hoewel aan de oproep van het bestuur van de
school reeds door velen gehoor is gegeven tot het
opgeven van een nieuwe naam voor genoemde
school, zou het bestuur toch nog gaarne zien dat
meerdere personen hun visie over dit probleem
zouden willen geven.
Tenslotte wordt meegedeeld dat tot tijdelijk onder-
wijzeres aan de school is benoemd mevrouw Ou-
winga-Korf te Vorden.

Mombarg; 6. H. Vliem; 7. R. Vruggink.
Korfballen (dames en heren): 1. H. Vliem; 2. A.
Arfman; 3. Stijntjes; 4^J>. Vliem; 5. H. Klein
Brinke; 6. D. Nijenhuis;^H. Klein Brinke; 8. W.
Lenselink.

Baüonschieten (heren): 1. H. Klein Brinke; 2. H.
Ruiterkamp; 3. E. Wasseveld; 4. T. Lenselink; 5.
B. Koning; 6. J. Roeterdink; 7. W. Groot Jebbink;
8. W. Vreeman.

Dogcarrijden voor dames: 1. J. Weenk; 2. A. Span;
3. Weenk; 4. Fokkink; 5. Pelgrurn; 6. Goossens;
7. Lenselink; 8. Nijland.
Doe/frappen (dames): 1. Zweveririk; 2. Vliem; 3.
Vliem; 4. Lettink; 5. Gosselink; 6. Van Asselt.

Nadat de heer Lichtenberg nogmaals het vaandel
had gezwaaid en allen het eerste couplet van het
Wilhelmus hadden gezongen, werden de verma-
kelijkheden bezocht, 's Avonds was het gezellig
druk op het bal in de danstent.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
zondag 5 oktober a.s. om 10 uur

Voorganger:

Thema:

dr A. v. d. Hoeven uit Barchem

,,Voorspoed en tegenspoed"

UITSLAGEN NUTSFLORALIA-
TENTOONSTELLING
Inzending stekplanten schoolkinderen (2 planten):
1. R. Fokkink; 2. E. Knoef; 3. W. Lenselink; 4. M.
Wunderink; 5. H. Tiessink; 6. B. Fokkink; 7. I.
Esselink; 8. B. Kloppers; 9. J. Kloppers; 10. Th.
Huetink; 11. D. Huetink; 12 H. Fokkink; 13. W.
Bijzitter; 14. J. Bogchelman; 15. M. van Dijk; 16.
R. Hendriksen; 17. W. Voskamp; 18. I. Bijzitter;
19. M. Klein Geltink; 20. M. Vliem; 21. N. Hue-
tink; 22. G. Huetink; 23. H. Decanije.

Inzending met l plant: 1. M. Teunissen; 2. A. Be-
renpas; 3. J. v. d. Vlekkert; 4. M. Hesselink; 5.
A. Aberson.
Inzending stekplanten groten: l . mevr. Wagen-
voort; 2. mevr. Lenselink; 3. Wassink.
Inzendingen eigengekweekte planten (3a): 1. His-
sink (3 planten).

Inzending eigengekweekte bloemen (3b): 1. mevr.
Pelgrum; 2. mevr. Van Heerden; 3. mevr. Wagen-
voort.
Voor eigengekweekte vruchten (3c) was geen in-
zending en voor eigengekweekte groente (3d)
werd geen prijs uitgereikt.

Inzending cursisten (kleine vazen 4a): 1. mevr.
Wesselink; 2. M. Weenk; 3. mevr. Siemens; 4.
mevr. Lenselink.
Voor grote vazen werden geen prijzen toegekend.
Bakjes of schalen (4c): 1. Van Keulen; 2. en 3. G.
Bloemendaal; 3. mevr. Knoef en mevr. Ruiterkamp;
4. mevr. Eggink; 4. en 5. mevr. Knoef en mevr.

Bijl.

Fantusiestnkjes klein (4d): 3. M. Weenk.
Voor fantasiestukjes groot werd geen prijs toege-
kend.
Inzending cursisten droogbloemen groot (4f): 1.
mevr. Wesselink; 2. mevr. Ruiterkamp en mevr.
Eggink; 3. mevr. Siemens en mevr. Knoef; 4. Van
Keulen en M. Weenk.
Droogbloemen klein (4f): 2. mevr. Wesselink; 3.
M. Weenk.

Cursisten tafelstukjes (4g): 1. mevr. Ruiterkamp;
3. mevr. Lenselink en mevr. Waarle.
Inzending groten, kleine vazen (5a): 1. mevr. Ha-
verkamp; 2. mevr. Harmsen.
Grote vazen (5b): 1. mevr. Haverkamp; 2. mevr.
Beumer en mevr. Rossel; 3. mevr. Wagenvoort.

Bakjes of schalen (5c): 1. mevr. Norde; 2. mevr.
Gotink, mevr. Norde, mevr. Pelgrum, mevr. Wa-
genvoort; 3. mevr. Norde, mevr. Weenk; 4. mevr.
Kip, T. Klein Geltink, mevr. Harmsen.

Inzendingen grote, fantasiestukjes klein (5d): 1.
mevr. Haverkamp en mevr. Harmsen.
Fantasiestukjes groot (5e): 1. en 2. mevr. Haze-
kamp; 3. mevr. Wevers.
Tafclstukjes (5f): 1. mevr. Norde; 2. mevr. Harm-
sen.

De heer Ten Pas kreeg een eervolle vermelding
voor de inzending vaklieden en leerling-vaklieden.
Droogbloemen boeketten (7a): 1. mevr. Wueste-
nen'k, mevr. Zweverink, mevr. Pelgrum; 2. mevr.
Wagenvoort (2 x), mevr. Rossel; 3. mevr. Wa-
genvoort, mevr. Rossel, mevr. Pelgrum.

Droogbloemen fantasiestukjcs (7b): l . en 2. mevr.
Wagenvoort; 3. mevr. Weenk; 4. mevr. Rossel.
Veldbloemen groten vanaf 15 jaar: 1. mevr. Wues-
tenenk; 2. mevr. Rossel; 3. mevr. Aalderink; 4.
mevr. Hazekamp.
Veldbloemen kinderen: l . G. Gotink; 2. T. Deca-
nije; 3. M. Stijl.

Voorwerpen gemaakt uit natuurprodukten: 1. mevr.
Decanije.
Idem voor kinderen: l . T. Decanije; 2. J. Fokkink;
3. H. Hazekamp en H. Decanije; 4. I. van Heerde;
5. I. en H. van Eerde; 6. H. Decanije; 7. I. van
Heerde en G. Aberson.

Versieren klein speelgoed: 1. G. Jansen, M. Jan-
sen en M. Brandenburg; 2. A. Ruessink en J. Be-
renpas; 3. H. van Heerde, W. Hazekamp, M. Stijl,
L. Bijl en B. en A. Weenink; 4. G. Wolsink; 5. F.
Edens; 6. A. Hazekamp; 7. A. van Heerde en I.
Edens; 8. H. Hazekamp.

Bond voor
Staatspensionering

PROPAGANDA-
FEESTAVOND
op vrijdag 17 oktober in het Nuf s-
gebouw, aanvang 19.30 uur, zaal
open 19.00 uur.



SUPERMARKT

Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

ttctde
HAMBURGERS

3 stuks 98
VLEESRIBJES

500 gram 128
FIJNE VERSE WORST
OF SAUCIJZEN 500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

Bij aankoop van ƒ 5,- vlees
500 gram OSSESTAART 98

Denk aan uw diepvries
VOORBOUTEN EN ACHTERBOUTEN
BOTERHAMWORST
GEBRADEN GEHAKT
KALFSLEVERWORST
aan stuk

150 gram 49

150 gram 79

200 gram 79

150 gram 89

HEERLIJKE ROOKWORST 225 gram 99

eft putte
TOMATEN kilo 98
12 SINAASAPPELEN OUTSPAN voor 189
BIJ ROOKWORST
ZUURKOOL 500 gram 29
COX'S ORANGE 2 kg 98
PANKLARE RODE KOOL 500 gram 29
SPERCIEBONEN y2 kg 89

HEERLIJKE

SPORTKOEKEN
PAK a 17 STUKS

Nieuwe oogst

literblik
DOPERWTEN

zeer fijn

135

Blikje

FRUIT-
CONSERVEN•̂̂  ̂ ^ • ^ ̂ ^ ^M • m IV ••§ • 'B

kersen, f ramb.
aardbeien

59vv

2 flessen

UP-
DRANK

79

DIEPVRIES-

ZAKKEN

met sluitingen

pak a 20 stuks

89

GOUD-

RINGEN

heerl. koeken
12 stuks

69

CHOCO

MENAGERIE

200 gram

89

DIT IS VOORDELIG

NYLONS
3 PAAR

Ze j& er weer
heerlijke
BANKET-
STAVEN
2 stuks

98

Colombo

KOFFIE-
MELK

literfles

1060 gram

149

Vfella

INSTANT-
PUDDING

3 pakjes

99

2 x 500 gram

MACARONI

deze week

1O5

4 rollen

CLOSET-
PAPIER

van 70 voor

59

250 gram

Van Welzen

KOEKJES

85

MP»

SPEKULAAS
GROTE PLAK

Literflacon

AUGURKEN

profiteer nu

99

Lassie

TOVER-
RIJST

van 119 nu

1O9

Groot blik

LEVER-
PASTEI

2 x 200 gram

1O5

Div. smaken

Geurts

JAM

79

P.C.D.

