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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

FOTOKRANT
55 FAMILIES NAMEN DEEL AAN GRATIS WEEKEND OP
De Fotokrant die eind september verschijnt
een succes te worden. Reeds vele
LANDGOED/CAMPING „DE WIENTJESVOORT" VORDEN beloofd
zaken en bedreven ztfn hiervoor ingeschreSinds enkele jaren bestaat er in ons land de gelegenheid om te kamperen in de schaduw van eeuwenoude kastelen, waar men ruimte, rust en sfeer vindt. De eigenaren van
een aantal particuliere landgoederen en kastelen, die samenwerken in de Vereniging
Nederlandse Landgoed- en Kasteel-Camplngs (LKC), hebben hun bezittingen opengesteld voor de kampeerder. Ze liggen op een landgoed met een aaneengesloten natuurterrein van minstens vijftig hectare of ze horen bij een kasteel of een buitenplaats,
waardoor de omgeving bijzonder sfeervol Is.
Bén van deze landgoederen die lid is van
de LKC is De WHeratrjesvoort gelegen aan de
RuiurJoseweg te Vonden, even voor de Kranenburg. In helt afgelopen weekeinde was er
voor de begunstigers van de UKC (men
heeft er plan. 450) 'n zogenaamd vr$ weekend. Ddt wordt sindis enkele jaren, elk jaar
gehouden maar dan telkens op een ander
aangesloten landgoed. Was het vorig jaar
het landgoed Eyisinga-State in Zuid-west
inriesHand (oppertvfl. 500 ha), ditmaal was
de Gelderse Achterhoek aan de beurt.
Gastiheer-Hedgenaar Fredherr E. A. S. von
Mengden en zjjn echtgenote hadden met
hium team van medewerkers aïïe moedte gedaan het de vijfflenvflftiig deelnemende families naar de zin te maken. Zij zijn daarin
buitengewoon geslaagd. Reeds vrijdag arriveerden verscMlILende deelnemers (sters)
uit het gehele land. Er was een leuk programma in elkaar gedraald met als start
de a<^tikastelentodhit.
Zaterdagmiddag slingerde een stoet van 35
auto's zich langs allerlei mooie wegen en
zandpaden langs de bekende Vordense kastelen. Freiherr von Mengden, die uiteraard
de omgieving op zijn duimpje kent, ging
zelf mee als gids. "Bij enkele kastelen kreeg
men daardoor gelegenheid om meer te zien
dan by de normale tochten, waarmee men
wel kon instemmen.

Artistiek / Romantisch
Zaterdagavond was er een gezellig samenzijn in de tot leuke bar omgebouwde kd|>pensohuur van het landgoed. „We hebben
alles zoveel mogelgk in de oude styi gelaten en alleen enkele muurtjes aangebouwd,"
aldus de echtgenote van Freiherr von Mengden. „Het is de bedoeling dat er nog een
open haand in komt en misschien later een
klein gezéMg dansviloertije."
Jong en oiud kreeg zaterdagavond nog een
plaatsje in de bar/kantine waar de heer
Van Roekel uut Zellhem (oud-Vordenaar)
prachtige dia's vertoonde over de Achterhoek met name de streek langs de Berkel.
Hij vertelde bgtzonder boeiend over de
streek en men kon zelfs een speld horen
vallen, zo stil was het.

weer schapen of koeien," aldus de voorzitter.
De heer Ramlbonnet is van oordeel dat vele
kampeerders dit juist wollen: geen lawaai,
geen schallende transistorradio's of ronkende automotoren. „We hebben ook terreinen voor „ruige" kampeerders, die genoeg hebben aan een simpele pomp midden
in het bos. In feite zfln er drie soorten
LKC-terreinen: de algemene kampeerterreinen, de natuur-kampeerplaatsen en de
terreinen met zomerhuisjes. Steeds is er de
sfeer van oude landgoederen, buitenplaatsen, monumentale huiizen of de vrfle natuur.
En met veel rust en ruimte
"
„Wö proberen ook om een redelijke behoor-

Itjke subsidie te krijgen (ojm. van GRM)
omdat we menen een bepaalde funktie te
höbben. Door onze landgoederen/kastelen
hiervoor open te stellen menen wtj dat we
een heleboel mensen er van mee kunnen
laten genieten, wat tevens ook een behoud
kan zijn om dit in stand te houden. Het begunsrtAgers/Jidmaatsclhap - het nu bereikte
aantal leden van 450 was een totale verrassing voor ons - stelt ons in staat iets
meer te doen."
De fam. Horinann uit Hilversum., die al
jaren op De Wientrjesvoort kampeert was
buitengewoon tevreden met dit weekend.
„Het is hier overigens een prachtige natuur. De reeën rennen nog over het terrein". De heer Geenen uit Heemstede, die
al zijn vrije tijd per fSets door Nederland
rijdt, vond het een heerlijke streek. „Bc
draag noodt geen horloge als uk kampeer.
Je moet leren te luisteren en stil te zijn.
Het trekt rrüj hier geweldig." Al met al een
bijzonder geslaagd weekend, zoals ook de
eigenaar en zijn echtgenote - die dit jaar
een bijzonder goed seizoen hebben gehad beaamden.

