
Donderdag 19 oktober 1967
29e jaargang no. 30

Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 22 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. M. G. Sterringa van Zutphen

10.30 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Geref ormeerde 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 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WLJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

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 A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37-9.30
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: Marinus, zoon van H. Bouwmeester en E.
Harmsen; Herman Jan, zoon van H. Broekman en H. J.
Ruesink.
Ondertrouwd: A. Geurds en J. H. M. Roelvink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Antonia Asselman, 75 jaar, echtgenote van
J. Eskes; Hendrik Gerrit Siebelink, 40 jaar echtgenoot
van J. van der Poel.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

19 oktober Start bejaardengymnastiek
19 oktober Bejaardenkring in het Nutsgebouw

om 14.15 uur
21 oktober Ie Nutstoneelavond, aanvang 8 uur
27 oktober CPJ-vergadering in café Eskes
8 november Bond v. Plattelandsvr. boekbespr.

9 november Verkeersavond Wildenborch in de
Kapel

11 november Prinsenbal carnavalsvereniging
in zaal Schoenaker

17 november Feestelijke ouderavond school
Het Hoge

24 november Feestavond Jong Gelre, GMvL,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden in het Nutsgebouw

25 november Idem aan 24 november

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.

VERKEERSAVOND TE LINDE
In de zaal van café Van Asselt hield Veilig Verkeer
afdeling Vorden voor de buurtschap Linde een verkeers-
avond o.l.v. wachtmeester Verheul. Dankzij de grote op-
komst van de Lindenaren werd het een in alle opzichten
zeer geslaagde avond.
Aan de hand van dia's, die meestal nieuwe verkeersre-
gels uitbeeldden, welke ook in het buitengewoon fraaie
boekwerk „de Verkeerscode" afgebeeld staan, werd veel
nuttige kennis opgedaan. Dat nog lang niet iedereen op
de hoogte is van de meest elementaire regels bleek wel
uit een serie gestelde vragen.
Donderdag 9 november staat eenzelfde avond op het
programma voor de buurtschap Wildenborch in de
Kapel.

LEDENVERGADERING PKV VORDEN
Onder voorzitterschap van de heer H. Doornink hield
de pluimvee- en konynenvereniging Vorden maandag-
avond in café Eskes een algemene ledenvergadering.
De voorzitter verwelkomde de niet talrijke leden waarna
een aantal ingekomen stukken de revue passeerden.
Inplaats van de heer Nijenhuis werd tot lid van de
kaskommissie benoemd de heer H. Spijkerman.
Nadat de inning van de kontributie van de raad van
beheer en NM benevens van de NBKV had plaatsge-
vonden volgde uitreiking aan de leden van de vraagpro-
gramma's van de op 10, 11 en 12 november a.s. te
Groenlo te houden provinciale tentoonstelling van pluim-
vee, konijnen en sierduiven.
Aangezien de rondvraag niets opleverde, dankte de
voorzitter de leden voor hun aanwezigheid.

Goed bezochte jaarvergadering
van de poloclub Vorden

De jaarvergadering die de zwem- en poloverenig. Vor-
den '64 maandagavond in zaal Eskes hield, was druk
bezocht. De heer Verstoep stak deze opkomst tijdens
zijn openingswoord niet onder stoelen of banken.
De heer Beek, die het financiële overzicht voor zijn re-
kening nam, moest helaas gewag maken van een klein
nadelig saldo.
Teneinde de financiële positie van de vereniging te ver-
beteren, besloot de vergadering tot verhoging van de
kontributie.
Te beginnen op 25 oktober a.s. zal de vereniging één-
maal in de veertien dagen weer de wintertraining her-
vatten in het sportfondsenbad te Deventer.
De heer Verstoep gaf hierna een overzicht van de re-
sultaten die de verschillende zeventallen het afgelopen
seizoen hebben behaald.
Hierbij bleek dat de dames I in hun afdeling, dankzij
een beter doelgemiddelde, de tweede plaats hebben be-
haald. Kampioen werd Het Ravijn I uit Nijverdal dat
alle wedstrijden wist te winnen. De dames II van Vor-
den legden beslag op de voorlaatste plaats voor de Ber-
kel I uit Lochem.
De heren I van Vorden legden het afgelopen seizoen
beslag op de tweede plaats achter kampioen AZC II uit
Apeldoorn. De heren II van Vorden eindigden op de
voorlaatste plaats. Kampicw|^^n deze afdeling werd het
sterke ZCE IV uit Enscl^^ dat in tien wedstrijden
liefst 102 doelpunten scoorde.

De aspiranten van Vorden, die dit seizoen voor het eerst
aan de kompetitie deelnamen, eindigden op de derde
plaats achter kampioen de Mors uit Rijssen en Het Ra-
vijn uit Nijverdal. De heer Verstoep prees vervolgens de
resultaten die de aspiranten tijdens verschillende toer-
nooien hebben behaald. Zo werd tijdens het polotoernooi
te Borculo en te Lochem de eerste prijs behaald. De
driekamp tussen de jeugdploegen van Vorden, Borculo
en Zutphen was een sukses en zal het volgend seizoen
herhaald worden. De thuisclub werd winnaar van dit
toernooi.

Aan de winterkompetitie, die begin 1968 weer door het
distrikt Twente-IJsselstreek zal worden georganiseerd,
zal hoogstwaarschijnlijk door vier teams van Vorden
worden deelgenomen.

Teneinde de vereniging aan donateurs te helpen, be-
sloot de vergadering op voorstel van de heer Verstoep
dat zij die 5 donateurs voor de club weten te noteren
slechts de halve kontributie behoeven te betalen. Slaagt
men erin 10 donateurs aan te werven dan is de kontri-
butie gratis.

Getracht zal worden de keuringen dit jaar in december/
januari te doen plaatsvinden. De leden geboren tussen
1938 en 1951 behoeven voortaan slechts éénmaal in de
twee jaar gekeurd te woeden.

Tot slot deelde de heer^plrstoep mede dat de training
het volgend seizoen nog beter aangepakt zal worden.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

OUDERAVOND ZONDAGSSCHOOL VORDEN
Onder leiding van ds. J. J. van Zorge vond in de zaal
van hotel „'t Wapen van Vorden" een zeer druk be-
zochte ouderavond plaats van de zondagsschool te Vor-
den.
Na een kort welkomstwoord vond spreker het prettig
dat de ouders belangstelling tonen voor hun kinderen.

Ook werd de leider van de school, de heer J. Bargeman,
in het zonnetje gezet. Ruim 600.000 kinderen bezoeken
volgens spreker de zondagsschool van de Ned. Zondags-
schoolvereniging, welke vereniging vorig jaar 100 jaar
heeft bestaan. Het ontstaan is te danken aan een Eng-
elsman die het idee kreeg om de kinderen te vertellen
over Jezus Christus.
De kinderen van de zondagsschool uit de Wildenborch
zangen vervolgens enige liederen, gevolgd door een to-
neelstukje opgevoerd door de kinderen van de zondags-
school uit het Medler onder de titel „Allemaal kleine
MJessianen". De regie van dit stukje was in goede han-
den bij de heer J. Oortgiesen.
Ook de leerlingen van de zondagsschool uit het dorp
Vorden zongen op verdienstelijke wijze enige liederen.
Vervolgens werden de zondagsschoolleiders en -leidsters
aan de ouders voorgesteld.
Na de koffiepauze volgde vertoning van de film „De
rode ballon" waarbij de heer Bekman een korte toelich-
ting gaf. Van deze film genoten zowel de ouders als de
kinderen op kennelijke wijze.

Met guitaarbegeleiding gaven de „Drie zingende zusjes"
enige zangstukjes ten beste, wat zeer werd gewaar-
deerd. Alle iederen werden op het elektronisch orgel
begeleid door de heer J. Oortgiesen.
Ds. van Zorge dankte aan het slot van de avond alle
medewerkenden waarna spreker voorging in dankgebed.

U bent^hartelijk welkom op de
slaapkamer-expositie

Geopend van vrijdag 20 t.m. zaterdag 28 oktober
dagelijks van 14.00-22.00 uur en
zondag 22 oktober van 14.00-18.00 uur

van

WONINGINRICHTING

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

EHBO TE VORDEN LAAKT HOUDING
SPORTVERENIGINGEN

Onder voorzitterschap van de heer Joh. J. van Dijk hield
de EHBO afdeling Vorden in zaal Eskes een ledenver-
gadering die zich in een goede belangstelling mocht ver-
heugen.

Uit het jaarverslag van de sekretaresse, mevr. Te Slaa-
v. d. Kooi, bleek dat het ledental thans 41 bedraagt en
dat er daarvan 32 in het bezit zijn van een geldig een-
heidsdiploma. De oefenavonden mochten zich ook dit
jaar weer in een goede belangstelling verheugen. Een
bijzonder woord van dank aan dokter De Vries en mej.
Post, als docenten, was hierbij zeker op zijn plaats. Ook
de heer F. Wolsing kreeg een extra dankwoord voor al
hetgeen hij voor de afdeling verrichtte. Een nieuwe cur-
sus kan dit jaar helaas niet gehouden worden daar de
animo hiervoor te gering was.
Slechts een achttal cursisten meldden zich. Bijzonder
teleurstellend voor het bestuur was, dat ook nu weer de
sportverenigingen geen enkele interesse voor 'n EHBO-
cursus toonden. Hoewel de diverse sportverenigingen
meer en meer een beroep op de EHBO-mensen menen
te moeten doen om zich beschikbaar te stellen bij ver-
scheidene sportevenementen, waarbij het zelfs dikwijls
een vereiste is dat er EHBO aanwezig is, blijkt de moed
en de wil te ontbreken om tot eigen EHBO'ers te ko-
men.
Voor de cursus in samenwerking met Veilig Verkeer
„Hoe te handelen bij verkeersongevallen?" bleek ook
weinig belangstelling. Dankzij een groep oud-EHBO-ers
die willen medewerken bestaat er grote kans dat deze
cursus toch door zal gaan. De oefenavonden zullen in
het nieuwe seizoen gehouden worden op elke derde dins-
dag van de maand.
De penningmeester, de heer Bello, kon een kein batig
saldo melden.
De uitgaven voor oefenmateriaal en instandhouding van
de EHBO-trommels zullen binnenkort een dermate grote
post vormen dat een beroep gedaan moest worden op
het gemeentebestuur. Dankzij de welwillende medewer-
king hiervan kan er binnenkort een verloting worden
gehouden die, naar gehoopt wordt, volledig zal slagen.
De hoofdprijzen zullen bestaan uit een kinderfietsje en
een elektrisch scheerapparaat.
De aftredende bestuursleden mevr. Lakerveld en de
voorzitter de heer Joh. J. van Dijk werd herkozen.
Na het officiële gedeelte werden aan de 15 geslaagde
cursisten van de in het afgelopen seizoen gehouden
cursus de diploma's uitgereikt.

