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Commissie ter bevordering van de
sport organiseert zaterdag a.s.

PROPAGANDA
SPORTDAG

De „Kommissie ter bevordering van de sport in Vorden"
waarin zitting hebben afgevaardigden van de L.R. De
Graafschaprijders; touwtrekvereniging Medler; gymnas-
tiekvereniging Sparta; zwem- en poloclub Vorden; voet-
balvereniging Vorden; volleybalvereniging Dash; VAMC
De Graafschaprijders en de sportvereniging Ratti is
voornemens om zaterdagmiddag 28 augustus een sport -
dag te organiseren.
Het doel van deze sportdag is om propaganda te maken
voor de verschillende sporten. Sinds de oprichting is het
de eerste maal dat deze sportkommissie (die het o.a. tot
haar taak rekent mogelijkheden te onderzoeken om te
komen tot nog meer rekreatie voor de jeugd in Vorden)
zich aan het publiek voorstelt. Eenmaal in de twee
maanden komt de kommissie bijeen.
De meest positieve bijeenkomst vond een tijdje geleden
plaats toen de afgevaardigden zich geruime tijd hebben
onderhouden met de wethouder van sportzaken in Vor-
den mr R. A. v. d. Wall Bake. Het resultaat van o.m.
deze bespreking heeft het gemeentebestuur onlangs doen
besluiten ƒ 3500,— uit te trekken teneinde een rapport
te doen samenstellen omtrent de huidige behoefte in de
gemeente Vorden op het terrein van de sport. De Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten zal zich belasten
met het opmaken van een dergelijk rapport. In dit rap-
port, dat nog dit jaar zal uitkomen, zal ruime aandacht
worden besteed aan de huidige en toekomstige behoefte
de daaruit voortvloeiende financiële konsekwenties, sub-
sidiemogelijkheden, instelling van een sportraad etc.
Een tweede positief punt van de sportkommissie is het
hesluit om over plm. 6 weken een gids uit te geven met
o.a. de adressen van de dagelijkse bestuursleden van de
diverse sportverenigingen etc. Het ligt in de bedoeling
dat elke nieuwe inwoner van Vorden een dergelijke gids
krijgt aangeboden, terwijl bovendien de gidsen (oplage
5000) huis aan huis gratis zullen worden verspreid. De
kosten nemen bovengenoemde acht verenigingen voor
hun rekening.

PIUMJRAMMA

En voor a.s. zaterdag staat er dan de gezamenlijke
sportdag op het programma, dat zich deels op het ge-
meentelijk sportpark en deels in het zwembad zal af-
spelen. De motorclub De Graafschaprijders neemt de
reklame voor haar rekening, maar kan verder vanzelf-
sprekend niet met de motoren op het terrein terecht.
Hetzelfde geldt ook voor de landelijke rijvereniging De
Graafschap met dit verschil dat het hier dan om paar-
den gaat.
Om 14.00 uur vindt de opening van deze sportdag plaats
door waarschijnlijk de wethouder van sportzaken in
Vorden. Verder ziet het programma er als volgt uit:
14.15 uur Eerste manche touwtrekken (de touwtrekver-

eniging Medler neemt het dan op tegen een
team bestaande uit spelers uit het buurtschap
Delden).

14,30 uur Demonstratie verzorgd door de gymnastiek-
vereniging Sparta.

14.50 uur Tweede manche touwtrekken tussen dc/.elfde
teams als de eerste manche.

15.00 uur Eerste helft voetbalwedstrijd tussen de eerste
elftallen van de zaterdagafdelingen van Vor-
den en Ratti.

15.30 uur Volleybalwedstrij*^^ tussen de dames en he-
renteams van de volleybalvereniging Dash en
Wilhelmina uit Zutphen.

l <>.00 uur Tweede helft voetbalwedstrijd Vorden-Ratti.

16.35 uur WaterpolowetlstrncVtussen de herenteams van
Vorden en AZC

rncVtu

W
Plm. 17.00 uur zal het einde zijn van deze door ieder-
een gratis b/ j te wonen sportdag. De organisatoren heb-
ben goede hoop dat Pluvius het deze dag zal laten af-
weten.

Raadsvergadering
der gemeente Vorden

De beer
Van tl e Wall Bake
heeft de raad
van Vorden
medegedeeld
als wethouder
Ir zullen

aftreden

• iad van de gemeente Vorden kwam dinsdagavond
in openbare vergadering bijeen. Afwezig met kennis-
geving was de heer Overbeeke.
Na de opening door de voorzitter werd allereerst het
woord verleend aan de heer Van de Wall Bake. Deze
deelde in een korte toespraak mee dat hij wegens per-
soonlijke omstandigheden alsmede drukke werkzaam-
heden elders, niet meer in staat was om langer het wet-
houdersschap naar behoren te kunnen waarnemen. Bin-
nen korte tijd (ca 3 weken) hoopt spreker wel meer
hierover te weten.
Diverse raadsleden namen op dit punt het woord waar-
in alle sprekers zich uitdrukten dat het zeer spijtig was
dat de heer Van de Wall Bake tot dit besluit is gekomen
hoewel men wel begrip had voor zijn argumenten, wat
ook door voorzitter Van Arkel werd benadrukt, kwam
het besluit van de wethouder hen wel wat onverwacht
uit de lucht vallen. De heer Van de Wall Bake blijft wel
raadslid voor de VVD.
Nadat alle ingekomen stukken voor kennisgeving wa-
ren aangenomen werd een uur lang gepraat over het

benoemen van een drietal kommissies voor advies, ui t
te brengen aan het kollege van B & W. Uiteindelijk
werd met algemene stemmen het voorstel van B & W
aangenomen t.w.
De instelling van een vaste Kommissie voor financiën
en belastingen met als leden mevrouw M. van der Heide-
van der Ploeg en de heren G. Bogchelman, J. W. M.
Gerritsen en W. B. J. Lichtenberg met als voorzitter
wethouder mr R. A. van de Wall Bake.
Een vaste kommissie voor openbare werken en gemeen-
te-eigendommen met als leden de heren J. Bosch, J. W.
M. Gerritsen, A. G. Mennink en R. J. van Overbeeke,
met als voorzitter wethouder G. J. Bannink.
Een vaste kommissie voor ruimtelijke ordening en
grondaankopen, met als leden M. H. Gotink, G. Koer-
selman, Z. Regelink en H. Tjoonk met als voorzitter
wethouder G. J. Bannink.
De overige agendapunten gingen alle vlot onder de ha-
mer door. Zo besloot de raad zonder hoofdelijke stem-
ming tot wijziging van uitkerings- en pensioenverorde-
ning van de wethouders van Vorden, zulks in verband
met het inwerking treden op l oktober 1971 van de
wet van 6 mei 1971 tot herziening van het echtschei-
dingsrecht.
Verder werd besloten tot vaststelling van een verorde-
ning tot heffing van een baatbelasting in verband met
de verharding van de weg Het Stapelbroek.
Voorts werd een gemeentelijke garantie verleend aan de
heren O. Wempe uit Zutphen en de heer J. Brunt uit
Rijssen voor de door hen te sluiten hypothecaire geld-
lening t.b.v. woningbouw.
De verordening op het beheer van het grondbedrijf wel-
ke in de raadsvergadering van 25 mei jl. werd vastge-
steld, werd gewijzigd.
Met de Ned. Spoorwegen werd een overeenkomst ge-
sloten inzake modernisering van de bevloering van de
overweg in de Eikenlaan, waarbij de bevloering van
bielzen werd vervangen door een bevloering van be-
tonplaten waarmee een bedrag van ƒ 11.400,— was ge-
moeid.
Voor de afdeling sociale zaken, onderwijs en personeels-
zaken werd een bedrag van ƒ 2.500,- gevoteerd voor
de aanschaf van een rekenmachines.
Op advies van de inspekteur van de volkshuisvesting
te Arnhem, waarin deze mededeelde dat de onderhavige
woning (Het Hoge 57) voor verdere bewoning onge-
schikt is, werd genoemde woning door de raad onbe-
woonbaar verklaard.