PINDA-
KAAS

jampot

89

Koen Visser

NASI
GORENG

van 198 nu

169
AMANDEL - FRAMBOOS - VANILLE - BITTERKOEKJES OF

VRUCHTENGRIES
2 ZAKJES SLECHTS

Helena Curtis
HAARLAK
nu op elke

flacon

100
korting

200 gram

POEDER-
KOFFIE

van 355 nu

De ideale
wasverzachter

INSKIL
grote flacon

slechts

198

Literblik

APPELMOES

79

elk 2e blik

49

PENNY-
WAFELS

10 stuks

deze week

89

Heerlijke

NUTS
chocolade

3 stuks

79

PRACHTIGE

Poppen
MET KLEERTJES 4.25
3 GROTE FLESSEN

Sherry
NU VOOR 10,-



Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje en zusje

JORIEN ANNE
P. 'van Diest
A. van Diest-

Kuypers
Arjan Peter

Vorden, 24 september '69
Dr W. C. H. Staring-
straat 25

Langs deze weg zeggen
wij, mede namens weder-
zijdse ouders, hartelijk
dank voor de vele felici-
taties, bloetaen en ca-
deaus die wij bij ons hu-
welijk mochten ontvan-
gen

D. C. Droppers
G. H. Droppers-

Winkel
Vierakker post Vorden,
oktober 1969
Koekoekstraat 6

Ondergetekende zegt bij
deze alle abonnementen
en lidmaatschappen op in
verband met verhuizing
naar Hengelo Gld, Kas-
tanjelaan 15.

J. Derksen
Rietgerweg 5
Warnsveld

Te koop: G.o./i. motor,
NSU Max. Westerstraat
24, Hengelo Gld.

Geschaafde en
geploegde planken

(lichte waan)

1-duims ƒ 5,90 per m2

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel en een kook-
kachel met een ijzeren
binnenpot. Joh. Weenk,
Vddwijk C 143 Vorden

VOOR41UW

\Vapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd voor hele of
halve dagen: Hulp in de
huishouding, klein gezin.
Mevrouw Dekker, Korte
Hofstraat 6, Zutphen
telefoon 05750-3110

Te koop: Prachtige jon-
ge hennen, 4 maand oud.
„Gelderland N.V."
D 152 Vorden tel. 6766

Betonmolen
125 liter

met lichtnetmotor.

slecihts ƒ 380—

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: G.o.h. tandem
en gitaar bij B. Huik-
man, De Hanekamp 3 te
Vorden

Te koop: Een g.o.h. grij-
ze kolenkonvcktor. Tig-
chelaar, Van Heeckeren-
straat 10 Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Woudster. Klein Bramel
Galgengoor tel. 1534

Te koop: Spoelcentrifu-
gc. D. J. Janssen, Wil-
helrriinalaan 12, Vorden

B i turnen golfplaten
l t.m. 50 stuks

ƒ 7,85 per plaat
51 t.m. 100 stuks

f 7,65 per plaat
exkl. BTW

Bevestigingsmateriaal
GRATIS

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Inplaats van kaarten

| BENNIE BRAAKHEKKE
en
ELS JANSSEN

i!
ili E?n
i (
i ii j

-•„'..'._'...i i i _ i .

hebben de eer, mede namens wederzijd-
se ouders, kennlis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D. V. zal plaatsvinden op vrijdag
10 oktober a. s. om 10.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. Pak uit Barchem.

H Barchem, N 25
• Vorden, Wilhelminalaan 18
> oktober 1969

<I>

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

:

Toekomstig adres: W'ilhelminalaan 12
te Vorden.

Heden nam de Here, nog onverwacht, uit
ons midden weg onze lieve moeder en groot-
moeder

HENDRIK A KELHOLT
weduwe van R. B. Lenselink

in de gezegende ouderdom van bijna 80 jaar.

De Heer is mijn Herder.

Fam. Luesink

Fam. Enzerink

Vorden, 29 september 1969
de „Bolderhorst"

De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag
3 oktober om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Hengelo Gld.

Eet nu fruit
VOORDELIGER KAN HET
NIET

Cox's Orange

Lombarts
Jonathan
vanaf f 5,- per kist

AFHALEN.-
Iedere vrijdagavond na 6.30 uur
ten huize van de heer J. Lucassen
D 153, Vorden. ledere zaterdag-
morgen van 8-12 uur in de schuur
bij Huize ,,Medler".

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

MAAK VAN UW

WOENSDAG 8 OKTOBER
VAN l TOT 6 UUR ONT-
VANGEN WIJ

EIKELS

huis
REMMERS

^Nieuwstad - Vorden

laat u door ons

adviseren

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDENSE WINKELIERS-
ERENIGING

L

DE WINTER
NADERT

Ga nu over tot aanschaf van een

gashaard of
-kachel

EEN GREEP UIT ONZE SORTERING

Etna maxigaskachel 4500 kcal.

slechts

Pelgrim Bambino 4300 kcal.

slechts

Benraad BT 200

slechts 4405

Pelgrim gevelkachel

slechts

NIEUW

ATAG GASFORNUIS MET KEUKENVER-
WARMING 5 JAAR GARANTIE.

Verder gaskookplatcn - gasfornuizcn - wasautomaten ~ koelkasten
enz.

LOODGIETERSBEDRIJF

Hl Wiltink
Het Hoge 26 - Vorden - Telefoon 05752-1656

Landelijk erkend gasfitter

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kontaktavond
maandag h september in hotel
,,Dc Konijnenbnlt"

Grote najaarsmarkt
Ter gelegenheid van de grote vcrlotingsmarkt hebben wij deze week

SPECIALE AANBIEDINGEN

ELKE VRIJDAG OP DE MARKT

250 gram KRANSJES 79
250 gram SOESJES 98
250 gram COCOSMACROONTJES 98
250 gram BITTERKOEKJES 98
200 gram RUMKOGELS 89
200 gram SINASSTENGELS 89
200 gram ROOMBORSTPLAAT 79
200 gram ROOMOUBLIES 98
200 gram RUMBONEN 89
150 gram MOKKABOONTJES 98
150 gram CHOCOLAADJES 98
300 gram HOESTMELANGE 89
ALLE DROPSOORTEN 200 gram 89
7 DIKKE REPEN van 120 voor 98
10 CHOCOLADE REPEN van 110 voor 89
l pak BROS REPEN van 125 voor 705

Verder grote sortering in cake, koeken, krentenbrood, rozijncnbrood
fecec/ om op te noemen en alles tegen de laagste prijzen.

OP DE MARKT IS EEN GULDEN ALTIJD
NOG EEN DAALDER WAARD !

T. W. Brethou wer

MEUBELEN

Een oprecht interieur blijft voldoening geven. Uw interieur is pas op-
recht, als het uitdrukking geeft aan uw persoonlijkheid. Als u voelt, dat
uw eigen unieke persoonlijkheid beter tot uitdrukking komt door robuus-
te Oud-Hollandse meubelen te kiezen . . . als u nu eenmaal liever kijkt
naar de ranke lijnen van een Oueen Anne stoeltje . . . als u zich het
meest werkelijk „thuis" voelt in een klassiek interieur . . . maakt u dan
gebruik van die mogelijkheden, mogelijkheden die „Het Binnenhuis" u
alle biedt.

HET BINNENHUIS MEUBELTOONZALEN - EEN

WERELD VAN MOGELIJKHEDEN GAAT VOOR

U OPEN

Vraagt u eens onze klassieke meubelkatalogus aan.