Spoedeisende raadsvergadering
Onder voorzitterschap van burgemeester Van Arkel
werd ter behandeling van een tweetal agendapunten t.w.
1) Gemeentelijke garantie van rente en aflossing van
een door de HEK (Hummelo-Enschedese Kunstweg)
aan te gane geldlening en 2) Voorziening vacatures
raadskommissies, een spoedeisende raadsvergadering
gehouden.

B & W delen de raad mede, dat de HEK op het werk-
plan tertiaire wegen van deze provincie voor het jaar
1967 de aanleg van rondwegen om de plaatsen Hengelo
(Gld.) en Vorden hebben opgenomen, de kosten van deze
omleggingen, welke voor rekening van de HEK komen,
zijn te stellen op ƒ 1.100.000,— en ƒ 1.420.000,—. B & W
achtten de aanleg van de westelijke rondweg om Vorden
van groot belang en zouden een spoedige aanleg hiervan
toejuichen.

B & W stellen dan ook voor tot het garanderen van de
rente en aflossing van een door de HEK aan te gane
geldlening te besluiten.
Zonder hoofdelijke stemming werd het voorstel van B
& W door de raad aanvaard, tot een bedrag van maxi-
maal l miljoen gulden.

Wegens gezondheidsredenen wenst de heer H. Wesse-
link, lid van de raad, als lid van de diverse raadskom-

missies te bedanken. De heer Wesselink is lid van de
volgende raadskommissies van advies: de Alg. Politie-
verordening, Gemeentewerken, Bestemmingsplan, de
Bouwverordening, naamgeven aan wegen in de buiten-
wijken.

B & W stellen voor ter voorziening in deze vacatures de
heer H. S. J. Albers te benoemen tot lid van de raads-
kommissie van advies voor de Alg. Politieverordening,
het Bestemmingsplan en de Bouwverordening en de
heer W. B. J. Lichtenberg tot lid van de raadskommissie
van advies voor Gemeenwerken. In verband met het
feit dat de raadskommissie van advies inzake naamge-
ven aan wegen in de buitenwijken nagenoeg met de
werkzaamheden gereed is, achten B & W het niet nodig
in de vacature van de raadskommissie te voorzien.

De heer Bannink stelt voor de heer Albers te benoemen
tot lid van de raadskommissie van advies voor Gemeen-
tewerken en de heer Lichtenberg tot lid van de raads-
kommissie van advies voor de Alg. Politieverordening.
B & W namen het voorstel van de heer Bannink over
en wijzigden hun voorstel aan de raad dienovereenkoms-
tig. De raad benoemde hierna genoemde raadsleden tot
leden van bovengenoemde raadskommissies.

Bama-sokkets
IN UW RUBBERLAARZEN

steeds voorradig

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

JUBILEUM MEESTER ZEEVALKINK
Het ene jubileum aan de BJjz. Chr. School op 't Hoge is
nauwelijks voorbij of nu is de beurt aan meester Zee-
valkink.
Hij hoopt op donderdag 19 oktober a.s. 25 jaar aan ge-
noemde school verbonden te zijn, eerst als onderwijzer
en sinds l juli 1950 als hoofd der school.
Meester Zeevalkink en de school op het Hoge zfln niet
van elkaar te scheiden en zijn werk wordt steeds zeer
gewaardeerd.

Donderdag a.s. zal er ongetwijfeld een feestelijke stem-
ming heersen in school, waar het feit op intieme wijze
zal worden herdacht.

Denkt u aan de eerste Nutsauond
op 21 oktober a.s.

Raiffeisen Spaarweek van 23 tot en met 27 oktober



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij
Varkenspootjes s stuks
Varkenslever 250 gram
Hachévlees soo gram
Runderlappen 500 gram
Malse riblappen 500 gram

Gelderse grove rookworst
(DE ECHTE) uit eigen worstmakerij - per 100 gram

59
78

148

49
Laat onze chef slager uw diepvries vullen!

Voorhouten kant en klaar, in porties v.a. f3,50 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,50 per kg

Uit onze groente afdeling

Bananen

Champignons

Zeeuwse bintjes

Extra witlof

per kilo i %J

200 gram 89

2\ kilo 49

500 gram 69

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!

Palingworst 150 gram 75 et
Ham 200 gram 98 et
Boterhamworst 200 gram 49 et

Groot blik

rundvlees
slechts 149

Chocolade
hagel
Pakken a 400 gram

van f 1,55
voor135

Pak mee dit voordeel!
Maizena 3 pakjes 79
Custard 3 pakjes 99
Chinese pinda's 2 zakken 98
Afwasborstels 2 stuks 88
Slasaus gezinsfles 98
Badzeep grote stukken 59

Uit onze wijnafdeling!
*

fïraves superieur nu per fles 295
Witte landwijn nu per fles 195

Grote banketstaven nu per stuk 98
Chocolade sprits 10 stuks 98
Knotsen 6 stuks voor 25
Krentebrood ovenvers 98
4 Zero koude vulling repen

van f 1,40 nu voor 98

Extra voordelig!

Groot stuk gevuld speculaas
nu voor ƒ 9 et

69
69
119
186

Elk tweede pak 119
Prodent tandpasta elke 3e tube 25

Jampot augurken slechts
Zilveruitjes slechts

Zuivere honing per pot
Goudkoffie per pak

Extra koopje!

300 gram chocolaadjes slechts



Op 4 oktober jl. werden wij
verrijkt met de geboorte van
ons kleinzoontje

HANS COBNELIS
DE RUITER

zoon van
J. de Ruiter en
W. H. de Ruiter-

Wesselink
Alkmaar

H. Wesselink
Insulindelaan 11, Vorden

Mlet grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje

HERMAN JAN
(Jeroen)

H. Broekman
H. J. Broekman-

Ruesink
Jolanda

Vorden, 14 oktober 1967
't Hoge 78

Voor de vele blijken van be-
langstelling en cadeaus, ont-
vangen bij ons 25-jarig hu-
welijksfeest, zeggen wij
allen hartelijk dank.

M. Bargeman
H. J. Bargeman-

Hiddink
Wamsveld, oktober 1967
Rouwbroekweg l

Voor de blijken van mede-
leven, tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader
MARINUS BARGEMAN

weduwn. van R. Oortgiesen
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Fam. Bargeman

Vorden, oktober 1967
„'t Stroo"

Door de zeer vele bewijzen
van medeleven, in verband
met mijn 40-jarig jubileum,
is het mij onmogelijk ieder
persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat ik op deze ma-
nier allen, die op welke wij-
ze dan ook, deze dag voor
mij, mijn vrouw en kinderen
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, zeer har-
telijk dank.

J. A. Berenpas
Vorden, oktober 1967

Bij ons vertrek naar Eiber-
gen groeten wij alle vrien-
den en bekenden en bij deze
zeggen wij alle lidmaat-
schappen en donaties op.

Groetend,
. Fam. G. W. Wahl

Beukenlaan 39,
Eibergen

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

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

Te koop: l ha zoete suiker-
bietenkoppen. Briefjes inle-
veren voor zaterdagmiddag
12 uur bij H. J. Maalderink,
Vordenseweg 11, Warnsveld

Te koop: G.o.h. kinderwa-
gen en een karpet van 2 bij
3 m eter; elektrisch stel 2
platen waarvan l snelplaat.
Wed. Sneloper, Nieuwstad
44 F

Te koop: Grote maat meis-
jesfiets in prima staat.
H. Kettelerij, Zutphenseweg
54, Vorden, telefoon 1508

n
Inplaats van kaarten

X X
W Voor uw belangstelling, bij ons 40-jarig huwelijks- W
W feest en 40-jarig bestaan van het bedrijf, betuigen V
ii wij u, mede namens de kinderen, onze hartelijke W

X d a n k - X
R. G. J. KUYPERS XK

K
X
W Vorden, oktober 1967
u Dorpsstraat 12-14

i

J. H. KUYPERS-JANSEN H
X
X
X

Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog ge-
heel onverwachts, onze lieve vrouw, moeder,
behuwd-, en grootmoeder

ANTONIA ASSELMAN

echtgenote van J. Eskes

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: J. Eskes

Vorden: D. Eskes
Z. M. Eskes-Klein Ikkink

Lochem: A. Eskes
Gez. Eskes-Lueks

Lochem: F. Eskes
J. Eskes-Wentink

en kleinkinderen

Vorden, 11 oktober 1967
„de Hoeve" C 71

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op
maandag 16 oktober 1967.

Heden is van ons heengegaan, geheel onverwachts,
onze geliefde schoonzuster en tante

ANTONIA ASSELMAN
echtgenote van J. Eskes

in de ouderdom van 75 jaar.

Vorden: H. J. Klein Haneveld

Vorden: Wed. A. Eskes-Pas

Vorden: Wed. F. Bargeman-Eskes

neven en nichten

Vorden, 11 oktober 1967

God vertrouwde ons 15 jaren een lief en zonnig
dochtertje, zusje en kleindochtertje

META

toe. Op 15 oktober heeft God haar, na een lang
smartelijk, doch lief gedragen lijden, gesterkt door
het Sacrament der Zieken, in het St. Radboud
Ziekenhuis te Nijmegen, weer tot Zich genomen.

Dat Meta zo rustig en lief van ons is heengegaan
troost ons in dit zo'n zwaar verlies.

Vorden: H. J. A. van Kesteren
M. W. van Kesteren-Balduk
Wil
Ineke
Mieke
Hans
Rob

Zutphen: Oma van Kesteren

Wend: Opa Balduk

Vorden, 16j oktober 1967
Zutphenseweg 87

De gezongen uitvaart zal plaats vinden op don-
derdag 19 oktober om 10.30 uur in de parochie-
kerk van Christus Koning te Vorden, waarna de
teraardebestelling zal plaats vinden op het R.K.
kerkhof te Kranenburg-Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden.
Indien u geen kaart hebt ontvangen, beschouw
deze advertentie dan als zodanig.

Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden,
onze lieve man en vader

HENDRIK GERRIT SIEBELINK

op de leeftijd van 40 jaar.

J. Siebelink-v. d. Poel
Mieke
Jan

Vorden, 16 oktober 1967
De Hanekamp 28

De crematie zal plaats hebben te Dieren op vrij-
dag 20 oktober 1967 om 13.45 uur. Vertrek om
12.30 uur vanaf Nuova, Zutphenseweg 83, Vorden.
De overledene ligt opgebaard in de aula van
Nuova, Zutphenseweg 83, Vorden.

Geen bloemen.

Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden,
onze neef

HENDRIK GERRIT SIEBELINK

op de leeftijd van 40 jaar.

Ooms en tantes Siebelink

Vorden, 16 oktober 1967

Met groot leedwezen geven wij u kennis van het
overlijden van onze medewerker, de heer

H. G. SIEBELINK

Zijn grote werklust en het plichtsbesef waarmede
hij de belangen van onze fabriek heeft gediend,
stemmen ons tot grote dankbaarheid.

