
Donderdag 16 augustus 1973
35e jaargang nr. 20
l'ïtffave: Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

EEN DORPSCENTRUM
IN VORDEN!?

PLENAIRE VERGADERING
Morgen, donderdag 16 augustus, vindt - zoals u na de di-
verse publikaties reeds zult weten - de plenaire vergadering
plaats om te onderzoeken of een Dorpscentrum in Vorden
al dan niet mogelijk is (Jeugdcentrum, 20.00 uur).
De redenen zijn reeds uiteengezet in ons verhaal, dat op 18
juli in Contact is geplaatst; wij verwijzen hier dan ook kort-
heidshalve naar.

BEDOELING VAN DE VERGADERING
Om misverstanden te voorkomen, wijzen we er toch nog-
maals op, dat morgen uiteraard niet precies gezegd kan
worden, welke konkrete akkomodaties zullen worden ge-
bouwd; het is in de eerste plaats noodzakelijk om te onder-
zoeken en te weten, waar nu juist de behoefte aan bestaat;
en deze behoefte kunt alleen u (de Vordense bevolking) aan-
geven!! Daarom ook is aan plm. 80 Vordense verenigingen
en groeperingen gevraagd om op ons verhaal van 18 jul i
jl. te reageren. Sommige verenigingen hebben schriftelijk
gereageerd, andere zullen morgen hun mening mondeling
kenbaar maken, terwijl ook individuele burgers uiteraard
kunnen meediskussié'ren.

AGENDA VERGADERING
Daarmee zijn we al bij de agenda van de vergadering aan-
gekomen. Deze luidt als volgt:
1. Opening.
2. Inleiding door de heer J. Blok, konsulent samenlevings-

opbouw van de Stichting Gelderland voor Maatschappe-
lijk werk.

3. Korte pauze.
4. Bespreking van schriftelijk binnengekomen reakties.
5. Diskussie over de inleiding van de heer Blok en bespre-

k ing van overige reakties.
6. Sluiting.

/oals uit de agenda bl i jk t , ligt het aksent op het onderzoek
naar en de diskussie over de te verwezenlijken akkomoda-
tie() in het Dorpscentrum.
Men moet immers toch van tevoren een indruk hebben van
wat men wil gaan doen. Daarom: bezoekt u - vooral - be-
sturen van verenigingen en alle andere belangstellenden, de
vergadering van morgen; met de inspanning van ons allen
moet een dergelijk Dorpscentrum mogelijk zijn; wij, init ia-
t iefnemers, kunnen het beslist n ie t alleen; ju i s t u zult in de
toekomst zo'n centrum gaan gebruiken en bevolken; we zijn
nu in de fase van bekijken wat er in dat centrum moet ko-
men en gebeuren: alleen u kunt de aanwijzingen daarvoor
geven. Tijdens de vergadering kan over een en ander worden
gediskussicerd.

ENQUÊTE
Kort na de plenaire vergadering zal aan alle verenigingen
een enquêteformulier worden toegezonden over de inven-
tarisatie van verenigingen en akkomodaties. Om tijd te win-
nen zullen de verenigingen worden verzocht binnen drie we-
ken het formulier te zenden aan: de Stichting Gelderland
voor Maatschappelijk werk kantoorgebouw Heuvelink, Bou-
levard Heuvelink nr. 2, Arnhem.

Op grond van de gegevens van de enquête kan konkreet
worden aangetoond aan welke akkomodaties behoefte be-
staat. Op grond hiervan kunnen dan ook de bouwplannen en
- zeer belangrijk - de f inanciën worden bekeken.
Het is dan ook van zeer groot belang dat alle verenigingen
mede aan de enquête medewerken.
Bovendien zal volgende week in dit blad ook een enquête-
formulier voor individuele burgers worden afgedrukt; u kunt
dit formulier ingevuld eveneens aan bovengenoemd adres
richten; ook met deze opmerkingen zal dan uiteraard reke-
ning worden gehouden (zie Contact van volgende week).

Wij hopen u door dit herinneringsschrijven nogmaal de
noodzaak van uw aanwezigheid morgen op de vergadering
en van uw medewerking aan de enquête te hebben aange-
toond; het gaat immers om een Dorpscentrum van, voor en
door de Vordense gemeenschap.
Tot morgen.

De initiatiefkommissie:

A. Berenpas, Ruurloseweg 71, Jong Gelre
J. Bosch, De ^ongerd 19, sektie kuituur (Nut)
N. J. Edens, Dorpsstraat 5, de medische groep
(o.a. Groene Kruis)
J. F. Geerken, Vogelbosje 8, het Jeugdcentrum
J. W. M. Gerritsen, Beatrixlaan 16, namens B & W

Mevr. S. M. Koers-van Ginkel, Ruurloseweg 49,
sektie gezinszorg
W. A. Kok, Het Vaarwerk 3, namens de Geref. kerk
Ds. J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19, namens de
Raad van Kerken
K. F. Meenink, Stationsweg 33, de Jeugdsociëteit
Mevr. H. Pelgrum, Lindese Enkweg l, Bond van
Plattelandsvrouwen
L. Schoolderman, Raadhuisstraat 24, de Vordense
Winkeliers vereniging
Mevr. N. Sikkens, Mispelkampdijk 48, namens de
gezamenlijke sportverenigingen
G. H. Slagman, Almenseweg 38, de gezamenlijke
vakbonden
W. Spanhaak, Hilverinkweg 2, jeugd/maatschappelijk werk
Mr A. J. te Veldhuis, Mispelkampdijk 28, voorl. sekretaris
Mr R. A. van den Wall Bake, huize „'t Kiefskamp"
namens de gemeenteraad
A. J. Zeevalkink, Schoolstraat 17, de sektie onderwijs

Jeugdsoos Vjoe
Door de Jeugdsoos Vjoe werd woensdagmiddag een straat-
tekenwestrijd georganiseerd op het marktplein te Vorden.
De organisatoren kunnen terugzien op een zeer geslaagde
middag. Er deden zo'n 50 kinderen aan de wedstrijd mee die
dankzij de medewerking van de markt vereniging, gemeente-
werken en brandweer, zo'n sukses kon worden. De eerste
prijs werd behaald door J. Kapitein uit IJ muiden; 2. Theo,
Nico en Freddy Huetink; 3. Dick Pardijs.

Achtkastelentocht
Aan de woensdagmiddag gehouden Achtkastelentocht namen
dit keer 248 personen deel.

MFTSELSTEEN : handvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kvWiteit naar keuze Levering franco

STEENHANDEL6TEENDEREN
B.v.

Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 nar

vrijdagochtend van
10.00-12.00 nar

Op dinsdag 21 augustus a.s. vindt 's avonds om 19.30
uur wederom een gemeenteraadsvergadering plaats in
de raadszaal. Zoals u weet, is een dergelijke vergade-
ring openbaar, welke openbaarheid nog wordt onder-
streept door de (gratis) aanbieding van een kop kof-
fie.

Zoals gebruikel i jk geven we in deze rubriek vooraf
een uittreksel van de agendapunten voor deze verga-
dering. Aan de orde komen (o.a.):

1. De huur van een ruimte in het Jeugdcentrum ten
behoeve van een handcnarbeidlokaal voor de o.l.
school dorp
De school telt 8 leslokalen en 8 leerkrachten. Om-
dat de school graag een lokaliteit wil voor het vak
handenarbeid, stelen B & W de raad voor om een
hiervoor voorlopig geschikte ruimte in het Jeugd-
centrum te huren. Kosten: ƒ 945,— per jaar.

2. Verder stellen B & W aan de raad voor om een
extra krediet ten behoeve van de juist genoemde
school beschikbaar te stellen en wel voor het aan-
schaffen van de taalmethode „Taal voor het leven"
en voor een aanvulling van de bestaande leerstof.

3. Het hoofd van voornoemde school heeft tevens
verzocht een extra krediet beschikbaar te stellen
voor de aanschaf van een schoolbord. B & W stel-
len de raad voor hiertoe over te gaan.

4. Voorbereidingsbesluiten
— De PGEM heeft verzocht een 6-tal trafohuisjes

te mogen bouwen aan de: Mosselseweg nabij

nr. 14; Wiersserbroekweg nabij huize Medler;
Wiersserbroekweg nabij nr. 2; Kostedeweg na-
bij n r. 8; Van Lennepweg nabij het Enzerinck
en de Lindeseweg nabij nr. 8.

- De heer Swart te Zutphen heeft verzocht de
boerderij aan de Holskampweg n r. 2 tot burger-
woning te mogen verbouwen.

Aangezien het huidige bestemmingsplan Buitenge-
bied 1970 niet in deze aanvragen voorziet, dient
dat plan te worden gewijzigd. B & W stellen dan
ook de raad voor de betreffende voorbereidings-
besluiten t« nemen (art. 21 Wet Ruimtelijke Orde-
ning).

5. Verkoop strookjes grond
De heren D. J. Janssen, mr R. A. van den Wall
Bake en A. J. Zeevalkink, hebben onlangs van de
gemeente bouwterrein aan de Christinalaan (langs
de Vordense beek) gekocht. Zij verzoeken nu een
aanliggend strookje van 2 meter te kunnen bijko-
pen. B & W stellen de raad voor om hiertoe te
besluiten.

6. Bestuurlijke regiovorming
Onlangs is het zgn. B.O.N.-rapport verschenen (d.i.
het Bestuurskundig Onderzoek Oost-Nederland).
De samenstellers van het rapport, de professoren
Brasz en Van Wijnbergen, geven in dit rapport
aanbevelingen aan de Oost-Nederlandse gemeente-
besturen omtrent de bestuurli jke regiovorming
(ook wel anders genoemd: gewestvorming). Het zou
in dit overzicht van de raadsagenda te ver voeren
om diep op het rapport in te gaan (wellicht een
andere keer).
Enkele punten willen we echter aanstippen:
— de professoren stellen o.m. voor om zgn. ge-

meentekringen te vormen; dat zijn samenwer-
kingsverbanden waarin steeds dezelfde gemeen-
ten samen allerlei belangen behartigen, bv. een
gezamenlijke ambulancedienst, brandweer, BB,
schooladviesdienst enz.

— Vorden wordt aangeraden om samen met Zut-
phen, Lochem, Warnsveld en Gorssel aanslui-
ting te zoeken bij een gemeentekring Deventer.