WONINGINRICHTING

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

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404



Volledige service

Doorsmeren

Olie verversen

Wassen

Aral-Mix

Aral-Super

Aral

Aral gasolie

Tijdelijk gratis
prachtige goudgerande glazen met een
beroemd automerk erop bij het

ARAL-servicestation
H.J.ARENDSEN
Zutphenseweg, VORDEN

Geopend van 7.00 tot 23.00 uur

adidas
met de banden J

vootbalschoen ;
dor kampioenen Ijf

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Onze kinderkollektie
TRAININGSPAKKEN

VESTEN

ROKJES

PULLOVERS

SWEATERS

PANTALONS

MAILLOTS

KOUSJES ENZ.

is thans gereed

RUIME SORTERING

VOORDELIG IN PRIJS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Gevraagd voor vrijdagmorgens op de markt
van 8.30 tot 12.00 uur:

FLINKE
VROUWEL. HULP
voor verkoop van snoep, choco-
laterie, banket enz.

Zeer hoog loon.

Aanmelden vrijdags op de markt te Vorden.

T. W. BRETHOUWER

GEVRAAGD:

huishoudelijke
hulp

Sollicitaties aan

HERSTELLINGSOORD

„DE DEC AN B J E"
Decanijeweg, telefoon 1481

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons zil-
veren huwelijksfeest ont-
vangen, onze 'heel harte-
lijke dank.

G. Rietman
J. H Rietman-

Hesselink
Vorden, oktober 1969
C 10 Hackfort

TELEFOON
Thans aangesloten
Visser schoenmakerij
Zutphenseweg on-
der nummer 1849

BETONTEGELS

30 x 30 cm

Afgehaald 53 et p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: Een l-paards
zaaimachine, 9 rijen bij
M. Ruesink, Leuke Vor-
den

Te koop: Zwartbont lu-
xe Shetland ponyhengst-
veulen. A. F. J. Waarle,
D 146 Vorden Kranen-
burg

Kunststof
keukenkasten

nu f 52,50

infcl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

H.H. Veehouders
Wij ruimen op, een
grote partij
KOEDEKKEN
MET RINGEN
profiteer van de ge-
legenheid.

G. W. LUIMES Vorden

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT «TEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Hardboard
10 stuks

122 x 335
ƒ 5,76 per plaat

122 x 365
ƒ 6,30 per plaat

122 x 396
ƒ 6,79 per plaat

122 x 427
ƒ 7,28 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor goede
rywielreparattc

RIJWIELBEDRIJF
TBAOTEB

Vordense
Coöp. Zuivelfabriek

Aan ons bedrijf is plaats voor

EEN AKTIEF,
AKKURAAT
PERSOON
voor diverse werkzaamheden als
plaatsvervanger, o.a. voor melk-
ontvangst, venten en melkinrich-
t ing.

GEBODEN WORDT:

Goed loon.
6% vakantietoeslag.
16 vakantiedagen
5-daagse werkweek.
Gratis bedrijfskleding.
Afwisselend werk.

Zij die menen geschikt te zijn voor deze funk-
tie, gelieven zich aan te melden ten kantore
der fabriek voor 12 oktober a.s.

Senior combina melkleiding
DEMONSTRATIE OP DE VERLOTINGS-
MARKT VRIJDAG 3 OKTOBER 1969 TE
VORDEN

SENIOR melkmachines N.V.
Hanzeweg 14 - Deventer

Verkopers:

G. /. KAMPERMAN - TELEFOON 1578
D. J. PARDIJS - TELEFOON 6820

Nutsgebouw
VORDEN

A.s. zaterdag 4 oktober

DANSEN
Muziek: „THE CHAINS'
uit Enschede

Aanvang 19.30 uur

Inwoners van Vorden!
Bezoekt vrijdag 3 oktober a.s. de

naiaarsmarkt
tevens verloting

GROTE SORTERING IN DIV. ARTIKELEN

Bij een bezoek aan de markt behoort u n>ellicht tot
de gelukkigen, die een attraktie ontvangen.

Zie gratis lot deze week in Contact

l?iHJ
en ook prettig in prijs

KOM KIJKEN NAAR
ONZE LEUKE
KOLLEKTIE PAKJES
EN JAPONNEN.

SPEELSE LIJNEN GEVEN DIT SEI-
ZOEN DE MODE EEN VERFRISSEND
TINTJE, DAT OOK IN UW LIJN LIGT.
WIJ TONEN DE KOLLEKTIE GRAAG.
ER IS MODE BIJ



Tweede blad Contact
31e jaargang no. 27

Worden had veel toeristen
In topseizoen nog een groot tekort aan zomerhuisjes

Het toeristenbezoek aan Vorden is deze zomer
goed geweest, aldus vertelde ons de sekr. van het
VVV de heer Eyerkamp. Helaas kunnen we nog
niet altijd aan de vraag voldoen want speciaal in
het topseizoen hebben we nog een groot tekort aan
zomerhuisjes. De beschikbare zomerhuisjes waren
de gehele zomer door goed bezet. Op dit moment
zijn er nog verschillende pensiongasten, terwijl er
momenteel veel aanvragen binnenkomen van men-
sen, die volgende maand hun herfstvakantie in
Vorden willen doorbrengen. Het betreft hier dan
wel de huisjes met verwarming, aldus de heer
Eyerkamp.

De aanwezige pensions in Vorden waren deze
zomer ook goed bezet. Het bekende euvel is echter
nog steeds, dat er nog meer pensions nodig zijn
en dan het liefst pensions die geen deel uitmaken
van een 'rij huizen'. De gewone woningwetwonin-
gen zijn nl niet geschikt om als pension dienst te
doen, aldus de sekretaris.

Het kampeerterrein van de heer Peilenberg was
niet overdadig vol, hoewel de heer Pelilenberg zelf
best tevreden was. Dat het kampeerterrein niet
helemaal vol was vindt zijn oorzaak in het feit, dat
er niet genoeg publiciteit aan is gegeven. A.s.
winter zal de heer Pellenberg de schuur bij de
woning zodanig verbouwen, dat deze het volgend
zomer als kantine dienst kan doen.

Het kampeerterrein De Reehorst heeft nog niet
veel vakantiegangers te verwerken gekregen. Dit
kon ook niet anders, want pas in augustus konden
de eerste vakantiegangers terecht. Het ligt in de
bedoeling dat het kampeercentrum (8 ha groot)
in fasen wordt klaargemaakt. Er zal nu eerst een
toiletgebouw komen. Deze zomer moest dat alle-
maal nog een beetje provisorisch gebeuren.

Zomerhuisjes zijn er nog niet op de Reehorst. Dit
is nog toekomstmuziek. Wanneer het één en ander
zal zijn gerealiseerd, dan is de verwachting dat de
Reehorst de komende jaren vele vakantiegangers
zal herbergen.

De heer Eyerkamp is van mening, dat zij die Vor-
den uitkiezen om de vakantie door te brengen, dit
vrijwel allemaal mensen zijn die rust zoeken en
willen genieten van het vele natuurschoon dat
Vorden zo rijk is.

Het zwembad In de Dennen is wat het toeristen-
bezoek betreft voor de gemeente van zeer groot
belang. Ook het afgelopen zomer is het bad weer
een enorme trekpleister gebleken.

De Achtkastelentocht blijft het nog steeds goed
doen. Meer dan 1300 personen stapten op de fiets
om burg. van Arkel te volgen op zijn wekelijkse
tocht langs de acht kastelen. Ondanks de hitte wa-
ren er soms op een middag meer dan 300 deelne-
mers. Verder werd de tocht nog dikwijls in groeps-
verband gemaakt. Daarentegen trok de avond-
wandeling die elke maandagavond onder leiding
van de heer Offereins werd gehouden, niet de ver-
wachte belangstelling.

De boerenbruiloft slaagde tot en met, terwijl ook
de pannekoekenavond dermate goed slaagde dat
dit beslist de komende jaren herhaald zal worden.
Veel vraag kreeg het VVV informatiekantoor van
de heer Eyerkamp naar een pannekoekenhuis. De
demonstratie van de Boerendansgroep 'De Knup-
duukskes' dedeen het ook goed. Veelal kon men
de belangstellenden niet eens in de zaal bergen.
De braderie die de win'keliers uit de Dorpsstraat
hielden bracht ook vele mensen mede door het
fraaie zomerweer op de been.

Het touwtrekken, de Ronde van Vorden en de
Achtkastelenevenementen van de motorklub De
Graafschaprijders zijn evenementen die zich ook
een vaste plaats op de zomeragenda van het VVV
hebben verworven.