Voor een verdere uitvoering van het bestemmingsplan
Boonk o.a. wegaanleg en woningbouw, besloot de raac
tot aankoop van het pand met grond (Zutphenseweg 60
van de heer H. Schotsman voor een totale koopsom var
ƒ 27.000,—-. Eveneens werd voor bovengenoemd doe
aangekocht de woningen Zutphenseweg 62 en 64 me
grond van de heer J. W. Bijenhof voor een koopson
van ƒ 35.000,—, terwijl aan genoemde heer Bijenho
werd verkocht een stuk bouwterrein aan Het Vaarwerk
voor bouw van een woonhuis voor een bedrag van
ƒ 77.220,—.
Vervolgens werd goedgevonden het financiële jaarver
slag over 1970 van het Sociaal Werkvoorzieningsschap
regio Zutphen.
Bij de rondvraag beantwoordde de voorzitter enige doo
enkele raadsleden gestelde vragen en deelde vervolgen
mede dat een rijwielpad zal worden aangelegd langs di
westelijke Rondweg vanaf de Zutphenseweg.
Als vaste datum voor het houden van raadsvergaderin
gen werd vastgesteld de laatste dinsdag van de maand
De heer Mennink wees op het slechte uitzicht bij Kars
senberg aan de Zuphenseweg, de heer Koerselman vroeg
inlichtingen over het centraal antennesysteem en ove
het rijden van auto's komende van het marktplein door
de Kerkstraat in de richting van het GTW-station. Spre
ker noemde dit een gevaarlijke situatie.
Wethouder Bannink ontried de heer Koerselman dit in
verband met het feit dat veel ouden van dagen die naar
de kerk gaan juist in de Kerkstraat uit hun auto's stap
pen.
Mevrouw Van de Heide-van de Ploeg wilde een lan:
breken voor de Vordense huisvrouwen om eieren op de
markt te kunnen kopen en vroeg of de Marktkommi.ssk
door B & W hiervan op de hoogte kon worden gesteld
Een en ander zal door B & W onder ogen worden gezien

Augustus 1971

De juffer van de
televisie^

Zoo af en toe zie'k eur nog es weer - de juffer woar ak
mien vrogger al es liluk heilig op emaakt hebbe. N
onthollen kan'k slech, ik nuume eur altied moar „d<
juffer van de televisie". A'k eur toe had kunnen sprek
ken ha'k eur de kaste ui^«ègd. Dan ha'k met de voei
op toafel eslagen en cze^^ ,,Toe gekke toete da'j d'r
goat, i'j proat nou al zoo lange veur de televisie, we'
nou nog neet wa'j zeggen of zwiegen mot ! ?"
Et was d'r dan ok noa. Zie had 'r weer es eene uut
evroagd, en die man had eur netjes en verstandig ant
woord egeven. Toe bedanken ze um en zei vriendeluk
,,U heet wel „De Boer" maar hebt zich nochthans ali
een heer gedragen !"
Toe wier ik gewoon mieterig. 't Was net of ze doarme
zeggen wol: ,,Gelukkig bu'j gien echte boer, want dal
volk doar ku'j van alles van verwachten !" Dat mot een
boer dan moar anheurn. En zoodoende ha'k eur de kaste
uutveègen willen.
Toch moar goed da'k 't er gien kans veur hadde, zukke
dinge doar mo'j eers een nach oaver sloapen. D'n an-
d'ren dag is et al lange zoo slim niet meer.
'sAovends in bedde, toe'k half in d'n dommel wazze
leet mien ,,bettere ik" zich heurn. Vroeg mien of ik hier
wel heelemoale in mien rech stonne. Ik mos denken an
den domeneer, die van een boerinne te heurn kreeg dal
ze et zoo bes etroffen hadden met den ni'jen school-
meister. Dat was toch zo'n geschikte keerl, ,,heelema
niks gien meneer !" Doar kon ,,meneer" et met doen
Misschien vuulen den domeneer zich zelf ok wel een
meneer.
At de minsters of andere „hoogen" wat zuunig uuteval-
len bunt, wodt ze al gauw veur .kruideniers" uutemaakt
Net asof die mensen iedereene tekot doet. Ok niet fijn
veur die luu umdat altied weer te motten heurn.
En dan de schoolmeisters. Eene die oaveral wat van te
zeggen hef en et um een hoar better wet, krig al gauw
te heurn dat e zich niet zoo „schoolmeisterachtig" an
mot stellen. Dat mot die ok moar anheurn, of ze et
mooi vindt of neet. En at et geet oaver eene woar nooit
met vult te oaverleggen, dan proate wi'j al gauw van
een „eigenwiezen prokureur". Een „prokureur" zit nog
wel an de rechbanke, hoe durft de mensen et te zeggen !
Nee, wi'j zekt allemoale wel es wat, dat'r eingeluk niet
bi'j deur kan. Nou loat „de juffer van de televisie"
kletsen wat ze wil, ik goa mien niet weer opdraaien.
De boer is in goed gezelschap: van ,,meneer", van de
,,kruidenier", van de ,,schoolmeister" en van de „pro-
kureur". Woar zouw ons dan nog drok oaver maken . . .

d'n Oom

Diploma
zwemmen
Onder het toeziend oog van de diplomaconsul, de heer
H. Velthuis en de toezichthouder, de heer T. Beek, gin-
gen in het zwembad In de Dennen te Vorden 70 A- en
B-kandidaten te water. Het bleek dat deze personen
zich onder leiding van badmeester Verstoep en mejuf-
frouw Truus Oonk goed hadden voorbereid op deze proe-
ven, want allen slaagden.
Onder het toeziend oog van de heer Wilgehhof wei-den
in het zwembad In de Dennen de zwemexamens E en F
gehouden. De beoordelingskommissie bestond uit de he-
ren De Gruyter en Verstoep, terwijl de kandidaten wa-
ren voorbereid door badmeester Verstoep en mejuffrouw
Truus Oonk. Van de 24 E-kandidaten slaagden er 12,
terwijl van de 6 F-kandidaten er niet minder dan 5 met
goed gevolg de proeven aflegden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst
ZONDAG 29 AUGUSTUS

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. L. J. C. Visbeek (cm. pred. te Vorden)

10.00 uur ds. L. J. C. Visbeek (em. pred. te Vorden)

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. P. A. Bohlmeijer van Eefde-Gorssel

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrfldag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346 b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

l schildpad; l bruine padvindersportemonnaie met knip-
sluiting waarin goudkleurig schakelkettinkje; l witte
bromfietshelm waarover een zwarte streep; l donker-

roen nylon kinderjack met capuchon; 1 zwarte herders-
hond, teef, met gele halsband; l ronde witte kinderpor-
temonnaie met inhoud; l bruine tabakszak; l heren-
polshorloge met blauwe wijzerplaat zonder band; l etui
met autokontaktsleutels van Volkswagen; l damesbril;
l blauw bont kinderbadpak; l groen leren hondenriem;

zonnebril met zwart montuur; l karton met 12 pico
•asaanstekers.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
roepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-

den, telefoon 05752-1230.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
HAMBURGERS QQ