Directie wasserij Brandenbarg
B. Siebelink

Vorden, oktober 1967

Met groot leedwezen geven wij u kennis van het
overlijden van onze medewerker, de heer

H. G. SIEBELINK

In ijver en plichtsbetrachting was hij een voor-
beeld. Zijn persoonlijkheid zal steeds onder ons
blijven voortleven.

Personeel wasserij Brandenbarg

Vorden, oktober 1967

e
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U vindt een geweldige collectie bij:

\ K D m M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Nutskleuterschool „De Kroezestulp"
Ouders of verzorgers van de kleuters
worden uitgenodigd voor de

ouderavond
op dinsdag 24 oktober a.s. 's avonds
8 uur in de Nutskleuterschool.

Na het bespreken van 'schoolzaken, volgen versla-
gen van sekretaresse en penningmeester.

Mej. A. M. de Bruin, schoolarts, zal
spreken over
„UW KLEUTER OP SCHOOL"

In de pauze is er gelegenheid het werk van uw
kleuters te bekijken.

Het bestuur,
J. V. Plas, voorzitter
Mevr. P. Kater-v, d. Hoef, sekr.
J. F. Geerken, penningmeester

WONINGINRICHTING

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

U komt toch ook op onze
slaapkamer expositie?

U kunt dan kennis maken met de nieuwste modellen slaapkamers, zowel
in de standaard- als in de aanbouwkamers. Elke slaapkamer is met een
passende aankleding verzorgd, wat betreft de gordijnen, vitrages, behang
en verlichting. Alleen een bezoek aan onze expositie zal u hiervan overtui-
gen. Wilt u tijdens onze showdagen van een extraatje profiteren, neemt u
dan eens kennis van onze onderstaande showaanbiedingen.

Een prachtige

blank berken kamer
bieden wij u aan voor een showprijs
van

f 650,-
(normaal ƒ 930,—)

Een gezellige

origineel teak kamer
voor een showprjjs van

f 695,-
(normaal ƒ 895,—)

TEENERS...

speciaal voor jullie!
Normaal

Cleopatrabed 80 cm -f- D rakace l polyethermatras voor ƒ 157,50 (ƒ 185,—)
Cleopatrabed 90 cm -f- Drakacel polyethermatras voor ƒ 176,50 (ƒ 207,50)

VOOR UW LOGEERKAMER
HEBBEN WIJ EEN DIVANBED

80 cm breed met garantie voor

f35,-

POLYETHER MATRASSEN vanaf

f35,-

*
Gun u zelf een goede nachtrust!

Kies een AUPING DORSO SPIRAAL in kombinatie met

• EEN KEURKAPOKMATRAS OF
• EEN DRAKACEL POLYETHERMATRAS

Wilt u behaaglijk warm slapen?
Maak keus uit één van onze merkdekens

• AaBe
• VAN WIJK
• SOLE MIG

Tijdens de showdagen op AaBe en Van Wijk dekens

15 procent korting!
Maak uw slaapkamer extra mooi door de kamer te beleg-gen met vast tapijt
de prys 1 Het zal u beslist meevallen.

Ie kwaL twistedmatting v.a. ƒ 3,75 p. m2
Origineel jabotapijt ƒ 8,— p. m^
Nylon slaapkamertapijt ƒ 12,50 p. m2
Weston bouclé tapyt ƒ 16,75 p. 1112

Wenst u
een andere vloerbedekking?
WIJ ADVISEREN U GRAAG

VAST
TAPUT

onberispelijk gelegd

EEN BEZOEK AAN ONZE

slaapkamer - expositie
M]AG U NIET MISSEN

Een wereld van mogelijkheden
gaat voor u open!



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

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

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

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-
magazyn
Barchem: Mej. Dykman,
Lochemseweg 52 a

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

W\j leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALJTfi'S

Ook voor
AAMBEIENdruppcls
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

C. P. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Bupro-ias
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

VOOR ZELF DIEPVRIEZEN

UW

spaar-
varken

een Sigma fortest
diepvriezer!
UW VOORDEEL IS NU

ruim een jaar gratis vriezen!
Sigma diepvriezers zijn er al vanaf
110 liter inhoud.

Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folder.

Ook over andere merken kunnen we u veel ver-
tellen, zoals Esta, Linde, Marenen, Kelvinator

G.EmsbroeUZn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf f 6,80 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

feestje bouwen? schenk
de slijter u w vertrouwen!

najaar 1967!
HERENKOSTUUMS

AUTOCOATS

WINTERJASSEN

JAGERSJASSEN
MET RUGPLOOI

KOLBERTS

PANTALONS

ENZ. ENZ.

Ruime keuze en de
prijzen vallen mee!

ZIE ETALAGE

Ui 1
V/H A.G.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

Hotel

't Wapen van Vorden
Exclusieve wijnkelder

Koopt bij onze adverteerders

Nieuw! van Jovanda
Nieuw!

10 hermetislrip
De enige strip die ramen en deuren
volstrekt winddicht en toehtvrij
afsluit.

Op het gebied van tochtwering is al
veel geëxperimenteerd. Niets bleek
echt afdoende. Tot Z10 kwam . . . .
een vondst, even geniaal als de
paperclip en de ritssluiting.

Z10 kunt u zelf gemakkelijk aan-
brengen op alle materialen. Het is
van speciaal „activated nylon".

Kan tegen zon, warmte, kou en
vocht. Wordt niet „moe", blijft
veerkrachtig, scheurt of barst niet.

En het houdt tocht en wind absoluut
tégen.

Z10 hermetistrip . . . . het enig
juiste !

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden

Zegelkorting
l blik Spar nasi of bami 185 et — 87 et
l fles cholatti 89 et — 18 et
l fles gec. pronto 98 et — 20 et
l pak zo-klaar pudding 40 et — 8 et
l blik tomatensoep 108 et — 22 et

Elk 2e pak Spar koffie 50 et goedkoper — 10% „

l pak rumstaafjes Helwa van 89 et voor 79 et
l blik gestoomd gehakt van 130 et voor 98 et

l vacuüm rookworst van 115 et voor 89 et — 10%
200 gram saks. leverworst van 92 et voor 79 et — 10%
150 gram siüjworst van 98 et voor 89 et — 10%

DONDERDAG EN VRIJDAG:
1 kilo spruiten 98 et
2 kilo goudreinetten 69 et

ZATERDAG:
l zak a 21/2 kg aardappelen 49 et

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 68 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Kijk deze week naar de folder
van Helmink, ingesloten in Contact!

UW S A L A R I S VIA DE B O E R E N L E E N B A N K !

* veilig

* gemakkelijk
* zonder kosten

en. een rente van

Open ook een Gezinsrekening bij de

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

VORDEN - KRANENBURG D 127 a
TELEFOON 6769

960 VESTIGINGEN
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Volksfeest te Linde Vorden
trok veel belangstelling
Het traditionele volksfeest in de buurtschap Linde onder Vorden, dat verleden jaar het
eeuwfeest herdacht, werd het afgelopen weekend weer in alle saamhorigheid, eendrach-
tig door de buurtbewoners gevierd. Het feestkomité had alle medewerking van de
weergoden, want zowel vrijdagavond alfes zaterdag bleef het gelukkig droog. Het feest
concentreerde zich ditmaal weer dichtbij de historische Lindese molen en de Kapelle-
bult, in de weide van boerdery „de Weert", waar men voldoende ruimte had om een
grote feesttent te bouwen, de volks- en kinderspelen te houden en er ook andere attrak-
ties als draaimolen, schiettent etc. konden worden geplaatst.

Vrijdagavond begon het feestprogramma met de opvoe-
ring van een blijspel door de Drentse Vereniging in Zut-
phen, waartoe in de enorme feestsalon ruim 300 belang-
stellenden aanwezig waren. Het was er gezellig en
warm, dankzij een extra aangelegde verwarming. Na
een kort openingswoord van voorzitter, de heer H. Ha-
vekes, speciaal tot de genodigden en de spelers en speel-
sters van de Drentse Vereniging „Unner iegen Volk".
Dit toneelgezelschap trad vervolgens voor het voetlicht
met het Drentse blijspel „Deining um de Bentweide",
'.n stuk in drie bedrijven geschreven door Bart Veenstra.
Dit stuk werd in Drents dialekt zeer goed vertolkt.
Vooral de rol van tante Geessie en olde Berend en boer
Schultink werden uitstekend gespeeld. Ook de andere
speelsters en spelers van „Unner iegen Volk" kunnen
op een geslaagde avond terugzien, zoals ook bleek uit
het daverende applaus aan het slot van de avond.
„Deining um de Bentweide", dat geregisseerd werd door
de heer R. Zijlstra, werd voor de vijfde maal opgevoerd;
over veertien dagen zal men het spelen voor de patiënten
in Groot Graffel te Warnsveld.
De heer Havekes dankte de Drentse Vereniging voor
haar prachtige spel, waarvan allen zeer genoten hadden
ook de regisseur, de heer Zijlstra, en de souffleuse, de
dochter van tante Geessie, werden hierin betrokken.
In de pauze werd nog een goed geslaagde verloting ge-
houden, waarvoor mooie prijzen waren aangekocht.
Zaterdags werd het eigenlijke volksfeest gevierd, dat
door igoed weer werd begunstigd en waarvoor weer vele
buurtbewoners en oud-ingezetenen naar het Linde waren
gekomen. Men begon in de morgenuren al met het tra-
ditionele vogelschieten; hiervoor hadden zich 67 deelne-
mers gemeld. De oude koning van 1966, de heer A. F.
Wiggers, vuurde het eerste schot af, waarna burge-
meester Van Arkel als ere-voorzitter ook een goed ge-
richt schot loste. De vogel bleek ditmaal niet zo erg
stevig in het zadel te zitten, want met het 29e schot gaf
hij de geest; het meesterschot werd afgevuurd door de
heer H. Pelgrum, die nu de titel koning '67 mocht dra-
gen. Tegen half tien waren ook de andere schietwed-
strijden gestart; bij het schijf schieten was de animo bij-
zonder groot, liefst 111 deelnemers, terwijl 40 deelne-
mers hun geluk beproefden op de geluksbaan.
's Middags was het weer behoorlijk druk, toen voorzitter
de heer Havekes om half twee het feest officieel opende
met een bijzonder welkomstwoord tot burgemeester A.
E. van Arkel en echtgenote, die ieder jaar trouw pre-
sent zijn om temidden van de buurtbewoners het feest
mee te maken. Vervolgens werd de heer H. Pelgrum uit-
g-eroepen tot nieuwe schutterskoning- 1967; hij kreeg nu
de onderscheidingstekenen van de oude koning, de heer
A. F. Wiggers, terwijl mevr. Pelgrum-Rietman tot ko-
ningin werd gekroond.
Fons Lichtenberg zwaaide hierna het vaandel van 1866
op traditionele wijze, waarna de volksspelen een aan-
vang namen. Hiervoor bestond ruime gelegenheid in de
feestweide. Meer dan 68 dames beoefenden het aloude
dogcarrijden met ringsteken, voor het doeltrappen gaven
zich 99 deelnemers (sters) op en voor het briefposten 69.
Het schieten op kleine luchtbalonnen, waarmee verleden
jaar ook zo'n sukses bereikt werd, trok nu ook veel
animo, liefst 103 deelnemers, terwijl 162 beoefenaren
van het korfbalspel werden genoteerd.. Al met al een
grote deelname.
De leden van de kinderfeestkommissie waren inmiddels
druk bezig om het de jeugd zo aangenaam mogelijk te
maken. Zoals elk jaar wordt er speciaal aandacht aan
het kinderfeest geschonken. Nu kon de jeugd ruim een
uur lang genieten van professor Herbe Maison uit Eef-
de, die met zijn speciaal op de jeugd afgestemde pro-
gramma veel sukses oogstte. Ook van het gratis draai-
en in de mallemolen voor alle schoolgaande kinderen,
werd druk gebruik gemaakt. De verschillende kinderspe-
len hadden ook niet over belangstelling te klagen. Voor
de prijswinnaars waren er weer aardige prijsjes, terwijl
ieder kind een zakje snoep in ontvangst mocht nemen.
De uitslagen van de kinderspelen waren als volgt:
Jongens en meisjes van 6 jaar: 1. Hans Lenselink; 2.
Agnes Heuvelink; 3. Lidwin Schotman; 4. Gerda Gosse-
link; 5. Bert Kornegoor.
Meisjes 7 en 8 jaar, bussen gooien: 1. Ineke Smeenk;
2. Dinie Wunderink; 3. Janet Wasseveld; 4. Gerrie Hiet-
brink; 5. Mini Heuvelink.
Meisjes 9, 10 en 11 jaar, zaklopen: 1. Jantje Haring; 2.
Agnes Nijenhuis; 3. Hennie Bouwmeester; 4. Hennie
Wasseveld; 5. Gerda Weenk; 6. Ansje Langwerden; 7.
Bea Gotink.
Meisjes 12, 13 en 14 jaar, was ophangen: 1. Janny Zwe-
verink; 2. Nella van Eykeren; 3. Ria Klein Haneveld;
4. Dini Voskamp.
Jongens 7 en 8 jaar, bal door plank: 1. Gerrit Bouw-
meester; 2. Harrie Langwerden; 3. Theo Koning; 4.
Bennie Mombarg.
Jongens 9, 10 en 11 jaar, bussen gooien: 1. Rinus van
Ingen; 2. Jos Heuvelink; 3. Jan Kornegoor; 4. Dries Ok-
huizen; 5. Jan Kornegoor; 6. Gerard Lebbink; 7. Alfons
Nijenhuis; 8. Gertie Lenderink.
Jongens 12, 13 en 14 jaar, handicapspel met blinddoek:
1. Gerrit Brandenbarg; 2. Wim Bekken; 3. Peter van
Asselt; 4. Isedoor Helmink; 5. Henk Nijland; 6. Bennie
Overbeek.