Op 6
september
hoopt
Prins
Claus
zijn
50e
verjaardag te
vieren

Voorzitter Rambonnet

ƒ 440,—

d. voor het maken van een ruimte om te
koken en het aanbrengen daarin van
een aan de huidige inzichten aangepaste
keuken-torSjöhtling
ƒ 1640, —
e. voor hot vervangen van een primitieve
keuken-anrichting in een bestaande
ruimte door een aan de huidige inrichting aangepaste keuken-inrichting
ƒ 660,—

Per l september is tot plaartisvervangend
groepscommandant van de Rijkspolitie
groep Vorden benoemd opperwachtmeester
P. Speulman uit Schagen (N.H.). Hij is de
opvolger van de me^ die datum met functioneel leeftijdsontslag gaande adjudant H.
Meflfisüe en zal in verband met zfln promotie
dan ook tot adjudant worden bevorderd.
De nieuwe adjudant is 51 jaar oud en werd
geboren in Anüoo (Drente) op 17 december
1924. Hfl begon zjjn loopbaan by de gemeentepolitae in Den Haag op 16 juli 1946. Met
ingang van l juni 1960 kwam hij bfl de
Rijkspolitie groep Diever in Drente, maar
ddit was maar van korte duur want op l
september van dat jaar ging hij terug naar
Den Haag. Tot l april 1963 was hij daar
hoofdagent van de gemeentepolitie.
Zijn geboortstreek in Drente bleef hem wxah
trekken want op l april 1963 ging hij als
wachtmeester Ie küasse naar Schonebeek
(Dr.) waar hij tot 9 november 1968 bleef.
Van daaruit ging hij naar Nieuwe Niedorp
in de koj van NoordhoQland, waar hij benoemd werd tot opperwachtmeester-postcommandant. Hij bleef ook daarna in de
omgeving en werd op 6 juni 1972 opperwachtmeester in Schagen. De groep Schagen omvat een organieke sterkte van 40
man. De nieufWibenoemde adjudant is wel in
nopjes met de mooie streek waarin hfl
t te wonen.

KERKEN

Koerselman
cassettes
Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

a. voor hot aanbrengen van een closet met
waterapoéMng met bijkomende voorzieningen
ƒ 660, —
b. voor het maken van een ruimte om te
douchen en het aanbrengen daarin van
een douche-inrichtiing
ƒ 660,—
c. voor hot aanbrengen van een doucheinrichting in een bestaande ruimte

Adjudant
P. Speulman
plv. kommandant
groep Vorden

VAN DE

GEMEENTE
NIEUWS

Subsidie op woningverbetering
Hierna volgen ter informatie de subsidiebedragen die op grond van de premieregedoor het Ruk worden toegekend:

\

NIEUWS

De heer J. J. A. Rambonnet, voorzitter van
de LKC, die zelf edgenaar-lid is van het
landgoed Old-Piutten bfl EHburg, uitte zondagmorgen tfldiens het „borrefluurtje" zjjn
grote waardering voor de organisatie en
het verloop van dd/t vrije weekend. „WO
mogen ons als LKC gelulkkig prijzen, dat
we steeds meer in de belangstelling komen;
men wol wat meer privacy en ruimte. Door
de schaal van de terreinen _ het landgoed
Geflsteren in Limburg meet 800 ha - kun
je wat meer bieden. Het mooiste is dat je
's winters niet meer ziet dat er hier kampeerterreinen geweest zfln, dan grazen er

Deze week zal aandacht worden besteed
aan een onderwerp te weten, subSiddemogelijkheden bfl woningverbetering.

ven. Mochten er nog zaken of bedreven zyn
die nog in overleg zijn, zouden wij willen
verzoeken zich even te melden by Drukkerij
Weevers b.v., telefoon /1404.

•ende voorwerpen werden gevonden:
vertzekeringsplaatje, fietspomp, armband,
big, div. sleutels, portemonnee, enveloppe
met inhoud, 2 kettinkjes, voetbalschoen,
krielMp, hondeniem met penning, enkele
bankbiljetten, dameshorloge, poes, tas,
hondje, rabiespenningen, vest, slaapzak, lederen jasje, schooltas, portefeuille, kater,
fiets, 65-pdus kaart, kunstlederen Jack.
Inlichrtingen kunnen verkreg«n worden bfl
Rijkspolitie Vorden, Raadhuisstraat 5, tel.
05752-1230.