Het avondkoncert dat Dirk Jansz. Zwart gaf in
de Ned. Herv. Kerk viel buitengewoon in de
smaak. Voorts trok de heer Bakker er geregeld
met open jachtwagen op uit om de toeristen van
die plekjes te laten genieten, die men normaal niet
per auto kan bereiken. Voorts was er gedurende
de gehele zomer een tentoonstelling in schilders-
huis Blaauboer.

Oprichtingsvergadering
dameshandbalafdeling s.v. Ratti
Doordat er vorige week een geweldige animo was
bij de damesvoetbalwedstrijd en dit voor een keer
wel leuk is geweest, ziet het bestuur van de sport-
vereniging Ratti toch meer toekomst in een dames-
handbalafdeling, temeer daar hiermede kompetitie
wedstrijden gespeeld kunnen worden en voor het
voetbal is geen afdeling damesvoetbal kompetitie
toch wil men de dames gelegenheid geven door een
damesafdeling handbal op te richten.

Dames die interesse hebben kom eens praten met
het bestuur in zaal Schoea^cer, misschien is er een
leuke afdeling dames'han^ll op te richten.
(Zie adverentie in dit nummer.)

Vorden OPENING Warnsveld
Wij zijn in een
uitbundige feeststemming, want

a.s. donderdag 9 okt.
hopen wij onze tweede zaak te openen in

WARNSVELD

RIJKSSTRAATWEG 108

oktober van
welkom.

Feestaanbieding
Openingsaanbieding
ter gelegenheid van onze nieuwe zaak geven wij u vanaf
9 oktober tot en met 31 oktober

5,10 ot 15 procent korting
OP AL UW AANKOPEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Vanaf 9 september dinsdagavonds bridge-
club in hotel Bakker

6 okt. Kontaktavond Vordense Winke-
liersver. in hotel De Konijnenbult

9 okt. Ringvergadering Herv. Vrouwen-
groepen in „'t Wapen v. Vorden"

13 okt. Ontmoetings- en filmavond
„Open Deur/Onderweg" in het
Jeugdgebouw Geref. kerk

H okt. Lezing Ned. Ohr. Vrouwen Bond
in zaal Eskes

16 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
17 okt. Propagandafeestavond Bond van

Staatspensionering in het Nuts-
gebouw

22 okt. Lezing Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen

22 okt. Vergadering KPO in zaal Sdhoen-
aker

26 okt. Gezamenlijke zangdienst Herv.-
Gereformeerden

27 okt. Rekreatiemiddag voor bejaarden
van de Bond voor Staatspensione-
ring in hotel ,,De Zon"

30 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
31 okt. LR „De Graafschap" kontakt- en

theorieavond in café Eskes
l nov. Uitvoering chr. muziekvereniging

Sursum Corda
l nov. Uitvoering CJV „Daniël en de

Sleutelkring" in de Wildenborch
3 nov. Vergadering ABTB en KPO in

zaal Schoenaker
7 nov. Jaarlijkse feestavond buurtvereni-

ging Julianalaan in hotel Bloemen-
daal

8 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging
,,De Deurdreajers"

13 nov. Feestelijke ouderavond School
Het Hoge

14 en 15 nov. Nationale vogeltentoonstelling
„De Vogelvriend" in zaal Schoen-
aker

18 nov. Lezing Ned. Chr. Vrouwen Bond
in zaal Eskes

18 nov. Vergadering KPO in zaal Schoen-
aker

25 nov. Ledenvergadering AR in zaal
Eskes

10 dec. St. Nicoj^avond voor KPO-
leden in l»al Schoenaker

l 7 dec. KPO-avond voor bejaarden in
zaal Schoenaker

d^urse verenigingen worden
s^^ijeenkomsten en festivi-

De besturen van de
verzocht hun data vs
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bfl deze rubriek tussen/bijgevoegd

Touwtreksport voor de Rono
Ter gelegenheid van de Europese Touwtrekkam-
pioenschappen welke verleden week in Fermoy
Ierland werden gehouden, had de RONO de touw-
treksport in haar programma voor de komende
week opgenomen. Zoals bekend hebben een aantail
touwtrekklubs o.m. uit Borculo en Vorden deel-
genomen aan dit unieke festijn.

Rono-verslaggever Ribbers had hiertoe zondag-
morgen een intervieuw afgenomen bij enkele be-
stuursleden van de Ned. Touwtrek Bond, t.w.
voorzitter Markink uit Barchem, bondsekretaris
Wolbert uit Vorden en de heer Brummelan be-
stuurslid van de TTV Medler uit Vorden, die al-
len de reis naar Ierland meemaakten. De uitzen-
ding had j.l. dinsdagavond in het Rono sportpro-
gramma plaats.

Kringvergadering CBTB
In hotel Bakker hield de kring Vorden van de
CBTB een goed bezochte kringvergadering onder
leiding van de iheer van Zeijst uit Warnsveld.
Vraagpunten voor deze vergadering waren inge-
zonden door de afdelingen Eefde-Gorssel, Vorden,
Zelhem, Warnsveld en Toldijk-Steenderen, die
beantwoord werden door de heren de Regt en
Broekhuis resp. voorzitter en sekretaris van de Gel-
derse CBTB.

Punten van behandeling maakten uit de koncen-
traties van de landbouw-cooperaties, de regeling
tot afslachting van rundvee, het plan Mansholt,
de kinderbijslag voor zelfstandigen, de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor de landbouw, de
financieringsmoeilijkheden bij bedrijfsovername, de
gemeentelijke moeilijkheden bij het verlenen van
bouwvergunningen voor agrarische bedrijfsgebou-
wen.

Duidelijk werden deze punten onder de loupe ge-
nomen waarop een uitgebreide bespreking volgde.
Verder deelde de voorzitter mede, dat de eerst-
volgende Boerengezinsdag op 5 februari 1970 te
Hengelo G zal worden gehouden. Ter financiering
van deze Boerengezinsdagen werd de kringkon-
tributie gebracht op f 1,50 per lid.

Ds Krajenbrink Ned. Herv. predikant alhier sprak
een slotwoord naar aanleiding van het thema van
de Vredesweek: 'Geen liefdadigheid maar gerech-
tigheid'.

De voedselproduktie van de aarde wordt door al-
ledei hulpmiddelen tot ongekende grote opgevoerd.
Het schrijnende is evenwel, dat van de drie mil-
jard van de inwoners slechts één miljard profiteert.
Ontwikkelingshulp is daarom noodzaak om te ko-
men tot spreiding van de welvaart. Vrede door
welvaart in noord en zuid.

Buurtvereniging Julianalaan
Door het bestuur van de buurtvereniging Juliana-
laan werd een dropping georganiseerd waaraan
door een flink aantal personen werd dealgenomen.
Het parkours ging door de mooiste bossen van
Vorden over een afstand van 6 km.
Hoewél het maanlicht de deelnemers begeleidde,
bleek het toch niet zo eenvoudig om de finish, hotel
Bloemendaal, te hallen.

De eerste prijs werd gewonnen door de heer en
mevrouw Pardijs, v. Tuyl en G. Bloemendaal met
14 strafpunten. 2 H. Golstein en J. Stokkink, 18
strafpunten. 3 D. Reekers, H. Wolsing en G.
Groot Jebbink en G. Winkels met 29 strafpunten
Na de prijsuitreiking bleef men nog enige tijd ge-
zellig 'bijeen.

Afscheid onderwijzeres
Vrijdagmiddag bleven de jongens en meisjes van
de 4e klas van de openbare lagere school dorp
nog een poosje in school zitten in plaats van naar
'huis te hollen. Dit was ter ere van het afscheid
van hun 'oude' geliefde juffrouw, mevr. Wester-
veld-v.d. Wal. Bijna drie jaren hebben deze kin-
deren bij haar in de klas gezeten.

Verschillende ouders van de leerlingen, de ouder-
kommissie, alsmede het onderwijzend personeel
waren aanwezig in de feestelijk versierde klas. Door
de kinderen waren op het schoolbord mooie teke-
ningen gemaakt. De heer Beek sprak namens de
ouderkommissie enige woorden van dank. Met de
schoolreisjes, operettes, altijd was de juf bereid te
helpen. Aldus de heer Beek, die haar een vulpen
aanbood. De kinderen namen afscheid door het
opzeggen van een lied.

Zij boden een boek over bloemsc'hikken aan. Hier-
na sprak het hoofd der school, meester Brinkman.
Hij was van mening dat mevr. Westerveld een
frisse wind door de school had doen waaien en
betreurde het dat ze wegens blijde omstandigheden
de school moest verlaten.
Ook het onderwijzend personeel bood een kado
aan. Tot slot bracht mevrouw Westerveld iedereen
dank voor de prettige samenwerking en de harte-
lijke sfeer die ze op de school ondervonden had.

