
Donderdag 12 oktober 1967
29e jaargang no. 29

Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
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Verschjjnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per min per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 15 OKTOBER

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

10.30 uur ds. J. J. van Zorge bediening H. Doop

Medlerschool
(JEEN DIENST

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

19.00 uur ds. P. H. Steenhuis uit Doetinchem

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (9752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33— 9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Jolanda, dochter van J. Looman en E. G. Die-
perink; Marielle Pauline Johanna, dochter van W. B. J.
Lichtenberg en I. J. H. Smeenk; Grietje Martina, doch-
ter van A. Brummelman en B. W. Nauta.
Ondertrouwd: H. J. Groot Roessink en G. H. A. Meije-
rink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

VREDESKRANT 1967
Door de gezamenlijke Kerken van Vorden wordt deze
week aan alle Vordense gezinnen via de post de vredes-
krant 1967 aangeboden.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

13 oktober Gratis verlichtingskontrole
13 oktober Volksfeest Linde
14 oktober Volksfeest Linde
18 oktober Dia-avond Bond van Plattelands-

vrouwen door mevr. Klem Brinke
18 oktober KPO St. Martha spreekavond in

zaal Schoenaker
19 oktober Start bejaardengymnastiek
19 oktober Bejaardenkring in het Nutsgebouw

om 14.15 uur
19 oktober Verkeersavond te Wildenborch in

de Kapel
27 oktober CPJ-vergadering in café Eskes
8 november Bond v. Plattelandsvr. boekbespr.
9 november Verkeersavond Wildenborch in de

Kapel
11 november Prinsenbal carnavalsvereniginig

in zaal Schoenaker

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

PARKEERVERBOD ZUTPHENSEWEG EN
DORPSSTRAAT
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op ver-
zoek van de gemeenteraad van Vorden besloten tot het
instellen van een parkeerverbod voor de zuidzijde van
de Zutphenseweg vanaf horlogemaker Siemerink tot
aan de Raadhuisstraat en voor de noordzijde van de
Dorpsstraat vanaf de Ned. Herv. kerk tot de Stations-
weg.

GESLAAGD
Voor het propaedeutisch examen in de ekonomische we-
tenschappen slaagde onze plaatsgenoot de heer A. J.
Hartelman. De heer Hartelman genoot zijn opleiding
aan de Nederlandse ekonomische Hogeschool te Rotter-
dam.

DE GEZINSVERZORGING HEEFT UW STEUN
NODIG
De Herv. Diakonie vraagt van 16-21 oktober uw aller
aandacht voor een financiële bijdrage voor de gezins-
verzorging. Vorig jaar heeft u geholpen, wilt u het dit
jaar weer doen?
De Herv. Diakonie hoopt dat deze aktie mag slagen, dan
kan de gemeente verzekerd zijm van een goede gezins-
verzorging voor allen.
U weet het, als moeder ziek te bed ligt, staat de ver-
zorgster klaar voor het gezin in nood. De gezinsverzor-
ging staat voor iedereen, van welke gezindten hij ook
is, klaar. Daarom moet zij kunnen doorwerken!
Wij vragen niet veel, maar u kunt nu voor tenminste
ƒ 2,50 per jaar begunstiger worden.
Hartelijk dank namens de gezinsverzorging

Uitslag Stima~onderzoek
Naar ons werd medegedeeld is de uitslag betreffende
het vierde bevolkingsonderzoek op longtuberculose in
deze gemeente als volgt:
Het onderzoek vond plaats van 14 tot en met 21 juni jl.
en werd verricht op twee opstelplaatsen t.w. in het
Nutsgebouw en zaal Schoenaker op de Kranenburg. In
totaal werd 30V2 uur gefotografeerd. Van de 6670 per-
sonen die de gemeente Vorden telt kwamen voor onder-
zoek in aanmerking 4994 personen die 15 jaar of ouder
waren. Niet opgekomen zijn 1588 personen. Gefotogra-
feerd werden 3406 personen plus 5 niet-inwoners. In to-
taal dus 3411 personen.
Ditmaal werd geen huisbezoek verricht. Van de 1588
niet-verschenen personen hebben 1512 inwoners de op-
roepkaart ingeleverd onder vermelding van de reden
van niet-deelname. Door 76 personen werd zonder op-
gaaf van reden niet deelgenomen.
Van de 3411 gefotografeerden werden 36 personen (1,1
%) voor nader onderzoek opgeroepen op het consulta-
tiebureau. Aan deze oproep werd door alle personen ge-
hoor gegeven. Bij 2 personen werd aktieve gesloten
long-tbc gekonstateerd, bij 4 personen inaktieve long-

tbc, bij 5 personen genezen Iong4bc en bij overige af-
wijkingen 7 personen. Bij 3393 personen werd geen af-
wijkingen gevonden.

De deelneming aan het onderzoek is goed geweest. Een
bijzonder woord van waardering verdient de bevolking
over het feit dat 1512 inwoners hum oproepkaart met
opgaaf van redenen van nietopkomen inzond en dat
slechts 1,5% de kaart 'niet inzond en dus zonder opgaaf
van reden wegbleef.

Minder verheugend is dat bij twee inwoners een aktieve
long-tbc werd vastgesteld, waarvoor behandeling nodig
was. Dit aantal (0,6 per 1000 gefotograf eerden) is on-
geveer het dubbele van het Gelderse gemiddelde. Voor
de 4 personen waarbij een inaktieve long-tbc werd vast-
gesteld is geen behandeling nodig en kan worden vol-
staan met periodieke kontrole op het consultatiebureau
voor tbc-bestrijding.

Voorts werd nog een aantal longaandieningen van niet-
tuberculeuse aard gevonden, waarbij in enkele gevallen
nadere ziekenhuisobservatie nodig was.
Het ligt in de bedoeling het onderzoek over circa drie
jaar te herhalen.

Uitgaande van de damesafdeling van Jong Gelre werd
in de zaal van hotel Bakkj^een modeshow gehouden.
Voor dit gebeuren bestond •V e belangstelling want de
zaal was tot in alle hoeken oezet.
Wegens ziekte van de presidente werden de aanwezigen
welkom geheten door de vic^j>residente van Jong Gelre,
mej. Weenk. In het bijzon^^ heette zij welkom de fa
Visser; de fa Kroneman (WWTen); de fa Wiekart (kap-
per); de pianiste Jet Smit. Vermeld dient te worden dat
het toneel voor deze gelegenheid bijzonder leuk was
aangekleed.
De mannequins van deze avond, Susan, Sabine, Evert
Jan, Ingeborg, Marian, Erna, Joke, Moniek en Nolleke
deden het voor hun toch lang niet gemakkelijke werk,
voortreffelijk, temeer daar het hier rasechte amateurs
betroffen. Tijdens de show belichtte mevr. Streefkerk
de modellen en noemde zij de prijzen.
In de pauze werd een verloting gehouden waarvan de
opbrengst bestemd was voor Jong Gelre. De fa Visser
zorgde voor koffie met complet.
Voor het publiek in de zaal was er nog een prijsvraag
aan deze show verbonden. Men moest nl. het totale ge-
wicht raden van de dames die de kleding showden. Dit
bleek 452 kg te zijn. Voor de winnaars stelde de fa
Visser prijzen beschikbaar in de vorm van waardebon-
nen van ƒ 15,— en ƒ 5^— en 6 paar nylons.
Na de pauze kwamen de heren aan de beurt en werden
er verschillende pakken en jassen getoond. De dames in
de zaal hebben een uitstekende indruk kunnen krijgen
van wat er dit najaar te kust en te keur te koop is.
Zowel bij de dames- alsmede de herenkleding werd een
grote verscheidenheid aan modellen getoond.
De heer Elbrink bracht de medewerkenden aan het slot
van de avond hartelijk dank. Als blijk van waardering
bood hij een cadeautje aan.