B & W gaan in een lijvig rapport op deze materie
(verder) in. Zij stellen in een eindkonklusie het
volgende:

„Resumerend menen wij te mogen stellen, dat wij
ons in het algemeen met dit (voorlopig) beleids-
advies wel kunnen verenigen. Vooral de daarin
ontvouwde gedachte van het vormen van gemeen-
tekringen spreekt ons wel aan. Wij achten de we-
tenschappelijke benadering van het advies van de
samenstellers van het voorlopig beleidsadvies aan
de gemeenten Gorssel, Warnsveld, Vorden, Lo-
chem en Zutphen om aansluiting te zoeken bij de
ontwikkelingen in het gebied Deventer e.o. aan de
povere kant. Toch kunnen wij, op de gronden als

vooraan in het prae-advies vermeld, ook hiermee
instemmen.
Zoals door ons reeds is aangegeven menen wij ech-
ter wel bij ons reeds eerder ingenomen standpunt
te motten blijven, dat alvorens tot instelling van
nieuwe bestuurlijke korporaties met verordenende
bevoegdheden wordt overgegaan, door een staats-
kommissie de positie van de rijks-, de provinciale
en de gemeentelijke overheid in ons staatsbestel
aan nadere beschouwing dient te worden onder-
worpen. Een dergelijke kommissie zou dan zeker
de suggestie van de opstellers van het voorlopig
beleidsadvies t.a.v. de vorming van nieuwe be-
stuurlijke korporaties met dirigerende bevoegdhe-
den in haar beschouwing endienen te betrekken.

Ook achten wij het gewenst, dat de heren profes-
soren, vóórdat zij overgaan tot de opstelling van
het definitieve advies, zich nog bezinnen op de
toekomstige positie van de door hen voorgestelde
gemeentekring Hameland, indien deze zou worden
omsloten door twee of wellicht drie sterke korpo-
raties met verordenende bevoegdheden."
B & W stellen de raad daarop voor de heren pro-
fessoren in deze zin te berichten.

7. Onteigening grond plan Brinkerhof nr. l
Ingevolge een testamentaire bepaling is het de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland te Amsterdam verboden grond(en) di-
rekt of indirekt te verkopen of anderszins af te
staan aan de gemeente Vorden.
Deze vereniging nu, alsmede Baronesse J. A. F. C.
van Westerholt van Hackfort, zijn eigenaresse en/
of vruchtgebruikster van praktisch het geheel der
gronden die gelegen zijn in het bestemmingsplan
Brinkerhof 1973, nr. l , dat bij raadsbesluit d.d. 3
mei 1973, n r. 18, werd vastgesteld.
Over de noodzakelijke onteigening hebben wij met
zowel voornoemde vereniging als Baronesse van
Westerholt van Hackfort een bespreking gevoerd.
Zij verklaarden tegen de onteigening geen bezwa-
ren te zullen maken. Aldus is geschied, over welk
gebaar wij uiteraard zeer verheugd zijn.

Ter bevordering van een spoedige goedkeuring
door de Kroon van onderhavig onteigeningsbe-
sluit, is het zeer gewenst dit besluit te nemen on-
der de opschortende voorwaarde, dat geen dag-
vaarding zal worden uitgebracht alvorens onher-
roepelijk is beslist omtrent goedkeuring van plan
Brinkerhof 1973, nr. l en onder de ontbindende
voorwaarde dat het besluit tot onteigening vervalt
wanneer en voorzover aan dit bestemmingsplan
door Gedeputeerde Staten, c.q. in beroep door de
Kroon goedkeuring wordt onthouden.
B & W stellen de raad voor te besluiten tot ont-
eigening van de percelen en het zakelijke recht.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal (H. Doop)
19.00 uur Open Deur-dienst ds. J. A. C. Rullman, Geref.
predikant te Deventer

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 ur ds. J. B. Kuhlemeijer

19.00 uur Open Deur-dienst in de Hervormde kerk

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur s morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur,
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsi*-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. $5750)2931

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE.
STAND

Geen opgave ontvangen.

Bezoekt de vergadering op 16 augustus om 20.00 uur in het
Jeugdcentrum. Hebt u suggesties, kom dan naar deze bijeen-
komst. Alleen daar kunt u positief meewerken aan de eerste
fase om in Vorden te komen tot een Dorpscentrum.

KOERSELMAN CASSETTES



kent u ze nog, die centen-prijsjes
neem nu mee, onze toppers van toen

maggiblokjes
PAKJE 12 STUKS

vlees en vleeswaren

ALPENSNITZELS

3 stuks

ROOMSNITZELS

3 stuks

FRICANDELLEN

3 stuks

FIJNE VERSE WORST

500 gram

SAUCUZEN

500 gram

RUNDERSTOOF-

LAPPEN 500 gram ...

H AM LAPPEN

500 gram

FRICANDEAU VAN DE

HAM 500 gram

150 gram Gekookte ham 129

150 gram Snijworst 109

100 gram Boerenmetworst
ongerookt 109

150 gram Palingworst 99

100 gram Mager gekookt
ontbijtspek 89

MNWWWJWW^^ SWWWWWWWWWHVWWWWVW

honig
maizena

PAK 200 GRAM

MHHMÜOOOOOOmOfflHHKMOM

groente en f ruit

Heerlijke WITTE

DRUIVEN per kg

TOMATEN

per kg

ST ARK E AR L Y

Hollandse gesneden

SNIJBONEN 500 gram

GEKOOKTE B l ET JE S

500 gram ...............

BLANKE CHAMPIG-

NONS pi m. 250 gram

PERS-SINAAS-

APPELEN 1 6 stuks

VOOR DE JEUGD

GROTE BAL
NU VOOR

groentesoep
ROYCO, PER ZAKJE

Van de

Juweeèbakker!
KRENTEBOLLEN
zak vol

MINI PUNTJES0
zak vol

VRUCHTENSNIT
fantastisch lekker ...

KRENTENSLOF
zonder spijs

WIT OF BRUIN
BROOD gesneden

PANKY WAFELS
pak a 8 stuks nu

GOUD SPECULAAS
groot pak

CORN FLAKES
per pak van 118 voor

SLIJTERIJ
LEGNER GENEVER
l liter . 875
FRAMBOZEN/BRANDEWIJN W.F.

1 'iter A AC
van 1080 voor 990

CRÈME DE MENTHE van Vetter
dubbele likeur f\"^r
hele fles nu 875

AMONTILLADO */\ft
WIJN per fles 198

BASTOGNE
KOEKEN
GEEN 140 MAAR NU

MUSKETFLIKKEN

De Heer 200 gram ...

APPELCARREES

4 stuks

SMITHS CHIPITO
kaas of pindasmaak

per zak

TONIJN IN OLIE

nu per blik

PAGNIER VERMICELLI

500 gram

LODAC BLEEKMIDDEL

flacon

DAS-H KOFPER ZEEPPOEDER
van 820 voor 695

bij ons

CLOSETPAPIER Popla

4 rol nu

ZWAN KNAKWORST

blik a 10 stuks nu

UNOX 6 borden soep
div. smaken, nu

Koopmans BAKMEEL
van 81 voor

P.C.D. Roodmerk

KOFFIE 500 gram

Ardita LUIERS

30 stuks nu

Don Campos SHERRY

3 flessen

KERSEN BRANDEWIJN

literkruik, nu

Nieuw van Siebrand: CREAMIX
vruchtenwijn met O/\P
sherry aroma, nu w. vf O

HERO

VRUCHTEN-
LIMONADE

LITERFLES NU VOOR

WEGENS FAMILIEFEEST

A.S. ZATERDAGMIDDAG

3 uur gesloten

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 12 32



Hallo, hier ben ik dan. Ik ben
geboren op vrijdag 10 augus-
tus 1973 om 5.00 uur.
Mijn pappie en mammie zijn

Marinus Visser
Ria Visser-Roelvink

Zij noemen mij
Marco Martinus
Johannes

Mijn roepnaam is
MARCO

Vorden, De Hanekamp 3

Voor de vele belangstelling,
bloemen en kadoos, ontvangen
bij ons huwelijk, betuigen wij
onze hartelijke dank.

Harry en Joanna
Rikkerink

Vorden, augustus 1973
lnsu l inde laan 31

Te koop: Bak voor trekker in
de hef melkmachine „Senior";
automatische weidepomp
„Utina"; jonge en oude geiten
A. G. Winkels, Almenseweg 40
Vorden

WERF/
Verf waar u zo feilloos
mee schildert,- ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjesl

Schildersbedrijf

J. M. Uiferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

Te koop: Gaskachel merk
Benraad, Molenweg 16 Vorden

Te koop: 4 Tex. ooi lammeren,
moeders B+ en 4 keer 9 lam-
meren groot gebracht.
Joh. Bakker, Molenweg 4
Vorden, tel. 05752-1914

Te koop: Meisjesfiets 4 tot 6
jaar en een jongensfiets 8 tot
10 jaar en een krielkip met
15 kuikens. D. Brummelman,
Spiekerweg l, Vorden

Te koop: Mooie jonge zwarte
dwerggeit en jonge konijnen.
G. J. Eijerkamp, Deldenseweg
11, Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

YOQR

Zutphenseweg - Vorden

Martens
steedt 'loeltreffendl

Wapen- en sporthandel

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Op 17 augustus a.s. hopen wij ons 25-jarig
huwelijk te herdenken.

11. A. BOGCHELMAN

en

C. G. BOGCHELMAN-ALBERS

Receptie:
zaterdag 18 augustus van 16.00 tot 17.30 uur in
de zaal van hotel Bakker te Vorden.

Vorden, augustus 1973
Nieuwstad 5

(Door een misevrstand onzerzijds is deze advertentie
vorige week niet opgenomen.)

Heden ging van ons heen, na een moedig gedragen
lijden, mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader en
grootvader

GERRIT BOUWHUIS

op de leeftijd van bijna 62 jaar.