Een tweetal muaLkanten uit Ruurlo speelden hierna ouderwetse boerenmuziek op de
trekharmonika's wat de stemming er in
bracht. Iedereen was vol lof.

f.

voor het maken buiten de woning van
een bergruimte
ƒ 660,—

Bjj toekenning van het sulbsddie aan de eigenaar van de woning zal de gemeente voornoemde bedragen met een vierde deel verhogen.
De bijdrage ineens van het Rijk in de kosten van de algehele woningverbetering, van
het splitsen en samenvoegen van woningen
en van het maken van woningen van een
gebouw, niet zgnlde een woning, bedraagt
28 procent van deze kasten terwijl! 't maximumbedrag ƒ 3920,— per woning bedraagt.
De bgdrage aan de eigenaar van de woning
zal door de gemeente met 25% worden verhoogd. De rijksbijdrage + aanvulling van de
gemeente zal dus max. ƒ 4900,— bedragen.
De bedrage ineens voor het treffen van
voorzieningen om een woning geschikt te
maken voor rninder-tvaliiden of bejaarden is
eveneens verhoogd tot 28 procent van de
kosten. Voor deze bijdragen geldt in beginseil evenlwel geen maximum bedrag.
De bijdrage van de klosten voor de aanleg
van een centrale veitwarming (voor woning
van mindervaldde of bejaarde) is nimmer
meer dan ƒ 140Q,—. Ook hier geldt dat de

gemeente de bgdrage met 25% verhoogt.
De indruk bestaat, dat de regeling nog
steeds in overwegende mate alleen eigenaar-bewoners aanspreekt. Toch kunnen
ook naamloze vennootschappen, stichtingen
en andere instellingen voor hun huurwoningen een beroep op de regeling doen. Als
een huurder - na verkregen toestemming
van de eigenaar - te subsidiëren voorzieningen voor zijn woning wil laten aanbrengen, zal hij met de eigenaar moeten afspreken, diat deze het subsidie aanvraagt.
De uiltbëtaMng van de bijdrage kan plaatsvinden op een bank, of girorekening, die
door de huurder aan de eigenaar is opgegeven.
Een verzoek om toekenning van het subsidie moet bij het gemeentebestuur worden
ingediend vóórdat met de werkzaamheden
een begin is gemaakt.
Bij de gemeente zijn formulieren verkrijgbaar met toelichting op de gestelde eisen,
bijvoorbeeld met betrekking tot de over te
legigen tekeningen en een begroting van de
kosten enz.
Door de afdeling bouw- en woningtoezicht
op het gemeentehuis worden gaarne nadere
inlichtingen over de regeling verstrekt.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

NU OPGEVEN VOOR DE KERKE-DAG!

Vtia afkondigingen in de kerkdiensten en
ook vda hét Kerkblad voor de maand september (het verschijnt eind deze week)
roept de Kterke-dag-commissie de leden van
de Hervormde kerk en alle belangstellenden
(ouderen en jongeren!) op zich NU te willen opgeven voor deelname aan de Kerkedag/Gemeente-dag op zaterdag 11 september. Deze dag is ook bedoeld als start van
het komende winterweilk. Plaats van samenkomst: het Jeugdcentrum aan de Insulindélaan. Spreker: dr. Aflbert van den Heuvel. Thema: „Geloven ook op maandag..."
De hele dag is er kanderoppas in een zaaltje
van hét Jeugdcentrum (leeftijd 1-6 jaar).
Verder is er de hele dag ook een programma voor de kinderen in De Voorde (leefttjd
circa 6-12 jaar).
De kerkdienst op zondagmorgen 12 september sluit aan bij de Kerke-dag. Voor de kofffie, de thee en de broodmaaltijd is opgave
voor 6 september dringend gewenst. U kunt
zach opgeven oja. bfl de koster van de Hervormde kerk, fiam. Eggink, Kerkstraat 15,
btj fam. Krajenlbrink, Ruurloseweg 19 en
anderen (zie het Kerkblad). Onder de toren
van de Henvormde dorpskerk staat ook een
doos waar u voor en na de dienst uw opgaiveflorimulder in kunt deponeren.
De vertwiaohting is (gezien ook de bekende
spreker) dat velen ztich nu zullen opgeven
en deze dag willen meemaken. Ook de
jeugd en de Jeugdkerk worden genodigd.
DE VROEGDIENST VERVALT
De zomerse vröegdienst van half negen in
d-e Heitv. dorpskerk komt nu te vervallen.
De morgendienst begint om tien uur en op
de Ie en 3e zondag van de maand is er 's
avonds dienst om zeven uur.
In de Kapel in de Wtildenborch is er dienst
op de zonjdaigmorgen van de 2e en 4e zondag van de maand. Ook via het Kerkblad
wordt de Henvonmde gemeente opmerkzaam
gemaalkt op deze wijizdging, het vervallen
van de zomerse vroegddenst.

erkdienyteri
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 5 september: 10.00 uur ds. W. I.
Doude van Troostiwtjk (Eerbeek), Jeugdddenst; 19.00 uur ds. J. Veenendaal
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 5 september: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeder; Mndernevendienst klassen l,
2 en 3; kinderoppaadienist; 19.00 uur ds.
M. J. Wattel te Doesburg
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche)
RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur; woensdagavond om 19.30 uur.
ZONDAG3DIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk tussen 9.30^10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKENJJ-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel. 1277, Horsterkamp 3,
Vorden
De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegcfhelaer, tel. 1566
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wjjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13^13.30 uur in het wflkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen mot bellen uitsluitend spoedrecepten
TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand sept. mevr. Takkenkamp, tel.
1422, graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het poMtdéburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFHNISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, teL
2129
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren tn de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9^17 uur, tel. 05753-2345
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 0575015603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00^17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u,
woensdagmiddag
voorleeflhaMuurtjc
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00^17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

ledere keer weer
Aanbieding
Wegens enorm succes kilo

KNALKOOPJES!