3 stuks nu \JO

MAGERE SPEKLAPPEN -IfQ
500 gram nu l/O

SCHOUDERKARBONADE OOO
500 gram £\7 O

Herschi

UP DRANK
69

elke 2e fles

35

Gezinsfles

APPELSAP

75

elke 2e fles

39

Gezinsfles

JUS

d'ORANGE

van 98 voor
i

79

Grote fles

ADVOCAAT

van 450 voor

398

Wegwerp-
verpakking

SHERRY
liter voor

slechts

499

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

298

398

BOERENMI rWORST

150 gram 89

150 gram 59

150 gram 89

100 gram 79

PJOER

VRUCHTENGEBAK
6 STUKS VOOR

CLOSETPAPIER
4 in een van 110 voor

PAPIEREN ZAKDOEKJES
6x10 van 105 voor

SCHUURPOEDER
Ajax van 59 voor

BRILLO SOAPPADS
dubbelpak van 188 voor

LYDIA HAARLAK
grote spuitbus van 298 voor

ITALIAANSE
TOMATENPUREE

ANANAS
]/2 literblik

6 blikjes

van 98 voor

85

89

45

169

225

89

79

Div. soorten

v. Doorn

KO&JES

nu per zak

8ê

Pak a l O stuks 5 rollen

PINDA-
UFRUITMIX^KOEKEN

van 109 voor van 100 voor

89 L 89

Kwatta

KINDER-

REEPJES

10 stuks

79

Grote doos

KERSEN-

BONBONS

voor slechts

198

DUBBELPAK ROODMERK

PCD KOFFIE
FIJN - GEURIG - AROMATISCH

INHOUD 500 GRAM

van 389 voor

3.49
KAASSMAAK ZOUTJES

CORNUCO 'S
GROTE ZAK VOL

Melk en pure

CHOCO-

LA AD J ES

150 gram

98

BONBONS

DE LUXE

150 gram

105

500 gram

P.C.D. ZOUTE

PINDA'S

van 169 voor

149

3/4 literpot

AUGURKEN

van 129 voor

109

2 x 200 gram

LEVER-

PASTEI

deze week

109

Groente en Fruit
WITTE DRUIVEN 198

HONINGZOETE PERZIKEN heel kg 189

JAMES GRIVE r/2kg 119

CHAMPIGNONS 200 gram 119

GOUDGELE ANDIJVIE kg 59

PANKLARE WORTELTJES 500 gram 49

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

VERMICELLI
2 x 500 gram voor 109
De kinderen zijn er dol op
NESQUICK CACAOPOEDER

busje voor 109
VANILLESUIKER
pak a 10 zakjes van 49 voor 39
WIENER KNAKWORST
jampot van 125 voor 105
P.C.D. PINDAKAAS
jampot van 119 voor 105
P.C.D. CHOC. PASTA
jampot van 105 voor 95
TEO AARDBEIENJAM

van 125 voor 98



Voor de vele bloemen en ca-
deaus die wij voor ons hu-
welijk mochten ontvangen,
onze hartelijke dank.

Jan Groot Jebbink
Dini Groot Jebbink-

Ligtenbarg
Vorden, augustus 1971
Galgengoorweg 8

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan familie,
buren en bekenden voor hun
deelneming tijdens de ziekte
en bij het overlijden van
onze lieve, zorgzame moe-
der, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

HEKMINA ROSSEL
weduwe van G. W. Veenhuis

Uit aller naam:
Fam. H. J. Veenhuis

Vorden, augustus 1971
't Heegken l

Voor de vele blijken van
hartelijk medeleven tijdens
de ziekte en na het heen-
gaan van onze lieve zorg-
zame vader en opa
GERHARD GOSSELINR

betuigen wij hiermee onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
Fam. H. E. Gosselink

Vorden, augustus 1971
Raadhuisstraat 27

DOKTER LIJLOFS
IS AFWEZIG
vanaf donderdag
2 september 10.00 uur
v.m. tot zaterdag 5
september 23.00 uur
n.m.

Voor spoedgevallen neemt
dokter De Vries waar

Wie per vergissing mijn
fiets (merk Batavus) heeft
meegenomen bij de groente-
winkel van de fa Dijkerman
aan de Zutphenseweg gelie-
ve deze terug te bezorgen
bij H. J. A. Mullink,
De Boonk 25, Vorden

Wie heeft mijn witte poosje
gezien met een groen hals-
bandje met een rood etiket-
je? Gaarne bericht aan:
Oude Zutphenseweg 5 Vor-
den; voor inlichtingen 10,-
beloning

Gevraagd voor enige uren
per week 's morgens of
's middags: Hulp bij licht
huishoudelijk werk.
Barones van Dorth, Huize
Medler, Vorden, tel. 6753

Gevraagd: Huishoudelijke
hulp in klein gezin te Vor-
den. Burg. Galléestraat 50,
telefoon 05752-1441
Na 16.00 uur

Gevraagd: Meisje voor hele
dagen in d<i huishouding en
die tevens bereid is opge-
leid te worden om te helpen
aan ons benzinestation. Een
dag vrij in de week.
A. J. Eykelkamp, Ruurlose-
weg 112, Vorden, tel. 6718

Biedt zich aan voor lichte
adm. werkzaamheden: 65 + -
<'r voor enkele halve dagen
p<vr werk. Brieven onder no.
21-1 bureau Contact

Jongeman, 18 jaar, zoekt:
Zit-slaapkamer of zolderka-
mer. F. Jansen Zonnebloem-
straat 24, Zelhem, telefoon
08342-1875

Onderwijzer zoekt kamer
met eigen kookgelegenheid,
per plm. 15 september.
G. Terpstra, Lugtenbergweg
18, Nunspeet, tel. 03412-2608

Te koop: C.Z. 175 cc.
Kostede l, Vorden, tel. 6798

Te koop: Davonette kolen-
kachel; 2 kinderwagens; 60
liefdesromans en l zangka-
nari«> met kooi. De Stroet 4
Vorden

Te koop: Ingeschreven dra-
gende rn gedekte groot
Yorkshire zeugen en jonge
beren. D. Lettink, Lieferink-
weg 3, telefoon 05753-1526

Gevraagd: Huiswerk, liefst
schrijfwerk, sorteerwerk of
typewerk. Brieven onder no.
18-1 bureau Contact
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Inplaats van kaarten

JAN WOLTERING
en
GERRIE EBBERS

Wij geven kennis van ons voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op zaterdag 28 augustus a.s.
om 11.30 uur in de Callixtuskerk te
Groenlo.

Vorden, Het Hoge 40
Groenlo, Eibergseweg 4
augustus 1971
Toekomstig adres: Het Vogelbosje 4, Vorden

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

KMKXOWIlOl^^

T. LEUNK
en
J. G. LEUNK-7WEVER1NK

hopen op zondag 29 augustus met hun kin-
deren de dag te herdenken waarop ze 25
jaar geleden in de echt zijn verbonden.

Lochern, augustus 1971
Molenweg 2

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 4 sep-
tember van 14.30 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

HEKMAN KEGELINK
en
WILLEMIEN ESKES

hopen op woensdag l september 1971 te
gaan trouwen.
Ons huwelijk zal om 14.00 uur gesloten
worden in het gemeentehuis te Warnsveld.

Om 14.30 uur zal de kerkelijke bevestiging
en inzegening plaatsvinden door ds. H. Y.
Talens in de Ned. Hervormde kerk te
Warnsveld.

Warnsveld, Warkenseweg 9
Almen, Velhorst F 6
augustus 1971
Ons toekomstige adres is:
Warkenseweg 11, Warnsveld (post Vorden)

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in hotel ,,De Hoofdige Boer" te
Almen.

Inplaats van kaarten

HENK SNELLINK
en
RIEK VRTJGGINK

hebben het genoegen, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden op vrijdag 3 sep-
tember om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, augustus 1971
Bekmansdijk 4 / Deldensebroekweg 3
Toekomstig adres: Bekmansdijk 4, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

j

Wir teilen im tiefen Trauer mit, dass unser lieber
Stiefvater, Onkel und Verwandtc

KaLMaN VON KONKOLY THEGE

Ungarischer Königlicher Hussarenoberst
Ehrenritter des Deutschen Johanniterordens

in seinen 92 Lebensjahr am 19. August 1971 seine
edle Seele dem Schapfer zurückgegeben hat.

Die Beerdigung hattet statt gefunden am 23. Au-
gust am „Algemene Begraafplaats" in Vorden,
neben seine geliebte Gattin.

Vorden, „De Wehme" 1971
Budapest, Meszölyutca 4 Budapest 11

lm Namen der Familien in Ungarn
Konkoly Thege,
Beliczay,
Kontur,
Bezuk
Szaszy

Adverteren doet verkopen

Bloed geven is
leven geven.
Geeft daarom 6 sept. a.s,

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Auto verzekeren ?
Uw adres:

De Oude Haagse
van 1836
Bij ons kunt u de premie maandelijks
betalen. Dus daarom:

De Oude Haagse van 1836,
de maatschappij voor al uw
verzekeringen.