Vorden: A. J. Bouwhuis-Klooster

Zutphen: B. J. Bouwhuis
W. C. Bouwhuis-Jeulink

Nieuwveen: J. Vrielink-Bouwhuis
H. A. Vrielink

Rozenburg: J. H. Koornneef-Bouwhuis
IJ. Koornneef

Vorden: B. Klein Nengerman-Bouwhuis
C. Klein Nengerman

en kleinkinderen

Vorden, 4 augustus 1973
Almenseweg 48

De begrafenis heeft plaatsgehad donderdag 9 augustus
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Door God is thuisgehaald onze lieve man en vader

GOOSSEN LENSELINK
echtgenoot van H. G. Oltvoort

op de leeftijd van 52 jaar.

Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe
heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God.

Psalm 146 vers 5.

H. G. Lenselink-Oltvoort
Janny
Gozien en Hans

Vorden, 12 augustus 1973
„De Weppel", Oude Zutphenseweg 2

De begrafenis heeft plaats gevonden op woensdag 15
augustus op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Door God is thuis gehaald onze geliefde zoon, broer,
zwager en oom

GOOSSEN LENSELINK
echtgenoot van H. G. Oltvoort

op de leeftijd van 52 jaar.

„Nu blijf ik bij U voor altijd"

Psalm 73 :9

Vorden:

Heerde:

Barchem:

Leiderdorp:

Enschede:

Amersfoort:

Eefde:

Gorssel:

Deventer:

Isfahan:

Vorden, 12 augustus 1973

A. J. Lenselink
E. L. Lenselink-Huizinga
W. Kaemingk-Lenselink
G. J. Kaemingk
G. Kaemingk-Lenselink
J. M. Kaemingk
A. J. Lenselink
F. Lenselink-Flikkema
D. Somsen-Lenselink
D. J. Somsen
A. A. Brandsen-Langeler
W. A. Brandsen
E. Langeler
J. Langeler-Verstege
A. E. Vis-Langeler
J. G. Vis
A. B. Langeler
G. J. Langeler-Mennink
J. Lenselink
A. Lenselink-Vroegindewey
neven en nichten

Heden nam de Here tot Zich onze geliefde schoon-
zoon, zwager en oom

GOOSSEN LENSELINK
echtgenoot van G. H. Oltvoort

in de leeftijd van 52 jaar.

Hij is verlost, God heeft hem welgedaan.

G. J. Oltvoort-Lenselink

E. Bennink-Oltvoort
B. F. Bennink

G. G. te Paske-Oltvoort

A. J. Oltvoort
M. Oltvoort-Heersink

neven en nichten

Vorden, 12 augustus 1973

.

Heden heeft de Heer nog vrij onverwacht, na een
moedig gedragen lijden, tot Zich genomen, mijn lieve
zorgzame vrouw, moeder en oma

GEERTJEN BRUMMELMAN
echtgenote van H. Kappert

op de leeftijd van 69 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden: H. Kappert

Zutphen: G. J. H. Kappert
G. W. Kappert-Hiddink

Vorden: J. H. Kappert
H. J. Kappert-Hiddink

Acton (Canada): H. Kappert
M. Kappert-ten Dam

en kleinkinderen

Kranenburg, 8 augustus 1973
Ruurloseweg 87

De begrafenis heeft plaatsgehad zaterdag 11 augustus
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Hierbij hebben wij de droeve taak u het plotselinge
overlijden te berichten van onze Ere-Prins, de heer

KEES MENSE

Vanaf de oprichting heeft hij een zeer persoonlijke
inhoud aan de aktiviteiten van onze vereniging ge-
geven. Zijn nagedachtenis zullen wij steeds in ere
houden.

Bestuur carnavalsvereniging
De Deurdreajers, Vorden

Vorden, 10 augustus 1973

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Loor uw crufori/fessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

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

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum . Vorden - Tel. 05752-1313

D
A
S
H

e volleybaltraining gaat beginnen

Hen die het leuk vinden om

port en gezelligheid te kombineren gaan

alf augustus het bij Dash proberen!!

Inlichtingen:

L. Koning, Stationsweg 13; H. Westerveld, Het Kers-

pel 4; M. Aartsen-den Harder, Het Kerspel 22.

Centrale Organisatie voor Veeafzet en Vleesverwerking

COVECO BIEDT TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

VOOR

JONGENS
van 15-17 jaar
In september hopen we weer te starten met een groep
jongens, die opgeleid willen worden tot produktie-
vakman in de vleeswarenindustrie.

Als je toekomst je niet koud laat kom dan eens pra-
ten over die toekomst. Wij zullen je graag de nodige
informatie geven.

De beloning bedraagt bij 15 jaar ƒ 86,—, bij 16 jaar
ƒ 92,— en bij 17 jaar ƒ 99,— schoon per week.

Kom eens langs, het is de moeite waard en het ver-
plicht je tot niets.

AFDELING PERSONEELSZAKEN COVECO N.V.

BEDRIJF BORCULO - PARALLELWEG 21 - TEL. 05457-1241

Wegens familiefeest a.s. zaterdagmiddag

om 3 uur gesloten

ALBERS Supermarkt

WEGENS ENORM SUKSES

DTZE WEEK NOGMAALS VELE KOOPJES

ALLE BLIKKEN CALIFORNIA SOEP slechts 79

GROTE STUKKEN VINOLIA ZEEP van 165 voor 125

IEDERE TWEEDE FLES KLOK WASVERZACHTER
VOOR DE HALVE PRIJS

IN1TEMSPRAY

VERFRISSINGSDOEKJES

van 450 en 395 voor 198

geen 110 maar 69

195

HAARVERSTEVIGER geen 125 maar 75

KLEURVERSTEVIGER van 145 voor 89

SCHEERMESJES HERDER/SOLINGEN van 225 voor 98

POTJES SUIKERVRIJE JAM EN VRUCHTEN
van 153 voor 98

COLLO W.C.-REINIGER EN VERFRISSER IN EEN
van 179 voor

SPAR VACUÜM KOFFIE

JENIMEL KOFFIEMELK

POEDERKOFFIE

HAGELSLAG 500 GRAM
puur
melk

BEERTJES ONTBIJTKOEK

SPAR ONTBIJTKOEK

SINAASAPPELS

99

van 236 voor 208

van 174 voor 115

geen 429 maar 298

147 nu 129
169 nu 139

van 113 voor 98

89

12 voor 198

TOT ZIENS BIJ:

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

GEVRAAGD:

MAGAZIJNBEDIENDE
moet in bezit zijn van rijbewijs. Leeftijd 18 tot 21 jaar.

Sof//cifaf/es fe richten aan:

NEDAC B.V.
NIETTWSTAD 2 - VORDEN - TEL. 05752-1773



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l

stuks verschillende smaken

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij

IKEURSIABER
'n goeie slager

Malse riplappen
500 gram voor

Doorr. runderlappen
500 gram voor

Magere speklapjes
500 gram voor

Gelderse schijven
3 stuks voor

Hamburgers
3 stuks voor

Kerrïe schijven
3 stuks voor

f5,88
f4,78
f 1,98
f 1,65
f 1,65
f 1,65

VRIJDAG EN ZATERDAG: WEGENS ENORM SUKSES

Nu volop Nasi en Bami
eerste kwaliteit 500 gram

woensdag Gehaktdag
KWALITEITS GEHAKT met gratis kruiden 500 gram

vrijdag Verse Worst
DIVERSE SOORTEN SAUZEN EN SALADES

f2,50
f2,98

UIT ONZE

ZUIVELAFDELING

Vanile vla
hele liter van 115 voor

Dagmelk
hele liter voor

Magere joghurt
hele liter van 70 voor .

10,98
f 0,71
f 0,62

GROENTE EN FRUIT
DAGELIJKS VERS

Zom Arodekool 1 kg . . f 0,58

Moedfeppelen per kg . . f 0,68

Blauwe import druiven kg f 1,98

Champignons 200 gram voor f 0,98

SPINCRIJSANTEN prachtige bos voor maar f 2,35
FIJNE VLEESWAREN lekker

uit eigen worstmakerij

150 gram HAMWORST

150 gram CERVELAAT

150 gram BOTERHAM WORST

GRONINGER BOERENLEVERWORST

per stuk (300 gram)

f 1,09

f 0,98

f 0,88

f 1,59

DIEPVRIES

10 stuks IGLO VISSTICKS
pak nu van 225 voor 1,5/0

1 IGLO ROOM IJS BLOK VANILLE
normaal 175 nu

Profiteer hiervan II
VIYO SINAS
l liter, normaal 98 nu

SINAASAPPELSAP
per pot 0,98 liter

VIYO SLASAUS
fles a 0,75 liter

VIYO
PINDAKAAS

PIKEURTJE frambozen/bessen
van 425 voor .

f 0,69
f 1,19
f 1,25
f 1,37
f3,25

RONDO'S
a 5 stuks

VIYO KOFFIE bonen of snelfil-
ter, normaal 230 nu

CHIPS naturel of paprika
normaal 99 nu

HERO TOMATENSOEP
1/1 blik

TOLET
W.C.-POEDER

FA DOUCHESCHUIM grote bus
van 960 voor 760; bij ons

f 0,69
f 1,89
f 0,79
f 1,89
f 1,35
f 4,75

DOREME DAMESSLIPJES
alle maten; normaal 365 nu ...

VOORDEELPAK SUNIL
normaal 745 nu 645; bij ons ...

LUX AFWAS grote flacon
normaal 179 nu .....................