DONDERDAG
max. 2 kilo p. kl.

Schouder
karbonade

Ster
Aanbieding

Wat een prijzen
Vrijdag - Zaterdag
SCHOUDER-

kommers
Kom-

Fricandeau
LITERFLES

SINAS
MALSE VARKENS

Bokje WITTE

DRUIVEN

LAPPEN

l kg
2 POTTEN

APPELMOES
VARKENS-

HERBA

Handappel

POULET
Jus d'Orange
Ossestaart

KRINGS
van 89 voor

30 stuks A EN O

LUIERS

500 gram
voor 'n heerlijke soep!

Liter MONOPOLE
Pak è 400 gram

UIT EIGEN GRILL
VARKENS-ROLLADE
100 gram
HAAGSE

Leverworst
100 gram

GEK. HAM
150 gram

ONTBIJTSPEK
100 gram

SPECULAAS
139 voor
Rol è 5

PENCE'S

DRAAGKARTON

YERKADE

OMO

LANGETJES

Beschuitbollen

2 kilo

kaneelbeschuitjes

Panky wafels

DRAAGKARTON

per pak
van 135 voor

RADION

VICTORIA
OVENVERSE

SPA WATER

MAXI-MIX
zoutjes van 110 voor

kilo van 605 voor

VLOEIBAAR

DREFT
400 gram van 249 voor

pak van 98 voor

Fles

APPELSAP
Ml .KBROOD

DUBRO

KRINGS

2 pakjes

BRIO
Literpak

600 gram

MARGARINE

A&Q,meer
dan alleen n&ar
voordelig

VANILLE VLA
GEBROKEN

RIJST
CHOC. HAGE

BIERPUL

melk of puur

MOSTERD

400 gram

FRANSE

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Met grote vreugde geven wfl
u kennis van de geboorte
van ons dodhtentje en zusje
SUZANNE
iGerrüit Nflenhuis
Genie NflenhuisStegeman
Erie
CCvlonne

In plaats van kaarten

G. J. HIDDINK

NATUURLIJK

en
A.

de dag te herdenken dat zJjj 25 jaar getrouwd z^jn.

Vorden, 28 august/us 1976
Oniötednseweg 7

Vorden, september 1076
Deldenseweg1 l

Bjj deze zeggen wfl allen
harteiltjik dank, mede namens kinderen en Meinlktoderen, voor de vele kaarten,
felicitatie», bloemen en kado's, die wfl bfl ons 40-^arlfl»
huweljjikisifeeist mochten ontvangen.

Receptie van 15-30-I17XX) u/ur in zaai Smit, Dorpssttraat 10, Vordien.

J. van Tuyl
J. van TuylWesteraaken
Vonden, septemiber 1976
Jiulianalaan 38
Onze harteltjike dank voor
de vele felicitatie», bdoemen
en kado's die wfl van u
mochten ontvangen op ons
40-jarig hiuiwelfliksfeest.

de grootste sortering

Heden, overleed na een kortstondige ziekte zacht
en kalm in volle vrede, in het ziekenhuis te
Warmsvedd, onze lieve zorgzame vader, behu/wd-,
groot- en overgrootvader
DERK JAN GROOT JEBBINK
weduwnaar van CrtLstina Visschers
in de gezegende ouderdom van bijna 85 jaar.

betuiinfen wfl u onze welgemeende • dank.
Uit aller naam:
(D. Wagenvoort.

1295

L. B. HanmsenGroot Jetobink
G. Harmsen

Natuurlijk!
BAKKERIJ

Kledn- en achterküednMnderen
Vorden, 26 aiugoistius 1976
„'t Schimmel"

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de
Aügemiene Begraafplaats te Vorden.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Vonden, septemiber 1976
Paistorieweg 15

J. J. Dijkerman

Te koop:

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1354

'PARIAN'
MEUBELEN
Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

kleine pantQ

boerenkoolplanten
Gebr. Kettelerïj
iutphenseiweg 64, Vorden

f

Voor algehele
VOETVEBZORGING
ahiropedie
£fc
/voor petddcuren

Pisang Ambon

Mevr. S. Koersvan Ginkel
iRiïurloseweg 49
Vonden, tel. 1715
((Ook bfl u aan huis)
Te koop:

FRANSE COGNAC

1295
1295

roercaravan
met voortent
Standplaats
D. Klein Geltink,
Schuttesttraat l, Vorden

Te koop: 2 kalveren, 3 mnd.
oud. KoQlkman, Molenweg 6.
Te koop:

boerenkool- en
slaplanten
BOLS

Berenburger

1195

Topvolle^bal
in Vorden

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

dinsdag 7 september a.s.