Burgemeester Van Arkel, die met zijn echtgenote de
gehele middag het feest meemaakte, en ook aan ver-
schillende volksspelen deelnam, reikte tegen vijf uur tra-
ditiegetrouw de prijzen uit. Hij wees er in zijn toespraak
op, dat de gemeente het Linde dit jaar niet vergeten
had; een gedeelte van de Lindeseweg was van een nieu-
we slijtlaag voorzien en de berm was afgegraven voor
de betere afwatering. Diverse zandwegen waren met de
wegschaaf behandeld. Het Waterschap van de Baakse
Beek is, aldus spreker, thans bezig met de grote verbe-
teringswerken van de Veengoot, teneinde de ontwatering
te bevorderen. Meerdere nieuwe bruggen werden over
de verbrede Veengoot gebouwd. De restauratie van de
Lindese Molen laat helaas nog op zich wachten, aldus de

burgemeester. Namens het gemeentebestuur zal ik bij
de bevoegde instanties nog eens aandringen op bespoe-
diging hiervan. Honderden vreemdelingen, met name
1397, mocht ik dit seizoen op de bekende achtkastelen-
tochten, van het aan natuurschoon zo rijke Linde, laten
genieten. Al met al stond de buurtschap Linde ook dit
jaar, zowel bij de overheid als de partikulieren, weer in
de belangstelling. Nadat de burgemeester nog had ge-
wezen op het lossen van het eerste schot bij het vogel-
schieten en het feit dat deze vogel - gelukkig niet zoals
onlangs in het Medler - nog present was, roemde hij de
goede onderlinge harmonie in deze buurtschap en wens-
te allen nog een plezierig feest toe. Hij bracht ook nog
hulde aan het bestuur en de feestkommissie voor het
vele voorbereidende werk.
De uitslagen van de verschillende volksspelen waren als
volgt:
Vogelschieten: Koning H. Pelgrum; 2. J. Langeler (kop)
3. A. Wentink (rechtervleugel na loting); 4. H. Ruiter-
kamp (linkervleugel); 5. G. Brandenbarg (staart).
Dogcarrijden (ringsteken) voor dames: 1. mevr. R. Pel-
grum-Rietman; 2. mej. G. Valkeman; 3. mej. Willy Lich.
tenbeng; 4. mevr. Vliem-Wensink; 5. mevr. Klein Kra-
nenbarg-Beumer; 6. mevr. Bloemendaal-Nijland; 7.
mevr. Groot Jebbink-Memelink; 8. mevr. Vliem-Kreunen.
Geluksbaanschieten: 1. Jan Pardijs; 2. J. Bloemendaal;
3. H. Klein Winkel; 4. D. G. Nijenhuis; 5. J. Roeter-
dink.
Schijf schieten: 1. J. Kapers; 2. Fons Lichtenberg; 3. Jan
Kornegoor jr; 4. A. Memelink; 5. D. G. Nijenhuis; 6.
Henk Ruiterkamp.
Ballonschieten: 1. Jan Gotink; 2. J. Kapers; 3. Idem; 4.
E. Wasseveld; 5. Idem; 6. G. J. Knoef; 7. H. Bouw-
meester; 8. J. Kapers.
Ringsteken per rijwiel: 1. Jan Pardijs; 2. H. Lichtenberg
3. J. M. Smeenk; 4. Chr. Vliem; 5. P. Vliem.
Briefposten dames en heren: 1. Gerrie Bloemendaal; 2.
mevr. Havekes-Eykelkamp; 3. Jan Roeterdink; 4. Gerrie
Knoef; 5. Rikie Roeterdink; 6. H. Beumer; 7. mevr.
Wenninkmeule-Groot Jebbink.
Doeltrappen voor dames: 1. mevr. Weenk-Rossel; 2.
mevr. Goossens-Lichtenberg; 3. mevr. Mombarg-Pardijs
4. mevr. Korenblik; 5. me^jLyiiem-Kreunen; 6. mevr.
De Rijk-Zweverink. Aft
Korfballen voor dames en lieren: 1. J. Dimmendaal; 2.
T. Bosch; 3. J. Dimmendaal; 4. J. Berenpas; 5. mej. B.
Weenk; 6. B. Klein Winkel; 7. J. Dimmendaal; 8. H.
Lichtenberg.
Nadat Fons Lichtenberg weer traditioneel het vaandel
had gezwaaid en allen het^fcste couplet van het Wil-
helmus hadden gezongen, ^pspreidde men zich weer
over het feestterrein.
's Avonds was het een grote en gezellige drukte en in
de enorme danssalon vermaakte men zich onder de
muzikale noten van „de Swinging Stars" uit Holten.
De ingezetenen van het Linde, oud-Lindenaren en velen
uit de nabije omgeving, kunnen weer terugzien op een
geslaagde feestviering.

INTERDEKENALE PASTORALE WERKGROEP
OOST-GELDERLAND

De pastorale werkgroep ten dienste van de vijf dekena-
ten in Oost-Gelderland Terborg, 's Heerenberg, Zevenaar
Groenlo en Zutphen, is thans samengesteld.
Men heeft hiertoe verschillende specialisten aangetrok-
ken. Als algemeen leider zal fungeren pater Servulus
Ridder ofm van de paters Franciscanenklooster Kranen-
burg-Vorden; hij treedt niet alleen op als teamleider,
maar krijgt bovendien een coördinerende taak tussen
dekenaten, werkgroep en diocesaan pastoraal centrum.
Als liturgisch adviseur zal optreden pater Octavianus
v. d. Barselaar ofm, eveneens van het Franciscaner-
klooster te Kranenburg, terwjjl als theologisch adviseur
zal fungeren pater dr. Laurentius Bosse ofm ook van
de Kranenburg.
Als Jeuigdzielzorger treedt op pater W. van Luyn sdb
en als bedrijfszielzorger pater P. van Dooren sdb, beide
laatstgenoemden van huize „Don Rua" der paters Sa-
lesianen van Don Bosco te 's Heerenberg.
Pater v. d. Barselaar ofm was voordien o.m. godsdienst-
leraar aan de HBS te Bolsward, aan het lyceum te Lei-
den en vanaf 1963 godsdienstleraar en pater spiritualis
aan het gymnasium te Megen. In augustus jl. werd hij
naar Vorden overgeplaatst. Pater dr. Laurentius Bosse
ofm studeerde o.m. van 1953-1959 dogmatische theologie
te München, alwaar hij in juli 1959 tot doctor promoveer-
de. Daarna was hij tot augustus 1966 lector in de pas-
toraal-theologie te Maastricht ,en vanaf augustus 1966
tot heden als zodanig werkzaam vanuit Nijmegen.
De werkgroep is inmiddels met haar werkzaamheden
begonnen. Men zoekt nog naar een geschikt centraal
punt in oostelijk Gelderland, van waaruit de leden van
de groep, de geestelijken in de dekenaten waar nodig
kunnen terzijde staan. Het is thans de eerste maal in
Nederland dat op dit terrein tot interkerkelijke samen-
werking is besloten. Bernardus kardinaal Alferink heeft
zijn goedkeuring gehecht aan het experiment.
De dekens uit Oost-Gelderland zijn tot dit initiatief ge-
komen omdat het algemeen verschijnsel van de schaal-
vergroting een grote behoefte aan samenwerking, spe-
cialisatie en aan democratisch, collegiaal beleid mee-
brengt. Bovendien maakt het afnemend aantal priesters
en de veroudering van de priesters een zo efficiënt mo-
gelijke taakverdeling en gebruikmaking van alle beschik-
bare krachten noodzakelijk. Een uitvloeisel van dit ini-
tiatief is, dat Oost-Gelderse kerkbesturen per dekenaat
bijeen zullen komen om de financiële konsekwenties van
het plan te bespreken. Het is voor het eerst in dit gebied
dat de kerkbesturen per dekenaat vergaderen. Ook daar-
uit blijkt dat de dekenaten in Nederland bezig zijn zich
te ontwikkelen tot groepen van op verschillend terrein
samenwerkende parochies.