Agent: C. Dekker
Storm van 's Gravesandestraat 7 - Vorden

4 PAKJES SPAR MARGARINE 149
l BLIK SPERZIEBONEN van 89 voor 79

500 GRAM JONGE KAAS 259

GRATIS WASHANDJE BIJ 4 STUKKEN CADUM ZEEP

150 GRAM HAMKAAS 89

l DOOS POETSWATTEN van 245 voor 125

3 PAKJES /O-KLAAR PI DDING 98

FLES SPAR SLASAUS 155

10 SINAASAPPELS .. 198

r/2 KILO JAMES GRIEVE 98

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Inschrijving danslessen
INSCHRIJFGELD ƒ 3,—

Wij hebben ook clubs voor ge-
huwden en voor oudere jonge-
lui vanaf 18 jaar.

DANSSCHOOL

M. J. Kroneman
Telefoon 1467

Bakkersvakantie
Bakkerij Hartman
van 30 aug. tot en met 11 sept.

De gezamenlijke bakkers

UIT!

GOED VOOR U

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

ziet elke vrouw
anders
en inaakt daarom een nieuw elastisch broekje van

/.acht katoenen badstof in vele kleuren

Certiform Frotte
Elastisch katoen niet badstof struktuur, alle maten

F 4.50

Fruitteeltbedrijf Medler
START HA A K

verkoop van fruit nu !!

James Grieve
HEERLIJKE HAND- EN

MOESAPPEL

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

Fruitteeltbedrijf Medler

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD VORDEN

HERFST- MODE
op Europees niveau

NU REEDS KUNT U TIW KEI S
MAKEN UIT TALRIJKE NIEUWE
MODELLEN

WULLINK
Vooraan in Schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Blaupunkt

TV
Ie klas reparatie-inrichting

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

Profijt
aanbieding

Roestvrijstalen

BROOD-
TROMMEL

met schuifdeksel

Normale prijs
ƒ 28,50
nu met schoon-
heidsfoutje

19,95
zolang er voor-
raad Is

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Er is brood -

nodig bloed

nodig.

Help helpen.

Maandagavond 6 sept. a.s,



Bezoekt de Grote BAZAR
vele prijzen

MUZIEKVERENIGING

Concordia

VRIJDAG 27 AUG. VANAF 19.30 UUR

ZATERDAG 28 AUG. VANAF 14.00 UUR

in Hotel 't Wapen van Vorden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLDBKOUSEN, -SIIIKTS EN

SHORTS, VOETBALLEN.

BEENBESCHERMEUS, (SPOKT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

WEEKEND-AANBIEDING:

Terlenka
Weekenders

Uw adres:

moderne snit, leuke dessins.
Alleen uit weekend

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

De Zilvervloot
Verstandige tieners kiezen het Ideaal Spaarphm 'De Zilvervloot'
bij de Raiffeisenbank. Ben je 15 geweest en jonger dan 21 jaar, dan

icmcn aan de/e g u n s l ü - ding. Minimaal
f 30,— en maximaal l' 3(K),— per j aa r sparen. Als'ic dal 7.es jaar
volhoudt ontvang je als kroon-op-
het-spaarwerk een premie van
10% over het to ta le gespaarde
bedrag, vermeerderd melde
a a n t r e k k e l i j k e bankrente. Het
is ook mogelijk langer dan
zes jaar te sparen. Na l> jaar
bijvoorbeeld kun r

l i j k een bedrag van
700,- bere iken .

Kom eens een folder met
uitgebreide inl icht ingen
halen!

Varkensfokdag
TE RUURLO

2 september a.s.
TERREIN GROENLOSEWEQ
AANVANG 10.00 l l K

Grote aanvoer en 0111 plin. 1:5.00 uur
demonstratie van KI-beren

GEVRAAGD:

net Winkelmeisje
hoog loon, 5-daagse werkweek

SLAGERIJ M. KRIJT
Dorpsstraat 32 - Telefoon 05752-1170

RAIFFEISENBANK
iVORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

Nieuwe
meubelw ?

U WEET HET AL REEDS

VOOR MEER KEI S EN
VOORDELIG IN PRIJS N A A K

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

A.S. /OM)A<; 2» AUGUSTUS

Vorden 1
Klein Doch tere n 1
Opjj^fc Gemeentelijk Sportpark
te broden

Aanvang 14.30 uur

Nutsbibliotheek
Met ingang van SEPTEMBER yjjn
de openingstijden weer NORMAAL
nl. elke vrijdag van 15.30-17.00 uur en
UKOO-20.00 uur.

Iedere vrijdag weekmarkt

27 aug. Bazar muziekvereniging Concordia
28 aug. Bazar muziekvereniging Concordia
29 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd
l sept. Ledenvergadering KPO
3 sept. Medlerfeest groot amusements-

programma
4 sept. Medlerfeest volksspelen en dansen in de

grote feestsalon
5 sept. Medlerfeest VARA-drive-in discotheek
6 sept. Bloedafname-avond van het Ned. Roode

Kruis in de Landbouwschool
10 sept. Oranjefeest Wildenborch
11 sept. Oranjefeest Wildenborch
12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd
17 sept. Bloemententoonstelling Nutsfloralia in

het Nutsgebouw
18 sept. Bloemententoonstelling Nutsfloralia in

het Nutsgebouw
18 sept. Avondwandeling Linde
24 sept. Volksfeest Luide
25 sept. Volksfeest Linde
14 okt. KPO-demonstratie-avond
8 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden in

café-rest. ,,'t Wapen van Vorden"

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 gratis bij deze rubriek geplaatst.

Doordat onze leverancier van
sort<H>r<le palm een overschot herft
aan zuiver

gecreosorteerde
palen 140/6

kunnen wij u deze zeer voordelig
aanbieden.

Niet voor ƒ 1,16 per stuk inklusiet
maar voor slecht N

f 0,95 per stuk incl.

V.L.C.

De Graafschap
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden

Betontegels
30 x 30 cm 55 et per stuk
40 x 60; 50 x 50 grijs ƒ 2,80 p. stuk
40 x 60; 50 x 50 rood ƒ 3,25 p. stuk

Gewassen Grïnttegels
40 x 60; 50 x 50 cm ƒ 3,95 p. stuk
Alles uit voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Er is al een

ERRES voor f 599,

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GEVRAAGD:

opperman
BOUWBEDRIJF

Rondeel
Ruurloseweg 42, Vorden, tel. 1479

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

VOOR...

Wapen- en sporthandel

Maftens
sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Hangkettingen en
gegalvaniseerde stulroosters
H. Havekes, Lindesow.
telefoon 6621

Te koop: Jonge konijnen;
jong hondje rn aardappelen;
tevens opgaat' voor winter-
opslag. B. Wunderink, Ruur.
loseweg S.r>, Vorden. tel. 6735

Vrijdagmiddag en
zaterdag:

l BOS

FLEURIGE

CHRIJSANTEh

1.45
BLOEMISTERIJ

WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 - Vorden

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poeliersbedrljf

Rossel
Hengeloaeweg 69

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Wcnlcn Krancnbarg
Enkweg bij NS-station

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEU N E - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

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

Poco ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart er. yrys

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

DANSLESSEN
SAMENKOMST
LEERLINGEN

'/,;\n\ Schoenaker 'JS au
8 uur;
zaal Lu<l -uw Vin-
akker 29 aug. 11 uur v.m.

Opvorderden worden
ook verwacht vol-

is afspraak

T.A.Houtman

N. V. MU. Eigen
woningbezit
"Gelderland,,

BIM M M I ; N :
aan de Troelstralaan gaan wij ecu aan ta l royale
dubbele woningen bouwen. Met 4 slaapkamers,
garage en CV.

DIEPEMIEIM:
aan de Schimnie lpenninek.s tn ia . t hebben wij een
vrijstaande woning in aanbouw. M e <'n
CV. Koopsom ƒ 66.900 kk.

DRIEL:
aan de Casimirstraat hebben wij een a a n t a l royale
woningen met garage en CV in aanbouw. Een-
zelfde woning hebben wij gebouwd aan de Nar-
cissenstraat te HETEREN. Drie! krijgt een /eer

ie verbinding - door een nieuw aan te leggen
- met. Arnhem en Wageningen. Koopsom per

woning vanaf ƒ 73.200,— kk.