Beatclub „Turn"
Beatklub Turn weet op de Kranenburg altijd hon-
derden te trejkken op haar maandelijkse beatavon-
den. In zaal Schoenaker was het zaterdagavond
weer een enorme drukte, meer dan 500 jongeren
genoten hier van de in ons land en ver daarbuiten
bekende The Swinging Soul Machine uit R'dam.
Deze band van internationaal allure treedt de laat-
ste tijd herhaaldelijk op voor de televisie o.m. in
het programma van de Nationale Platen Revue
in Jam, op de Firato enz.
Het gezelschap bestaat uit 8 personen, die ook op
deze avond zich van hun beste zijde lieten zien.
Niet voor niets maken zij dan ook in december
een tournee naar Polen.

Stichting Jeugdcentrum
Wanneer de aanbesteding rond is, dan hopen wij
dat de verbouwing van de oude Empofabriek tot
Jeugdcentrum over vijf maanden gerealiseerd kan
worden, aldus deelde ons de voorzitter de heer J.
Geerken mede. Het is lange tijd stil geweest rond-
om het jeugdcentrum maar nu onlangs bekend is
geworden, dat het rijk 10 mille subsidie en ook de
gemeente Vorden zulk een bedrag verstrekt, kan
men volop aan de slag. De lening, die natuurlijk
ook moest worden aangegaan hoopt men binnen
een aantal jaren weg te werken, door middel van
akties, bijdragen enz.

Om het geheugen wat op te frissen. Het initiatief
om tot een jeugdcentrum te komen, is destijds uit-
gegaan van de gezamenlijke kerken. Het bestuur
is samengesteld uit vertegenwoordigers van die
kerken. De heer Geerken wees er met klem op, dat
men nu niet moet denken dat er alleen kerkelijke
groepen of verenigingen van het gebouw gebruik
kunnen maken. De opzet is een jeugdcentrum voor
de gehele jeugd van Vorden.

Wanneer de verbouwing klaar is dan heeft men
de beschikking over een speelhal van 20 x H my

gesc'hikt voor spel en sport bv volleybal). Voorts
komt er een afzonderlijke repetitieruimte van 8x12
m- (voor zang muziek enz.). Daarnaast zijn er 2
vergaderruimten, een van 9x4 en een van 7x4 mrj.
Het bestuur hoopt dat het zal slagen in haar po-
gingen omdat men van mening is dat een jeugd-
centrum in een bepaalde behoefte voorziet.

Verder nieuws op pagina 2

GEMEENTE VORDEN

SPREEKUUR
LOCO-BURGEMEESTER

Tijdens het verlof van de burgemeester van
maandag 6 oktober tot en met vrijdag 24 ok-
tober a.s. zal wethouder A. J. Lenselink, als
loco-burgemeester, iedere werkdag van des
voormiddags 11 tot 12 uur ten gemeentehuize
voor het publiek te spreken zijn.

Vorden, 2 oktober 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Sekretaris,
J. Drijfhout



Nieuws
van de kerken
Vredesavond 1969
Donderdagavond werd in de zaal van „'t Wapen
van Vorden" een vredesavond georganiseerd door
de drie plaatselijke kerken, waarbij als spreker was
uitgenodigd ds. Koetsier, Gereformeerd predikant
te Nunspeet, welke zelf heeft gewerkt in ontwik-
kelingslanden en nu is vrijgesteld voor dit belang-
rijke werk.
Ingeleid door rector Pans 'van de R.K. kerk, die
er op wees dat dit nu de derde keer was dat een
dergelijke avond wordt gehouden, verkreeg ds.
Koetsier het woord.

Spreker behandelde in vogelvlucht het werk van
de zending, missie en ontwikkelingswerk, het ont-
staan van het Werëlddiakonaat, zowel op medisch
als sociaal gebied. Hierbij gaat het volgens spreker
niet alleen om de ziel doch ook om het lichaam van
de mens. Het werk van de kerken in deze is dan
óók gerechtigheid en barmhartigheid bewijzen
(vormingswerk, op catechisatie de kinderen bij de-
ze dingen betrekken). Er dient een voortdurend
appèl te zijn op de werkgeevrs- en werknemersor-
ganisaties, op de politieke partijen.
Door vertoning van een film over het ontwikke-
lingswerk werd het gesprokene verduidelijkt.

Jeugddienst
A.s. zondagmorgen zal in de Hervormde kerk een
Jeugddienst worden gehouden met als voorganger
de bij allen bekende ds. Van der Hoeven.
Hij hoopt te spreken over: „Voorspoed en tegen-
spoed".
Tot zondag. De Jeugdkommissie.

Sluitzegels voor jeugdwerk
Leden van de CJV-clubs zul len in de komende
dagen/weken weer hun jaarlijkse zegelaktie 'hou-
den. Voor een kwartje per stuk zullen zij sluitze-
gels aan de man brengen.
De opbrengst is bestemd övor vele facetten van
het werk van het Christelijk Jongeren Verbond.
Het CJV houdt zich niet alleen bezig met vor-
mingswerk en het zoeken naar nieuwe vormen van
jeugdwerk, maar organiseert ook bootreizen voor
gehandikapten, trekt zich het lot aan van de vele
vluchtelingen in de wereld en probeert aktief de
vrede te bevorderen.

Elke jongen en elk meisje, dat CJV-sluitzegels
verkoopt, beschikt over een legitimatiebewijs. De
sluitzegels zijn in vier frisse kleuren uitgevoerd.
Er zijn vier verschillende zegels, met als titels:
vormingswerk, rekreatie, ziekendiensten vluchte-
lingenwerk. De zegels zijn ontworpen door de Am-
sterdamse grafikus Frits Gramberg.
Wij vertrouwen er op dat u de aktiviteit van de
jeugdige leden wilt stimuleren door het kopen van
enkele zegels.

De leiding van de CJV-Jeugdclubs.

Schade door botsingen
Op de Kranenburg heeft een achteruitrijdende auto
zondagmorgen een flinke schade veroorzaakt waar-
bij drie personenauto's waren betrokken.
De 24 jarige M. uit Vorden, die na het verlaten
van de kerk op de Kranenburg met zijn auto ach-
teruit de kerkbult afreed, bemerkte hierbij niet, dat
vanuit de richting Vorden een auto naderde. Op
de Ruurloseweg werd hij dan ook door deze auto
bestuurd door F. uit Zwolle in de flank aangere-
den. Doordat M. zijn wagen nog in 'de achteruit'
had staan en waarschijnlijk op 'het gaspedaal heeft
getrapt, schoot de auto met een ru'k tegen een 50
meter verder geparkeeerde auto van me j. W. welke
auto in de rechterflank werd geraakt.

De schade was aanzienlijk. De wagen van F was
total loss, de wagen van M. werd ook ernstig be-
schadigd evenals de auto van me j. W.
F. uit Zwolle werd licht gewond door glasscherven
terwijl M. met de schrik vrijkwam. Een gelukkige
omstandigheid was, dat zich nog geen kerkgangers
op de weg bevonden, daar anders de gevolgen
zeker ernstiger zouden zijn geweest.

Weekenddienst doktoren
Wij maken u er op attent dat de zondagsdiensten
van de plaatselijke doktoren niet zaterdagmiddags
om 13.30 uur beginnen maar ZATERDAGSMOR-
GENS OM 10.00 UUR tot zondagavonds 23.00 u.
Gun ook uw huisarts de vrije zaterdag en houdt
hiermee rekening en Iet op wie er dienst heeft.

„De Graafschaprijders"
Voor de Oost-Gelderlandrit die a.s. zaterdag wordt
gehouden, bestaat grote belangstelling. Liefst 200
rijders zullen aan de start 'verschijnen. Deze rit
wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de
motorclubs Lochem, Harfsen, Vorden en Hengelo
Gld.
De start en finish zijn dit jaar bij café De Exelse
Molen in Exel, terwijl de rust wordt gehouden bij
café Heersink in Wolfersveen. 's Avonds wordt
er in De Exelse Molen een feestavond gehouden,
waar het ongetwijfeld gezellig zal toegaan.