UW ADRES VOOR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

JONG GELRE HIELD WEDSTRIJDDAG MET
VEEL DEELNAME
Zaterdagmiddag organiseerde de afdeling Vorden van
Jong Gelre een gekombineerde wedstrijdmiddag die bij
de heer Koning „Kostee" werd gehouden.
Voor dit gebeuren bestand flinke belangstelling.
Op het programma stonden de volgende wedstrijden:
trekkerbehendigheid; trekkersleeën; bromfietsbehendig-
heid; varkensbeoordeling; bloemschikken; flessen ver-
ven.
De uitslagen van de verschillende evenementen waren:
Bloemschikken: 1. Marja Weenk; 2. Reina Bargeman.
Flessen verven: 1. Miep Bogchelman; 2. mevr. Koning-
Pardijs.
Trekkersleeën: 1. Diny Eggink; 2. Ap Klein Brinke; 3.
Henk Bosman; 4. Harry Wagenvoort.
Varkensbeoordeling: 1. Dies Eggink; 2. Jan Koning; 3.
Wim Winkel; 4. Johan Pardijs.
Bromfietsbehendigheid: 1. Gerrit Zweverink; 2. Marinus
Pelgrum; 3. Henk Egink; 4. Gerrit Kamperman.
Trekkerbehendigheid: 1. Jan Koning; 2. Jan Bloemen-
daal; 3. Jan Roeterdink; 4. Johan Pardijs; 5. Henk Klein
Winkel.
Zaterdagavond werd er in hotel „'t Wapen van Vorden"
een sokkenbal gehouden waarbij de beentjes met veel
enthousiasme van de vloer gingen. Behalve de afdeling
Vorden namen ook de afdelingen Warnsveld en Henge-
lo aan deze dansavond deel.

EXCURSIE NAAR DOORWERTH
Leden van de Bond van Plattelandsvrouwen en Vordens
Dameskoor maakten woensdagmiddag een excursie naar
Plan Internationaal, eei^«positie op het gebied van
bouwen en wonen in venHRllende landen te Doorwerth.
Om l uur precies werd gestart vanaf het Marktplein.
Onderweg bleek al gauw dat de dames dorst hadden
en werd besloten eerst gezellig thee te gaan drinken bij
de Westerbouwing. De ^fcensdagmiddag is schijnbaar
uitstekend geschikt voor^BRnes om uit te gaan want we
troffen heel wat dames aan die gezellig bij elkaar zaten.
In Doorwerth werden toen elf bungalows bekeken o.a.
Zweden, Oostenrijk, Canada, Amerika, Duitsland enz.
er was heel wat te zien, maar allen waren het er uit-
eindelijk over eens dat wij in Nederland, wat bouw en
inrichting betreft, vast geen slecht figuur slaan.

Er bleef nog wat tijd over dat natuurlijk besteed werd
om in Dieren nog even wat te gebruiken. Zo gaat het
met dames. Als ze eenmaal uit zijn, komen ze vast
geen half uur vroeger thuis, maar wel op de afgespro-
ken tijd en dat was 6 uur precies. ( ? ? ? )

Corduroy
knielaarzen
NATUURLIJK BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

SUKSESSEN VOOR VARKENSFOKKER
Onze plaatsgenoot, de heer G. Kleine, Linde, behaalde
op de vrijdag jl. in Ruurlo gehouden streekvarkensfok-
dag met zijn inzendingen enkele mooie resultaten.
In de rubriek dragende zeugen, geboren tussen 30 juni
1966 en 25 oktober 1966 verwierf nr. 44294 bb een 2c
prijs; nr. 44303 bb van dezelfde eigenaar kreeg een 2d
prijs en nr. 44300 bb een 3c prijs.

Hartelijk
welkom!

Op onze grote
slaapkamer
expositie

Zie verder grote
advertentie in Contact

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

UITSTEKEND MATERIAAL OP SCHAPENFOKDAG
VORDEN EN OMSTREKEN
De schapenfokvereniging „Vorden en Omgeving", die al
verschillende jaren aan de top staat van de schapen-
fokkerij in het gebied rondom Zutphen, heeft de goede
naam die zij heeft, hoog gehouden op de jaarlijkse fok-
dag die vrijdag jl. werd gehouden.
Er was een ruime aanvoer van prima fokmateriaal,
welke in de 13 rubrieken met prijzen werden bekroond.
Tot deze konklusie kwam ook de jury, die van de 105
inzendingen er liefst 50 een eerste prijs toekende, we-
gens de uitstekende kwaliteit van het aangevoerde ma-
teriaal. De keuringen werden verricht door de heren
H. J. Oortgiezen uit Velp, inspekteur en sekretaris van
het Gelders Schapenstamboek en de heer F. Holsteege
uit De Steeg. Ook de heer A. Bukman uit Almen, voor-
zitter van het Gelders Schapenstamboek was hierbij
aanwezig.

De jury was van oordeel dat het materiaal zeer veel-
belovend voor de toekomst was; er was een grote aan-
voer De oudere rammen waren prima vooral de onlangs
in Noord Holland gekochte tweeëneenhalf jaar oude
ram nr. 1280 die met AB werd ingeschreven. De oudere
ooien waren best, de klassen tweejarige ooien goed en
de anderhalfjarigen zeer goed, evenals de ooilammeren.
Er waren beste bedrijfsgroepen met vooral lof voor de
la winnaar eigenaar de heer A. Bargeman, Boggelaar
Warnsveld.
In klasse 4 werden liefst vijf eerste prijzen toegekend
(ooien geboren in 1963 of vroeger) beste klasse met
beste ooien aan de kop; in deze rubriek werd nr. 281 S
geboren 22-3-'62, vader nr. 1477 fokker-eigenaar H.
Pijnenburg, Leesten Warnsveld uitgeroepen tot kam-
pioen 1967. Deze ruim vijf jaar oude ooi muntte uit
door een geweldig mooie bouw en prima vacht.
De keuringen begonnen 's morgens om half tien en
konden, dankzij een vlot verloop, tegen half een worden
beëindigd, waarna de balans werd opgemaakt.
Er werden hierna nog diverse dieren opgenomen in het
Schapenstamboek, terwijl ook een groot aantal ooien
werden afgevoerd voor inscharing bij de rammen.

DE HEER OFFEREIN ZAL SPREKEN VOOR
GELD. MIJ. VAN LANDBOUW
Maandagavond 16 oktober zal de Geld. Mij. van Land-
bouw afd. Vorden in hotel „'t Wapen van Vorden" een
ledenvergadering houden waarbij door de heer C. Offe-
rein ASV der GMvL een inleiding zal houden over het
onderwerp „Landbouw en platteland waarheen?"
Tevens zal het bestuur mededelingen over het a.s. win*
terprogramma doen.
De afdeling Vorden hoopt met de afdelingen Hengelo en
Warnsveld een aantal studie-avonden te kunnen houden
over het aktuele vraagstuk „Bedrijfsopvolging en be-
drijf soverdracht".

Mej. Arriëns hield een boeiende causerie
Tijdens een gekombineerde vergadering van Jong Gelre
in hotel „'t Wapen van Vorden" heeft mej. Arriëns een
causerie gehouden over „Een reis naar en door Cana-
da". Zij vertelde over Nederlanders die hun kinderen in
Canada opzoeken. Prachtige kleurendia's gaven de aan-
wezigen een goed idee hoe het leven van de Nederlander
in Canada is.

Na de pauze hield mej. Arriëns een praatje over de
chinchillafokkerij. De chinchila is het kostbaarste pels-
dier ter wereld. Dit pelsdier dat door Indianen in het
Andesgebergte in Zuid-Amerika werd ontdekt werd in
1920 door de Amerikaan Chapman naar Noord-Amerika
geïmporteerd. Later is hier de chinchilla-industrie uit
voortgekomen en opgebouwd (mej. Arriëns is lid van de
Ned. Belg. Coöperatieve chinchillafokkersvereniging).

De pelsdiertjes zijn nachtdieren en leven uitsluitend van
plantaardig voedsel. De attraktie van de chinchilla is de
zeldzame schoonheid van het bont. Een pelsje weegt
ongeveer 20 gram. De kleur varieert maar is in hoofd-
zaak blauw/grijs met zwarte granharen. Het is zeer
exclusief bont. Deze eigenschappen maken dat het chin-
chillabomt één van het duurste bont ter wereld is, aldus
mej. Arriëns.