Orftn-Dynamo

—
—
—

Heren Ie ddtvdisde
Aanvang: 20.00 uur

D. Klein Geltdnk,
Sohiuitbesttraat l, Vorden

Deskundige voorlichting
Gratis thuis bezorgd
5 jaar garantie op de
konstruktie

Pliaaits: sportoaal aan Het Jebbdnk

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82

Toorwed»tryd: DASH l—DASH 2
(Dames-prom. klas)
10.00 uur

TOEGANG GRATIS
Georganiseerd door

Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags gesloten. Vrijdag koopavond.

YOLLEYBALYER. DASH

Te koop: l paar voetbalschoenen z^gja.n., maat 41,
of nuilen voor maat 43.
Haneüoamp 11.
Te koop: Feiugeot wiedrennersfSets voor leesfltöd van 7
tot 12 jaar. Pr. Bernhardweg 28, Vorden.

schoenenmode
Vorden

WARME BAKKER

Johanna Hendrïka
Wagenvoort-Broekman

HENKES

Vooraan in
Dorpsstraat 4

Vorden: H. B. Groot JebbinkGmoot Jetabdnk
G. J. Groot Jebbdnk

Vonden, septemiber 1976
Nieniwötad 34
Voor de vele blijken van
medeOöven, weJlke wfl ontvingen tijdens de ziekte en
na h«t overiyden van mfln
lieve vrouw, onze moeder
en oma

WULLINK

BROOD ?

Zwaar vaut on» dit verlies.

G. Remmers
G. Remmens-Hiuiskes

Bessenjenever

Voetbaischoenen ?

Op dinsdag 7 september ajs. hopen

ORANJEFEEST WILDENBORCH
Vr^dag 3 septemlber en zaterdag
4 septemlber toneeMitvoeniing door
TAO Wdildenibordh

Autorijschool T E G ER

„Zo hef Gerremeuje
't wilt"

IL
M

aanvang 8.00 mur precies
Zaterdag 4 september

Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

YOLKSSPELEN

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

Aanvang 13.00 uiur bij kasteel
WttMenlborch.
Qranjeoommdssie Wüden-borch

in volautomatische DAF

JAMAICA

RUM

Chjpolata-stam

345

Gezins-carré

270

Te koop
aan de rondweg in het plan Brinkerhof l te
Vorden te bouwen

LUXE WONINGEN

Nadere inlichtingen

J. W. Bijenhofs bouw b.v.
Het Vaarwerk l - Vorden

Koop rechtstreeks bij DIJKHOF'S
20-40% KORTING met tal van aanbiedingen voor nog eens

Vaatwassers:
Bosch - Bauknecht vanaf ... 648,—

EXTRA KNALPRIJZ
Voor een diepvriezer slaagt n zeker
bij Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Keus uit meer dan
80 modellen. Het adres met het beste
advies en de langste ervaring.

Diepvriezers:
A.E.G. 220 liter
Bosch 210 liter
Bosch 260 Eter
Bosch 330 liter
Bosch 400 liter
Bosch 500 liter
Priac 200 liter
Gram 325 liter
Hilton 300 Uter
Esta 200 liter
Esta 300 Mter
Esta 420 liter
Linde 220 liter
Ldnde 350 liter
Linde 500 liter
Gram 900 liter
Bauknecht 225 liter
Bauknecht 350 liter
Bauknecht 450 liter

448,—
498,—
598,—
698,—
828,—
878,—
448,—
698,—
598,—
428,—
528,—
698,—
448,—
698,—
848,—
1498,—
498,—
698,—
798,—

Wasautomaten:
Bij ons de laagste prijs, dan ook nog
een inrullprijs voor uw oude machine
AEG bovenllader 5 kg
698,—
AEG Prinses SL
1048,—
Bajuknecht 4704 S
548,—
Bauknecht W.A. 600
648,—
HMton 747
...
748,—
Beatrix 6 kg
698,—
Indeslt
«
348,—
Leüa
448,—
Bauknecht W-A. 632
1198,—
BauknecM W.A. 616 ......... 898,—
MIELE WASAUTOMATEN
bij ons de scherpste prijs

Gasfornuizen:
Etna - Sauter - Atag - Pelgrim
met thermostaat, ruit, lade en
afdekblad vanaf
398,-

Klein
Huishoudelijk:
298,_

Koelkasten tafelmodel
145 liter vanaf
248,Koelkasten dubbeldeurs 240 liter
inol. 60 liter vriesvak vanaf 448,Koelkasten half koel half vries
350 Eter vanaf
848,-

39,9C
19,95
39,9f
S9,9f
29,95
S9,9f
..., 9,95

Droogtrommels:

t Qrote keius - lage prfla - vüotte levering
9 Hijgen servicedienst
• Dag en nacht service op diepvriezers

Kleuren TV-s:

• 24 uur service op wasautoonaten etc.
• Vakkundige reparaties en aansluiting-en

Schaub-Lorenz 1644 67 cm ... 1848,—
Schaub-JLorenz SI cm
1298,—
Graetz 51 cm
1898,—-.
Telefunken 67 cm
1748,—
Loewe Opta 67 cm
1698,—
Sony 46 cm
1898,—r
PMUps 67 om
1848,—
Nopdmende 67 cm
1748,—
Draagibare TVs

0 Eigen onderdelenmagazfln
• WO staan 365 dagen per jaar voor u klaar
• Voor geregistreerde handelaren
speciale konddtiea

dijkhofr

268,—

Schaub-Lorenz stereo radio 2x20
Watt incl. boxen
898,Stereo kombinatie
radio-cassette - pdck-up
2x20 Watt vanaf

698,-

Radio-cassette recorder v.a. 128,Transistor radio op batterfl
en lichtnet vanaf

39,-

GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461

• HERFSTMODELLEN
! IN TASSEN

Wat dacht u bijvoorbeeld van:

reizen

Onbezorgd
genieten
vaneen
heerlijke
vakantie!