EERBEEK:
aan de Locnenxeweg hebben wij riante woningen
in aanbouw en waarvan nog l woning vrij is.
Koopsom ƒ 77.800 kk.

GAANDEKEN:
aan de F. Bultstraat gaan wij l woningen onder
één kap bouwen in de premiesektor. Ka m misprijs
per woning bedraagt vanaf ƒ 52.105,—.

HENGELO (J:
aan de Hofstraat hebben wij weer dubbele woning
in voorbereiding (de vorige zijn reeds verkocht !
Gegadigden raden wij aan zich nu reeds te mel-
den.

TERBORG:
aan de Kon. Wilhelminastraat hebben wij de he l f t
van een dubbele woning (in aanbouw) te koop.
Koopsom ƒ 61.000,— kk.

Vraagt inlichtingen ! Zijn gratis en
vrijblijvend ! Ons kantoor is zater-
dagsmorgens ook geopend ! ! !

DIEREN - SPOORSTRAAT 42a - Tel. 08330-4053
b.g.g. 4568

BLOEMSCHIKKEN
De bloemschikkursus van Nutsfloralia mag zich in ecu
enorme belangstelling verheugen. Liefst 33 dames ne-
men er aan deel, wel een bewijs dat de kursus in ren
behoefte voorziet. Zoals bekend worden de lessen ver-
zorgd door de heer W. Hol uit Zutphen.
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Tweede blad Contact
jaargang no. 'J l

RECTOR
P. PANS
VERLIET
VORDEN

\vas al enige tijd onofficieel dat rector Rodulphus
n de Christus Koningkcrk te Vorden zou

gaan vertrekken. Vanwege gezondheidsredenen is hem
thans op zijn eigen verzoek door de aartsbisschop van

• ! i t , kardinaal Alfrink, op de meest eervolle wijze
ontslag verleend als parochieherder te Vorden. Hij zal
in Maastricht assistentie gaan verlenen in de parochie
van O.L. Vrouw Sterre der Zee.

•etor is vorige week naar zijn nieuwe standplaats
•>kken. De thans bijna 400 zielen tellende Vordensc
l i i e ( 12.r> ge/innen) zag hem slechts node vertrek-

in de meer dn n zes jaar veel tot stand
<:ht . Allerlei akties zette hij op touw om de beno-

'i, altaarbenodigdheden e.a. inventaris
> mnen aanschaffen. Hij richtte ren dameskoor op

voor de opluistering van de diensten • het inte-
isen van deze tijd '

De tuin waren

niet van een leien dakje want in janu;
:ijn parochie een enorme katastrofe toen ten;

f aan de oliestookinstallatie

kerk van binnen met een laag vette roet werd bedekt.
Dankzij een grote aktie, waaraan alle gezindten in
Vorden meehielpen, slaagde men er in om de financiële
middelen bijeen te krijgen en kon de kerk weer geheel
worden opgeknapt.
In de afscheidskerkdienst heeft de nestor van het R.K.
kerkbestuur, de heer Th. J. F. Bijen namens de parochie

Afscheidswoord gesproken. Hij dankte daarin de
icdor voor de zorg en toewijding en zijn nauwgezetheid.
Hij wees er op, dat juist verleden week de voorgevel
van de kerk kon worden opgesierd met het symbool
van Christus Koningschap waarvoor de hele parochie

;a.rd. De heer Bijen wenste hem in Maastricht
waar hij geboren is, een welverdiende rust toe.

De Vordense parochie zal, naar we vernamen, nu wor-
-, i - le id door de huidige overste van het Franciscaner-
ter in de Kranenburg, pater Sutorius of m. Deze zal

wel in het klooster blijven wonen. Het is de bedoeling
dat de nieuwe pastorie tege^^er de Christus Koning-
kerk te Vorden, waarin rector Pans verleden jaar zijn
intrek nam, door het bisdom zal worden verkocht.

Motorsport
AI) RIDDERHOF EN WALTER JANSEN KAMPIOEN
/IJSPANCROSS VAN NEDERLAND BIJ DE
JUNIOREN

Met nog twee wedstrijden te rijden zijn Ad Ridder hof
en Walter Jansen nu al kampioen van Nederland bij de
junioren zijspancross. Beide rijders zijn lid van de Vor-
dense motorclub De Graafschaprijders. Hierdoor komt
De Graaf scha j 'pnieuw in het middelpunt der be-

stelling te staan, niet in het minst doordat Bart
Notten (ook lid van deze vereniging) tcsamen met Ri-

.ubbers wereldkampioen motorcross (zijspan) werd.
Lubbers, lid van de Lochemse motorvereniging, staat bo-
vendien ook als lid bij De Graafschaprijders ingeschre-

•

Dammen
BENNIE SMEENK EN WIM WASSINK EERSTE EN
TWEEDE TIJDENS INT. SNELDAMTOERNOOI

Bennie Smeenk uit Ruurlo en Wim Wassink uit Vor-
den (beiden lid van de Vordense damclub DCV) zijn tij-
dens een internationaal sneldamtoernooi in Schijndel
uitstekend voor de dag gekomen en werden i
te en tweede.
In de finale leek het er op dat Wim Wassink zijn te-

nnie Smeenk zou kloppen. De Vordenaar
li ter in tijdnood" zodat Smeenk een nederlaag

juis t ont '

Voetbal
VORDEN VERLOOR „FREUND8CHAFTSSPIEL"
TEGEN DORTMUND MET 7—4

eerste zatercla op het üjk sport-
te Vorden een gezellige drukte. Op die middag

de nl. een veteranenelftal van Vorden (dat nor-
in de kompetitie als Vorden 6 uitkomt) tegen de
Herrenmanschaft" Sus Nette uit Dortmund.

;;ers bleken over een hardwerkende ploeg te
ukken met bovendien enkele technisch begaafde

spelers. Meeds na tien minuten was de stand O—l toen
de buitenspelval (die Vorden in deze ontmoeting veel-
vuldig hanteerde) niet funktioneerde. Nadat de stand op

ikte het Vorden om tegen t.
waarna Dijkman een 2 2 ruststand liet aanteke-

l i . - l f ï werd er lustig op los gescoord. Tot
aan 3 - 3 ging de strijd gelijk op, daarna liepen de Duit-

lit tot 7 —3, waarna uiteindelijk de eindstand 7—4
werd bereikt.
Voor de aanvang werd het gezelschap in de kantine
welkom geheten door de voorzitter van Vorden, de heer
J. Koster. Deze wees er op dat het voor de eerste keer

• ; de oprichting is voorj^kmen dat een elftal van
Vorden tegen een buitenlander club speelt. Als aanden-
ken aan deze ontmoeting bood de heer Koster een stan-
daard aan. Vorden kreeg op haar beurt ook een fraaie
standaard aangeboden.
Na afloop van de ontmoeting werd een koffietafel aan-
geboden, wtaarna het tot rond de klok van twaalf „Kom-
mers" geblazen was. De gasten werden bij de spelers
ondergebracht.

Zondagmorgen kwam het gezelschap weer op het sport -
park bijeen. Akkordeonist Fiffi ontlokte nog eenmaal
fraaie tonen uit akkordeon, waarna het Duitse gezel-
schap tegen half drie in opperbeste stemming afscheid
nam. Het ligt in de bedoeling dat Vorden volgend jaar
een tegenbezoek aan Dortmund gaat brengen.

EERSTE PRIJS VOOR VORDEN OP GROLSE
KERMISTOERNOOI

Het is Vorden l gelukt om het zgn. Kermistoernooi van
Grolse Boys te winnen. De Vordenaren kwamen zondag
eerst uit tegen Longa uit Lichtenvoorde. In de eerste
helft was Longa sterker. Desondanks nam Vorden de
leiding toen Nijenhuis een penalty wegens hands benut-
te. Vijf minuten later was de balans weer in evenwicht.
Een toegekende vrije schop werd dwars door de „muur"
geschoten l—1. Vlak voor de rust scoorde de rechtsbui-
ten met een keihard vleugelschot het tweede doelpunt.
In de tweede helft kwam een herboren Vorden l binnen
de lijnen, dat vooral in konditioneel opzicht beter voor
de dag kwam. Na een kwartier werd het 2—-2 door een
doelpunt van Nijenhuis. De geelzwarten bleven aan-
dringen hetgeen in de 20e minuut resulteerde in een
.3 2 voorsrpong door een doelpunt van Koster. Drie mi-
nuten voor tijd bracht Buunk de eindstand op 4—2.