De chinchilla's kunnen gehouden worden op een zolder,
in een kamer of in een lege garage óf schuur, mits deze

ruimten maar heel rustig zijn, goed droog, er goed ge-
ventileerd kan worden en er daglicht aanwezig is. De
temperatuur moet plm. 15 graden Celsius zijn in de
fokruimte. De diertjes leven in kooien van plm. 50 x 40
x 40 cm (gepuntlast gaas). Gewoonlijk volgt men de po.
lygame fokwijze d.w.z. één mannetje geeft men 4-6
vrouwtjes, aldus mej. Arriëns.

Zij die met deze pelsdierenfokkerij willen beginnen moe-
ten hiervoor ruime belangstelling hebben, gevoel voor
dieren, enig kapitaal en vooral geduld. Wanneer men
dan ook nog nauwkeurig is, kan met de opbouw van
de chinchillafarm worden begonnen door het kopen van
prima fokdieren.

Chinchila's fokken is een boeiende hobby en geeft een
aardige nevenverdienste, die bij een grotere investering
zelfs tot een eigen bedrijf kan leiden. De prijzen van de
chinchilla's variëren van ƒ 300,— tot ƒ 450,— per fok-
dier. Om eens iets meer van deze chinchilla's aan de
weet te komen hebben wij een kijkje genomen bij de
fokkerij van mej. Arriëns. Een ding kwam hierbij wel
vast te staan, dat wanneer men met een fokkerij wil
beginnen, men beslist te rade moet gaan bij mej. Ar-
riëns want zij kan u op uitstekende wijze adviseren over
inrichting, voeding, en bv. de verzorging van de chin-
chilla's.



Ibers
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij
Heerlijke grove rookworst

eigen fabrikaat, 250 gram 139
Slavinken 3 stuks 88
Schouderkarbonade soogram 178
Klap S t Uk 500 gram

Boerenbraadworst 500 gram 218
Runderstaart 500 gram 138

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!
Voorhouten kant en klaar, in pMies v.a. f3,50 per kg

Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,50 per kg

Uit onze groente afdeling
Spruitjes
Champignons
Glorie van Holland
Cox Oranje peppin

per kilo w %7

200 gram 89

2 kilo T9

2 kilo 89

Bij uw klapstuk 500 gram hutspot voor 29 et

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

Fijne
vleeswaren!

98 centRookvlees 150 gram
Saksische
smeerleverworst 150 gr, 59 cent
Bloedworst 200 gram 49 cent

500 gram fijne

belegen kaas
slechts

Prodent
tandpasta
2 voordeeltuben

van f 2,80
voor 198

Pak mee dit voordeel!
Appelmoes 2 potten voor 109
Margarine 4 pakjes voor 99
Knakworsten 8 stuks nu voor 98
Leverpastei 3 blikjes 98
Gebraden gehaktballen 5 stuks 98
Drie Mollen goudkoffie pak 186

Elk tweede pak 119
Felix vacuüm zoute pinda's van 98 voor 89

Uit onze diepvries!
*

0Botermalse haantjes ± 950 gram 285
± 650 gram 195

•Kabeljauwmoten 3 stuks 155
Nieuw!
Heerlijk casata ijs per groot stuk 245

Mars 3 stukjes voor 69
Chocolade 8 repen voor 98
Choc. pindaboontjes 150 gram 98
Speculaas gezinspakken 98
Marie biscuits 2 rol 89
Lekkerbekjeskoek nu voor 69
Chocoladehagel
per zak 85 - Elke 2e zak voor 59

Chips kaassmaak 2 zakken voor 98 cent
Kleutertaai zakken van 500 gram 89 cent

Bloemenzeep 3 stukjes voor 79
Pindakaas nu per pot 89

'f Puddingsaus 2 flesjes 59
Krentebrood ovenvers 98

SOEPBALLETJES
2 blikjes voor slechts cent



Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

GRIETJEN MARTINA
(Margriet)

A. Brummelman
D. Brummelman.

Nauta
Bauke

Vorden, 9 oktober 1967
B 70 b

Te koop: Plm. 2 ha suiker-
bietenkoppen en voeraard-
appelen. Briefjes inleveren
voor 16 oktober 's avonds 8
uur. W. A. Eskes, School-
weg 14, Vierakker

Te koop: Kinderfietsje 4 tot
7 jaar. Te koop gevraagd:
Koiüjminhok. G. J. Barge-
man „'t Wilmerink" C 96,
telefoon 1658

Hulp aangeboden bij gchool-
huiswerk. Brieven onder no.
29-1 bureau Contact

Te koop: 2 mooie feauteuils
H. Hiddink, Zutphenseweg
C 5)1, Vorden

Te koop: Een roodb. maal-
kalf 9 maanden oud bij
H. G. J. Horstman, D 88
Mossel, Vorden

Te koop: Walnoten.
H. Rietman, Boshuis, Vier-
akker, tel. 05754-302

Te koop: Jongens- en meis-
jesfiets van 8 tot 13 jaar.
Hackforterweg 15, Wich-
mond

Te koop: 15 dekrype fok-
zeugjes van A-klasse bij
R. Rouwenhorst, C 120 Vor-
den

Te koop: Toom biggen bij
J. Besselink, B 37

Te koop: Plm. 20 beste big-
gen. G. J. Ruesink, Noor-
dink E 54, tel. 05753-1547

GOEDKOOP INRUILEN !
Aardappelvezels - DE
zetmeelaanvulling !
Voederwaarde plm.
ƒ 37,— per ton. Wij le-
veren u voor ƒ 25,—
per ton. Vraagt gratis
de vezelbrochure.

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

VOOR/UL UW

Marlens
Wapen, en Sporthandel

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand
MANTELS verven in elke
gewenste modetint voor
ƒ 12,50. Jumpers en vesten
chem. reinigen van ƒ 2,75
voor ƒ 2,—. Tevens uw
adres voor onz. stoppen en
overhemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth, kleding-
magazijn
Barchem: Mej. Dijkman,
Locheinseweg 52 a

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6>/2% RENTE

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

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

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

Zaterdag 14 oktober a.s.
ouders en grootouders

R. ROUWENHORST

hopen onze lieve

en

G. ROUWENHORST-WISSELS

hun 40-jarige echtvereniging te gedenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hum
dankbare kinderen en kleinkinderen.

f\
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X
X
X
X
X
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X Vorden, oktober 1967 X

* HW Receptie 's middags van 15.00 tot 16.30 uur in W
hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit), u

X
X
X
X
>

X
X
X
X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten

Op maandag 23 oktober a.s. hopen onze
ouders

H. TJOONK
en
T. TJOONK-NORDE

met ons hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hun kinderen.

Hoenderlo, oktober 1967
Middenweg l

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café
restaurant „Rust een weinig" Middenweg l,
Hoenderlo.

I
X
X
X
X
X
X
X
X
X

n
X Hiermede betuig ik mijn grote dank aan allen, }
y in het bijzonder het bestuur van het Groene Kruis, ^
W die mijn afscheid als kraamverzorgster tot een L
Q onvergetelijke dag hebben gemaakt.

X
X
X

LEIDA OOSTERINK

Bredevoort, oktober 1967

Veilig Verkeer Vorden
De verkeersavond voor de Wilden-
borch is uitgesteld tot

donderdag 9 november
a.s. 's avonds 7.30 uur in de Kapel.

Aduerteren doet verkopen!

Speciale
aanbieding!

DEZE WEEK BIJ AANKOOP
VAN ƒ 10,—

kop en schotel
gratis!

GEBR.BARENOSEN VORDEN

Composé's
Terlenka
Trevira 2000

te kust en te keur!

/-tftrf'W^U/V'

BLOEMBOLLEN

BLOEMPOTTEN

POTGROND

GEDROOGDE KOEMEST

Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385
Depot Loenen's zaden

Bejaardennymnastiek
onder leiding van mevr. Braam start

weer op

Opgave en verdere bijzonderheden bij de heer

F. J. Spijker Ruurloseweg 17, telefoon 1696

Het Groene Kruis

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

3 diepe borden
crème aardewerk

nu f 1,39

Autowasborstel
met aansluiting voor slang

slechts f4,95

Koersolman
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

A. M. Heuvelink
METAALWARENBEDRIJF
Kerkhofweg D 7 b, Vorden

GEVRAAGD:

flinke jongens
om opgeleid te worden in het
stalenmeubelbedrijf.