Manege ,,De Gompert"
De manege De Gompert aan de Gompertsdijk te
Hengelo Gld komt met verschillende sportevene-
menten steeds meer in de belangstelling want is het
niet dat de ruitersport in de volste zin van het
woord kan worden beoefend, ook andere takken
van sport en-of sportmanifestaties vinden in deze
grote manege plaats.
De manege, welke een oppervlakte heeft van 33 x
42 meter, heeft ruimte om plm. 30 paarden te stal-
len, daarnaast behoren tot de manege een 20-tal
afgerichte paarden welke de liefhebbers van de
ruitersport ter beschikking staan en welke ook ge-
bruikt worden bij het lessen. Naast de manege is

een grote springweide, waar de ruiterclub ROS van
de manege materiaal heeft aangebracht om ook
hier te kunnen oefenen.
Vervolgens is de ruime foyer, met een afmet ing
van 5 x 20 meter, met zijn gezellige bar eveneens
een trekpleister voor alle sportbeoefenaars en be-
wonderaars.
(Zie advertentie in dit nummer.)

Een sportvereniging in Vorden?
Nu de vrije tijd van de mens in de laatste jaren
een steeds vaker voorkomend onderwerp van dis-
kussie is geworden, zullen we steeds meer rekening
moeten gaan houden met een nog grotere toename
van de vrije tijd en dus ook het probleem van de
vrijetijdsbesteding. De behoefte tot rekreatie zal
toenemen en dit stelt de sportbeweging en de
maatschappij voor nieuwe opgaven. Aldus is de
mening van de heren J. Verstoep, A. Sikkens en
J. de Gruijter.

Deze heren zijn nl. na rijp beraad tot de konklusie
gekomen dat men in Vorden de ontwikkelingen
niet lijdzaam behoeft zitten af te wachten maar dat
alle sportverenigingen bij elkaar een positieve bij-
drage kunnen leveren aan de ontwikkelingen die
op rekreatief gebied plaatsvinden. Genoemde he-
ren hebben alle sportverenigingen in Vorden uit-
genodigd om tot een oriënterend gesprek te komen
teneinde te bezien of er de mogelijkheid bestaat
tot 'het samengaan van de verschillende sportbe-
drijvende verenigingen in één grote sportvereniging
Vorden.
De initiatiefnemers zijn van mening dat deze bun-
deling van krachten grotere en andere aktiviteiten
mogelijk maken, zowel op sportgebied en rekreatief
terrein als ten aanzien van de overheid. Men kan
dan komen tot een meer en in breder verband be-
drijven van de sport, de meer rekreatieve sportbe-
oefening stimuleren en een efficiënter gebruik van
de akkomodatie en leidinggevend kader maken.
De heren Verstoep, De Gruijter en Sikkens hebben
een ontwerp opgesteld hoe één en ander in de
praktijk zal moeten geschieden.

De verschillende verenigingen behouden een ei-
gen bestuur als technische kommissie ter beharti-
ging van de specifieke sportbelangen. Daarboven
moet dan een algemeen bestuur komen, samenge-
steld uit afgevaardigden van de verschillende tech-
nische kommissies, welke afgevaardigden door
deze technische kommissie zelf worden aangewe-
zen. Dit hoofdbestuur krijgt dan tot taak de ge-
meenschappelijke belangen en aktiviteiten van de
Sportvereniging Vorden te leiden en te behartigen.
Bovendien zou dit hoofdbestuur niet alleen een
overkoepeling van het plaatselijke sportleven moe-
ten zijn, maar uitgroeien tot een overlegorgaan
met de gemeentelijke overheid. In overleg met
B & W zou men dan tot een formule kunnen ko-
men waarbij het hoofdbestuur als overlegorgaan,
door het gemeentebestuur bij het nemen van alle
beslissingen van enige omvang wordt ingeschakeld.

De drie genoemde heren^fcien de taak van het
hoofdbestuur aldus: het Hpalen van de behoefte
aan sportakkomodatie en daarmee verwante voor-
zieningen en de bemoeiingen met de gemeentelijke
planologie. In samenwerking met de gemeentelijke
overheid de mogelijkheid van aanleg van sport-
terreinen, tennisbanen, in«^ktiebad, de bouw van
een gymnastieklokaal of ^rorthal te onderzoeken.
Verder bemoeiingen met de plaatselijke subsidi-
ering van de sport. Het organiseren van sport-
wedstrijden en sportmanifestaties bij plaatselijke en
nationale hoogtijdagen. Het stimuleren van sport-
en spelbeoefening. Het uitgeven van een clubblad.
De sportbeoefening door ongeorganiseerden en
verder te komen tot een goed geregeld eigen ver-
voer van de spelers en speelsters naar de diverse
wedstrijden.

Men wil de leden van deze Sportvereniigng Vor-
den in de gelegenheid stellen aan twee takken
van sport deel te nemen tegen één en dezelfde
kontributiebijdrage. Voor wat betreft de kontri-
butiébijdrage zal men in gezamenlijk overleg tot
een oplossing moeten trachten te komen.
\Vij zijn benieuwd hoe de reakties van de verschil-
lende verenigingen zijn op het voorstel van de drie
bovengenoemde heren.

UITSLAGEN VOETBALWEDSTRIJDEN
Vorden I is er in geslaagd haar fraaie positie op
de ranglijst te handhaven door het bezoekende
Halle een verdiende 3-0 nederlaag toe te brengen.
De Vordense doelpunten werden gescoord door
Nijenhuis (2 x) en Jansen.

De reserves van Vios Beltrum hebben Vorden II
een verdiende 2-0 nederlaag toegebracht.

Vorden IV tegen De Hoven IV was een leuk ge-
speelde wedstrijd waarbij de gelukkigste ploeg, in
dit geval De Hoven, met 3-4 won. De Vordense
doelpunten werden gescoord door Meyer (2 x) en
Zweverink.

De zevende uitgave van Vorden heeft weinig ple-

ZELFKLEVENDE
NYLON

PLAKTEGELS
5 jaar garantie
per stuk ƒ 2,75

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Raadsvergadering gem. vorden
Openbare kleuterschool wordt tijdelijk gehuisvest
in het Van Hasseltpaviljocn

B & W van Vorden hebben een schrijven van GS
ontvangen dat men akkoord gaat met een bedrag
van ƒ 141.430,— betreffende de stichtingskosten
van een openbare kleuterschool die gebouwd zal
worden aan Het Jebbink in plan Boonk. GS voeg-
den er echter aan toe dat de uitgave van genoemd
bedrag niet eerder mag worden gedaan, na goed-
keuring van de wijziging'van de gemeentebegroting.
Deze goedkeuring zal echter eerst worden ver-
leend zodra de vaste financiering is verzekerd.
Om toch met de school van start te kunnen gaan,
is er gezocht naar een tijdelijke oplossing. Hiervoor
zal men een gedeelte van het Van Hasseltpaviljoen
kunnen gebruiken tegen een huurbedrag van ƒ 250,-
per maand. Momenteel is er een klas van de Bijz.
kleuterschool ,,De Timpe" in gehuisvest. Zodra
echter het tweede lokaal van deze kleuterschool
klaar is, vermoedelijk per l december a.s., dan
wordt het Van Hasseltpaviljoen ontruimd en kan
de openbare kleuterschool hierin beginnen. Er
moet dan nog een hoofdleidster worden benoemd,
waarvoor zich tot op heden 6 sollicitanten hebben
aangemeld. Voor de inrichting van deze ene klas
stelde de raad van Vorden dinsdagavond tijdens
de openbare raadsvergadering, een bedrag van
ƒ 7.303,41 beschikbaar.

Fraktie Binding-Rechts niet tevreden over de
notulering vorige raadsvergadering

De fraktie van Binding^Rechts was het niet eens
met de notulering van de raadsvergadering van 5
augustus jl. Volgens onze begrippen is er niet al-
les vermeld wat er toen is gezegd, aldus de heer
Gotink.
De voorzitter vond dit vreemd, dit is hier nog nooit
voorgekomen, aldus een zichtbaar verraste burge-
meester Van Arkel. Wel merkte hij op dat de
bandrecorder het tijdens die vergadering een poosje
heeft laten afweten, maar zover hem bekend was,
was alles toch wel genotuleerd.
Wethouder Lenselink merkte op dat het wel eens
moeilijk is om al het gesproken woord te vermelden
en soms is dit ook niet gewenst.
Wat er aan de notulering mankeerde, wilde de
fraktie van Binding-Rechts niet zeggen. Wij stellen
het niet op prijs dit in een openbare vergadering
ter diskussie te brengen, aldus de heer Gotink.
De raad vond het allemaal maar geheimzinnig. In
ieder geval is het weer iets nieuws, zo merkte bur-
gemeester Van Arkel op. Het slot van het liedje
was dat de raad de notulen hierna gewoon vast-
stelde.