In de finale kwam Vorden uit tegen DEO uit Borculo.
Na aanvankeijlk een gelijkopgaande strijd was het
Buunk die de stand op l—O bracht, na eerst de rechts-
back en keeper omspeeld te hebben. Aanvallend kreeg
DEO weinig kans tegen de hechte Vordense defensie.
Speciaal de gebroeders Besselink en Holsbeke speelden
een sterke partij. In de tweede helft was Vorden aan-
vallend opnieuw gevaarlijker. Uit een door Hendriksen
genomen vrije schop kopte Nijenhuis tegen de paal, ter-
wijl l l uit een vrije schop tegen de lat schoot.
Verdedigend hield Vorden het „zaakje" goed in handen.
i ' e t bleef zodoende 1—0 en mocht aanvoerder Hendrik-
sen na afloop een fraaie wisselbokaal plus een herin-
neringsbokaal in ontvangst nemen.

VORDEN SPEELDE GELIJK TEGEN GORSSEL

Ter voorbereiding op de kompetitie speelden de eerste
elftallen van Vorden en Gorssel donderdagavond op het
gemeentelijk sportpark te Vorden een oefenwedstrijd.
De thuisclub speelde in deze ontmoeting met een vijftal
junioren in de gelederen die een redelijke wedstrijd heb-

espeeld. Met name doelman Ten Have stopte enke-
le goede schoten. Het was overigens geen al te

1de wedstrijd. De thuisclub was niet sterker doch
aanvallend wel gevaarlijker. Na een kwartier spelen
werd het l—O toen Nijenhuis de bal goed voorzette en
Eggink inschoot. Tien minuten voor de rust bracht
Gorssel de stand in evenwicht toen het een penalty kreeg
toegewezen wegens „aangeschoten" hands van Besse-
link. De penalty werd resoluut ingeschoten.
Na de hervatting een gelijkopgaande strijd waarin niet
meer werd gescoord en die vanwege de invallende duis-

ternis voortijdig moest worden onderbroken.
He tweede elftallen van Gorssel en Vorden kwamen
eveneens tot een gelijkspel.

VORDENSE TEAMS OEFENDEN TEGEN
BKl'MMEN

i l ' ta l van Vorden speelde zondag m -
een nuttige oefenwedstrijd tegen het tweede team van

. lummen . In de et rste helft wogen de plo
elkaar op. Aan weerszijden waren er en

kanse twee na n i e t benut werden. De stand bij
de ru 1. In de tweede helft bleek dat bij Vor-

M oj) de midvoorplaats /.ijn plaats
s i . ' i id . Met twee fraaie goals zorgde hij er voor dat

l aan het langste eind trok.
Vorden 1 e-i Sp. Urummen 4 kwamen eveneens
elkaar uit. Het werd een meer spannende dan f r a a i e ont-

die door de bezoekers met l ;; w&rö gewon-
nen.
Vorden 3 oefende t egen K a t t i '.',. l i e t werd een spel van
kat en muis die met K5 O door Vorden werd gewonnen.

INDELING VORDEN AFD. /ATERDAGVOETBAL

Het eerste elftal van Vorden (afdeling zaterdagvoetbal)
dat a.s. seb.oen voor de eerste keer aan de kompetitie
deelneemt, is ingedeeld in de 3e klas G tesamen met:
SSS E 4 (Eibergen); SKVW 3 (Winterswijk); Ratti 1;
DZC l (Doetinchem); AZSV 6 (Aalten) en Sp. Haarlo 3.

Ie elftal is ingedeeld in de 3e klas I les
SSS E 5; Oldenkotte 1; SKVW 4; Zelos 4 f Zel-

hem ); DZC ;}; AZSV 6; Sp. Haarlo 2.

P'! U IITIG INITIATIEF PIPILLENKOMM1SSIE
VOETB ALVERENIG IN (i VORD E N

De pupillenkommissie van de voetbalvereniging Vorden
een prachtig initiatief genomen om ten behoeve

van de bev/oners van het bejaardentehuis De Wehme
een voetbalwedstrijd te organiseren, die op het grasveld
voor het tehuis d zal worden. Ongetwijfeld zullen
de bewoners zich amuseren bij het kijken naar de jon-

;eneratie.

VOETBALPROGRAMMA VOETBALVER. VORDEN

Vorden l speelt zondagmiddag op eigen terrein tegen
Klein Dochteren 1. Vorden 2 en 3 spelen zondagmorgen
thuis tegen resp. Be Quick 3 en 4 uit Zutphen. Vorden 4
speelt donderdagavond tegen Vorden l zaterdagafdeling
terwijl het tweede elftal van de zaterdagafdeling zater-
dag 28 augustus in Doetinchem tegen DZC.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opt,.. <- bij:

J. H. Hilferink, telefoon IbïQ, De Boonk 39
Garage Tragter. celefoon 1256, Zi«tphens«jw 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 u'.ir op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vcrden

Voetbal
RATTI l — vios BELTRFM i s—i
Ratti zette zondagmiddag het nederlaagtoernooi voort
met een ontmoeting tegen de sterke Ie klasser Vios l
uit Beltrum. In tegenstelling tot verleden week - toen
Ratti ondanks een veldmeerderheid tegen Pax 2 geen
doelpunten kon maken - lukte het nu beter. Door een
gewijzigde voorhoede werden de kansen nu goed benut.
De thuisclub had in de eerste minuten weinig geluk om-
dat de scheidsrechter twee doelpunten - beiden van Lich-
tenberg - wegens buitenspel had afgekeurd. Na goed
doorzetten van Lichtenberg wist hij er toch l—O van te
maken met een hard hoog schot. Vios liet het er niet
bij zitten en oefende grote druk uit op de Ratti-vcr< In li-
ging, die van geen wijken wist, dankzij de goede steun
van het middentrio Th. Polman, J. Schoenaker en J.
Vreman. Na een half uur lukte het midvoor Huitink uit
een voorzet van Vreman met een zuiver schot de Vios-
goalie voor de tweede maal te passeren 2—0. Ratti ging
door. Koers knalde vanuit een dieptepass hard tegen de
paal. Vlak voor rust kon Huitink wederom uit een goed
opgezette aanval hoog in de doelmond scoren 3—0.
Ratti had na rust de opstelling gewijzigd. Heuvelink
moest vanwege een blessure worden vervangen door Bij-
en. De groen witten gaven ook in de tweede helft de toon
aan en wisten diverse gevaarlijke aanvallen op te bou-
wen. Beltrum verhoogde nu het tempo waardoor de
Ratti-defensie duidelijk in moeilijkheden kwam. Enkele
hoekschoppen leverden voor Vios geen resultaat op.
Tien minuten voor het einde reduceerde Vios de achter-
stand via een treffer van de middenvoor tot 3—1. Ratti
had haar voorsprong nog kunnen uitbouwen indien de
Vios-keeper zich niet in zo'n uitstekende vorm had be-
vonden. Nu redde hij in menige benarde situatie door
onder meer de bal voor dé voeten van de oprukkende
Ratti-voorwaartsen weg te grissen. De Rattianen kun-
nen op een goede wedstrijd terugzien en gezien het
spelpeil en het enthousiasme in het team belooft dit
veel goeds voor de a.s. kompetitie.