Goed loon.

Aanmelden dagelijks aan het bedrijf of
's avonds na 7 uur Wilhelminalaan 9, Vorden

Oran j e vereniging
Vierakker-Wichmond

DANSEN
op zaterdag 14 oktober in het St. Ludgerusgebouw
te Vierakker. Aanvang 7.30 uur.

MUZIEK: „THE CHALLENGERS"

NIEUWE KLEUREN EN
NIEUWE LEESTVORMEN VINDT
U IN ONZE

herenschoenkollektie
VOOR DEZE HERFST.

Kijk eerst bij

Wullink'sSchoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Wenst u uw interieur
te vernieuwen*
of krijgt u
een nieuwe woning?

Kom dan eens bij ons praten!

* Grote voorraad
* Prima service en
* Voordelige prijzen

De woninginrichting
voor Vorden en omgeving

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

IKijken is kopen!
11-18 oktober 1967

Sir Edwin - niaiiiieiiinoile
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Krentenbrood
met spijs

van
-IQ r
l du voor

Augurken
pot 3/4 liter

> Kapucijners
literblik

> Levertraan
CAPSULES, flacon

GRATIS 100 WAPENZEGËLS

> Ricordo Vermouth
import, per fles

GRATIS 100 WAPENZEGELS

> GRATIS WAPENZEGELS: UW SPAARBANK THUIS! O
VTVO KRUIDENIERS:

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

Verdien geld
met uw salaris!
311 01

\2 |0

Laat het overschryven naar een kosteloze en rentedragende privé-rekening.
Vraag folders of mondeling advies bij de

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon O 57 52 - 12 52 Postgiro 86 29 23



WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

presenteert een grote
slaapkamerexpositie
in haar meubeltoonzalen

Van vrijdag 20 t.m. zaterdag 28 oktober
elke dag van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur

Zondag 22 oktober van 's middags 2 tot 's avonds 6 uur

Tevens start dan onze najaarscampagne
(lees volgende week Contact)

Dit is één der vele slaapkBiermodellen
op onze grote en
uniek verzorgde slaapkameflkpositie!

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

•talen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Ltfftogt,
B. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Het van ouds erkende
adres voor

Verse haantjes
EN KIPPEN

is het poeliersbedrijf
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

AUlO-VtRHUUR
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

waar het snel
lekker warm
moet zijn...
déór zet u een Inventum verrijdbare paneelradiator neer.
Dlrekt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De ideale hoofdverwarming in voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming In het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar.
Vraag op onderstaande verkooppunten om
brochure of het boekje
„Electrlsche Ruimte Verwarming."

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM -BILTHOVEN.

INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a. verkrijgbaar bij:

V O KUt N G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, tel. 05752-1546

O. Pongers & Co., Nieuwstad 7, tel. 05752-1474

Als bijverwarming zijn

elektrische radiatoren
fantastisch !
thermostatisch regelbaar.

INVENTUM

D1MPLEX

adidasil
met de

voetbalschoen
der kampioenen

Marlens
Wapen- en Sporthandel

Wintermode jonge stijl. Modern-strak van op-
vatting, met een hoge

taille-lijn en een hoge
officierskraag. Pas-
klaar gemaakt van

een zachte en soe-
pele laken-kwaliteit.

En u weet dat sombere
wintertinten helemaal

V"*"**̂  H / voorb'i z'in> K'Jkt u maar

\ /oll f naar ^e vro'ÜI<e kleuren
^p l̂pj |̂  waarin wij dit leuke model

voorradig hebben.

Tijdelijk!

Arcopal schalen
ovenvast opaalglas van ƒ 6,95 voor

f4,95

Roerselman
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

SPECIALE AAN^KDING

daiesparapluie
diverse kleuren

f 13,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Denk aan de kollekte
voor gezinsverzorging

Zegelkorting
l litersfles koffiemelk van 180 et voor 149 et — 10% „
l blik Spar groentesoep van 108 et voor 89 et — 10% „
l pot Yorkers knakworst van 112 et voor 98 et — 10% „
l pak choco frou van 77 et voor 69 et — 10% „

20% zegelkorting op elke pot Spar appelstroop !
20% zegelkorting op elke fles Spar bier !
20% zegelkorting op elk pak Spar macaroni !
20% zegelkorting op elk pak Spar margarine !

l blik a 340 gram lunchworst slechts 98 et!
l bellenblaaspijpje GRATIS bij l zak a 250 gram droptoffees !
150 gram gebraden gehakt nu 58 et — 10%
100 gram gekookte ham nu 68 et — 10%

ALLEEN IN DE SUPERMARKT:
5 zakjes peisters slechts 89 et

DONDERDAG EN VRIJDAG:
l'/z kg cocks orange 98 et
l kg bananen 89 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober volksfeest te Linde
Vrijdagavond verwarmde feesttent!
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NAJAARSMARKT WERD GOED BEZOCHT

De najaarsmarkt die jl. vrijdag werd gehouden heeft,
mede dankzij het goede weer, veel mensen naar het
Marktplein getrokken, waarbij werd bewezen dat de
markt voor Vordenaren nog altijd in trek is.
De diverse standhouders deden over het algemeen goede
zaken. Aan deze markt had de marktkommissie een
gratis verloting verbonden, waarvoor verschillende
mooie prijzen beschikbaar waren gesteld.

Deze gratis verloting, miet te verwarren met de grote
verloting die jaarlijks wordt gehouden. Deze verloting
met als hoofdprijs een koe ter waarde van plm. ƒ 1000,-
heeft tot doel het plaatselijk marktwezen en andere al-
gemene agrarische belangen in de gemeente Vorden te
bevorderen. De hoofdprijs is gevallen op lot no. 7355
toebehorend aan de heer Meuleveld uit Lochem. De
tweede prijs, een bromfiets, viel op lot no. 518.

Op de najaarsmarkt werden 42 runderen en 18 biggen
aangevoerd. De prijzen van het rundvee waren als volgt:
lo kwaliteit per kg geslacht gewicht ƒ 3,80; ƒ 4,10. 2e
kwaliteit ƒ 3,50; ƒ 3,75,. 3e kwaliteit ƒ 3,20; ƒ 3,40.

Worstkoeien ƒ 2,70; ƒ 3,—. Eerste kwaliteit boven no-
tering. Gebruiksvee kalme handel met dalende prijzen.
Melk- en kalfskoeien ƒ 950,— ; ƒ 1450,—.

Drachtige vaarzen ƒ 900,—; ƒ 1400,—; guste vaarzen
ƒ 750,— ; ƒ 950,—; mestweidevee ƒ 850,—; ƒ 1150,—;
pinken ƒ 450,— ; ƒ 785,— ; graskalveren ƒ 300,—; ƒ 450,-
Bij de biggen was de handel gedrukt met nauwelijks
te handhaven prijzen nl. ƒ 50,— tot ƒ 65,— per stuk.
Verder werd er veel groente, fruit, galanterie en textiel
aangevoerd.

VORDENS DAMESKOOR

Het bestuur van het Vordens Dameskoor is er in ge-
slaagd om voor haar bestaand meisjeskoor een leidster
te benoemen en wel mej. Broekgaarden uit Warnsveld.
Mej. Broekgaarden neemt les aan de muziekschool te
Utrecht en wil de meisjes (leeftijd tot 14 jaar) leuke
liedjes laten zingen.

Mochten ook jongens idee hebben om te zingen, dan is
het bestuur graag bereid om het meisjeskoor om te
vormen tot een jeugdkoor. De oefenavond is op maan-
dag. (Zie advertentie.)

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot, de heer J. H. te Paske slaagde deze
week voor een door de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken te Zutphen gehouden testing voor de Makelaar-
dij. Enige weken geleden werd door de heer Te Paske
reeds met goed examen afgelegd voor een te Utrecht
georganiseerde vakproef door de Nederlandse Federatie
van Makelaars.

LEDENVERGADERING CHR. BESTURENBOND

De afdeling Vorden-Hengelo G van de Chr. Besturen-
bond hield in café Eskes onder voorzitterschap van de
heer B. Bekman dinsdagavond een ledenvergadering.
Na een kort openingswoord door de voorzitter werd uit-
voerig gesproken over het tbc-fonds van het CNV
„Draagt Elkanders Lasten". Besloten werd om dit fonds
in de toekomst te stimuleren bij de leden.