REMINGTON
SCHEERAPPARATEN
y ons altyd 25% korting:

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

TeJefunken stereo radio 2x10 Watt
incl. boxen
398,r

Stofzuigers sleemodel
98,Oenitrifuges vanaf
98,GriU's vanaf
79,Afzuigkappen vanaf
134,Radiatoren op oliebasis met
thermostaat 2000 Watt vanaf
98,Tafelgriill's vanaf
98,EHektr. kookplaat 2-Jpdte VA. 79,-

NILFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER
UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS

Bendlx - Zanlker - Bauknecht
Engfldislh Electaix vanaf
298,—

SPECIALE AANBIEDING

Ruim gesorteerd In alle maten
DIEFVRIESKASTEN
120 liter vanaf

Stoombouten vanaf
Strtrktoooiiten vanaf
Tosty özers vanaf
Broodroosters vanaf
Haarföhns vanaf
Haarkrulsets vanaf
Haamkrultangen vanaf

B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

Een heerlijke wintersportvakantie in de bekende ski-gebieden
van Oostenrijk, Zwitserland, Italië of Joegoslavië.

Veel in leer tegen
leuke prijzen, al vanaf

Voor de me^ervaren skiërs is er bv. Avoriai in de A
Franse Alpen.

129,90

WULLINK

Even de dagelijkse beslommeringen vergeten tijdens een korte
vliegvakantiafluiar Mallorca, de Costa Blanca of de A
Costa del SoT

/ooraan in

schoenenmode

Dorpsstraat 4

Vorden

Kerstfeest vieren in Wenen, Boedapest of Praag.

Rabobank

Een 4-daagse mini-cruise naar Zweden per komfortabele
jumbo-ferry.

EN TOCH . . IS

geld en goede raad

ONBETWIST

s 8946 m 8947

UW MEUBEL SPECIALIST!
Goede en voordelige
damesconfecfie
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

ïXW1MEFS
Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Kunstgeblttenreparatfe

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS
van 48,50 voor

36,00 p. m2
Lubbers
Woninginrichting
Raaxlh/uisstraat, Hengelo
GW., teHefioon 1286

Diervenorgingsartikelen
Welkoop levert U grit, hoof, stro,
houtvezel, kattebakvulling,
enz. Denkeraan.

VERKOOP VAN
Huisvrouw zfln en toch ver- HUURFIETSEN
d&enen? Ja echt het kan!
begint vandaag btj
Met gezellig vrouwedtJk
Tweewielerbedryf
wenk kunt u 8 a 10 gulden
TRAGTER Zutphenseweg
per uur verdienen. Bel nu
Ook enkele kinderfietsen
G.OX^.
08340-25258.
Graafsohapbodc
Door oudere dame te hoiur
Slgaremnag. BOERSMA
Te koop: klippen voor de
gevraagd:
woonhiuds of geDonpsstraat - Tel. 1553
slacM. Weenlk, Schiuttedeelte daanvan in het dorp
straat 12, Vorden, telefoon
Te koop: gjojh. dames
Vorden. Bvenit. ruilen met
6609.
bromfiets* Berdni, ƒ 100,—.
royale 4Jkamei*flat in ZaanTevens knieOlMppen te koqp. Te koop: hooi en stro, uit dam. Inl. tel. 05752.1765.
B. BesseOimlk, Kerfkihofvoorraad leverbaar.
Te koop: ± 60 are smjlaan 0„ Vonden.
H. R. H. Eggink, Emmel- miadjs; briefjes inleveren
Te koop: esen Jongiensfiiefts, oord, Onderduikersweg
voor vrijdagavond 8 uur.
maait 20x1%. G. J. Ruiter- 30c NOP tel. 05270-2701 3funndng voorlbehouden.
b.g.g. tel. 05618-444 of
kamp, Landeseweg 24,
J. A. Berenpias, Mosseilse05618-214
tel. 6631.
weg l, Vorden.
LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutpftiens Dagblad

Grandioze Welk
Kwaliteitsdiervoeders...
'n héle maand lekker voordeliger
Welkoop loopt vooruit op werelddierendag 4 oktober.
Hondevoer "Bonzo Diner" 31/2 kg JA9Q- f 8,75
10kgt25£<rf22,25. Kattevoer "
"Kiddo", draagtas 11/2 kg i££€r f 3,95
Kenner parkietezaad,
standaardkwaliteit

1kg fX3ö-f1,15
5 kg £3,45-14,90

-Jg,j(

Kenner gemengd
konijnevoer

:;:;x!:ö:!:!:|:|x;:|:|:;>^^

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05702-1514

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrfl vegen - met bewflis voor politie en brandverzekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

Maandag 6 sept. begint
weer de vertooop van

STAATSLOTEN

i

En alle dieraccessoires
natuurlijk

Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.

dus voor vogelkooien,
hondemanden,
honderiemen,
voeder- en
drinkbakjes enz.
naar Welkoop.