Overname stroken grond

Voor de verbetering van de weg langs ,,Spekop"
„Het Maalderink" en „Het Lieferink" naar de
grens met Hengelo Gli in de buurtschap Linde
nam de raad om nict^Jn 12 eigenaren stroken
grond over. Aan de heer G. W. Mombarg E 16
droeg de gemeente een strook grond over van plm.
50 m-.
De heer Gerritsen van Binding-Rechts was het met
de overname van de ^^iden eens, behalve met
de wijze waarop de g^Weente de grond van de
heer Mombarg (één van deze 12 eigenaren) heeft
verkregen. Een nadere toelichting gaf de heer
Gerritsen niet.

Diskussie over duurtetoeslag overheidspersoneel

De voorzitter deelde mee dat de regering heeft be-
sloten het overheidspersoneel een duurtetoeslag
toe te kennen zijnde een minimumuitkering van
ƒ 110,— en een maximumuitkering van f 260,—.
De heer Koerselman (PvdA) was van mening dat
het bedrag van hoog tot laag gelijk moest zijn.
De heer Bannink (CHU) onderstreepte dit, maar
voegde er wel aan toe dat dit bedrag dan belasting-
vrij moet zijn.

De heer Gotink (Binding-Rechts): „Het klinkt
voor de mensen aangenamer wanneer ze horen dat
alle ambtenaren een gelijk nettobedrag in handen
krijgen". Dit was tevens de mening van zijn frak-
tiegenoot de heer Gerritsen.
De heer Hartelman (KVP) geloofde niet dat het
veel verschil uitmaakte met de wijze waarop de
regering één en ander heeft voorgesteld.
De raad ging vervolgens met het regeringsvoorstel
akkoord.

De raad besloot f 2.716,70 beschikbaar te stellen
aan de Bijz. school Het Hoge voor het aanschaffen
van een stencilmachine, schrijfmachine, muziekin-
strumentarium, zand- en watertafel en een archief-
kast.
De heer Gotin'k toonde zich zeer in zijn nopjes met
het 'bedrag 'van f 350,— ovor muziekinstrumenta-
rium. Wellicht krijgen we dan in de toekomst weer
muzikanten, aldus merkte hij op.
De openbare lagere school werd een bedrag toe-
gekend van ƒ 1.780,— voor de aanschaffing van
een diaprojektor, scherm en tafel en drie hand-
werkkasten.

De N.V. Bank voor Ned. Gemeenten is bereid voor
het jaar 1970 een krediet in rekening-courant be-
schikbaar te stellen tot een bedrag groot f 500.
000,—.
Van GS is een schrijven binnengekomen dat de
toekenning van de subsidie voor de Stichting
Jeugdcentrum is verdaagd.

De voorzitter deelde mee, naar aanleiding van een
voorstel van de heer Gerritsen inzake de aanschaf-
fing van een ambulance, dat de beide plaatselijke
doktoren dit afraden. Wel hebben de artsen de
suggestie gedaan om op gevaarlijke punten hv. de
Wientjesvoort, brancards te stationeren.
Burgemeester Van Arkel maakte gewag van een
brief die fhet gemeentebestuur heeft ontvangen van
de Stichting Ziekenvervoer Zutphen waarin de
gemeente wordt uitgenodigd voor een bespreking
met nog andere gemeenten betreffende ziekenver-
voer in regionaal verband. B & W zullen naar de-
ze bespreking toegaan.

Naar aanleiding van het dodelijk ongeluk destijds
bij de Bramel, hebben B & W besloten hier borden
te plaatsen.
De heer Tjoonk (VVD) adviseerde B & W alle
gevaarlijke punten in de gemeente te bekijken.
De heer Hartelman (KVP) kreeg te horen dat er
inmiddels bij de kleuterschool in de Kranenburg
waarschuwingsborden zijn geplaatst.
De heer Regelink (AR) werd meegedeeld dat in
buitengewone gevallen het schoolplein bij de open-
bare lagere school als parkeerruimte mag worden
gebruikt.

De heer Albers (VVD) vroeg zich af waarom
de verharde weg langs de kleuterschool „De Tim-
pe" niet wordt doorgetrokken naar de Burg. Gal-
léestraat. De voorzitter antwoordde hierop dat dit
vast zit op de wijziging van het uitbreidingsplan.
Mevrouw v. d. Heide (PvdA) stelde voor het gro-
ve huisvuil een keer apart te laten ophalen. B ë>
W zullen dit bekijken. Een voorstel van de heer
Tjoonk om ook het grove huisvuil in de buiten-
gebieden op te halen, vond geen genade in de ogen
van B f> W. Dit kan men toch moeilijk de gemeente
laten doen, aldus was de mening van wethouder
Lenselink.

De heer J. G. Simmelink, opzichter C van gemeen-
tewerken is met ingang van l december eervol ont-
slag verleend wegens zijn benoeming in de ge-
meente Bemmel. Eveneens eervol ontslag werd
verleend aan mevrouw E. Westerveld-van der
Wal, onderwijzeres aan de openbare lagere dorps-
school. Met ingang van 6 oktober wordt zij opge-
volgd door mejuf f rouw M. E. Schelling uit Warns-
veld.

zier beleefd van de uitwedstrijd tegen Keyenborg-
se Boys III , zij verloren nl. met 13-0.

Ratti I had het thuis moeilijk tegen Keyenborgse
Boys I en waren met een gelijkspel (2-2) dik te-
vreden. Voor Ratti scoorden Bijen en Haverkamp.

De Ratti-reserves behaalden thuis een fraaie 8-1
overwinning op Pax V. Voor de doelpunten zorg-
den Baakman (3 x), W. Koers (3 x) en C. Koers
(2 x) .

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Hamkaas
Kalfspaté

500 gram 2,25
500 gram 2,60

100 gram 35
100 gram 60
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 3,48

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausijsjes
Honing Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkensslagert]

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Ratti III verloor met 4-1 van Dierense Boys IV,
waarbij Helmink voor Ratti de eer redde.

Het eerste zaterdagteam zette haar overwinningen-
reelcs voort, nu tegen SKVW V met 3-1 door
doelpunten van Arendsen (2 x) en Kerkhoven.

De zaterdagreserves van Ratti leden een 4-2 ne-
derlaag tegen Sp. Dieren III .

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Bredevoort l-Vorden 1; Vorden 2-Reunie 2; Vor-
den 3-Sp. Lochem 4; Vorden 4-AZC 6; Brummen
6-Vorden 6; Socii 4-Vorden 7; Socii A l-Vorden
A l ; Vorden B2-Warnselvdse Boys Bi ; Voorst
C l-Vorden Cl; Vorden C2-Almen C2.

LAGE p
RIJZEN

Herenpyama
# Flanel

Frisse strepen

-fr Alle maten

f9,95
Kijkt u ni<i<ir bij



UW VOORDEEL !

Wij kunnen voor u breien zeer
voordelig

ACRYLTRUIEN

Deze truien zijn met raglan mouwen in halve
patentsteek en kunnen in verschillende kleu-
ren gebreid worden.
De prijzen zijn vanaf ƒ 5,50 voor een 'kinder-
trui van plm. 3 jaar tot ƒ 15,— voor een he-
rentrui. De breiwol is hierbij inbegrepen.
Voor een kleine prijsstijging kunnen wij de
truien ook met strepen, in andere kleur of
met een hoge boord breien.

ZOEKT NU UW VOORDEEL

Inlichtingen liefst na 6 uur 's a-
vonds 'bij:

J. H. TEN ELSHOF
E 4 1 , Linde, telefoon 6864

GEMS-VOORDEEL

wassen-drogen
Volautomatisch wassen is voor u
helemaal geen nieuwtje.

Maar volautomatisch drogen daar
wilt u vast wel meer van weten.

DROOGTROMMEL
,,Philips" voor 2 kg wasdrogcn

aktieprijs 299,-

DROOGKAST
met wel twaalf meter drooglijn
van ƒ 748 —

aktieprijs 498,-

WASAUTOMATEN

AEG volautomaat
Lavalux S van ƒ 825,—

voor 599,-

Philips wasautomaat
vanaf 549,-

Erres volautomaat
v oor vijf of twee kg was
van ƒ 1029 —

voor 779,-

Dc:e apparaten en nog vele an-
deren kunt u dagelijks zien in
onze winkel en showroom.

Vrijdagavond - koop-
avond

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

vraagt voor spoedige indiensttre-
ding een

MEUBELMAKER
(ervaren t immerman) en

LEERLING
MEUBELMAKER
( t i m m e r m a n )
voor het restaureren van antiek.