Vervolgens werd het winterwerk voor het komend sei-
zoen ter tafel gebracht. Na een langdurige diskussie
was men het er over eens om in begin februari a.s. een
toneelavond te organiseren. Het bestuur zal een en an-
der in goede banen leiden.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer Ooms voor in
dankgebed.

VOETBAL

RATTI I — GSV II 4—2

Ratti is in de running gebleven door op eigen terrein
een 4—2 overwinning te behalen op GSV II uit Gees-
teren.

Het was echter een benauwde overwinning en tot tien
minuten voor het einde was het nog larig niet zeker dat
Ratti met de winst zou gaan strijken. Bij Ratti was
B. Overbeek vervangen door Jos Engels, die nu de links-
binnenplaats bezette. Nadat de thuisclub de aanval had
ingezet kreeg Ratti enkele benauwde ogenblikken door
te maken. Nadat eerst een GSV-doelpunt wegens off-
side was afgekeurd, kon doelman Huitink redden door
een bal die via de paal in het doel wilde draaien nog net
onder kontrole te krijgen. Het gevaar was nog niet ge-
weken; Ratti had geluk o.m. doordat een schot dat ra-
kelings langs het doel ging, door alle spelers werd ge-
mist. Ook een unieke schietkans voor de GSV-midvoor,
die de bal vijf meter voor de goal alleen maar voor het
inschieten had, werd niet benut, terwijl een keiharde ko-
gel van de GSV-linksbuiten even later door Huitink
prachtig werd weggeslagen. Ratti kon hierna weer vrij-
er ademhalen, maar de aanvallen die zij opbouwden,
liepen op niets uit, doordat er te lang werd getreuzeld,
waardoor de GSV-defensie op tijd kon ingrijpen. Na een
half uur had GSV sukses; een vrije trap vanaf de 16 m
lijn kon door het bekende muurtje niet worden gestopt,
waarna doelman Huitink tevergeefs naar de door J.
Sprukkelhorst afgevuurde bal dook O—1. Ratti dat voor
de rust de wind mee had kon hierna diverse tegenaan-
vallen inzetten, maar gevaarlijk waren ze niet. Het
schot was zoek bij de Ratti-voorwaartsen. Nadat nog
enkele gevaarlijke situaties voor het Ratti-doel tot een
oplossing waren gebracht ging de thuisclub de laatste
tien minuten in het offensief. De GSV-verdediging wist
hieraan evenwel het hoofd te bieden, zodat de rust met
een kleine 0—1 voorsprong voor de bezoekers inging.

Na de thee bleek Ratti haar opstelling te hebben gewij-
zigd. J. Schoenaker speelde rechtsbuiten; A. Geurts 1.-
binnen en T. Lichtenberg midvoor, terwijl Jos Engels
linkshalf was gaan spelen. Dit had na vijf minuten al
resultaat toen een door A. Geurts klaar gelegde bal
door J. Schoenaker hoog in de touwen kon worden ge-
knald l—1. Het ging nu beter bij de thuisclub, men
kreeg weer moed. In de 13e minuut werd het 2—l toen
T. Lichtenberg de bal, die de GSV-doelman niet klem-
vast bleek te hebben, onverwijld inschoot. Er kwam nu

een periode met een zeer onsamenhangend spelpeil, er
werd veel heen en weer getrapt en geleidelijk aan her-
namen de gasten het initiatief. Ratti dat meende de
winst al binnen te hebben, kreeg het nog zwaar te ver-
duren. Er hing een doelpunt in de lucht en zes minuten
voor tijd werd het wederom gelijk 2—2 toen GSV-rechts-
buiten J. Stomps uit een corner van links raak schoot.
Ratti zette nu alles op de aanval en uit een keurige
pass van J. Schoenaker kon Lichtenberg de stand op
3—2 brengen. Nog «net voor het eindsignaal maakte B.
Takkenkamp er 4—2 van, met welke overwinning Rat-
ti bijzonder tevreden mocht zijn.

RATTI II — VOORST VII 6—1

De Ratti-reserves behaalden opnieuw een flinke over-
winning; nu werd Voorst VII met een 6—l nederlaag
weer huiswaarts gestuurd.
De thuisclub die voor de rust wind en regen tegen had,
was overigens in de aanval gevaarlijker dan de tegen-
partij. Na enkele wederzijdse verkenningstochten begon
Ratti zware druk op het Voorstdoel uit te oefenen. Na
20 minuten kon C. Koers vanaf de linkervleugel een
formidabel vliegend schot lanceren, dat voor de Voorst-
keeper onhoudbaar bleek l—0. De gasten reageerden
door vlug een tegenoffensief in te zetten, maar van hun
voorhoede ging weinig kracht uit. De groenwitten kon-
den na 35 minuten opnieuw de score verhogen door mid-
denvoor Th. Heuvelink, die mooi inkopte 2—0. Even
later kon dezelfde speler een prima voorzet van rechts-
buiten H. Zieverink net langs de paal tot 3—O scoren.
De tegenpartij raakte danig in paniek, maar tot aan de
rust kwam er geen verandering in de score meer.

Na de thee werd het meer een „modderballet" door de
aanhoudende motregen, welke het spel nadelig beïn-
vloedde. Bij Ratti was midvoor Th. Heuvelink in uitste-
kende vorm; tna goed doorzetten bracht hij de stand op
4—O en met een kopbal in de 20e minuut op 5—0.
Een doorbraak van de rechtsbuiten bezorgde Voorst
een overigens verdiend tegenpunt 5—l, waarna de snel
reagerende Heuvelink in de 32e minuut uit een voorzet
van rechts de eindstand op 6—l kon brengen.

RATTI-JEUGD IN AKTIE

De pupillen van s.v. Ratti zijn alweer begonnen aan de
onderlinge kompetitie tussen Sp. Lochem; Klein Doch-
teren; SVBV Barchem; Witkampers en Ratti.
Zaterdagmorgen kwam de jeugd van s.v. Lochem op be-
zoek. De A-pupillen van Ratti waren in prima vorm en
wisten van de Lochemse A-pupillen met liefst 7—O te
winnen. De Ratti-reserves deden het ook niet slecht
door een 2—2 gelijkspel tegen Lochem B-pupillen.
Ratti BI verloor de uitwedstrijd tegen Baakse Boys BI
met 7—0.

VOETBALPROGRAMMA

Klein Dochteren I—Ratti I; Hercules II—Ratti II en
Ratti III—Steenderen III.

VORDEN BEHAALDE VERDIENDE DOCH
GEFLATTEERDE 4—1 ZEGE OP DVOA

Dat technisch beter veldspel^^h nog tot een gevoelige
nederlaag kan lijden onden'^BrDVOA uit Aalten dat
zondag op het Vordenterrein met 4—l het onderspit
moest delven.
Tot ruim een kwartier voor tijd hadden de bezoekers
over het geheel genomen aj^^veldoverwicht doch zij
wisten dit niet in voldoende^Jllpunten in de score tot
uitdrukking te brengen. Bij Vorden had debutant rechts-
buiten Hendriksen, hoewel na de rust niet veel in het
spel betrokken, een groot aandeel in de overwinning,
want bij drie van de vier doelpunten was hij betrokken.

De thuisclub startte uitstekend en na enkele ogenblik-
ken was de stand reeds l—O toen Holsbeke een voorzet
van Hendriksen doeltreffend afrondde, hoewel de DVOA
doelman bij deze goal niet geheel vrijuit ging. Zes mi-
nuten later werd de balans in evenwicht gebracht. Op
rechts werden Maalderink en Besselink uit positie ge-
speeld waarna de door de rechtsbuiten voor het Vorden-
doel getrokken bal door de DVOA-midvoor via de han-
den van Bannink in werd geschoten l—1. Even later
werd een hard schot van Bijen op uitstekende wijze ge-
stopt. Na plm. tien minuten werd de doorgebroken Hen-
driksen binnen de beruchte lijnen ten val gebracht. De
toegekende penalty werd door Bertus Nijenhuis onberis-
pelijk ingeschoten. De bezoekers hadden hierna het bes-
te van het spel en werd de thuisclub in de verdediging
gedrongen. De Vordense achterhoede met Ernst te Veld-
huis als uitblinker, verdedigde echter goed, al hadden
de geelzwarten geluk dat enkele flitsende kopballen van
de gevaarlijke linksbinnen van DVOA net naast of over
gingen, hij had meer sukses verdiend. Bij de rust was
de stand 2—1.