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Gratis
leuke
_
Kenner
stickers
(3 versies).
bij aankoop van onze diervoeders (Welkoop biedt U een
,Okenner/gA kompleet assortiment kwa^^^/wê^ } liteitsyoeders voor al Uw
>kki?Tff*~^énner/ huisdieren).
___
i-xsq

-W3ÏkooP-;.
Mes voor ft'
rV.eren thu£.

Te koop: 2 ha maïs. Briefjes
inleveren vóór of op maandag 6 september 's avonds
8 uur bfl G. J. Snellink,
Bdkimansidgik 4, Vorden.
Te koop: l ha snyunais.
Briefjes inleveren voor zaterdag 12.00 uur. A. Borsje,
Lrindeseweg 8, Vorden, tel.
057S2-6891.
Huis te huur: gemeubileerde bungalow in Plan Zaïdd te
Vorden, vanaf 23 okt. '76
tot ca. haM juni '77. Oefst
gezin zonder kinderen. Tel.
Viorden nr. 1900.
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TWEEDE BLAD CONTACT VORDEN

BURGEMEESTER Mr. M. YUNDERINK:

•It

Praten met burgemeester Vunderink over de nieuwe sportzaal, is praten met iemand
die toegeeft wel eens met „de sportzaal naar bed te zijn gegaan om dan vervolgens de
andere morgen op te staan en dan weer prompt aan de sportzaal te denken".
Natuurlijk is bovenstaande zwart/wit gesteld, het neemt niet weg dat onze burgervader
(en hierbij betrekken we dan het gehele gemeentelijk apparaat) heel wat tijd en uren
heeft besteed aan dit projekt. Niet zozeer aan de zaal zelf, maar wat er allemaal aan
vooraf is gegaan. En dat was niet niets !
„Nu de zaal klaar is, is het mij enorm meegevallen. Goed, we hebben de tekening
vooraf bestudeerd, maar in de praktijk kunnen „bouwtekeningen" wel eens anders uitvallen. Dat is hier beslist niet het geval.
Waar ik bijzonder blij mee ben, is dat de
sportzaal uitstekend past in het Vogelbosje.
Het gebouw doet geen inbreuk op de omgeving. Dat was anders geweest met een zaal
van 32 meter oppervlakte. Dan zouden er
bomen moeten sneuvelen. Bovendien biedt
4 meter meer niet veel extra's aan sportakkommodatie", zo meent de heer Vunderink.
EXPLOITATIEKOSTEN
Over de kosten van het gebouw is al veel
geschreven. Hierop willen we verder niet al
te diep ingaan, temeer daar alles financieel
nog niet is afgerond. De jaarlijkse exploitatiekosten zullen in elk geval lager zijn dan
geraamd. Waren de laatste berekeningen
97.000 gulden lasten per jaar, burgemeester
Vunderink wist ons te vertellen dat de exploitatiekosten onder de 90.000 gulden zullen
blijven. Definitief uitsluitsel hieromtrent
wordt in de loop van het jaar verwacht.
HISTORIE
De heer Vunderink is op ons verzoek in de
„historie" gedoken. Voor de televisie was
vorig jaar een programma waarin steevast
de vraag werd gesteld: „wanneer is het allemaal begonnen?"
Welnu in Vorden begon het allemaal in 1971.
Toen kwam in de raad van Vorden het onderwerp „behoefte aan sportakkommodatie"
aan de orde. Besloten werd de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een rapport

te laten uitbrengen. In 1972 kwam het bewuste rapport. Hierin stond o.a. dat een
gymzaal voor een gemeente als Vorden te
weinig is. Tenminste 2 gymzalen moesten er
bij komen. In het VNG-rapport werd de mogelijkheid geopperd om een sporthal te bouwen waar behalve door Vorden ook door de
inwoners van Hengelo en Ruurlo gebruik
van kon worden gemaakt. Dit voorstel werd
van de hand gewezen. Waar men de sporthal nl. zou neerzetten, voor vele scholen in
deze drie gemeentes zou de afstand te groot
zijn.
Een sporthal (42 x 22 meter) alleen in de gemeente Vorden was financieel gezien eveneens geen haalbare kaart. In het najaar van
1972 koos men in Vorden voor de bouw van
een grote sportzaal. Het werd op het gemeentelijk investeringsplan geplaatst en
aangemeld voor DACW-subsidie.
Tegelijkertijd kwam in Vorden weer een
dorpscentrum ter sprake, een centrum dat
er toch zo broodnodig moest komen, meende
men. Samen met de Stichting Dorpscentrum
is het gemeentebestuur toen rondom de tafel gaan zitten. Er werd 10.000 guld
teerd om een plan te laten maken.
kwam er t.w. een dorpscentrum annex
sportzaal in plan Zuid. Twee vliegen in een
klap.
Maar o wee, toen begon de ellende pas goed.
Vele bezwaarschriften uit plan ZuidjÉ^arbij de „hoofdrol" werd gespeeld dWr de
heer v. d. Bent. (De ontwikkelingen die hierop volgden zijn genoegzaam bekend en op
dit moment niet meer van belang, red.).
Enfin in oktober 1974 kwam er een brief van
GS waarin stond dat een gekombineerd centrum in plan Zuid niet haalbaar was. De