DOPERWTEN
Vivo, fijn

DIEPVRIES APPELMOES
3/4 liter

f 3,15
f 5,95
f 1,49
f 0,84
f 0,99
f 1,39

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen aanbiedingen geldig t/m 20 augustus



Donderdag 16 augustus 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr. 20

SPORTKOMMISSIE
HELPT ORANJEKOMITE
BIJ JUBILEUMFEEST

Op 5 september bij de viering van het 25-jarjg iubileum van
koning in Juliana zal ook Vorden bruisen van de aktiviteiten.
De gezamenlijke sportverenigingen welke verenigd zijn in de
Sportkommissie zijn op verzoek van het Oranjekomité al
enige tijd geleden met de voorbereidingen begonnen om deze
dag voor de schoolgaande jeugd (en hopenlijk ook voor de
ouders) tot een f i jne en sportieve dag te maken.
In de morgenuren zijn er voor kleuters en kinderen van de
lagere scholen spelen en wedstrijden op een terrein aan Het
Wiemelink en in de middaguren komen de ouderen aan bod
met o.a. een wielerronde, een stokkarrace, hoepelwedstrijden,
r ingsteken op de f iets en langzaam fietsen. Voor al deze
wedstrijden en spelen zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld
(o.a. bekers) die b innenkor t bij de diverse winkeliers zullen
worden uitgestald.
Opgaveformulieren en programma's zullen deze week via de
scholen worden uitgereikt. Diegenen die niet meer in Vor-
den op school zijn kunnen deze formulieren vanaf vrijdag
afhalen bij A. Sikkens Mispelampdijk 48, H. Westerveld
Het Kerspel 4, J. W. de Gruyter Het Jebbink 69 en H. van
der Linden, De Steege 7.
Aan het eind van de middag zullen de motorclub De Graaf-

schaprijders en de ruitervereniging De Graafschap een de-
monstratie van hun kunnen geven met o.a. een zeer speciale
attraktie. De dag zal worden besloten met een lampion-
optocht voor kleuters en lagere schoolkinderen en een fak-
kelestafette tussen teams van de verschillende sportvereni-
gingen waarvoor Drukkerij Weevers B.V. een prachtige wis-
selbeker beschikbaar heeft gesteld.
Als klap op de vuurpijl is er als afsluiting van het geheel
een groot vuurwerk, welke door de medewerking van de heer
Winkel in het weiland achter de spoorlijn (nabij Het Wieme-
l i n k ) kan plaatsvinden.
De organisatoren hopen dat alle jongens en meisjes met
groot enthousiasme zullen meedoen en dat er geen vader en
moeder ontbreekt om hun kinderen aan te moedigen tijdens
de diverse spelen. Uit deze initiatieven mag blijken dat saam-
horigheid en eensgezindheid in Vorden steeds meer op de
voorgrond treden.
In Contact van 29 augustus zal een uitgebreid programma
van deze festiviteiten worden opgenomen, doch de organisa-
toren hopen dat de jeugd zich nu al vast zal gaan bezighou-
den met het oefenen van bepaalde onderdelen om straks
wellicht een van de prachtige prijzen in de wacht te slepen.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

OEKUMENISCH CENTRUM OOST-GELDERLAND
VORDEN — Tijdens de laatste bijeenkomst van het oeku-
menisch aktiecentrum oost-Gelderland is da. J. Ch. ten Ha-
ve uit Barchem, predikante voor het vormingswerk in de
classes Zutphen en Doetinchem der Ned. Hervormde Kerk,
tot voorzitster gekozen. Zij volgt in deze funktie pater G.
Ridder ofm op, die wel lid blijf t van het aktiecentrum
Pater Ridder is medewerker van de pastorale werkgroep
oost-Gelderland en was, voordat deze werkgroep haar werk-
zaamheden - voor ongeveer zeven jaar geleden - begon,
gardiaan aan het Franciscanerklooster te Kranenburg.
In overleg met het aartsbisdom Utrecht is voorts tot mede-
werker van de pastorale werkgroep oost-Gelderland (PWOG)
aangesteld de heer W. H. J. M. Berflo uit Zeist. Hij treedt
op l september in dienst van de werkgroep als half-time
medewerker. De heer Berflo hoopt op zeer korte termijn zijn
doctoraalstudie exegese (schriftverklaring) te voltooien. Zijn
specifieke opdracht binnen het totale werk van de PWOG
is exegeische medewerking aan preekvoorbereiding en ka-
tcchcse.

OPEN DEUR-DIENST

De plaatselijke Interkerkelijke Evangelisatiekommissie belegt
op zondag 19 augustus a.s. een Op enDeur-dienst in de Her-
vormde kerk. De dienst begint om 19.00 uur. Voorganger is
ds. ullman uit Deventer. Het Leger des Heilskorps uit Al-
melo zal evenals voorgaande jaren haar muzikale medewer-
king verlenen. Iedereen is er (net als altijd) hartelijk welkom.
De deuren van de kerk staan (net als altijd) wijd open; ook
voor u! Maar, als u anders niet komt, kom dan deze avond
wel, samen met vele anderen uit onze woonplaats.

Fokveedag
De jaarlijkse fokveedag (M RIJ distriktskeuring) die - als
enigste in de gemeente Vorden - op een terrein van de heer
Zweverink aan de Kapelweg in Wildenborch werd gehou-
den, mag in alle opzichten een sukses worden genoemd. Het
weer was bijzonder gunstig en de deelname - ruim 60 stuks -
viel niet tegen.

De jury, gevormd door de heren J. Garritsen (Steenderen)
en W. Vrielink (Laren G.), was van oordeel dat er bij de
oudere klassen melkvee goede exemplaren te bewonderen
waren. Bij het jongvee waren beste groepen. Over het ge-
heel viel het op dat de jonge beter waren dan andere jaren.
De uiervorming bij de tussenliggende groepen viel wat min-
der goed uit, maar in de oudere groepen was die uitstekend.

De wisselbeker voor de beste groep melkkoeien (rubriek 9)
werd gewonnen door B. F. Bennink, de wisselbeker voor de
beste groep pinken (rubriek 10) kwam in het bezit van de
heer G. J. Zweverink. Kampioen 1973 van de melkkoeien
werd Betsie van L. H. Visschers (met medalje). Deze koe
kontinueerde daarmee de titel 1972; reserve-kampioen werd
in rubriek l nr. 4 Greta van G. J. Arfman.

Kampioen in de rubriek pinken werd nr. 51 Liesbeth van
G. J. Zweverink (met medalje), reserve-kampioen werd nr.
38 Gezien 10 van G. Dijkman.

In de rubriek jonge melkgcvende dieren verwierf nr. 30
LiLnette van G. J. Zweverink de kampioenstitel met Hen-
riette 5 van L. H. Visschers als reserve-kampioen.
Tenslotte was er een medalje voor de koe met de beste uier
die ten deel viel aan Josephien nr. 14 uit de rubriek 2, ei-
genaar B. F. Bennink.

De dieren die met een eerste prijs bekroond zijn, zullen
naar de centrale fokdag in Hengelo Gld. op 29 augustus
a.s. worden uitgezonden.

16 aug.

17 aug.

18 aug.

25 aug.

30 aug.

31 aug.

l sept.

10 sept.

15 sept.
19 sept.

17 nov.

18 nov.

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Vrijdagavond» dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen brj pick-
nickplaats Wildei^Achseweg
KinderkantorfJ elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Elke woensdagavonden het Jeugdcentrum
Badmintonclub ^B
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub

Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

Plenaire vergadering Dorpscentrum in het
Jeugdcentrum

Gevorderden melodika en akkordeon in het
Jeugdcentrum

Nutsblokfluit en melodikaclub in het Jeugd-
centrum

Beatfeest op de IJssel Jong Gelre

Oranjefeest Medlertol

Oranjefeest Medlertol

Oranjefeest Medlertol

Ledenvergadering Ons Genoegen in
't Wapen van Vorden
Trekkerbehendigheidswedstrijden Jong Gelre
Voordrachtprogramma Jong Gelre

Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

Voetbal
Het afgelopen weekend heeft het veteranenelftal van Vorden

(Vorden 5) bezoek ontvangen van de Duitse voetbalclub SuS

Nette uit Dortmund. Nadat de gasten zaterdagmiddag na-

mens het bestuur van Vorden door de heer J. Jansen waren

welkom geheten, werd er gevoetbald.

De Vordenaren die in de twee voorgaande ontmoetingen niet

tot een zege wisten te komen, revancheerden zich deze mid-

dag volkomen. Binnen 10 minuten leidde Vorden met 3—0.

De ruststand was 5—2 in het voordeel van de geel-zwarten.

In de tweede helft bleven de doelpunten als rijpe appelen

van de boom vallen. Het werd uiteindelijk een monsterscorc

avn K)—6 in het voordeel van de thuisclub. Voor de doel-

punten zorgden Oplaat 4x, A. Nijenhuis 2x, Dijkman, Roth-

man, B. Nijenhuis en J. Rouwenhorst.

Zaterdagavond werd er op gezellige wijze feest gevierd. Zon-

dagmiddag vertrok het gezelschap in opperbeste stemming

weer huiswaarts. Het ligt in de bedoeling dat volgend jaar

een tegenbezoek aan Dortmund wordt gebracht.

Augustus 1973.

Alles kump weer
Daor steet ergens eschreven dat 'r niks gien ni'js onder de
zonne is, en alles weer kump wat 'r ewcs is. Ok d'n do-
minè had et 'r korts nog aover - hie mot dat ok elèzen hem-
men - daor is e dominè veur. Ik mos d'r an denken toe ik
met één van die warme dage bi'j een boer veur et huus hen
kwamme. Wi'j kent mekare nog van de schoolbanken - hie
ston daor an de kante van de weg in een appelboom te
kieken. Daor had zik een bi'jenzwarm vaste ezet an een tak
- ik mos d'r natuurlek et miende van hemmen en stappen
van de fietse.
Maor ik bleeve wel wat uut de buurte, want ik vin et maor
een groezelig spul. „Dat is nou waor ik et minste van be-
griepe", zeg ikke, „vrogger hadden de meeste boern een
paar körve ergens achter een hegge staon." „Ik wet 'r ok
niks af" zeg de boer, „mien grootvader had ok nog bi'jen,
maor mien vader gaf d'r niks umme, hie ging liever hen
ummezetten. En zoo hef et völderweggens egaon, de meeste
bi'jen bunt wegeraakt." „Zit hier ok gien iemker in de buur-
te, misschien wol die den zwarm wel scheppen?" vroeg ik
weer. „Nee, ik heb et Hans al ezeg, die kump zoo." Hans is
zien kleinzönne. Ik zegge: „den met die lange heure, wil
den die zwarm scheppen - dat maak i'j mien toch neet
wies?" „Wach dan maor effen - hie haalt et grei bi'j me-
kare. Mien zwaoger „in de heide", zegge wi'j nog altied,
hef ok nog bi'jen - daor lig e volle - die hef e de kuns af-
ekekken. Een paar kasten hef e al, en hie zeg dat et een
bes honningjaor wodt. Et weer is goed en met die dreugte
staot de weidens vol witte klever - daor kont de bi'jen te-
rechte."