De tweede helft begon met een hard schot van Nieuwen-
huis rakelings naast en een hoge inzet van Hendriksen
dat met veel moeite door de keeper uit het doel werd
geslagen. Tonnie Jurriens, die deze middag zeer zwak
speelde, kreeg een unieke kans om de voorsprong te
vergroten doch hij wachtte te lang. De Aaltenaren na-
men hierna het initiatief over en Vorden werd over de
middellijn in eigen stellingen teruggedreven. Er ont-
stonden soms hachelijke momenten die met veel kunst
en vliegwerk werden gepareerd, waarbij het geluk toch
wel duidelijk aan Vordenzijde was. De Vordenspeler Bij-
en liet zich in het steeds vinniger wordende duel mee-
slepen door zijn emoties wat hem op een terechte offi-
ciële waarschuwing van de scheidsrechter kwam te
staan. Zeven minuten voor tijd besliste Vorden de strijd
in haar voordeel. Bij een van de schaarse aanvallen
werd een voorzet van Hendriksen door Jurriens op ge-
lukkige wijze in een doelpunt omgezet. DVOA was ver-
slagen en het doelpunt dat Bijen vlak voor tijd maakte
was voor Vorden alleen nog van belang voor de doelpun-
tentoto.

VORDEN III — ZUTPHANIA III l—l

Door deze ontmoeting met l—l gelijk te spelen behoudt
Vorden III de leiding in haar afdeling met één punt
voorsprong op Zutphania, zij het dan dat Vorden een
wedstrijd meer heeft gespeeld.
Voor de rust was de thuisclub iets meer in de aanval.
Na een half uur werd het l—O toen een hard schot van
rechtsbuiten Golstein door één der Zutphaniabacks van
richting werd veranderd. Tien minuten later was het de
rechtsbuiten van de Zutphenaren die de balans in even-
wicht bracht l—1.

In de tweede helft speelde Vorden met de wind in de
rug, doch door het verre opdringen van de Vordense ach-
fensie ontstonden er soms gevaarlijke tegenaanvallen.
Vlak voor tijd voorkwam doelman Golstein een zeker
schijnend doelpunt toen hij een hard schot van de rechts-
buiten via de lat uit zijn doel sloeg.

DE HOVEN VII — VORDEN V 1—3

Voor de rust een gelijkopgaande strijd. De bezoekers
namen na een half uur de leiding door een doelpunt van
rechtsbuiten Berenpas. Even later werd het O—2 door
een goal van midvoor Meulendijk. Aan de andere kant
werd een cornerbal door de Hoven-midvoor doeltreffend
afgerond.
In de tweede helft speelden de Hovenaren iets beter,
doch door middel van een doelpunt van Berenpas liep
Vorden uit tot l—3.

ZUTPHANIA VI — VORDEN IV 0—6

Voor de rust speelde de thuisclub met de wind tegen.
Na een kwartier werd het O—l toen Groot Jebbink een
voorzet van Bulanzki doeltreffend afrondde. Vijf minu-
ten later speelde Bulanzki zich uitstekend vrij om ver-
volgens beheerst te scoren O—2. Dit, was tevens de
ruststand.
In de tweede helft met Zutphania als de sterkere ploeg
werden de doelpunten echter door Vorden gescoord.
Bulanzki (2 x) Zieverink en Winkel waren de afronders.

VOETBALPROGRAMMA

Het voetbalprogramma voor het a.s. weekend luidt:
Vorden II—Grolse Boys II; Warnsveldse Boys III—Vor-
den III; Vorden V—Zutphania V; Sociï III—Vorden IV;
Vorden Al—Wilhelmina SSS Al; Warnsveldse Boys Al
—Vorden A2; Vorden BI—De Hoven BI; AZC B2—
Vorden B2; De Hoven Cl—Vorden Cl.

VOLLEYBAL

DASH I WON EERSTE KOMPETITIEWEDSTRIJD

Het herenteam van de plaatselijke volleybalvereniging
Dash heeft de nieuwe bondskompetitie uitstekend inge-
zet door een verdiende 2—l overwinning op Aktief I uit
Zutphen.
In de eerste set ging het bar slecht voor de Vordenaren
die niet gewend waren te spelen in een zaal met zulke
kleine afmetingen. Aktief kon al direkt de leiding ne-
men en liep geleidelijk uit tot 7—O waarna een goed
opgezette tegenaanval de stand op 7—l bracht. Toch
bleven de Zutphenaren sterker en met afgemeten smas-
hes vergaarden zij voldoende punten om de eindstreep
met glans te halen, het werd 15—2.
In de tweede set begon het getij te keren. Enkele uit-
stekende serveerballen everden de Vordense zes een
mooie voorsprong op van 4—7, die zij niet meer af-
stonden. Het eindresultaat werd 6—15.
De laatste en beslissende set was geheel een Dash-aan-
gelegenheid, dat in sneltreinvaart punt na punt verza-
mede. Akief kon slechts een tegenpunt scoren, eindstand
1—15.

DASH I — SET UP III

Ook het volleybal is een .rimsspel. Dat ondervonden de
Dash-heren, die vrijdagavond jl. in Zutphen met O—2
verloren van een uitstekend spelend Set Up III.
De Zutphenaren toonden reods in de eerste set hun be-
tere klasse en stonden weJtta voor met O—6. Dash kon
hierna een verdiend tege^ptt scoren, maar de tegen-
partij bleef sterker. Deze eerste set eindigde met 2—15
voor Set Up III.
In de tweede partij kon Dash zich niet herstellen. Men
sneuvelde met O—15.

DASH I — WILHELMINA II 1—2

Het herenteam speelde maandagavond wederom in Zut-
phen, nu tegen Wilhelmina II. Deze ontmoeting eindigde
na een spannende strijd met een l—2 zege voor de Zut-
phenaren.
Reeds in de eerste set moesten de Vordenaren alle zei-
len bijzetten. Het ging aanvankelijk gelijk op met eerst
een voorsprong voor de Zutphenaren. Dash haalde ech-
ter in en wist zelfs gelijk te komen 10—10. Hoewel nog
time-out werd aangevaragd, schoot Wilhelmina hierna
uit haar slof en greep de eerste winst met 12—15.
De Vordenaren waren in de volgende set beter op dreef
en liepen al direkt enkele punten uit 4—0. Zij wisten
hun voorsprong ondanks een fel offensief van de gasten
te behouden en wonnen met 1&—7.
In de beslissende set ging het net andersom; nu had
Wilhelmina zich hersteld en trachtte met enkele voltref-
fers de kansen te keren. Dit lukte hen, mede door het
nu onzekere spel van Dash. De overwinning ging met
7—15 naar de Zutphense zes.

PROGRAMMA VOLLEYBAL DASH

A.s. vrijdagavond 13 oktober speelt het damesteam van
Dash I tegen Bruvoc II, terwijl Dash II dames de ont-
moeting speelt tegen Wilhelmina III. De heren van
Dash I spelen maandagavond 16 oktober a.s. tegen
VVW II.

DAMMEN

DCV II BEGON KOMPETITIE MET 12—8 ZEGE

Het tweede tiental van DCV is de kompetitie uitstekend
begonnen door ZDV II uit Zutphen in eigen huis met
12—8 te verslaan. Opmerkelijk was dat de Zutphenaren
aan de borden l en 2 de volle winst behaalden.

De individuele uitslagen waren: H. Meurs—G. ter Beest
2—0; C. C. Nengerman—H. W. Esselink 2—0; Groen—
H. Wansink 0—2; Samberg—C. Hesselink 0—2; G. H.
Geerken—J. Hoenink O—2; L. F. Hoenders—W. Was-
sink 0—2; Van Beem—H. W. Offereins O—2; Reussink
—Chr. Jansen 2—0. Borden 9 en 10 waren reglementair
remise.