CPJ AFD. VORDEN KOOS NIEUW BESTUUR

De afdeling Vorden van de Christelijke Plattelands
Jongeren heeft een geheel nieuw bestuur gekregen. Dit
'gebeurde op de eerste avond van het nieuwe winter-
seizoen, welke in zaal Eskes werd gehouden.
Voorzitter, de heer A. J. Oltvoort, heette in zijn ope-
ningswoord speciaal welkom de heer Hoeve uit Harfsen.
Deze hield vervolgens een boek- en filmbespreking over
het boek „Herberg van het zesde geluk", geschreven
door Alan Burgers. Dit bij uitgeverij „de Kroon" ver-
schenen boek beschrijft het leven van een in 1903 in
Londen geboren volksmeisje, dat met alle geweld naar
China wilde om daar het Evangelie te brengen.
Na deze leerzame boekbespreking, vond er in de pauze
een bestuursverkiezing plaats. Dit omdat de plaatselijke
CBJTB, waarbij dus alleen de jongemannen lid van
waren, nu als CPJ zal blijven voortbestaan en hier dus
ook de dames üd van kunnen worden.
Na gehouden stemming werd het volgende bestuur ge-
kozen: H. Dijkman voorzitter; mevr. Haanschoten sekre-
taresse; A. J. W. Memelink penningmeester; mej. Mini
Voskamp 2e voorzitster en mej. Dini Ellenkamp 2e se-
kretaress-e.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter, de heer Oltvoort,
de heer Hoeve voor zijn goed gevolgde en leerzame in-
leiding. De heer Memelink bracht een woord van dank
aan de scheidende bestuursleden der CBJTB, die in de
loop der jaren als zodanig veel werk voor het welzijn
der vereniging hebben verricht.
De nieuwe voorzitter, de heer H. Dijkman, besloot deze
avond met gebed.

OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL

Op dinsdag 24 oktober zal er voor de ouders van de leer-
lingen van de Nutskleuterschool „De Kroezestulp" in de
school een ouderavond worden gehouden die om 8 uur
's avonds begint.
Na het bespreken van schoolzaken door de voorzitter
zullen de leidsters de ouders gelegenheid geven tot het
stellen van vragen. Tijdens de pauze kan men de werk-
stukken van de kinderen bekijken.
Na de pauze spreekt mej. A. M. de Bruin, schoolarts,
over: „Uw kleuter op school".

GESPREKSAVOND VREDESWEEK

In de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" en geor-
ganiseerd door de gezamenlijke kerken van Vorden,
werd dinsdagavond jl. een gespreksavond gehouden over
het thema van de Interkerkelijke Vredesweek t.w. „Geen
verspreiding van kernwapens, wél spreiding van wel-
vaart". De opkomst was zeer goed.
Namens de kerken heette ds. J. H. Jansen, Ned. Herv.
predikant, alle aanwezigen hartelijk welkom, las een ge-
deelte uit Phillipenzen 2 en ging voor in gebed. Het was
jammer, aldus de voorzitter, dat de organisatie iets te
laat is met het uitgeven van een krant, doch volgens
spreker zou donderdag deze krant in de brievenbus zijn
verschenen.
Met pater De Ridder, gariaan van het klooster van de
Kranenburg, alsmede met ds. G. Dingemans, vormings-
leider van de Classis Zutphen en Doetinchem van de
Ned. Herv. Kerk benevens met drs. Smit, leraar aan
het Baudartius Lyceum te Zutphen voerde de voorzitter
alleereerst een gesprek.
Drs. Smit vond de leuze wat te simpel, men dient sprei-
ding van welvaart te zien als persoonlijke - doch ook
als technische hulp. De vraag reist wel eens: „Doet
onze regering in dit vlak wel genoeg?" Er komt een
wereldhandelskonferentie waarbij men er op uit is te
komen tot verlaging van de tariefmuren. Brengt sprei-
ding van welvaart ook vrede mee? Dat behoeft in geen
geval zo te zijn volgens de gesprekspartners. Wij denken
in welvaart en wij dringen onze principes op aan de
onderontwikkelde landen. Men dient kernwapenversprei-
ding tegen te gaan (denk hierbij aan het Midden-Oos-
ten), doch dat niet alleen, men moet ook zien dat wij
die dingen geheel kwijtraken. Alle sprekers keurden de
verwikkelingen in Vietnam ten zeerste af.
Na de koffiepauze werd de leiding van een algemeen
gesprek met de aanwezigen overgedragen aan ds. Th. P.
van Belzen, Geref. predikant alhier. Een groot aantal
vragen werden door de aanwezigen gesteld en door de
gesprekspartners op duidelijke wijze beantwoord.
Aan het slot vestigde ds. Jansen er de aandacht nog op
dat deze avond slechts een aanloop was om tot verder
handelen te komen.
Rector Pans van de R.K. Kerk in het dorp alhier zei
in zijn slotwoord dat alle kandidaten (wijzende op de
gesprekspartners) voor het „examen" geslaagd waren,
waarna deze voorging in dankgebed.

Voorzitter Mennink:
er dreigen gevaren voor de landbouw

De Geld. My van Landbouw afdeling Vorden hield in hotel „'t Wapen van Vorden"
een goed bezochte ledenvergadering onder leiding van voorzitter A. G. Mennink.

Deze heette in zijn openingswoord in het bijzonder de spreker van deze avond, de heer
G. Offereins ASV der GMvL, welkom.

Vervolgens gaf de heer Mennink een terugblik over de afgelopen ^periode 1967 waarby
opmerkte dat de zomer byzonder gunstig is geweest met een rekord oogst en op-

rengst. We zyn dankbaar voor deze zomer waarin de kwaliteit en de kwantiteit zo
oog mogelijk zyn gestegen. De grasopbrengst was zeer goed zodat er ook de komende

winter een grote hoeveelheid voer is voor het vee.

Over de prijzen der produkten kon de heer Mennink niet
juichen. Dit alles bij de j^lering van een volledig vrije
EEG-markt is nog maaj^ki pover resultaat. Toch zag
spreker nog wel enige g^stige perspektieven. Tot nu
toe is een goed inkomen voor de agrarische ondernemer
nog steeds moeilijk haalbaar, maar ook buiten de land-
bouw is het vaak geen goud dat er blinkt. Hierbij wees
spreker op de industrie waarbij de afzetmogelijkheden
en kapitaalgebrek vaak een grote rol spelen.
Het aantal werklozen wordt de komende winter op
140.000 geschat hetgeen ons ook met veel zorg vervult
aldus de heer Mennink. Bedrijfsopvolging en bedrijfs-
overname is voor de boer van heden geen onbelangrijk
begrip meer. Wil men met de tijd mee, dan dient er ge-
ïnvesteerd te worden, waardoor veel boeren in de zor-
gen komen te zitten.
Ook worden we tegen recreatie en recreatieve voorzie-
ningen geplaatst. Volgens de planologen is er in het
oosten de komende jaren een grote stroom toeristen te
verwachten. In dit kader kunnen we het werk van de
planologen in de ideënschets en bestemmingsplannen
zien. Van dit alles krijgt ook de gemeente Vorden ruim-
schoots haar deel. Het bestemmingsplan van de gemeen-
te heeft enige tijd geleden ter visie in het gemeentehuis
gelegen. Het is jammer dat er weinig mensen van ge-
bruik hebben gemaakt dit plan in te zien, aldus de heer
Mennink. Men had zich dan nl. kunnen realiseren welke
gevaren er voor de landbouw in de toekomst dreigen.
Spreker wees uitvoerig op de gevaren bv. verboden of
zeer moeilijk te bouwen in de zgn. M en N gebieden.
Zo mag men bv. op het bedrijf geen zgn. dienstwoning
bijbouwen enz.
Sekretaris Pelgrum deed hierna enige mededelingen be-
treffende het winter-programma. O.a. zal er een studie-
groep worden gevormd uit leden van de Bond van Plat-
telandsvrouwen, Jong Gelre en de GMvL. In kombinatie
met de afdeling Hengelo en Wamsveld zullen er studie-
avonden worden belegd. Op 6 november zal in Barchem

de kringvergadering worden gehouden. De jaarlijkse
feestavonden in samenwerking met de Plattelandsvrou-
wen en Jong Gelre zullen plaatsvinden op 24 en 25 nov.
Op 25 januari zal een kulturele avond worden belegd
met als spreker Henri van Leuven. Voor 11 december
staat er een ledenvergadering op het programma, waar-
na de avond verder verzorgd zal worden door de Kuli
Import Mij. Tijdens de jaarvergadering in januari zal de
heer Van Roekei uit Zelhem als spreker optreden. Mid-
den februari wordt in het Medler een vergadering belegd
met als spreker de heer Van Oorsprong uit Ruurlo. Eind
februari een ledenvergadering met als spreker de heer
H. Pardijs. Ook zal een forumavond in ringverband wor-
den belegd met als onderwerpen: „school- en beroeps-
keuze". Op 21 november wordt een gekombineerde ver-
gadering gehouden met de ABTB en CBTB. Spreker is
de heer Maalderink over het onderwerp: „Bedrijfsopvol-
ging en bedrijfsovername".
Hierna sprak de heer Offereins over het onderwerp:
„Landbouw en platteland waarheen?"
Spreker wees er op dat sinds de krisisjaren van 1880 er
grote veranderingen plaatsvonden in de landbouw, indu-
strie en middenstand. Het onderwijs werd uitgebreid
met het voortgezet onderwijs. Bij de veranderingen in
de landbouw is er toch steeds een groep die zich afzijdig
houdt. Als afdeling van de Gelderse Mij van Landbouw
moeten we openstaan voor de nieuwe ontwikkeling, al-
dus de heer Offereins.
Spreker wees er op dat het loon van de landarbeider
plm. ƒ 11.000,— is en dat de produktieprijs hiermede
geen gelijke tred houdt. Men moet zodoende streven
naar een eenheidsvergroting waardoor kostprijsverla-
ging wordt verkregen. Tevens moet men trachten tot
een vrijwillige ruilverkaveling te komen. De ontwikke-
ling is niet tegen te houden, aldus de heer Offereins, die
hierna op bevredigende wijze enkele vragen beantwoord-
de waarna de voorzitter hem dank bracht voor zijn
duidelijke uiteenzetting.

Als bijverwarming zijn

elektrische radiatoren
fantastisch!
thermostatisch regelbaar.
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volmaakte
keuze..

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• KlemvrUe zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd^

R. B. BORGONJEN
Naalmachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

Raiffeisen Spaarweek van 23 tot en met 27 oktober



INSCHRIJVING GELDERS SCHAPENSTAMBOEK WARNSVELDSE BOYS IH — VORDEN III 0—5

Door de heer H. J. Oortgiezen uit Velp, inspekteur van
het schapenstamboek voor Gelderland, werden van de
leden van de schapenfokvereniging Vorden & Omstre-
ken de volgende aantallen ingeschreven:
2 stuks van L. Hupkes; 4 stuks van A. W. Bargeman;
3 stuks van H. J. Rietman; l stuk van G. J. Memelink;
l stuk van G. Brinkman; l stuk van G. Wiegman en l
stuk van F. Steenblik.