't Was maor effen of daor was de jonge met zien gereed-
schap. Zien grootvader en ikke heelen ons maor op een af-
standjen - wi'j vertrouwden dat grei neet. Maor Hans was
niks bange, 't was maor een zuch of hie had de meesten in
de kaste zitten. Een deel vlaog d'r nog wel rond, maor ze
kroppen achter mekare naor binnen.
Wonder grei is dat toch, die bi'jen, de echte liefhebbers

konnen daor vrogger onder mekare uurn aover praoten.
Hans ston d'r bi'j te kieken of et zien alledaagse werk was
- net as vrogger zien bet-aovergrootvader - die he'k ok nog
zoo effen ekend. En toe mos ik denken an et gezegde dat
alles weerkump wat 'r vrogger ewes is. At den jonge op zien
veurgeslachte liekt is e van die heure niet lange baas - zien
vader en grootvader wazzen d'r met veertig jaor al deurhen
egruujd. At e dan nog een paar bakkebaardjes lot staon en
een betjen gezetter wodt - „wat meer konte in de bok se
krig" zooat dat vrogger ezeg wodden, en geet dan bi'j zien
bi'jen zitten, dan is et weer net zoo as in de tied van zien
bet-aovergrootvader. Maor dat is dan wel meer as honderd
jaor el een.
In de olde tied wissen ze et al - daor is niks gien ni'js onder
de zonne - alles wat 'r is en wezen zal, is d'r al eerder ewcs.

d'n Oom.

Nutsdepartement
De Nutsblokfluit- en melodikaclub begint vrijdag 17 en za-
terdag 18 augustus weer met een nieuw kursusjaar. Zowel de
gevorderden als de beginnelingen zijn weer van harte welkom
in het Jeugdcentrum. (Voor verdere bijzonderheden verwij-
zen wij naar de advertentie in dit nummer.)

Paardensport
In Ruurlo is zaterdag 30 ju l i een streek concours gehouden
welke tevens de selektiewedstrijd was voor de Gelderse
Kampioenschappen die zondag 2 september in Zutphen wor-
den gehouden.
De uitslagen waren: geslaagd voor de BI dressuurprocf H.
Harmsen met Kerinka en voor B2 dressuur M. Roeterdink
met Ivonne. Voor de caprilliproef slaagde H. Harmsen met
Kerinka en behaalde hierin tevens de Ie prijs. L-dressuur
3e prijs G. Wunderink met Shadow. L-springen 4e prijs W.
Groot Nuelend met Jolanda; 5e prijs J. Knoef met Je \o l ; i ;
6e prijs G. Wunderink met Shadow.

v.v. VORDEN IS EEN PRACHTIGE
KANTINE / INDOORRUIMTE RIJK

Over een paar weken heeft de v.v. Vorden de beschikki
over een prachtige kantine/ruime voor indoortraining met
een totale oppervlakte van ca 260 vierkante meter. Gezien
de grote toeloop van nieuwe leden kampte de vereniging al
geruime tijd met een tekort aan kleedkamers.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om aan het huidige
komplex een paar kleedkamers bij te bouwen. Echter toch
een vrij kostbare geschiedenis. De huidige voorzitter van de
v.v. Vorden, de heer L. de Boer, kwam evenwel ter ore dat
de kleuterschool De Springplank leeg zou komen. Het be-
stuur van Vorden heeft het gemeentebestuur toen verzocht
De Springplank aan de voetbalvereniging te schenken. De
mogelijkheid zou dan bestaan de huidige kantine te ver-
bouwen tot twee kleedkamers zodat De Springplank als kan-
tine gebruikt zou kunnen worden met daarbij een flinke
ruimte voor indoortraining?
Op het verzoek van de voetbalvereniging werd welwillend
door het gemeentebestuur gereageerd. Het kleuterschoolge-
bouw met kachels, verlichtingsgarnituren, sanitair enz. werd
gratis geschonken.

OVERPLAATSING
Gedurende twee zaterdagen werd De Springplank afgebro-
cen en overgeheveld naar het Gemeentelijk Sportpark. Een
rlink aantal leden (gemiddeld zaterdags 24 personen) toog
aan de arbeid om het gebouw tot kantine om te bouwen,
vfen werd zo enthousiast dat sommigen zelfs een deel van
de vakantie opofferden. Nu bijna drie maanden later is men
zover dat het nieuwe komplex eind van deze maand in ge-
jruik kan worden genomen. Het wordt inderdaad een fraai
eheel dat d.m.v. een separatiewand wordt gescheiden in 2

ruimten nl. de kantineruimte (ca 100 vierkante meter) en een
ruimte voor indoortraining (ca 90 vierkante meter). Voor
de keuken met berging (ca 40 vierkante meter) komt een
rechte bar. Deze bar met flessenkoeling werd gratis aange-
)oden door de Grolsch bierbrouwerij. Het schildersbedrijf
Jiterweerd bood aan gratis het plafond en wanden te spui-
en tewijl de fa gebr. Barendsen gratis de verwarmingsinstal-
atie voor haar rekening neemt.

HARD GEWERKT
,Er is door ons groepje leden enorm hard gewerkt om het
estelde doel te realiseren, waarbij we het geluk hebben over

een stel vakbekwame lieden te beschikken", aldus vertelde
ons voorzitter L. de Boer. Ook dames van bestuur en leden
hebben meegewerkt.

„Aan de ingebruikname op 26 augustus geven we geen of-
ficieel tintje. Eerst slaan we weer de handen aan de ploeg
voor de verbouwing van de bestaande kantine. Wanneer dit
ook zijn beslag heeft gekregen gaan we er een geweldig feest
van maken in tegenwoordigheid van o.a. B & W en de raads-
leden. Want aan hen (en niet te vergeten gemeentearchitekt
Van de Broek) hebben we het te danken dat dit alles kan
plaatsvinden", aldus de heer De Boer.

ZEVENTIEN MILLE BESPAARD

Behalve dat de bestaande kantine zal worden verbouwd tot
2 grote kleedkamers (voor de jeugd) zal de keuken worden
veranderd in een bestuurskamer. Inmiddels is de bouwver-
gunning afgekomen. Bij het gereedkomen van het totaal van
de nieuwe bebouwing zal door deze zelfwerkzaamheid van
de leden zeker een bedrag van 17 duizend gulden zijn be-
spaard, zo heft voorzitter De Boer becijferd.
,,Ik ben er van overtuigd dat het clubleven op zich, via de
ruimere opzet, geaktiveerd zal worden. Ons volgende stre-
ven zal zijn een doelmatiger trainingsveld buiten de be-
staande velden te kreeëren met daarbij een goede verlich-
ting", aldus voorzitter De Boer die vervolgens snel een eind
maakte aan ons gesprek om nog even letterlijk „spijkers
met koppen te slaan". Want, zo zei hij, het moet klaar zijn
voor de 26e augustus.

Sukses
Op de zondag 12 augustus jl. te Dronten gehouden lande-
lijke clubmatch van de Nederlandse Brakkenclub, behaalde
onze dorpsgenote mevr. W. van der Laag-Schenkius met
haar Basset Artéien Normand, teef de Neer's Gabrielle, in
de jeugdklassee het predikaat 2 Uitmuntend.
In deze klasse waren 16 honden aanwezig. In totaal (reuen
en teven van alle leeftijden) waren 81 Bassets Artésien Nor-
mands uit het gehele land aanwezig, waarvan bovenvermelde
Basset als nr. 3 werd geplaatst.
In de volksmond is de Basset Artésien Normand beter be-
kend als Hush Puppie, dankzij de reklame die een bekende
schoenenfabriek met de afbeelding van deze hond voert.
De Basset Artésien Normand is een uit Frankrijk afkomstige
jachthond die vooral in Frankrijk en Engeland als meute-
hond tijdens de jacht zeer geliefd is.



HERNIEUW DE KENNISMAKING MET

LIMARA
systeem-cosmetica

Set met

Voor

DAGCREME
NACHTCREME
TONIC
MILK

droge huid, normale huid, vette huid

f2,95
Drogistcrij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„DE OLDE MEULLE"
J. M. van der Wal & Zn

Dorpsstraat 9 - Vorden

Brood betekent..
leven l

MET BROOD VAN DE WARME
BAKKER LEEFT U BETER !

Kom er an, en pak meteen onze

weekreklame

l ZAK PORTUGEZEN

inhoud 8 stuks, van ƒ 1,95 voor

ƒ 1,75

A. G.
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

DANSEN IS

PLEZIER

VOOR TWEE

Kom je inschrijven voor de nieuwe
danscursus bij:

DANSSCHOOL

Reerink - Veelers
v.h. Kroneman

Tramstraat 37, Lochem, tel. 05730-1836

Of in:
VORDEN
zaterdag 25 augustus zaal Lettink 20.00—21.00 uur;

HENGELO G
maandag 27 augustus zaal Leemrcis 20.00—21.00 uur

OOK SPECIALE CLUBS VOOR

GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

ONZE SPECIALITEIT:

MODERN BRUIDSWERK

Wegens vakantie

gesloten
van 25 aug. tot en met 2 sept.

Rijwielhandel

J. Th. Slotboom
Kieftendorp - B 98 - Hengelo G - Telef. 7278

Voor uw nieuw tapijt
U weet het!!

naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

& GROTE VOORRAAD

V 5 JAAR GARANTIE EN

ü VOORDELIG IN PRIJS

ZIE ONZE TAPIJTHAL ACHTER DE WINKEL

Nuts Blokfluit-
Melodica club
De nieuwe cursus begint

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
6.30 uur: gevorderde mclodica's en accordeons

ZATERDAG 18 AUGUSTUS

10.00 uur: beginnelingen blokfluit

10.45 uur: gevorderden blokfluit

11.30 uur: beginnelingen mclodica's

Opgave bij:

de heer P. de Vries, telefoon 1941 - de heer Schipper, tel. 1785 - de heer D. de
Boer, tel. 1827, Insulindelaan 33 • opgave ook mogelijk in het Jeugdcentrum.

WWVWWWWWWVW^^

J. J. Dijkerman
BLOEMEN - PLANTEN - GROENTE - FRUIT

KWALITEIT EN SERVICE

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Hotel-Café-Restaurant

Bakker - Vorden
Telefoon 05752-1312

Vraagt een flinke

mnl. of vrouwelijke
hulp voor de afwas
Volautomatische afwasmachine met lo-
pende band aajuuezig.

vaste werkkrin^Wf losse werktijden van
15.00 uur tot 23.00 uur.
5-daagse werkweek.