RATTI 1 ( /ATERDAG) — SP. LOCHUM 5 1—1

Het eerste elftal van s.v. Ratti afdeling zaterdag speelde
zaterdagmiddag op eigen terrein een oefenwedstrijd te-
gen het bezoekende Sp. Lochem 5. Hoewel Ratti door
het ontbreken van Reindsen en De Gruyter - waarvoor
A. Jeeninga en Klein Ikkink waren ingevallen - niet
volledig in het veld kon komen, werd toch een mooie
4—l overwinning behaald.
De thuisclub had in de eerste helft een overwicht; bij
de Lochemmers werd er ook aardig gekombineerd maar
tot doelpunten kwamen de gasten niet omdat net de
„finishing touch" aan de aanval ontbrak. Wesselink, die
vanuit de achterhoede de hal opbracht, drukte door tot
de 16-meterlijn en met een formidabel schot in de boven-
hoek gaf hij Ratti de leiding l—0. Hiermee brak de rust
aan.
Na rust kreeg Ratti meer scoringskansen. Klein Ikkink
schoot eerst over het doel, waarna Arendsen op de
rechtervleugel in vrije positie tussen een wirwar van
spelers een zuivere pass gaf aan de vrijstaande Dijkman
die zonder dralen het net deed trillen 2—0. Een mooie

kans voor Sp. Lochem werd niet benut doordat een pe-
nalty werd ovcrgesehoten. Een minuut later deden ze
h e t l < . i .ven v i a h u n midvoor d e s1;md e e n he t e r
aanzien 2 1. h u a l l i r .leen >te een i
speelbal \ ;>ack en R a t t i stond t u . - n al

• • • n hoge voorzet van Dijkman kon
i Ikkink ophal de eindstand op 1

palen.
Het tweede elftal van s.v. l
de in Lochem ! / > e h e m 6. De
Mat t i-reserves bewezen in d«>ze ontmoet ing hun
vaardigheid en l , l even met. •'. O h u n n < l r baas.

I N D E L I N G RATTI l IN NIEl WE KOMPETITIE

Ratti l a f d e l i - i /al in het n i .
1971-1972 weer u i t k o m e n in de 2e klas GVB afde! i
De indeling van de/,e afdel ing is enigszins
omdat e r e n k e l e nieuwe gez ich ten ) > i /.ijn. U l f l -
86 P.oys en Socii uit Vierakker-Wichmond <
deerden uit de Ie klas spelen nu .in afdeling H Viod
uit Doetinchem, dat kampioen werd, promoveerde naar
de Ie k las , t e r w i j l ool̂  Den Dam uil i door de-
gradatie plaats moest maken.

enstanders van Ratti l zijn rense
Boys, GWVV uit Varsselder-Veldhunten, Keyenb
Boys, NVC uit Nctterden, SVGG uit Megehelen, Hall,
Baakse I'.oys en KSH uit Harreveld.
De kompetitie begint op zondag 5 seplemi Haït i
is dan nog vrij. Op zondag 12 septe: t men de

e wedstrijd uit tegen Baakse Boys.

MEER-OPBRENGST TOTO HM RATTI

De toto-kommissie van de s.v. Ratti heeft in hel
lopen seizoen een mooi sukses geboekt. Ratti schaarde
zich, dankzij de akiviteiten van deze kommissie o.l.v.
de heer B. Lichtenberg, onder de grote verenigingen
voor wat betreft de volgorde n.a.v. de ingevulde kolom-
men. In totaal werden in het seizoen 1970-1971 20.762
kolommen ingevuld, waarmee Ratti van de 283 vereni-
gingen in Gelderland op de 97e plaats kwam. Dit i
stijging ten aanzien van het vorige seizoen met 9 plaat-
sen. Toen stond men als 106e geklasseerd met 20.146
kolommen. In het nieuwe seizoen zal het bondsadvies:
„Besteedt extra aandacht aan uw toto" zeker worden
opgevolgd.

Touwtrekken
BONDSKOMPETITIE VOOR DE 720 EN 560 K<;
AFGESLOTEN
De touwtrekkers van de NTB u i tkomend in de 720 en
560 kg klasse zullen zondagmiddag in Zelhem een zucht
van verlichting hebben ' . Voor genoemde kate-
gorie is de kompetitie 1971 nl. beëindigd; de/e uiterst
zware kompeti t ie» werd besloten met het 8e toernooi in
bovengenoemde klassen op hel sportterrein te Z>
waarbij de TT V Oosterwijk voor een uitstekende orga-
nisatie zorgde.
Als grote triomf»tor \s Kekveld uit Men voor-
schijn gekomen. Zij wonnen niet alleen de meeste pun-
ten in de A-klasse van de zwaargewichten maar werden

s kampioen 1971 waardoor zij deze titel, die ook in
1970 door dit achttal werd gewonnen, hadden g <

. • n l . Honderden belangstellenden volgden de wed-
strijden op de voet. In de A-klasse scheen Hem.
even een bedreiging te Vormen voor de Hengelose

maar het uithoudingsvermogen van de ka ïnpioe-
nen bleek groter.
In de B-klasse bleek Zieuwent weer van grote \<\
want geen der tegenstanders lukte het om de mannen
van Ketels in het zand te laten bijten. Neede was in
uitstekende vorm en bleek goed voor de tweede plaats
hoewel men nog maar net Jonge Kracht niet bijhou-
den kon in het algemeen klassement. De Bizons w>
hier vierde.
In de lichtgewichtklasse 560 kg ontstond er als vanouds
een fel gevecht tussen het Bokveldteam (dat al kam-
pioen was) en het Warnsveldse Warken. Met miniem
verschil won het Hengelose achttal. Wel gelukte l iet
Oosterwijk en Velswijk om Bekveld een puntje af te
pakken omdat hier een beslissing nodig bleek. Span-
nend was ook de ontmoeting tussen de beide Zelhemse
ploegen Oosterwijk en Velswijk waarbij eerstgenoemde
aan het langste eind trok 2—1.
Het Bekvcldtcam dat nu op 12 september Nederland
zal vertegenwoordigen op de Europese kampioenschap-
pen in Gothenburg, werd door Oosterwijkvoorzitter I).
Enzerink in de bloemen gezet evenals het kampioens-
team van Bekveld uit de 560 kg-klasse. Zieuwent ont-
ving eveneens vele felicitaties en bloemen van de voor-
zitter van Jonge Kracht B. Gobbink.
Tot besluit van dit geslaagde toernooi in Zelhem trok-
ken de beide kampioenen uit A- en B-klasse Bekveld en
Zieuwent tegen elkaar. Het werd een felle strijd waarbij
Bekveld na veel moeite de B-kampioenen de baas i
Op zondag 29 augustus a.s. zal de TTV Neede in de
kategoric catch, 640- en jeugdklasse het a i ook
laatste bondstoernooi organiseren.

Concordia 2 uur
lang rechtstreeks
op radio
Dinsdag 31 augustus wordt vanuit disco-bar Invention
achter zaal Concordia te Hengelo G rechtstreeks uitge-
zonden het programma „Een opvallend vrolijk gevarieer-
de visite" van de VARA. Dit programma wordt uitge-
zonden van 's morgens 11 tot 's middags l uur.
Iedereen die hierbij aanwezig is zal in de gelegenheid
worden gesteld een plaat aan te vragen voor bv. vrien-
den of bekenden. Vooral van 11-12 uur hoopt men dat
velen zich vrij zullen maken en van 12-1 uur zullen on-
getwijfeld velen hun schafttijd gebruiken om eens re-
gelrecht voor de radio een verzoek j e in te dienen.
Het programma is te beluisteren via Hilversum III.
Voor degene die hiervoor vrij nemen, of toevallig die
dag vrij hebben zal de bar nog geruime tijd na l uur
zijn geopend. De bar is vanaf 10.30 uur geopend.