DCV II BOEKTE TWEEDE OVERWINNING

Het tweede team van DCV heeft ook de tweede kompe-

titiewedstrijd tegen De Schijf uit Beltrum met een over-
winning afgesloten. Het werd 11—9.

De individuele resultaten waren: W. Ribbers—G. ter
Beest O—2; R. Graf f—H. W. Esselink O—2; A. Scharen-
berg—H. Wansink 2—0; J. Maarse—P. Roozendaal l—l
L. Ribbers—J. Hoenink 2—0; F. Nijbroek—W. Wassink
0—2; W. Hoge wind—H. W. Offereins 2—0; C. Bijer—
Chr. Jansen O—2. Borden 9 en 10 speelden reglementair
remise.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie werden in zaal Eskes
de volgende wedstrijden gespeeld:

Rietman—Ter Beest O—2; Nyenhuis—A. Wassink 2—0;
Esselink—Roozendaal O—2; Hoenink—Klein Brinke 2—
0; Oukes—Klein Kranenbarg O—2; Wiersma—Geerken
2—0; Van de Hammen—Sloetjes O—2; Wentink—
Smeenk l—1; Offereins—Wansink O—2.

DAMPROGRAMMA

Deze week speelt het eerste tiental van DCV vrjjdag-
avond a.s. thuis tegen het sterke ADC II uit Aalten.

FLINKE DEELNAME AAN JEUGDDAMTOERNOOI

Te beginnen op zaterdagmiddag 14 oktober zal in zaal
Eskes te Vorden een jeugddamtoernooi worden gehou-
den met als inzet het jeugdkampioenschap van het ge-
west Gelderland distrikt oost.
Aan het toernooi, dat in totaal vijf speeldagen zal ver-
gen, nemen 18 jeugdige dammers deel die zijn onder-
verdeeld in drie groepen van elk zes deelnemers.

Het is evenals vorig jaar de bedoeling, dat de resultaten
die de drie winnaars tegen elkaar behalen in de finale
te Arnhem zullen gelden voor het kampioenschap van
distrikt oost. Mocht een vierde deelnemer gerechtigd
zijn in Arnhem mee te spelen, dan wordt deze aangewe-
zen dor het bestuur van distrikt oost, terwijl zijn re-
sultaten uiteraard met meetellen voor het distriktskam-
pioenschap.
Wedstrijdleider is de heer B. Nijenhuis uit Vorden.

BILJART VERENIGING KOT START MET
KOMPETITIE

Voor de teams van de Vordense biljartvereniging KOT
zal deze week de kompetitie een aanvang nemen.
Het eerste drietal dat uitkomt in klasse Cl speelt thuis
tegen Pelikaan I uit Zutphen.

Voor KOT II, spelend in klasse C2, staat er eveneens
een thuiswedstrijd op het programma nl. tegen DLS III.
In klasse C4 staat er voor het derde viertal van KOT
de uitwedstrijd tegen de Poorte IV op het programma.

STORINGSMELDINGEN

Was het tot voor kort gebruikelijk de meldingen van een
elektrieiteitsstoorning tot en met de elektrische meter
(dus indien men overtuigd is dat de storing niet de ei-
gen installatie betreft) te melden aan het in de gemeen-
te wonende personeel, vanaf heden moeten deze mel-
dingen telefonisch geschieden JUIN het distriktskantoor
te Doetinchem (08340-3141).

Buiten kantooruren mmv. melding aan de meldingspost
te Arnhem (08300-21149) of (08800-31225). Een en an-
der is reeds aangegeven in de telefoongids onder
PGEM.

VADERS HAND

In de landelijke fotowedstrijd „Met het oog op het Kind"
behaalde de heer J. J. Wijman uit Schaesberg in Lim-
burg een eerste prijs. Deze wedstrijd werd georganiseerd
door het Nederlands komité voor kinderpostzegels i.s.m.
de Stichting ter bevordering van de Amateurfotografie.

Deze ontroerende foto toont het kind in zijn afhankelijk-
heid van de grote wereld. Eigenlijk zijn er maar twee
elementen in deze foto, de twee handen en het kinder-
kopje. Het naamkaartje accentueert de afhankelijke po-
sitie van het kind extra. Een foto die, ondanks bepaalde
technische tekortkomingen door de jury terecht werd
bekroond. Veel beginnende amateurfotografen menen
dat een jury in hoofdzaak let op het technische peil van
de foto's. Het tegendeel is waar, de voorstelling bepaalt
de waarde. Fotograaf Wijman fotografeerde meer met
zijn hart dan met de lens.

Dames knielaarzen

Heren hoge suède schoenen
in moderne kleuren

A. J A N S E N
't schoenenhuis



FEUILLETON slot

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Ja, net als anders,' zei ze. ,Maar ik heb het niet over
mijn parfum. Er hangt iets in de lucht, het ruikt niet
bepaald zoet, maar iets fris.'
.Waarschijnlijk ruik je het pasgemaaide gras. Er ligt
heel wat aan beide zijden van de weg.'
,Is het dat? Ik vind het heerlijk. Ik rij graag buiten.
Ik hou van ruimte.'
,Ik dacht dat jij van de ziekenhuismuren hield.'
,Dat ook, maar niet voor altijd. Ik vraag me af hoe het
hier uiteindelijk zal worden als Dr. John definitief weg-
gaat.'
,Ik zal dat misschien niet meer meemaken, Jeanie.'
Ze zat met een ruk overeind. ,Wat bedoel je?'
,Ik zei toch dat ik iets had te vertellen . . . Ik kan de
krant verkopen.'
,De Morning News verkopen! Maar dat doe je toch niet,
Bill. Het was de krant van je vader.' Jeanie was wer-
kelijk een ogenblik in paniek.
,Deze knaap vraagt me al tijden lang om te verkopen.
Ik heb hem beloofd het hem te laten weten.'
,Wat wil je dan gaan doen?'
,Je weet dat ik altijd graag naar Zuid-Amerika heb ge-
wild.'
,Bill, heb je je verstand verloren?'
,Bijna.' Bill keek haar van opzij aan. ,Dat is zo'n beetje
de enige manier om jou te vergeten. Je geeft niets om
me, en ik heb je al een keer gezegd, ik wil geen ver-
pleegster als vrouw.'
,Je verkoopt die krant niet, Bill. Je weet dat je vader
dat niet zou willen. Het was toch ook eigendom van je
grootvader?'
Juist.'
Jeanie zweeg een ogenblik. Ze besefte hoe oninteressant
haar leven zou zijn als ze Bills telefoontjes niet meer

kon verwachten. Met een zacht stemmetje vroeg ze:
,Hoe lang zou je dan weggaan? Ik bedoel, als je naar
Zuid-Amerika zou gaan.'
,Dat heb ik nog niet zo precies bekeken.'
,Wil je de krant werkelijk verkopen, Bill?'
,Ik wil niet hier blijven waar ik jou steeds zie en weet
dat het nooit iets zal worden. Om dan toe te kijken
wanneer je met een ander trouwt.'
,Hou je zoveel van me, Bill?'
Hij keek op haar neer en zei: ,Jeanie, weet je dan niet
dat ik niet kan eten of slapen? Weet je niet dat ik ie-
dere keer als ik jou ontmoet tegen mezelf zeg dat het
de aatste keer is, omdat het steeds erger wordt? En
zo kan ik niet doorgaan.'
Jeanie liet haar hoofd weer tegen zijn schouder glijden.
,Ik wil niet dat je weggaat, Bill.'
,Het betekent helemaal niets voor je.'
,Ik kom er net achter hoeveel het voor me betekent.'
Bill bracht de wagen met een fikse zwaai naar de kant
van de weg tot stilstand.
,Wat bedoel je, Jeanie?'
,Ik kan je niet naar Zuid-Amerika laten gaan. Ik kan
je die krant niet laten verkopen.'
.Waarom?'
,Omdat ik van je hou, Bill. Omdat ik . . . ik . . .'
Ze kon de zin niet afmaken omdat hij haar stevig om-
armde.
Met hese stem zei hij: ,Ik laat je dat .niet terugnemen.'
,Ik wil het niet terugnemen.'
,En je laat je baan dan in de steek?'
,Als dat zo moet zijn,' zei ze met een zuchtje. ,Als ik
een van beiden moet opgeven, dan moet het mijn baan
zijn. Ik kan jou niet opgeven, Bill . . .'
.Grote genade, Jeanie! Meen je dat werkelijk?'
,Ja, ik meen het. Ik was bang dat je me niet nog eens
zou vragen. Ik kreeg angst.'
,Kan het snel?'
.Wanneer je wilt. En verkoop je de krant dan niet? Je
wilde het toch niet echt?'
,De krant is een deel van me. Het zou ellendig zijn
geweest er afstand van te doen. Maar het moest nu
eenmaal als jij niet met me wilde trouwen.'
,Wat een heerlijke avond,' zei ze zachtjes. ,Bill, ik hou
heel veel van je.'