Tevens gevraagd:

vakantWiulp
Kom eens vrijblijvend praten aan bovengenoemd
adres

PROFIJT
AANBIEDING

Grasschaar

Met zware gesmede messen met tanding
om ook als harkje te gebruiken.

Van ƒ 11,50 voor e r* f* c
t o,oD

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Wegens een grote

prijsverhoging per

1 sept. nu nog alle modellen

zundapp bromfietsen

tegen oude
prijzen

J. Th. Slotboom
Kieftendorp - B 98 - Hengelo G - Telefoon 7278

PROGRAMMA VOLKSSPELEN
VIERAKKER-WICHMOND

»

ZATERDAG 18 AUGUSTUS:

19.30 uur: Samenkomst in Ludgerusgebouw, daarna afzwaaien van het oude Koningspaar
door de Vendelgroep uit Vierakker-Wichmond, onder leiding van H. Zantvoort.

19.00 uur: Kegelen
19.30 uur: Vogelschieten bij kunstlicht, inleg ƒ 3,—.
20.00 uur: Vogelgooien voor dames, inleg ƒ 2,50.

ZONDAG 19 AUGUSTUS:

13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start om 13.00 uur bij café Krijt.

VRIJDAG 24 AUGUSTUS:

13.00 uur: Samenkomst op het feestterrein aan de Hackforterwcg, waarna opening van het
feest door de voorzitter.

13.30 uur: Verschillende kinderspelen met traktatie.
Deelname ook opengesteld voor de kinderen die de lagere scholen in andere ge-
meenten bezoeken.

14.30^fcr: Ringrijden per motor voor dames van elke leeftijd, inleg ƒ 2,50.
15.00^Rr: Ringrijden per fiets voor dames van elke leeftijd, inleg ƒ 2,—.
13.00 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd. Schieten vrije'baan, inleg ƒ 2,50.

ZATERDAG 25 AUGUSTUS:

9.30^mr: Behendigheidswedstrijd v
ben verlaten. oor jongens en meisjes die dit jaar de lagere school hcb-

14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muzikale groepen. Speciale beoordeling
door deskundige jury. Na afloop optocht prijsuitreiking.

16.30 uur: Uitreiking van prijzen voor deelnemers aan optocht, vogelschicten en de oriënte-
ringsrit.

24 en 25 augustus: Gratis draaien voor de kinderen beneden 13 jaar (vrijdag 24 augustus van 14.30—
17.00 uur; zaterdag 25 augustus van 10.30—11.30 uur en van 15.00—17.30 uur).
Prijsuitreiking van de prijzen zal geschieden na elke wedstrijd.

De Oranjevereniging wenst een ieder een plezierig en feestelijk Oranjefeest!

Vit de
gedichten
bundel

UUT DE
OLDE DOOS

DA'S GOED BEKEAKEN

Toen Knelis lest met Mina zol gaon trouwen
En 't zondags in de kerk wier af'ezeg,
Zag Knelis, dat z'em zatten an te kieken,
Hi'j krop bedeesd achter een pilare weg.

Ze kwammen thuus, en onder 't koffie drinken
Vroeg hi'j zien schoonpapa waor veur dat was;
,,Mos iedereen in de gemeente wetten,
Dat hi'j met Mina in'eschreven was."

Zien schoonpapa hiel volle van een grepken
Hi'j zetten zich extra gemakk'lijk neer,
,,Dat is, mien jong, - hoe za'k ow dat now zeggen,
Dat is misschien - misschien komp d'r nog meer".

Den and'ren dag direct nao 't botram etten
Is Knelis naor de pastorie gefiets,
Hi'j vroeg of hi'j de domenee moch sprekken
En toen meteen: ,,zeg, heurden u al iets?"

De domenee, - die ingelicht mos weazen -
Zei lachend: ,,neen, daar is geen mens geweest".
Knelis bedanken en zei bi'j et weggaon:
,,lk kom wel weer, want 't is nog lang gin feest".

En zo is Knelis in die veertien dagen
Geregeld nao de pastorie gegaon,
Zelfs op den margen toen 'e zol gaon trouwen,
Is hi'j daorveur wat vrogger opgestaon.

Hi'j vroeg heel rap de domenee te sprekken
Die vlug verscheen, zij 't in een kamerjas,
En Knelis vroeg een tiksken zenuwachtig
Of ter now eind'lijk een gekommen was.

De domenee kreeg meelij met de bruugom
Hi'j zei: ,,Neen vriend, kom straks met Mina weer,
Mor Knelis zei: ,,as niemand eur wil hebben,
Dan domenee - wil ik eur ok niet meer!!"



Bomend over bomen: (1)
•

Salix Alba de Wilg

beeld bij uitstek
Schietwilgcn niet fastigiate kroon bij Barlo Winterse treurwilg in Zutphcn

Wilgen zijn in ons land bij uitstek nationale verschijningen.
Passend bij het uitgestrekte laagland en zijn rustige, nijvere
bewoners die niet niet te temmen taaiheid over een verloop
van eeuwen dit land aan de zee hebben ontworsteld. Als ik
zeg: „hij uitstek" is dat figuurlijk bedoeld, want in letterlijke
zin genomen steekt de wilg niet uit boven bomen rondom,
al laat hij zich „uitstekend" stekken. Integendeel: in zijn
veelal geknotte vorm is hij de laagste van allen. Staande
echter in rijen langs laaggelegen weiden of in het water van
ondergelopen landen, weerspiegeld door rivier of beek, vor-
men zij een karakteristiek beeld van Holland-Waterland.
Oude knotwilgen in hun gedraaide, kromknoestige vorm,
spreken tot ieders verbeelding.
In het eerste leeshoek dat ik met Kerstmis kreeg heette het:
„en pas op, kinderen dat je niet bij de drie oude manne-
tjes terecht komt! Want dan ben je verdwaald." En ja hoor,
onderweg door het besneeuwde land rondom het „Huisje in
de sneeuw", bekroop hen dat ijselijke gevoel van verdwaald
te zijn, toen zij aan 't eind van dat kromme laantjc de drie
oude wilgeknotten zagen. De wilg is een voorbeeld van
taaiheid, veerkracht en soberheid. Al wordt hij tot een ruim
twee meter hoge stomp verminkt — lees geknot — in het
nieuwe seizoen prijkt zijn haardos van wuivende jonge lo-
ten. 7,o guat voor de wilg het sprookje op van de luie hove-
nier, die geen zin had hoog te klimmen. En daarom de
boom omhakte, snoeide en toen weer overeind zette.

Inderdaad, wie een wilgestok afhakt en die recht overeind
in de grond steekt kan een hoorn winnen. Zet in het voor-
jaar wilgekatjcs in een vaas van glas en ze zullen meestal
na enige tijd een massa witte worteltjes laten zien, zoals ze
aan een preiknol groeien. Het donzige bloeien van wilge-
katjes is een van de overtuigendste tekenen van een nieuw
hloeijaar, als de lange winter is vergaan. Zoals één van de
Duitse bijbelvertalingen onnavolgbaar zegt: „Der Winter ist
vorbei, der Regen fl ieht und ist vorbei, junge Blüten er-
scheinen am Boden, die Zeit des Sangs ist da, der Turtel-
taube Stimmc, tont in unserem Lande . . ." Als de katjes
rijpen, komen op een warme morgen, aangetrokken door de
honing , insckten aangonzen, en zij zorgen bij de wilg voor

de bestuiving. De wilg is een bescheiden boom, die weinig
sappen aan de weidegrond onttrekt, maar wel humus vormt.
De naam wilg zou afgeleid zijn van het Angelsaksische „we-
lig", hetgeen op saprijke buigzaamheid zou duiden. Altijd in
de geschiedenis der mensen is de wilg uitgehold in zijn taaie
strijd om het bestaan (— hij groeit gewoon door, ook als de
stam is uitgeholt en vormt zelfs blad aan een stuk loslatende
bast! —) vergeleken bij de eenvoudige, hardwerkende, be-
scheiden mens.

Anders dan bij de treurberk, de treurbeuk of treures, geeft
de treurwilg op een natuulijke manier gestalte aan droefheid,
verdriet en tranen. Bij bijna alle volken die de treurwilg ken-
nen, was hij voor hen uitbeelding van smart, type van treu-
righeid en rouw. Ook bij het naar Babel verbannen volk van
Tsraöl: „wij hebben onze harpen aan de wilgen gehangen.
Hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd
land? Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook ween-
den wij." (Psalm 137:2). Tn de bijbel wordt de wilg ge-
noemd als teken van vruchtbaarheid en talrijkheid in de
buurt van beken: ,,zij zullen uitspruiten als wilgen bij water-
beken." (Jesaja 44 :4) en in het boek Job over het nijlpaard,
de machtige amphibic: „Zie nu behêmoth — hij doet de
r iv ier geweld aan - - d e beekwilgen omringen hem . . ."

Ook onze eigen dichters hebben de „bij uitstek" Hollandse
boom bij hun kunstui t ingen betrokken. Niet het geringst on-
ze Achterhoekse poet Staring, in zijn onvergetelijke: „Wij
schuilden onder 't dropplend lover, gedoken aan de plas", en
verder: „o, toverblik dier minlijke ogen, wier flonkering op
mij scheen, o, zoet gelispel van die mond, wiens adem de
eerste kus verslond, — ons dekte vreedzaam wilgelover, de
scheem'ring trok voorbij, het chu^r trok de velden over en,
dralend, rezen wij." ^^

Voor de bosbouw zijn de wilgen tot nu toe niet in aanmer-
king gekomen. Men ziet ze nagenoeg alleen langs wegen,
dijken en weiden, in geknotte vorm of in opgaande hoeda-
nigheid. Vaak vertonen ze als^fctolg van de „watermark-
disease" — watermerkziekte — Wm toenemende sterfte in de
takken. Althans de voorlaatste lichingen. Te weten de sinds

1949 in ons land geplat 700.(KK) Liempdewilgen. Later bleek
dat de moederboom al door de ziekte was aangetast.