DE VEELZIJDIGE NUTTIGE NOTEBOOM
JUGLANS REGIA BOMEN IN OOST-GELDERLAND
Onder de loofbornen wordt ook de noot geteld, evenals de appel «'» d<>

|>eer, de pruim ««n de kers. De noot komt evenwel niet alleen in boom-
gaarden en in tuinen bij de huizen voor, maar vooral op de kteigronden
van Zeemvsv'laanderen en ook stoelend in de klei van 's lands grote water-
stromen. (Bij Eek en Wiel aan de Rijn). De wal- of okkernoot, door T,in-
neaus Juglans régia gedoopt, is afkomstig uit Per/ië. Alleen in lo*se klei-
of leemhoudende grond, staande in liefst al/Jjdig licht, kan de noot uit-
groeien tot een zware en hoge boom (20-80 nieter). In minder goede
gronden, vooral in natte en zure bodem, blijft hij een betrekkelijk nederige
boom. (Zie de foto van de noot in winterse staat voor 's-Gravenhof in
/utphen). Deze boom is onherstelbaar ziek, aangetast als hij is door de
schimmels in de nattige grond; dat hebben de boomohirurgeii uit (jroene-
kan, de gebroeders Copijn, vastgesteld - deze noot is dan ook gedoemd

om te verdwijnen.

De noteboom zal eerder ingevoerd zijn om zijn
voedzame vruchten dan om zijn fraai en kostelijk
hout. Noten zijn als voedsel in alle tijden gewaar-
deerd. Ook bij het volk Israël, - de oude schrijver
meldt dat men: ,,Seer vele mandelen ende noten
at, mitsgaders ook de bezien der sycomore".
En de koning van Jeruzalem zegt in Prediker 2 :
5: „Ik plantte mij in mijn lusthof bomen van al-
lerlei vrucht" - daar zal ook de noot zijn plaats
hebben gekregen, want in het Hooglied („hetwelk
van Salomo is") bezingt de koning-dichter in uit-
bundige beeldspraak de schoonheid van de her-
derin Sulamith: „Wie is zij die er uitziet als de
dageraad, schoon als de maan, zuiver als de zon,
schrikkelijk als de slagorden met banieren?".
Waarna de simpele mededeling volgt: ,,Ik ben
naar de notenhof gegaan, om de groene vruchten
van de vallei te zien".
Heeft men de boom aanvankelijk om zijn vruchten
erkend, later kreeg men er nog een andere kijk
op. Men zag dat zijn houtsoort bijzonder hard,
elastisch en duurzaam was, dat het zich alzowel
prachtig laat politouren en dat het boeiend van
kleur en tekening is.
Men kreeg oog voor de stille pracht van dit hout:
voor het vlammend uiterlijk van het wortehioten:
een vuur dat niet verteert. Zoals de dichter in een
héél ander verband, maar ook hier toepasselijk,
zegt: „een brandend bos dat als een oven blaket
en door so groten vier tot asse niet geraket".
Een paarsachtigbruine gloed: (Amerikaanse no-
ten), streperig-fijn van tekening: (Frans en Duits
noten). Of de maroonrode pracht van Turks of
Perzisch wortelnoten, dat vanwege het transito-
land, Italië, ook wel Italiaans noten wordt ge-
noemd. Vooral van het wortel - notenhout maakte
en maakt men de prachtigste meubelen: kabinet-
ten, glazenkasten, chiffoniaires, bureaux-ministre,

secrétaires, theemeubels, pianokasten en park t
Maar de mens heeft niet alleen kijk op hot goede
en schone, hij is ook op minder nobele toepassin-
gen uit.

In de mobilisatietijd (1914-1918) gingen foura-
geurs en gewcermakers van het Nederlandse le-
ger rond om notebomen te requireren, omdat het
harde, niet-werkende notehout als geen andere
houtsoort geschikt is voor de vervaardiging van
geweerladen. De toenmalige eigenaar van het
kasteel Den Bramel, de agrarisch-ekonoom, Tha-
te, wist alleen zijn (Oosterse) plataan te behou-
den, zijn noteboom moest op het altaar van Mars
ten offer vallen.

De noot heeft een ruwe, diepgegrocfde stam, die
bij oudere bomen grijs wordt. Hij heeft samenge-
stelde, dofgroene, zittende ovale bladeren, oneven
geveerd, 5-10 cm lang, een groot eindblad en 6-8
gaafrandige zijbladeren, zie foto van de boom in
zomertooi. Hij komt net als de Robinia laat in het
blad; zijn bloeitijd ligt in mei; de opvallende man-
nelijke katjes hangen aan de (tweejarige) twij-
gen, de kleine vrouwelijke bloempjes komen even
tevoorschijn aan het uiteinde van de (eenjarige)
scheuten. Je zou de noot ook wel vork- of gaffel-
vormige kunnen noemen, 's Winter^^ dit vooral
heel duidelijk te zien: van de stam sneden tot in
het dunste twijgje van de top zet zich de vork-
vorm voort. Pas als de boom 19-20 jaar is biedt
hij de mens zijn vruchten aan, in elk derde (noten)
jaar overvloedig, dofgroene bolstersjjiet op won-
derlijke wijze tussen schotjes ge^l^»de blanke
vruchten. Het eten van de vruchten kunt u goed
kombineren met een glas rode port of met de uit-
muntende witte wijn van Touraine, die op de geel-
krijtige en turfachtige bodem van het departement
Loire wast: „uitblinkend in finesses, fruitigheid
en zachtheid".

A l s u toevallig een noteboom be/it dan kunnen
de blado: 'fle komen tijdens
een echte muggenzomer - en dat leek er wel wat
op na de verleden zachte en korte winter, '

Ifl in februari langs de bewoli .
re trompetten de roep van naar het noorden tn-le-
kende kraanvogels werd gehoord. Het is
smoes, maar als u de huid inwrijft met het sap van
de aromatische noteboombladeren, houdt u de
muggen wel op een afstand, - heu.s, de ind.
doen het ook !

Er zijn nog andere soorten notebomen - de zwarte
noot (Juglans Nigra -- L -) en de grijze noot
(Juglans Cinéra -L-) beide afkomstig uit Ameri-
ka - van beide zijn de noten niet eetbaar. De
zwarte noot heeft veel meer bladeren dan de wal-
noot, ook grotere, tevens gezaagd, behaard, doch
groen. De grijze noot heeft roodbiuine, behaarde
bladeren. Rest ons meldin» te maken van de
zeldzame parkboom, de vleugelnoot (Pterocarya
fraxinifolia, aldus de Franse auteur E. Spach,
1801 1879). Deze boom is gemakkelijk te her-
kennen aan de lange trossen, mannelijke 'n vrou-
welijke katjes. De vruchten: kleine htige
erwten zijn voorzien van twee vlem; dim-
mend-groene, esachtige bladeren ( iJMkl stuks)
zijn gezaagd. ^^

De noot is zoals aangetoond veel/.i hout
is het ook, mode in de bev,
Men kan het draaien, snijden, steken en ook gut-
sen, het is zelfs voor gutswerk één vai^k mooiste
houtsoorten. Het spreekt na de opso^Pung- van
bovengenoemde bewegingsmogelijkheden vanzelf
dat het ook veelvuldig voor beeldhouw- en hout-
snijwerken kan worden toegepast en dat het prijs-
houdend is.
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ALTIJD ESN BEZOER<WAARD

Doe Het Zelr Centrum - Harmsen armse
Schoolstraat 6
T/1 1486 - Vorden

iGALUX

ALUMINIUM
JALOEZIEËN

gebracht naar het ziekenhuis te Zu tp l i en .
kruising' Rondweg;-Strodi.i

• i - t s B.T.M.R. uit Vorden 1. haar
van rechts n ad.- isonenauto bestuurd door . J .H.H,
uit Vorden. Mejuffrouw R. werd lichl

FL 25.-PER M2

PLUS FL 20.-
VOOR HET MECHANISME

VERKRIJGBAAR BIJ:

Doe~Jiet-zelf Centrum
1SEN - Schoolstraat - VordenHA

Tatehon 1486

Botsing
Op de kruising Rondweg-Baakscweg te Vorden vond
een aanrijding plaats tussen een bestuurder van een
bromfiets T.A.B.N. uit Vorden en een bestelaut-
stuurd door H.G. de G. uit Doetinchem. De brom:
bestuurder werd hierbij gewond en per ambulance over-

IntNmotorraces Hengelc/G

ZONDA0 29 AUGW

aanvang 11 '"""•

43 buitenlands/ renners uit 13 landoö komen 86
maal aan start tegen alle Ni \loprijders

ZATERDAG 28 AUGUSTUS
SELEKTIEWEDSTRIJDEN
vanaf 9 uur