WOn!ffflEUIW
VOETBAL
KLEIN DOCHTEREN I — RATTI I 1—3
Ratti heeft zondag jl. in een gelukkig gespeelde wedstrijd
Klein Dochteren op eigen terrein een l—3 nederlaag
toegebracht.
De Kranenburgers telden een tweetal invallers. Voor B.
Wentink en H. Takkenkamp speelden nu mee Frans
Baakman en Henk Kasteel. Door deze verzwakking van
het elftal volgde Ratti van meet af aan een verdedi-
gingstaktiek. Aanvankelijk kon de uit vijf man bestaan-
de achterhoede de aanvallen van Klein Dochteren weer-
staan, maar na ca tien minuten lag de bal achter doel-
man Huitink door een gevaarlijk schot van de linker-
vleugel der thuisclub l—0. Ratti liet zich door deze te-
genslag niet ontmoedigen, maar veel kansen kreeg men
niet, want de thuisclub ging steeds opnieuw in de aan-
val. Vlak voor rust gaf J. Schoenaker een prachtige
voorzet naar linksbuiten B. Overbeek, die met een lage
bal in de linkerbenedenhoek de stand gelijk bracht l—1.
Hiermee brak ook de rust aan.
Na rust wijzigde Ratti haar voorhoede en ging J. Vree-
man rechtsbuiten spelen. Er werd nu meer geschoten
door de groenwitten; een vrije trap, die door Overbeek
werd voorgezet naar middenvoor T. Lichtenberg, werd
door laatstgenoemde rakelings over de lat gekopt. Even
later had Ratti meer sukses; Overbeek gaf Lichtenberg
opnieuw een mooie pass, die deze nu prachtig inkopte
waardoor de stand op l—2 kwam. Nadat Schoenaker
hierna nog een strafschop, wegens vloeren van J. Vree-
man, had naast geschoten, ontstonden er enkele hache-
lijke momenten voor het Ratti-doel. Doelman Huitink,
die flink werd geassisteerd door Fr. Baakman en H.
Haverkamp, redde door snelle reakties enkele zeker
schijnende doelpunten. In het laatste kwartier ging Rat-
ti nog een enkele maal in de aanval en dit had al di-
rekt sukses toen linksbuiten B. Overbeek, die deze mid-
dag in prima vorm stak, met een schot vanaf de cor-
nerlijn laag inknalde l—3. Bijna had Ratti de stand
nog op l—4 gebracht maar het keiharde schot vanaf
ca 40 meter van H. Haverkamp stuitte via het lichaam
van de Klein Dochterense doelman naast de goal.
Ratti heeft door deze overwinning een lastige klip om-
zeild.

HERCULES H — RATTI II 1—2
Ratti II heeft het zondagmiddag in Zutphen lang niet
gemakkelijk gehad, maar wist toch op het nippertje een
l—2 overwinning uit het vuur te slepen.

Hierdoor gaan de Ratti-reserves voort op hun weg naai-
de begeerde titel, want zij wisten hun ongeslagen rekord
te handhaven.

De wedstrijd was voor rust bijzonder spannend met Rat-
ti iets sterker. Geen van beide partijen kon de score
openen, zodat de rust met een dubbelblanke stand inging.
Na de thee ging het anders. Uit een hoekschop van
rechts, wist Th. Heuvelink van een misverstand in de
Zutphense achterhoede dankbaar gebruik te maken en
scoorde zuiver in het net O—1. De bal was nauwelijks
weer uitgetrapt of het was weer gelijk l—l, doordat bij
een sliding van een der Ratti-verdedigers, de bal net
voor de voeten van een der Herculesvoorwaartsen be-
landde, die van dichtbij keeper Roelvink het nakijken
gaf. Vlak voor het einde werd het l—2 toen bij een
hoekschop de Herculesdoelman de gladde bal niet onder
kontrole kon krijgen en een der eigen backs in eigen
doel schoot.

RATTI III — STEENDEREN IH 0—5
Ratti III telde enkele invallers. Voor doelman Bulten
stond B. Lichtenberg onder de lat, die zich deze middag
trouwens behoorlijk van zijn taak kweet. Nadat Ratti
in het eerste half uur behoorlijk partij had gegeven,
konden de gasten via een boogbal over de doelman het
heft in handen nemen O—1. Een doorbraak over rechts
leverde een tweede doelpunt voor de Steenderense ploeg
op O—2, waarmee de rust aanbrak.
Na de hervatting werd het weer steeds slechter; het re-
gende pijpestelen, waardoor het veld, spelers en bal nat
werden. De gasten konden nog driemaal het net vinden,
zodat de eindzege met O—5 in het voordeel van de be-
zoekers uit Steenderen eindigde.

VOETBALPROGRAMMA
Longa III—Ratti I; Ratti II is vrij; Drempt Vooruit—
Ratti III.

VORDEN II — GROLSE BOYS H 3—1
Het tweede elftal van Vorden heeft zondagmiddag in de
thuiswedstrijd tegen Grolse Boys H een verdiende 3—l
zege behaald.
De thuisclub startte met de wind tegen en vooral het
eerste kwartier ontstonden er enkele hachelijke situaties
voor het Grol-doel. Deze ontstonden veelal door de snelle
linksbuiten H. Dostal. Na ca tien minuten werd het l—O
toen Dirk Buunk een solorush besloot met een overigens
houdbaar schot. Even later belandde een keihard schot
van Henny Dostal buiten bereik van de keeper tegen
de lat. Een paar minuten later schoot dezelfde speler
tegen de paal waarna Jos Dostal de terugspringende bal
in doel schoot 2—0.
De geelzwarten bleven sterker en een rush van rechts-
achter Besselink werd met moeite door de Grol-doelman
gestopt.
In de tweede helft bepaalden de gasten zich hoofdzake-
lijk tot het buitenspel zetten van de Vordense voorhoede.
Dit gelukte wonderwel al had Grol geluk toen Jan Bes-
selink met een keihard schot de lat trof. Na twintig
minuten werd de doorgebroken rechtsbuiten Stokkers
binnen het strafschopgebied ten val gebracht. De toe-
gekende penalty werd door Hengeveld in een doelpunt
omgezet 3—0. Ca 15 minuten voor tijd verkleinde Grol
door haar midvoor de achterstand tot 3—1.

Het nog steeds ongeslagen Vorden III heeft op gemak-
kelijke wijze een royale O—5 zege behaald op Warns-
veldse Boys III. De geelzwarten waren de gehele wed-
strijd sterker. Na tien minuten werd het O—l door een
doelpunt van 'midvoor Van de Logt.
Tien minuten later scoorde rechtsbinnen Wim Golstein
het tweede Vordense doelpunt. Ongeveer tien minuten
voor de rust maakte één der Warnsveldspelers binnen
het strafschopgebied een overtreding waarvoor de
scheidsrechter een penalty toekende. Doelman Hendrik
Golstein belastte zich hiermee O—3.
Nadat de Vordenaren de stand in de tweede helft tot
O—4 hadden opgevoerd, gelukte het Freek Klein Brinke
om d.m.v. een solo de eindstand op O—5 te bepalen.

SOCIÏ III — VORDEN IV 1—6
Voor de rust speelde de thuisclub met de wind tegen.
Na een kwartier werd het O—l toen Van de Logt een
cornerbal ineens inschoot. Tien minuten later herhaal-
de zich dit spelletje en was het opnieuw Van der Logt
die een cornerbal ineens in het Sociï-doel zag verdwij-
nen. De linksbinnen van Sociï verkleinde de achterstand
hierna tot l—2, waarna Bunanzki voor de ruststand
van l—3 zorgde.
Tien minuten na de rust was het opnieuw Bunanzki die
verder uitlopen tot l—5, waarna Bunanzki de eindstand
een kwartier voor tijd op l—6 bepaalde.

VORDEN V — ZUTPHANIA V 1—5
De vijfde uitgave van Vorden was niet opgewassen tegen
Zutphania V en verloor kansloos mejt l—5. Na een
kwartier nam de thuisclub de leiding door een doelpunt
van rechtsbuiten P. H. Emsbroek. De bezoekers lieten
het hier niet bij zitten en wisten tweemaal achtereen te
scoren. Vorden kreeg nog een unieke kans de balans in
evenwicht te brengen doch een toegekende penalty werd
door doelman Bargeman gemist.

In de tweede helft waren de bezoekers sterker en wisten
zij de voorsprong geleidelijk aan tot l—5 op te voeren.

DAMMEN
FRAAIE ZEGE VAN DCV OP AALTEN

Het is het eerste tiental van DCV gelukt om ook de
tweede kompetitiewedstrijd in een overwinning om te
zetten.

In zaal Eskes werd het bezoekende ADC II uit Aalten
vrijdagavond met 13—7 verslagen. De eerste ontmoeting
tegen Terborg wonnen de Vordenaren voor veertien da-
gen imet dezelfde cijfers.
DCV begon overigens goed tegen ADC en had als spoe-
dig een 7—l voorsprong opgebouwd. Er werd één wed-
strijd verloren, vijf partijen eindigden in remise, terwijl
viermaal werd gewonnen.

De individuele uitslagen waren:
B. Nijenhuis—D. Ebbers 2—0; A. D. Smeenk—D. Moe-
kasan l—1; J. F. Geerken—J. Wevers l—1; B. H. Breu-
ker—H. A. Nijman 2—0; J. J. van Dijk—G. J. Duenk
l—1; S. Wiersma—D. W. te Mebel 2—0; J. Oukes—B.
Okker l—1; A. Wassink—G. J. Onnink 2—0; B. Wen-
tink—G. Krajenbrink O—2; G. ter Beest—J. Heyink l—l

GELIJKSPEL VOOR EERSTE TIENTAL DCV
Het eerste elftal van de damvereniging DCV uit Vorden
is er ook de derde kompetitie wedstrijd in geslaagd om
ongeslagen te blijven, zij het JA dat in Laren tegen
Denk & Zet met een 10—10 g^Btspel genoegen moest
worden genomen. De individuele^aitslagen waren:

B. J. Stegink—B. Nijenhuis O—2; A. J. Haytink—A. D.
Smeenk 2—0; H. J. Beltman—B. H. Breuker l—1; Th.
Boersma—H. Klein Kranenbarg l—1; Joh. Vissers—S.
Wiersma l—1; W. Rougoor—J. Oukes l—1; H. van
Geenhuizen—A. Wassink l—1; R. Bielderman—B. Wen-
tink 1—1; W. Lueks—J. Wesselink 2—0.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
De jeugdige dampupillen van de Vordense damclub DCV
zijn vrijdagavond voor het eerst aan hun onderlinge wed-
strijden begonnen onder leiding van de heren Roozen-
daal en Hoenink. Hoewel er 6 dammers aanwezig wa-
ren, zijn de beide leiders ervan overtuigd dat er meer
liefhebbers onder de Vordense jeugd schuilen. Zij ho-
pen dan ook dat er a.s. vrijdagavond nog een flink aan-
tal serieuze jongelui in de leeftijd van 10—15} jaar ko-
men opdagen.