Hoe een Achterhoekse kweker, genaamd W. B. Geesink in
Lichtenvoorde, na jaren van selekteren er in slaagde vijf
resistente, ziektevrije wilgen goedgekeurd te krijgen, is een
mooi verhaal van Ton Hissink, dat in de Grabo van 23 au-
gustus 1969 heeft gestaan. Die vijf soorten heten Barlo, naar
de buurtschap onder Aalten, waar deze wilg werd gevonden,
Bredevoort, Het Goor, Lichtenvoorde en Lievelde. Onze
hoofdfoto (1) geeft u een beeld van een rij prachtige Barlo's
met smalle (fastigiate) kroon. Ondanks de sterfte van wil-
gen overal rondom zijn de vijf 20—25 jaar oude moederbo-
men nog steeds gezond. Geesinks sukscs ligt vooral in het
feit dat hij van zijn geliefde kwekersberoep, speciaal ten
aanzien van het kweken van resistente wilgen, een hobby
heeft gemaakt. Van de 12.000 sinds kort geplante wilgen in
ons land, zijn er 10.000 van Lichtenvoorde gekomen.

Wilgen vormen een moeilijke, onoverzichtelijke materie. Heel
veel soorten met nog veel meer bastaarden. Een chaos, waar-
in (in tegenstelling tot de populieren die door prof. G. Hout-
zagers kommissie-ad hoc naar diens proefschrift werden ge-
rangschikt), geen enkele ordening heeft plaatsgevonden. Een
niet geknotte, vrij opgaande schietwilg kan wel 25 m hoog
worden, met een stam van een respektabele dikte, vooral van
onderen. Soms biedt een oude knotwilg gastvrijheid aan een
lijsterbes of aan een vlier. Een treurwilg Salix Alba „Tristis"
(zie foto boom te Zutphen en te Varssevcld). De waterwilg
(Salix Caprea) heeft geen lange, smalle bladeren, maar grote
eironde. Van wilgehout maakt men klompen voor hen die in
een natte omgeving moeten werken (zuivelfabrieken), ge-
reedschapsstelen (bijl), cricke^^ts, hockeysticks, pakkisten,
blindhout voor meubels, en z^Jpapier. Terwijl uit de grien-
den de wilg als hakhout wordt gebruikt voor bind- en vlecht-
werk, manden, korven en zinkstukken voor onze bedijkings-
werken of voor wegen op slappe gronden. Wilgehout is
zacht, licht en heel taai, helderwit van kleur. De groei van
de katwilg (grienden) kan western per jaar bedragen. Er zijn
zeker wel mooiere bomen d^^wilgen, maar weinigen die
een béter merk van Holland bieden dan zij, met hun stoere

gedrongen vorm van geknotte boom of als opgaande boom,
met hun sieraad van blonde doorlichte hoofden, onder de
wijde hemel.

HENRI VAN DORSTEN

DIT IS EEN ARTIKEL

UIT DE SERIE

CONTACT
SPECIAL

VRIEMXSCHAPPELI.IK VOETBAL
Vorden l speelde zondagmiddag een oefenwcdstrijd tegen
(jazcllc l uit Deventer. Ondanks het warme weer werd er
vooral door de thuisclub goed gespeeld. Bij de rust had Vor-
den een l—O voorsprong dankzij een doelpunt van Nijen-
hu i s . In de tweede h e l f t bleef Vorden domineren en werd
het door doelpunten van Nijenhuis 2x en Hcngeveld uitein-
del i jk 4—I . Vorden 2 won met 4—2 van Gazelle 2.
Vorden l afdel ing zaterdag speelde een oefenwedstrijd tegen
de jeugdgrocp van Wilhelmina SSS. Bij de rust keek Vorden
tegen een 2—O achterstand aan. In de tweede helft en met
name in de slotfase kwam Vorden goed terug en door doel-
punten van I f e y i n k en Koning 2x werd de eindstand 2—3
Tegen Almen won Vorden eerder deze weck met 2—O dank-
z i j doelpunten van l l cy ink 2x.

Waterpolo
De damos en heren van tic Vordense watcrpolovereniging
zullen zaterdag en zondag in Almelo uitkomen tijdens een
polotoernooi georganiseerd door de AA.

Touwtrekken
Het was maandagavond voor de kadergroep van clc Neder-
landse Touwtrekkers Bond een belangrijke avond. Niet al-
leen besloot het hoofdbestuur van de bond om deel te gaan
nemen aan de S t i ch t ing Sporttotalisator. ook werden in zaal
' Wapen van Vorden de bekers uitgereikt aan de winnaars
uit de winterkompct i t ie (indoorwedstrijden) en de diploma's
aan de geslaagden van de kaderkursus trainer, seizoen 1972-
1973 en promoveerden een aantal kaderleden van de derde
naar de tweede graad.
De heer P. C. J. Lut, direktcur van de Stichting Nationale
Sporttotalisator was met zijn assistent de heer Smit speciaal
uit Den T laag naar Vorden gekomen om de NTB-lcden wat
wegwijs te maken in de foto-wereld.
Na een in l e idend woord van bondsvoorz i t te r J. W. M a r k i n k
wees de heer Lut er op dat een nationale sportorganisatie
/ ( K i l s de NTB. die is aangesloten bij de Nederlandse Sport
Federatie, aan de toto kan deelnemen en hier een graantje
kan meepikken. De belangrijkste drie punten die voor deel-
neming pleiten zijn: a) het verenipingsbclang; b) een f inan-
ciële b i jd rage voor de ophalers en c) de gestorte gelden ko-
men in een grote pol ten dienste van clc n a t i o n a l e sportor-
nanisaties en ku l tu rc l c doeleinden. „Het is toentertijd een
snede gedachte geweest", aldus de heer Lut . ..tot s t icht ing
van de t o f a l i s a t o r . want het par t ikul ier i n i t i a t i e f laat nu zien
dat er veel kan gebeuren waar de overheid geen middelen
toe heeft." Hij benadrukte dat het bepaald niet gemakkelijk
/al zijn. om elke week de formulieren bijeen te halen. Het
is een steeds weerkerende zaak. die men niet uit het oog
moet verliezen. Op het ogenblik is men bezig met een wet
waarin bepaald 7,al worden dat elke vereniging die deelneemt
een bepaald m i n i m u m bedrag b i n n e n moet brengen.

De heer Lut bracht naar voren dat het platteland over het
algemeen v r i j konstant bleef met het inleveren van de weke-
lijkse formulieren; in de steden viel soms een teruggang te
noteren. Voor de NTB die haar leden heeft in Gelderland en
Overijssel is het van belang te weten dat er toto-bureaus zijn
gevestigd voor de afdeling Gelderland. Twente en Nijmegen
de inleveringstermijn is tot vrijdags. Men behoeft geen lid
te zijn van een vereniging om deel te nemen maar wel moet
men geregistreerd staan bij een vereniging. Ten behoeve van
de deelnemers zijn er nieuwe statisch geladen stickers ge-
maak.t die goed zichtbaar bij de inleveringsadiessen worden
opgehangen.

Nadat verschillende ,,duistere" punten tot tevredenheid wa-
ren beantwoord, gaven zich slaande de vergadering een zes-
lal verenigingen op, die dus binnenkort zullen starten met de
tolo 1.w. Vorden. Holten, Enter, Eerbeek, Eibergen en War-
ken. De heer Lut dankte de NTB voor haar medewerking
en hoopte dat de bond een volwaardig lid zou worden, daar
hierdoor de nationale sport wordt gesteund.
Bij de u i t r e i k i n g van de diploma's aan de 12 geslaagden
voor de trainerskursus wees voorzitter Markink er op, hoe
de beide kursusle iders de heren J. Knoef en J. W. Bröcker
- beiden ook aktief in de NTB-gelederen - met bijzonder
veel aandacht de leerstof hadden behandeld. De ondrdelen
waren: spelregels, k o n d i t i c t r a i n i n g , massage, mentaal trainen
prak t i jk , t ak t i ek en techniek. ..Wij proberen de touwtreksport
op een bredere basis op te .bouwen via deze kursussen en
dit is tot nu toe aardig gelukt", aldus de voorzitter. Wel
gaan er stemmen op om de kursus op een andere manier op
te zetten, waar de bond in de toekomst aandacht aan zal be-
steden. Enkele personen zullen zich hiermee gaan bezighou-
den.

Zich speciaal tot de kaderleden richtend wees de voorzitter
er op dat de dynamische ontwikkeling in de sport mensen
met een grondige opleiding vereist. Hij was verheeugd dat
alle 12 kursisten de finish hadden gehaald. Naast het hoofd-
bestuur bent u als kader de aangewezen groep om propagan-
da te maken en onze sport in alle opzichten te stimuleren.
Vervolgens reikte de heer Markink de diploma's trainers
persoonlijk uit aan de volgende geslaagden: J. Nieuwenhuis
EHTC. H. Verveld EHTC, J. Jans EHTC, G. Buitenhuis
EHTC. G. Vrielink Bathmen. H. Klaassen Holten, A. Was-
sink Bathmen, W. v. d. Tol Bathmen, J. Hulshof Warken.
De voorzitter bracht de beide kursusleiders hartelijk dank
en hoopte dat de geslaagden het geleerde in de toekomst in
praktijk zouden brengen.
Een aantal kaderleden die in de afgelopen kompetities hun
sporen hebben verdiend in de touwtreksport kregen ook een
be lon ing in de vorm van een promotie. Van derde naar
tweede graads promoveerden J. Poorterman Warken (mas-
seursdiploma NSF), E. Rappard Heure (trainer), R. Rues-
sink Bekveld (wedstrijdleider) en H. Kranenbarg Heure (wed-
strijdleider en sekretaris wedstrijdkommissie).

Tenslotte reikte de heer Markink de bekers uit aan de kam-
pioenen van de gehouden winterkompetitie 1972-1973 (in-
doorwedstrijden). Tn de 720 kg A-klasse Bekveld, in de 720
kg B-klase Eibergen. in de 640 kg A-kalsse Vorden, in de
640 kg B-klasse Bekveld. |

UIT DE OMGEVING

Diplomazwemmen
HENGELO — Het examen voor de diploma's A en B zijn
op zaterdag 4 augustus jl. suksesvol verlopen. Ana 74 A en
35 B kandidaten kon de heer Van Dongen uit Zutphen die
namens de KNZB aanwezig was, het diploma uitreiken. Na-
mens het bestuur feliciteerde de heer Gieling de kandidaten.
Tn de examenkommissie hadden zitting de heren J. v. Houte
en G. v. Aken.