,Niet zoveel als ik van jou. Dat bestaat niet.'
Rondom hen was de schoonheid van de nacht. Het enige
geluid dat tot hen doordrong was 't getjirp van de kre-
kels.
Shirley opende haar buitendeur en nam de ochtendkrant
op. Ze kreeg hem dikwijls vroeg voor iemand anders nog
wakker was. Ze hield ervan te lezen als alles nog stil
was en de frisse dauw nog op de bladeren lag. Soms
nam ze haar koffie mee maar buiten en las al schom-
melend de krant.
Toen sloeg ze de krant open en staarde naar een foto
van Michael; een prachtfoto van hem. Ze bezat eenzelf-
de foto van hem, die op het tafeltje in de bibliotheek
stond. Ze kon ternauwernood geloven wat haar door
een enorme kop werd verteld:

DR. MICHAEL WAYNE BENOEMD TOT
DIRECTEUR VAN HET

HAWTHORNE ZIEKENHUIS

Ze bleef doodstil staan tot ze ieder woord van het arti-
kel gelezen had. Er stond dat Dr. Wayne slechts aarze-
lend zijn benoeming aanvaard had, nadat Dr. John
Hawthorne hem er dringend om verzocht had. Er wer-
den vele vleiende woorden over Michael gezegd. Toen ze
klaar was trilde Shirley van hoofd tot voeten. Michael
had deze post niet begeerd en als hij er toch in toege-
stemd had, wist ze dat Dr. John hem ertoe had moeten
overhalen. Nu schoot haar te binnen dat Michael de
avond tevoren gezegd had dat hij bezet was.
Arme Peter, dacht ze een beetje bedroefd. Ze wist wat
een teleurstelling dit voor hem zou betekenen. Hij had
er zo naar verlangd. Maar ze kon niet langer over Pe-
ters teleurstelling nadenken; ze was zo geweldig trots
op Michael. Ze moest naar hem toegaan om hem geluk
te wensen. Waarschijnlijk zat hij nu te ontbijten. Ze
stapte door de heg. De voordeur stond open en de geur
van koffie en gebakken spek kwam haar tegemoet; de
oude Hannah maakte het ontbijt klaar. Toen ze de hal
binnenstapte, zag ze Michael met de krant in zijn han-
den in de zitkamer staan.
.Mjichael!' riep ze impulsief terwijl ze de kamer binnen-
ging.
,Ik ben zo trots op je.' Haar ogen straalden.
Michael legde de krant weg en zei glimlachend: ,Ik ben

bang dat niemand nu zal geloven dat ik er werkelijk
geen zin in had. Dr. John heeft me overgehaald. Hij
zei dat hij graag zag dat ik 't deed en ik wilde hem niet
teleurstellen, Shirley.'
,Het is zo'm eer, Michael. Er zijn er zoveel die deze baan
wilden hebben.' Haar ogen gleden over zijn gezicht en
ze dacht: Hij weet niet dat ik zoveel van hem hou, dus
kan ik dit rustig doen. Ze ging op haar tenen staan,
nam zijn gezicht in haar handen en kuste hem met de
woorden: ,Mijn gelukwensen.'
Ze wilde zich losmaken maar Michael sloeg zijn armen
om haar heen en hield haar stevig tegen zich aan. Ze
kon zich niet bewegen en op het moment dat hun ogen
elkaar ontmoeten, wist ze het. ,Je . . . je houdt van me,
Michael?' Ze besefte ternauwernood wat ze zei.
,Nooit anders, Shirley. Wist je dat niet?'
,Nee, ik wist het niet, Michael. Waarom heb je het me
niet verteld?'
,Dat wilde ik wel . . . uiteindelijk. Weet je, ik had geen
idee hoe jij er tegenover stond. Ik wilde je tijd geven
om Peter helemaal te vergeten.'
,Dat was geen liefde, Michael. Niet wat ik voor jou voel.
Ik had besloten dat als jij niet van me zou houden, ik
nooit zou trouwen.'
.Maar nu trouw je met mij, lieveling?'
.Natuurlijk.' Haar stem stokte bijna. ,En zo wilde ik het
altijd hebben, maar met Peter was het anders. Moeder
en grootmoeder zullen het heerlijk vinden. En het zal
altijd zo blijven als het was; je zult altijd bij me zijn,
Michael.'
.Altijd, lieveling, zo lang we zullen leven.'
Niemand kwam ooit te weten hoe Peter het bericht ont-
ving dat hij niet tot directeur gekozen was, want hij was
toen al aan zijn huwelijksreis begonnen. Hij trouwde
met Sally de dag nadat Dr. John zijn beslissing bekend
maakte.
Shirley las de aankondiging van hun huwelijk op de dag
dat ze waren vertrokken. Haar eigen geluk voelde ze
nog intenser nu ze wist dat Peter met Sally ook ge-
lukkig waren. Ze wist dat Peter het met Sally samen
zoveel beter aan zou kunnen.
Ze was er zeker van dat Sally dat ook wist.

EINDE

Woensdag 18 oktober 1967
Shell Station „Medler"
Automobilisten en tweetakters, welkom op ons gloednieuwe

Shell benzinestation
dat u zo gemakkei y k met uw voertuig kunt bereiken

Naast snelle bediening en prima service bieden wij u de kwaliteitsprodukten van Slj
o.a. de krachtigste benzine SUPERSHELL en voor de bromfiets SHELLINA PREMI

Wij hopen u spoedig op ons station te mogen begroeten !

A. J. EIJKELKAMP
Medler E 106 a - VORDEN . Telefoon 05752-6718

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Vandaar in Danion nylons
een keuze uit een waaier
van kleuren. Danion ny-
lons vanaf 2.25.

DANLON
PANTY-NYLON!
Nylons die ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
modetinten. 4.95-5.90

Berken kasten
hoog 170 diep 52

100 breed % hang
100 breed
120 breed % hang
120 breed leg ƒ 104,-
hoog 145 diep 52 breed 100 ƒ 85,-

leg
leg
leg

ƒ 89,-
ƒ 93,-
ƒ 99,-

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden

Verloren: Rood geruite
boodschappentas.
Gaarne terugbezorgen bij
H. Neerhof, de Bongerd 24

Te koop: Biggen.
G. Vliem „de Eersteling"

Wordt abonnee
op Contact!

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

150
198
135
198

80

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Sdiouderkarbonade 500
Varkensvlees 500 gra.,.

500 gram

250 gram, samen

Zie aanbiedingen in de winkel

M. Krijt

198

1OO

Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

„Vordens Jeugdkoor
REPETITIE MAANDAGS VAN

6.15 TOT 7 UUR IN DE KOFFIE-

KAMER VAN HET NUTSGEBOUW

Nieuwe leden hartelijk welkom

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Voor al uw
familiedrukwerk

drukken eevers
Nieuwstad - Vorden - Telef. 1404

Oktober-spaaraktie 1967

ledere nieuwe spaarder, die tenminste ƒ 5,— inlegt, ontvangt

een gratis spaarinleg van f2,50

*
De kasuren zijn ruim, zodat u ons kunt bezoeken op een tijdstip dat u zelf het best past
nl. van maandag tot en niet vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en van 2 - 4 uur bovendien
vrijdagavond van 7 - 9 uur.

BOERENLEENBANK
de bank voor iederéén
VORDEN-KRANENBURG D 127 a - TELEFOON 6769

DENK AAN DE KOLLEKTE VOOR GEZINSVERZORGING VAN 16 TOT 21 OKTOBER A.S.