Wat de senioren betreft, hier zijn vrijdagavond voor de
onderlinge kompetitie de volgende wedstrijden gespeeld:
Hesselink—Van de Kampen 2—0; Jansen—Wansink l—
1; Rietman—Hoenink 2—0; Wesselink—Offereins l—1;
Hulshof—Roozendaal l—1; Esselink—Leunk O—2; W.
Wassink—Klein Brinke 2—O.

JEUGDDAMTOERNOOI GEWEST GELDERLAND
DISTRIKT OOST GING VAN START
In de zaal van café Eskes te Vorden werd zaterdagmid-
dag een begin gemaakt met het jeugddamtoernooi waar.
bij gestreden zal worden om het persoonlijk jeugddam-
kampioenschap van het gewest Gelderland distrikt Oost.
De uitslagen van de zaterdagmiddag gespeelde wedstrij-
den in groep A waren:

Bouwhuis (DIO)—Lonink (DIO) 2—0; Van Kampen
(DVD)—Paap (UDC) 2—0; Lueks (D & Z Laren)—
Van Engeland (BDV) 2—0.
Groep B:
Jurriens (DIO)—Huisjes (DIO) 2—0; Herink (DVD) —
A. Wassink (DCV) O—2; Hoebink (DCH)—Mutter (U
DG) 0—2.
Groep C:
Bianchie (DIO)—W. Wassink (DCV) O—2; Rouwgoor
(D & Z Laren)—Ten Brink (UDC) 2—0; Van de Beemt
(BDV)—Smeenk (DCR) O—2.
A.s. zaterdag wordt het toernooi voortgezet.
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WONINGINRICHTING

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

KRIJGT U BINNENKORT EEN
NIEUWE WONING?

GAAT U VERHUIZEN?
OF WILT U UW KAMER EEN ANDER
AANZIEN GEVEN?

Kies uit één
van onze prachtige bankstellen!

4 toonkamermodellen, welke uit de
kollektie gaan, hebben wy speciaal
voor u tijdens onze

slaapkamer-expositie
in onze toonzalen geëtaleerd.

Hierop verlenen v/ij u kortingen van

30-50 procent
Tevens kunt u profiteren van

10 procent korting
op alle andere voorradige meubelen, vloerbedek-
kingen en gordynstoffen in de week van 21 tot en
met 28 oktober a.s.

aak kijkers
zijn hartelijk welkom

Welkom in onze zaak,
welkom op ËKC expositie!

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

2 lampen
15, 25 of 40 watt sanu-n

Thermosflessen
1/2 liter
a/4

ƒ 1,39

ƒ 2,69
ƒ 3,69

Koerselman
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

Marlens
Wapen- en Sporthandel

Jong Gelre - G.fcv.L
Nel Bond v. Plattelandsvrouwen
AFDELING VORDEN

houdt haar jaarlijkse

feestavonden
op vrijdag 24 en zaterdag 25 nov. in
het Nutsgebouw te Vorden.

Opgevoerd wordt het toneelspel in drie bedrijven

„Goud Aaltje"
door A. Boere.

U KOMT TOCH OOK?

GEVRAAGD VOOR DIREKTE
INDIENSTTREDING EEN

aankomende
smid-monleur

Sollicitaties schriftelijk in te dienen voor vrijdag
27 oktober a.s. ten kantore der Coöp. Landbouw-
vereniging

„Ons Belang"
Linde E 110 gemeente Vorden

Camel

Ziehier uw langbegeerde
camel-mantel, die in onze

zaak popelend wacht om
door u gepast te wor-

den. Chic en gedistin-
geerd model met

luxe voering en
leuke, vlotte rag-

lanmouw. Let u
vooral op de

zadelsteekgar-
nering die deze

jas niet alleen
extra elegant maar

ook extra "sprekend"
maakt.

169.-

U slaagt voor uw rijbewijs
DOOR ONZE GOEDE
VOORLICHTING

ERKENDE VW RIJSCHOOL

Jan Schuppers"
„Auto Boesveld"

Telefoon 1373

Telefoon 1329

Buurtvereniging Delden

Oriënteringsrit
voor auto's op zaterdagavond a.s. om
7.30 uur by Zuurveld,
café 't Zwaantje.

VRIJE DEELNAME

Bezorg uw advertenties
op tijd!



BILJARTEN
KOT STARTTE MET FORSE NEDERLAAG
Het eerste drietal van de Vordense biljartvereniging
KOT zal met gemengde gevoelens aan de eerste kom-
petitiewedstrijd van het seizoen 1967-1968 ter
Tegen de Pelikaan I werd nl. in eigen huis een grote
l—6 nedorkiug geleden. Overigens hadden < ! t >
partijen een spannend verloop.
Klein Hekkelder 279 (232) kwam tegen J. Liever.:
(134) 47 caramboles tekort. Pardijs 253 ( 2 5 ; ; .
remise tegen H. Eikelboom 114 (114). Wijnben'vu ten-
slotte 121 (108) moest JL> eer toch n> •
laten 88 (88).
In klasse C I werden voorts nog gespeeld:
Kroon I—Poorte I O—7 en Voorst I—Pauw I 7—0.
Hoogste serie G. A, ter Horst van de Poorte met 110
caramboles.
KOT II kon het in klasse C II evenmin tot een over-
winning brengen, als was de nederlaag van 4—5 tegen
DLS III uit Eefde aan de bescheiden kant.
De verdere uitslagen in deze klasse waren:
Pauw II—Voorst II 5 -4; Kroon II—Poorte II 0—9.
De KOT-speler G. Massen scoorde met 21 caramboles
de hoogste serie.
Het derde viertal van KOT ging met dezelfde cijfers
5—4 ten onder tegen Poorte IV uit Zutphen.
De individuele uitslagen waren hier:
A. J. Mey 70 (64)—A. J. Boers 61 (61); G. van Bem-
mel 61 (61)—J. Stapper 52 (49); D. Peters 44 (44)—G.
Sleuring 44 (34); H. Wisseborn 44 (42)—J. Vriezekolk
44 (44).
Verder werd hier gespeeld Pauw IV—Voorst III 9—0;
Carambole II—Hoven II O—9.
Hoogste serie J. Busser van Voorst III en E. Hendriksen
van Pauw IV elk 16 caramboles.
In klasse C III waren de uitslagen:
Pauw III—Poorte III 5—4; Carambole I—Hoven I 7—2;
Pelikaan II—Pelikaan III 7—2.
Hoogste serie 38 door de Carambolespeler J. Bentum.
Voor de Vordense teams staan er deze week de volgende
wedstrijden op het programma:
Poorte —KOT I; Kroon II—KOT II en KOT III—de
Pauw IV.

VORDENSE BILJARTERS IN „DE IJSSELKRING"
De nieuwe kompetitie van de biljartbond „de IJssel-
kring" is gestart.
In de A-klasse gingen de ontmoetingen tussen Olburgen
I en de Zon I niet door, evenals Kranenburg I—de Engel
I, Steenderen.
In de B-klasse werd de wedstrijd KOT II—de Zon II
ook al uitgesteld.
Kraenburg III startte in de C-afdeling met een uitwed-
strijd tegen Excelsior III uit Baak; men kwam net een
puntje tekort het werd 5—4 voor de thuisclub. Uitslagen
T. Notten 29 (40)—W. Visser 40 (40); H. Sesink 58 (58)
—C. Koers 20 (44); J. ten Holder 72 (72)—H. Besse-
link 30 ( 44 ) ; G. Franck 41 (50)—W. Visser 40 (40).
De Zon III behaalde een kleine, maar verdiende over-
winning op het bezoekende KOT III uit Wichmond; het
werd een 5—4 zege dankzij een extra punt voor de Vor-
denaren als hoogste gemiddelde.
Uitslagen: G. ter Bogt 48 (48)—J. Bannink 35 (59);
W. Wonnink 31 (48)—W. Helmink 56 (56); D. Buunk
40 (40)—B. Berendsen 54 (57); W. Bijenhof 36 (40)—
J. Peters 40 (40).
De eerstvolgende wedstrijden voor de Vordenaren zijn:
A-klasse: Excelsior I Baak—Kranenburg I en de Zon I
—Wolbrink I uit Hengelo (Gld.).
B-klasse: de Zon II—Drempt II.
C-klasse: Kranenburg II—Wolbrink II en Excelsior III

tk- Zon III.

TOUWTREKKEN

UITWISSELING TOUWTREKVERENIGINGEN
De touwtrekverenigingen 't Medler te Vorden en EHTC
te Hall-Eerbeek zullen, nu het seizoen gesloten is, ook
in de wintermaanden aktief blijven.
Op het nieuwe oefenterrein van 't Medler, aan de Ruur-
loseweg, vond dezer dagen een uitwisseling plaats met
EHTC. De bezoekers waren in grote getale opgekomen,
waarbij tevens een jeugdteam.
Nadat men eerst gezamenlijk had getraind onder leiding
van de heer J. Knoef van 't Medler en de heer Schuite
van EHTC, werden er enige vriendschappelijke wedstrij-
den getrokken, 't Medler was over alle linies de meer-
dere en won bijna alle partijen.
In café Eykelkamp werd vervolgens een koffiepauze
gehouden, waarna het verdere gedeelte van de avond
werd doorgebracht met schieten en balgooien. Hiervoor
waren als hoofdprijzen twee fraaie taarten beschikbaar
gesteld.
Het tussen beide verenigingen gelegde kontakt zal in de
toekomst worden verstevigd. Binnenkort zullen de Vor-
dense touwtrekkers een tegenbezoek aan EHTC brengen,
't Medler zal de wekelijkse training houden op dinsdag-
avond van 8—10 uur.

PARKEERPROBLEEM

Dat onze steden met een nijpend parkeerprobleem kam-
pen, is voor niemand iets nieuws.
Dat er op het gebied van het parkeren toch wel eens
iets nieuws kan zijn, laat ons de amateurfotograaf
W. J. Low uit Rotterdam zien.

Zijn foto is niet van humor ontbloot.
Er zijn verschillende humoristische elementen aanwezig.
Ten eerste de rij kinderwagens; op zichzelf al ongewoon.

Ten tweede de kontrastwerking die ontstaat tussen de
oude heren links en rechts in het beeld. Men zou ten-
slotte nog kunnen vermoeden dat al die baby's in het
café Rijn en Zeevaart een kleine lafenis aan het ver-
schalken zijn.

Humor met de lens, het is moeilijker dan u denkt. Maar
soms komt het geluk de fotograaf halverwege tegemoet,
en dan is het een kwestie van zorgvuldig kijken en
knippen.