Op vrijdag 24 augustus is er weer gelegenheid om zwemdi-
ploma's te behalen. De aanvang van de proeven voor A en
F is om 18.00 uur. Ook zullen hierna de volwassenen in een
verlicht zwembad een diploma kunnen halen. Dit laatste exa-
men begint om 20.00 uur. Alle inlichtingen worden in het
zwembad verstrekt.

. .,».

''Steeds Sneller9

HENGELO — De postduivenvereniging Steeds Sneller had
voor haar leden twee vluchten uitgezet nl. voor een vlucht
voor meer geroutineerde duiven vanaf St. Dizier waarvan
de uitslagen waren: J. Teunissen 13.00 uur, B. te Stroat 13.05
uur, G. Kempers 13.32 uur; B. Kempers 13.42 uur, J. van
Campen 13.44 uur. P. Gerri ts 13.46 uur, A. Jansen 13.48 uur,
B. Cornelissen 13.49 uur. A. Luesink 14.04 uur, J. Eggink
14.28 uur . H. Harmsen 14.30 uur, vervolgens G. Arendsen,
H. Beek, B. Kusters, L. te Stroct, G. Braakhekke, J. v. d.
Toorn.

Voor de jonge duiven was een vlucht vanaf Hoek van Hol-
land, de aankomsttijden hiervan waren: H. Tuenter 10.20
uur, J. van Campen 10.20 uur, J. van Toorn 10.21 uur, G.
Braakhekke 10.22 uur, G. Deijker 10.22 uur, G. Meijer 10.24
uur, G. Kemper 10.30 uur, G. Arendsen 10.31 uur, J. Teu-
nissen 10.32 uur, A. Smits 10.33 uur, B. Kusters 10.38 uur,
B. Cornelissen 10.48 uur. Van Campen 11.10 uur.

Buurtfeest
VELSWIJK -- Mede dankzij de voortreffelijke weersom-
standigheden alsmede een zeer goede voorbereiding voor dit
feest is het jaarlijkse buurtfeest van Velswijk prima verlo-
pen. Was het dat er bij het dansfeest - waarbij dansshows
werden gegeven door dansparen van dansschool Vieberink -
een ruime belangstelling had, zaterdagmorgen was bijna al-
les op de been in Velswijk toen om 9.00 uur vanaf Evers de
grote kinderoptocht vertrok. Er waren bij deze optocht leuke
versierde wagens, verder rijwielen (door de kinderen zelf ver-
sierd) karretjes en dies meer, een bonte mengeling van kleu-
ren.

's Middags werden de spelen gehouden waarvoor over het al-
gemeen zeer behoorlijke belangstelling was. Bij het vogel-
schieten was het reeds na ruim een ronde bekeken, er blij-
ken te Velswijk goede schutters aanwezig te zijn. Er scho-
ten ruim 100 schutters op de vogel, die het na 150 schoten
begaf. Het koningsschot werd gegeven door de heer J. Pot
die voor een jaar schutterskoning van Velswijk is.
Uiteraard werd het eerste schot afgevuurd door de koning
van vorig jaar de heer H. Kemper, vervolgens werd de kop
er af geschoten door W. Groot lebbink, de staart was voor
A. van Campen, de vleugels voor T. Berendsen en A. Ver-
stege.

Ook voor het belschieten was ruime belangstelling. De uit-
slagen hiervan waren: G. van de Toorn, W. Velhorst, L.
Kempers.

'Bij het ringsteken voor dames waren er 27 deelneemsters, er
werd met veel enthousiasme gestreden, de uitslagen hiervan
waren: mevr. v. d. Toorn-Hukker, mevr. Berendsen-Tol-
kamp, mevr. Bikkel-Roenhorst.

Ook zaterdagavond was er in de grote tent dansen met mu-
ziek van Les Cigales en zang van de bekende zanger Arne
Jansen.

St. Steffenrijders
HENGELO — Het moet voor instrukteur A. Besselink van
de St. Steffenrijdertjes evenals voor de ruitertjes zelf, een
geweldige spanning geweest zijn juist voor dat de einduitslag
bekend gemaakt werd van de ruiterdag te Ruurlo waar het
ging om het Gelders kampioenschap voor ponyclubs. De rij-
dertjes uit Laren werden kampioen met een groot punten-
aantal en het gejuich barstte los toen de uitslag bekend werd
gemaakt.

Er was voor deze ruiterdag een ruime belangstelling, zelfs
van over de grens was men naar Ruurlo gekomen om in de
omgeving van kasteel Huize Ruurlo in een prachtig terrein
het ruiterfestijn mee te maken. De organisatie van de thuis-
club Ruurlo was voortreffelijk, de algemene verrichtingen
van de deelnemende clubs waren zeer redelijk aldus de jury.



DIEPVRIESKISTEN
met ve/e pluspunten
en lage prijzen.'

Inhoud 145 liter

Inhoud 220 liter

Inhoud 260 liter

Inhoud 300 liter

Inhoud 380 liter

f 440,-

f 530,-

f 570,-

f 615,-

f 675,-

Bij de prijs inbegrepen: één maand,
de btw, volledige garantie, gratis
thuisbezorgd. Schakeling voor be-
waartemperatuur en snelvriezen

VOOR VRIEZEN EN KOELEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Het bestuur van de

Damclub Vorden
deelt mede dat vrijdag 17 augustus a.s.
om 7.30 uur n.m. in het Jeugdcentrum
een begin zal worden gemaakt met de
kompetitie.

Vrijdag 24 augustus d.a.v. ledenvergade-
ring in het Jeugdcentrum, aanvang 8 uur
nan.

UITNODIGING VOOR DE

OPEN DEUR DIENST
Zondag a.s. om 7 uur 's avonds in de

Hervormde Kerk
Voorganger:
ds. Rullman, Geref. predikant te Deven-
ter.

Muziek:
Leger des Heilskorps uit Almelo.

U BENT VAN HARTE WELKOM

De Interkerkelijke Evangelisatiekom.

Fa G. Klein Obbink&Zonen
Dorpsstraat 8 - Vorden

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 20 AUGUSTUS TOT EN MET
28 AUGUSTUS

Alleen spoedgevallen worden geholpen.

Benzinepomp blijft wel
geopend

SPORTDAG
ZONDAG 26 AUGUSTUS 1973
voor leden v.v. Vorden (senioren),
aanvang 10.30 uur.

's avonds groot BAL
voor leden en donateurs in het nieuwe
clubhuis met medewerking van
DE WOODPECKERS

Speciale
tapijtaanbieding

Pracht nijlon tapijt
met foani rug 400 cm breed, kleur ber-
ber, nu slechts

f 67,50
per meter, gelegd

Voor de doe-het-zelver slechts

f 59,50
per meter

WONINGINRICHTING

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421

VOORgtUW

V. V. Vorden
Gevraagd:

een echtpaar
voor het clubhuis, die tevens bereid is
andere werkzaamheden te verrichten.

Schriftelijke sollicitaties in te sturen bij de sekretaris
J. Jansen, Van Heeckerenstraat 2, Vordep vóór 22
augustus 1973.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 20 AUG. TOT 30 AUG.

30 AUG. 4 UUR WEER GEOPEND

BAR - AUTOMATIE^

De Posthoorn
H. MEENINK
Dorpsstraat 28 - Vorden .^Telefoon 1905

Wij zijn met VAKANTIE
VAN 20 TOT EN MET 25 AUG.

SIGARENMAGAZLIN - LISSALON

D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Vorden - Tel. 1553

Wij zijn met VAKANTIE
VAN MAANDAG 27 AUGUSTUS

TOT EN MET DONDERDAG

13 SEPTEMBER

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT.

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

HENGE LO (GLD)

Zondag 19 augustus

THE SPECIALS

3bars vol gezelligheid

Denkt u er aan! Op zaterdag 18 augustus is er weer

BAL voor gehuwden
m.m.v. DEALTONA'S

Reserveer tijdig uw plaatsen, telefoon 05753-1461

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Ovraagd:
klokken, oude munten
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder,
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VARKENSLAPPEN

500 gram

RUNÜERROLLADE

500 gram vanaf .

RU N DER LA P PEN 500 gram ƒ 3,98

l kilo ~

RIBLAPPEN 500 gram ƒ 5,88

l kilo

BIEFLAPPEN ™

500 gram

f 5,25

f4,98

f7,-

f 11,-

f 5,98
HEERLIJKE NASI EN BAMI

Voor de boterham
100 gram HAM 98

100 gram PEKELVLEES 98

100 gram BOEREN METWORST 85

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Woninggids
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wtj u
bij de verkoop van uw
huis

W. J. de Wilde jr B V
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Te koop: Sterke houten
schragen plm. 1,10 m hoog op
wielen, prijs ƒ 10,— per stuk.
Te bevragen bij N.V. Chroom-
lederfabriek v.h. H. A. Albcrs
Vorden

Te koop: 3 vierdels van een
jonge schot. W. J. Rietman,
Zutphenseweg 74

Gelegenheid tot inscharen van
jongvee. J. J. Spithoven, Rhee-
oordweg 6, Vorden, telefoon
2193

Te koop: Fort 15M b.j. 1968
nieuwe banden en kruiskoppe-
lingen, event. met verzekering.
Vraagprijs ƒ 1675,—.
Olburgseweg 37, Steenderen,
telefoon 05755-367

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden

Voor de school weer begint . . .

eerst even naar:

Boekhandel Hietbrink
voor een AGENDA, ETUI, VULPEN,

BALLPOINT, ATLAS, TEKENARTI-

KELEN, KAFTPAPIER ENZ.

Aptito b.v.
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Voor tijdelijk gevraagd:

medewerkers
VOOR 's AVONDS VAN 17.30 TOT 23.00 UUR

UW VAKMAN-BLOEMIST

voor:

Vaasjes en bloemstukken

Bloembakken e.d.

Ook voor goed verzorgd graf werk.

J. J. Dijkerman
BLOEMIST

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

WWWWWJW^^

Wie uit school komt
heeft (lekkere) honger

neem een

krentebol of broodje
in huis van uw warme bakker