Aanmelden: Noorderwal 19 of Molenstraat
30, telefoon 05730-2224 of 1759

MANEGE

Se
TE HENGELO GLD

volop gelegenheid voor deelname
,><m niciitt'e lessen.

Tevens gelegenheid tot

africhten en inrijden
rjn paarden.

}. VAN ZIJTVELD

„DE GOMPERT"
Hengelo G - Telefoon 1983

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Garage kanteldeuren

f 270,— per stuk

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

TL-armatuur
NU f 13.05

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

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

QEBK. WELJLEM8
kleermakerfl, Rozenhof.
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

BEHANG

3 halen 2 betalen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Profijt
AANBIEDING

Skultuna
koekepan
met krasbestendig
Teflon finish.

Normaal ƒ 16,95

nu ƒ 12,95
SPOELEN,
SCHOON

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

A.UTOVERHUUB
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Plastic emmers
(gr i j s )

6 stuks voor f 10,—

inkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste Inlichtingen
verstrekken wtj u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur ui het Groene-
kruisgebouw

ASBEST BOARD
(etcrnit) 120 x 250

l t.m. 5 stuks
f 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
f 7,14 per plaat

13 t.m. 20 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 t .m. 100 stuks
ƒ 6,43 per plaat

exk l . BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Deze week hebben wij een voordelige
aanbieding

JONGENS- EN

MEISJESTRUIEN EN

VESTEN EN

HELANCA BROEKEN

Komt u maar eens kijken bij

V O R D E N

AKTUEEL:

FABELTJESKRANT

PRULLEBAKKEN

FABELTJESKRANT

KWARTETTEN

FABELTJES-

PUZZLES

Koersolman
Burg. Galléeatraat - Telefoon 1364

Staat u

uw interieur te wijzigen?

Of krijgt u een nieuwe woning?

Wenst u een belangrijk nieuw
meubelstuk te kopen?

Wilt u andere gordijnen of
nieuwe vloerbedekking?

AARZEL DAN NIET
en stap vrijblijvend onze zaak bin-
nen.

GROTE SORTERING

PRIMA KWALITEIT

E N . . .

VOORDELIGE PRIJZEN

kunnen wij u verzekeren.

Uw zaak .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van f 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS

bij f 10,— 5 stuks, boven f' 10,— voor elke
f 5,— 3 stuks

Depot Loenen's zaden

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

AARDGAS
r̂ HAARDEN

iV KACHELS

Voor uw oude kolenkonvcktors en olichaarden

geven wij een hoge

inr uilwaar de!
De grootste sortering en goede service

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden

3 flessen haarversteviger
van 149 voor 89

HAANTJES a 1000 gram 299

2 tabletten CHOCOLADE 118

500 gram JONGE KAAS 218

l pak Spar koffie 159

l literspot APPELMOES 69

l blik PEREN OP SAP van 115 voor 89

l LEVERWORST a 200 gram 79

200 gram BOEREN M ET WORST 98

l blik capucijners 55

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Bedankt
voor het

compliment!
SPECIAALZAAK

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blflft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

Kostuumklanten van ons horen wel eens dat ze
een goede kleermaker hebben. Bedankt voor het
compliment, maar we zijn geen kleermakers in
de oude zin van het woord. Wij zijn moderne
kleding-adviseurs, die iedere klant kleden naar zijn
eigen stijl, smaak en persoonlijkheid. Mettop-
confectie van de beste coupeurs ter wereld.

f198,-

Een nieuw model voor
uw ski-uitrusting RAAOHUISSTR.. VOROEN

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

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



Langs deze weg zeggen
wij. mede namens weder-
zijdse ouders, hartelijk
dank voor de vele felici-
taties, bloemen en kado's
die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen.
G. D. Nijenhuis
G. H. Nijenhuis-

Stegeman
Vorden, oktober 19.69
E 100

Bij aankoop van:

kunststof KEUKEN
200 cm lang f 415,—

exkl. BTW

tijdelijk toestvrij stalen
blad GRATIS

(zie etalage)

DOE-H ET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

Retexturmgsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal

Oktobermaand een extra
trui etc., dus als speciale
reklame gedurende deze
maand:
JUMPERS, TRUIEN
EN VESTEN
chemisch reinigen voor
de HALVE PRIJS.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Mej. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

JA... OOnOOR SPORTRLEDING
Trainingspakken van vormhoudend
helanca, ook met biesen

Velours sweaters, winterkwaliteit

Sportieve truien, vesten en pullovers

Janus noorse wollen kousen, sokken

Lakjassen, fietscapes, zeiljacks

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

BUFFET (kunststof)
norm. prijs f 320,—

exkl. BTW

Tijdelijk ƒ 220,—
exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Verkrijgbaar:
jonge hondjes
H. Nijenhuis E 100
't Voorschotje

Te koop:
biggen en roodbont
nuchter stierkalf
J. W. Wesselink
't Elshof

Gevestigd als:

Makelaar en taxateur
van onroerende
goederen

ADR, GROOT JEBBINK
Vclswijk (Zelhem) - Prunushof 21
Telefoon 08344-414

Als zodanig beëdigd door de Arrondisse-
ments-Rechtbank te Arnhem 25 september
1969 voor het verlenen van bemiddeling bij
het tot stand brengen en sluiten van over-
eenkomsten als koop en verkoop, het ver-
richten van taxaties, daden van beheer enz.
Gaarne bied ik u in dezen mijn diensten aan,
alsmede voor al uw

verzekeringen en
financieringen

Sportvereniging

OPRICHTINGS-
VERGADERING
DAMESHANDBAL
AFDELING
dinsdag 7 oktober om 19.30 uur
in zaal Schoenaker Kranenburg

VAAR

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Bij aankoop van

kunststof KEUKEN
170 cm lang ƒ 352 —

exkl. BTW

Roestvrij stalen blad
tijdelijk voor f 35,—

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen, tel. H86
Vorden

VERSE KIP
deze week l kg f 2,80

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

( PoellersbedrtJf

Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

~ .>
Ademend Certif&rm

van ten Cate. Elastische katoen
die aansluiten blijft passen-
die zacht en heerlijk draagt
na wassen en
wassen en walsen.

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Broekje van Certiform. Elastische katoen. Prijs v.a.f 2.95-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bezorg uw adv*
s*v*p* op tijd!

Enkele tips
UIT ONZE NIEUWE

NAJAARSKOLLEKTIE

Acryl

D A MESPULLOVERS
lange mouw met col

in 8 modetinten ƒ 12,90

Acryl

DAMESPULLOVERS
lange mouw, ronde hals

in 8 modetinten f 12,90

Acryl

HEREN
PULL-POLO'S
de ideale dracht

in 3 modetinten ƒ 19,75

Ui H H: M
RAADHUISSTR.. VOROEN

Zien en horen
kunt u onze radio- en televisie-
apparaten alle dagen.

Nu een bijzondere aanbieding

met FM aansluiting voor gram-
mofoon en recorder, van f 252,—

voor ƒ 185,-

TELEVISIE
-^ Groot beeld 61 cm televisie

•fa Ecnv. druktoctsbediening

Jf Met inruil

AL VANAF ƒ 498,-

TELEVISIE- EN RADIOHANDEL

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Postgiro 862923

Op woensdag l oktober wordt ons

bijkantoor
te Wichmond
in gebruik genomen.

Het is geopend op maandag t.m. vrijdag van 9.00
tot 12.15 uur. Donderdagavonds van 18.30 tot
20.00 uur.

Het kantoor is voorzien van nachtkluis en safe-
loketten. Tijdens de openstellingsuren is het tele-
fonisch te bereiken onder nummer O 57 54 - 514

Van l t.m 7 oktober ontvangt iedere
bezoeker een aardige verrassing

Donderdag

Schouderkarbon. 500 gram 2,80
Verse worst 500 gram 2,60

Vrijdag en zaterdag

varkenslappen 500*. 2.90
Runderlappen

Riblappen

Verse worst

500 gram 2,75

500 gram 3,98

500 gram 2,60

Voor de boterham

Boerenmetworst 150 gram 0,90
150 gram 0,60
150 gram 0,93
150 gram 0,60

Gebr. gehakt

Pekelvlees

Boterhamworst

Rund- en varkensslagerij

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

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIKRKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

8% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Fa. Keune
METAALWAREN

Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon l 736

vraagt:

handige
jongens
voor de werkplaats

Piedro kinderschoenen
/ff nieuwe herfstmodellon

Natuurlijk

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, de schocnenspccialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor uw gashaard - Henk van Ark