REGENPAKKEN EN -BROEKEN
ANORAKS, ZEILJEKKERS
PONCHO'S, FIETSCAPES

ook in de nieuwe modekleuren van
plastic op katoen, gelaste naden,
water- en winddicht, ijzersterk

MARTENS
Wapen- en sporthandel - Zutphenseweg 15 a
Vorden

moeilijkheden

ding van folders

En dat voor de
zeer lage prijs van 8 cent per mm

Te koop: Meisjesfiete 6 tot
8 jaar; meisjesmantel 11-12
jaar en i/2 ha stoppelknollen
H. Weenk, E 97, Vorden

Te koop: Z.g.a.n. Kreidler
Florett, 5 maanden gebruikt
Droppers, B. van Hackfort-
weg l

Te koop: Z.g.a.n. jongens-
winterjas, leeft. 6 tot 8 jaar.
prijs ƒ 12,50. Almensew. 16

Te koop: Valappels, Goud-
reinetten en Bellefleur.
H. G. Breukel, Enzerink,
Vorden, C 126

Te koop: Dressoir z.g.a.n.
Inlichtingen bureau Contact

Te koop: Zware biggen.
G. J. Eijerkamp, B 35

Te koop: Toom biggen en
Goudreinetappels pluk en
val. B. Wunderink, D 126
telefoon 6735

Te koop: Biggen.
Bij A. J. Wentink, Linde

Te koop: Toom zware big-
gen. T.'Roeterdink, E 9
Vorden

Te koop: Toom biggen.
Hulshof, B 69 a

Te koop: 40 zware biggen.
G. Koning, Wildenborch

Blijf gezond,
eet kip!

GEEN DIEPVRIES
ƒ 2,50 per hele kilo

W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

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

GEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhof,
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

HOE LANGER HOE MEER MENSEN ZIEN MEER IN EEN

lichtgewicht bril
HEBT U AL EENS EEN LICHTGEWiCHTBRIL GEPAST? EEN BRIL

DIE JE HAAST NIET VOELT EN WAARMEE JE VEEL MEER ZIET DOOR DE EXTRA

GROTE GLAZEN. DAT GEEFT EEN NIEUW GEVOEL VAN CHARME.

MEER COMFORT VOOR UW OGEN
Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspiegelde glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
* U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
* U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
* U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

In herhaling schuilt de kracht van reklame!

OPLEIDtNGSMOGELIJKHEDEN VOOK
KINDEKEN DIE IN HUN GEZICHTSVERMOGEN
BEPERKT ZIJN OF DIE BLIND ZIJN

Door de jaren heen is aan het publiek bekend geworden
dat er in de drie, naar levensbeschouwing ingestelde,
opleidingsinstituten voor blinde kinderen grote mogelijk-
heden liggen voor een ontwikkeling, door onderwijs en
opvoeding, tot nuttige leden van onze samenleving, tot
volwaardig geschoolde werkers, die in hun beroep kun-
nen voorzien in eigen onderhoud.

Minder algemeen bekend, om niet te zeggen nog on-
bekend is het publiek (zijn de ouders) met de opleiding
aan een speciale school voor kinderen met een beperkt
gezichtsvermogen, dit zijn de jongens en de meisjes die
niet tot de blinden gerekend moeten worden, maar niet
voldoende gezichtsvermogen bezitten om volledig te
kunnen meekomen met de kinderen in de vaak overvolle
klassen van de gewone school die zij in hun woonplaats
bezoeken.

Nog dagelijks wordt ervaren dat deze kinderen met de
beste bedoelingen zo goed mogelrjk door hun onderwijzer
(es) worden geholpen, maar dat dit „helpen" veelal niet
tot de gewenste resultaten leidt. In vele gevallen wordt
te laat opgemerkt dat langzaam maar zeker een hiaat
in de kennis is ontstaan en vergeleken bij de zienden
een achterstand valt te konstateren, die veelal (al of niet
ten onrechte) eerder aan tekort aan mentale vermogens
dan aan het verminderd gezichtsvermogen wordt toe-
geschreven. Vaak wordt bij de „slechtziende kinderen"
tevens (in meer of mindere mate) een tekort aan aan-
passingsvermogen aan hun omgeving gesignaleerd om
verder niet te spreken over andere bijkomende defekten.
Voor deze kinderen, met beperkt gezichtsvermogen, zijn
er in ons land verscheidene speciale scholen, die re-
kening houden met de handicap, waar bijzondere aan-
dacht wordt geschonken aan „het leren leven" met de
handicap en aan de maatschappelijke aanpassing. Vele
specialisten o.a. op medisch als ook op onderwflstech-
nisch gebied worden waar nodig ingeschakeld.

Niets wordt nagelaten om het kind met beperkt ge-
zichtsvermogen optimale kansen te geven voor een reële
plaats in de maatschappij (evenals de blinden en de
zienden!).

Wil men dit kind wérkelijk helpen, dan zal men het toch
heus dienen te verwijzen naar een der speciale scholen
voor slechtzienden.

Uiteraard kan plaatsing op een school voor blinden of
voor slechtzienden slechts geschieden op duidelijk advies
van hiervoor deskundige oogartsen. Deze en andere spe-
cialisten zijn aan alle instituten verbonden. Een even-
tuele plaatsing wordt altijd voorafgegaan door een on-
derzoek, dat zorgvuldig wordt voorbereid en waarbij
vanzelfsprekend de eigen onderwijzer (es), medici etc.
worden geraadpleegd. Een dergelijk onderzoek blijft
voor de ouders altijd nog vrijblijvend. Zij kunnen zelf be_
slissen, ina het verkregen advies, of zij hun kind al of
niet de kans willen geven tot deze speciale opleiding,
welke behalve L.O. ook vervolg en vakonderwijs omvat.

In het christelijk instituut „Bartiméus" te Zeist zijn zul-
ke scholen voor blinde en slechtziende kinderen. Voor
de kinderen die niet dagelijks de reis van huis naar
school en terug kunnen maken zijn er de internaten.
De leiding van het instituut streeft naar een intensief
kontakt met de ouders van de aan haar toevertrouwde
kinderen. Naast de ontmoetings- en gespreksmogelijk-
heden in het instituut te Zeist en de briefwisseling met
de ouders door de leidsters en de kinderen wordt een-
maal per jaar een ouderbijeenkomst georganiseerd in
de provincie waar de kinderen woonachtig zijn. Onze
stafmedewerkers komen daar dan ook heen.

Deze bijeenkomsten hebben echt het doel open en eerlijk
op ongedwongen wijze, het persoonlijk gesprek over het
kind tussen de ouders en de medewerkers te bevorderen:
samen spreken over hun kinderen.

Gebleken is dat deze bijeenkomsten ook zeer vruchtbaar
zijn voor ouders die een blind of slechtziend kind hebben
dat nog niet op een speciale school gaat. Ook en juist
zij zijn van harte welkom op de provinciale (regionale)
ouderbijeenkomsten. Deze zijn evenmin slechts bedoeld
voor geestverwanten van „Bartiméus", maar ook voor
andersdenkenden. Doorverwijzing naar het instituut van
hun keuze is mogelijk. Eveneens zijn welkom allen die
beroepshalve te maken hebben met blinde of slecht-
ziende kinderen en die zich nader willen oriënteren.

Wie niet in de gelegenheid is de ouderbijeenkomst te be-
zoeken te Arnhem, op vrijdagavond 20 oktober 1967,
aanvang 7 uur in hotel „Brabant", Stationsplein 43, kan
schrijven naar „Bartiméus", Utrechtseweg 84 te Zeist
en vrijblijvend een bezoek van de maatschappelijk werk
(st)er vragen (zonder kosten).

Raiffeisen Spaarweek van 23 tot en met 27 oktober



U VINDT EEN PRACHTIGE
KOLLEKTIE

spreien
IN VELE DESSINS EN KLEUREN

*

OP ONZE GROTE

slaapkamer-expostie
WONINGINRICHTING

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

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 23 okt. 1967
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Rubberlaarzen voor ƒ 12,—. Dekens voor ƒ 12,50. Originele
dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, slechts
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vjjlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine jongensschoenen, ma-
ten 32—38. Hoge bruine jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf
ƒ 15,75. Hoge bruine schoenen, maat 38—50, ƒ 19,50

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

School met den Bijbel
Het Hoge 42

op donderdag 26 oktober 1967
's avonds 8 uur in de school.

Jaarverslagen.
Bestuurs verkiezing.
Bespreking Uniekollekte.
Bespreking schoolaangelegenheden.
Wat verder aan de orde komt.

TROUWE OPKOMST WORDT OP PRIJS
GESTELD

Het bestuur

VRIJDAGMIDDAG 20 OKTOBER NA 12.30 UUR

gesloten
Bakkery - Levensmiddelen

OPLAAT Wildenborch

hart lege» hard:
lal van

kinderen
hebben extra zorg

DE ORANJEKALENDER 1968 IS VERSCHENEN
— GEHEEL IN KLEUREN —

Ten bate van
tal van kinderen,
die extra zorg
nodig hebben.
Een kwestie van
hart tegen hard.

¥

¥

¥

¥

Een kostelijk
bezit. Zowel in
het particuliere
als in het zake-
lijke vlak een
treffende attentie.

BESTELBON :

Woonplaats

wenst toezending van
(aantal) Oranjekalenders 1968 met

Nederlands calendarium

en/of

l l (aantal) Oranjekalenders 1968 met
v'Brtalig calendarium:
Engels, Frans, Duits en Spaans

Beide soorten è f 3,90 (verzendkosten f 0,60 extra)
Het bedrag is overgemaakt op

POSTGIRO 517400
KALENDERACTIE PRO JUVENTUTE

POSTBUS 71 01 - AMSTERDAM - TEL. (020) 79 09 49

De kalender kunt u ook kopen bij mevrouw van Mourik, ds. Jansen en bij de meisjes van de huishoudschool.
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MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

100 GRAM

100 GRAM

GRAM

Fut schoenen
met half jaar garantie op zool
EN BOVENLEER.

Voor u voorradig in zwart,, bruin en
suède

Wull ink 'sSchoennandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Reklamedagen!
Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse
Kalfspatee
Boterhamworst

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Varkensvlees --
Fricandeau
Rollade
Schouderkarbonade
Fijne rnokworst
Heerlijke knffie
Plockworst .o»
Boterhamworst
Margarine
Rundvlees ™ «^ vanaf

Zie aanbiedingen in de winkel

M. Krijt

150
198
135
198
225

8O

300 GRAM

300 GRAM

5».
»

«RAM

3 PAK

275
275
275
198
75

125
50
3O
84

248

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

msm

TIJDENS DE RAIFFEISEN-SPAARWEEK ONTVANGT IEDERE
NIEUWE SPAARDER EEN PREMIE VAN ƒ 2,50.
VOOR IEDER DIE EEN INLAGE IN DE SPAARBANK DOET HEBBEN
WIJ EEN LEUKE VERRASSING

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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