gemeente diende nu toch wel snel een sportzaal te laten bouwen. Het zgn. plan-Vaessen
kwam ter sprake.
De caroussel begon toen in alle hevigheid
te draaien. In december 1974 werd nog getracht een totaalcentrum te realiseren. En
dan kwam daar plotseling op 28 februari
1975 een brief binnen met de mededeling
dat Vorden in aanmerking kwam voor een
DACW-subsidie voor de sportzaal.
Een beslissing moest snel genomen worden
omdat i.v.m. het verkrijgen van deze subsidie het bestek binnen 14 dagen moest worden ingediend !
IJLINGS AAN DE SLAG
B&W gingen ijlings aan de slag. Er werd
keihard gewerkt, vergaderingen en nog eens
vergaderingen. Het resultaat was dat in de
zomer 1975 met de werkzaamheden kon
worden gestart en dat in novembr reeds de
eerste steen kon worden gelegd. En momenteel wordt de zaal al gebruikt !
Burgemeester Vunderink stelt toch wel met
enige voldoening vast dat een en ander in
zo'n kort tijdsbestek heeft plaatsgevonden.
Wanneer alles doorgaat dan zal er achter
het huidige gemeentehuis (dat wellicht het
dorpscentrum zal worden) t.z.t. een zaal gebouwd worden voor muziek, toneel en ook
voor sport.
„Want," zo zegt de heer Vunderink, „nu we
de nieuwe sportzaal hebben, zal de behoefte
wel groeien, zodat een zaal erbij gewoon
noodzakelijk zal zijn. Bovendien zullen de
lagere klassen van de openbare basisschool
in het dorp die nu in de oude gymzaal „zitten" van de zaal achter het gemeentehuis
gebruik gaan maken."
Aan het slot van ons gesprek deelde burgemeester Vunderink nog mede dat het voorlopig in de bedoeling ligt de nieuwe sportzaal op zondag gesloten te houden. „Het is
niet zo dat het gebruik op zondag niet is
toegestaan, we willen het momenteel een
beetje beperkt houden. Bovendien moeten
we aan de beheerder denken, die is ook de
gehele week al iri touw", aldus burgemeeser Vunderink.

WETHOUDER H. A. BOGCHELMAN:

TARIEVEN
Zoals u hier en daar tussen de regels door
kunt lezen, zijn de sportverenigingen in
Vorden zeer tevreden over de tariefstelling.
De huur voor het gebruik van de gehele
sportzaal bedraagt 15 gulden per uur. Voor
het gebruik van de halve sportzaal 8 gulden
-per uur. Voor het gebruik van de instruktie/
vergaderruimte 2,50 gulden per uur.

TRIBUNES
Aan de rechterkant van de sportzaal zijn
ribunes aangebracht waar in totaal 150 personen (voor elke deel van de zaal 75) een
plaatsje kunnen vinden.

VORDEN BLOEIT
Wanneer je zo om je heen kijkt dan blijkt
dat we toch wel in een bedrijvig dorpje wonen. De Rabobank heeft pas een nieuw pand
betrokken, de nieuwe Amrobank is in aanbouw. Kasteel Vorden staat in de steigers
en dan nu weer deze fraaie sportzaal.
En we blijven doorgaan: dorpscentrum, een
brandweergarage, zaaltje achter het huidige
gemeentehuis. Het kan niet op !

WAAR MOET IK HUREN ?
Wanneer u van een van de ruimten in de
jortzaal gebruik wilt maken, dan kunt u
takt opnemen met het gemeentehuis en
;
agen naar de afdeling sportzaken (telefoon 2323). Dit geldt zowel voor het gebruik
van de sportzaal als voor instruktie/vergaderruimte.

Achterstand
ingelopen
Jarenlang hebben we in Vorden een achterstand gehad op het gebied van sportakkommodaties en dan met name achterstand voor
die verenigingen die afhankelijk /yn van
een zaal. ^ .
In de Gemeenteraad werd dikwijls gekeken
naar gemeenten die het op sportgebied wel
allemaal voor elkaar hebben. Althans beter
dan in Vorden.
Gelukkig is hierin nu verandering gekomen
en hebben wij dank/ij deze nieuwe sportzaal
flink wat van de achterstand ingelopen.
Toen ik voor de eerste keer naar de sportzaal toe ging, was ik niet erg enthousiast.
Vooral doordat sommige raadsleden destijds
bij de bespreking van de plannen al opmerkten dat de zaal veel te klein zou z\jn.
Hij het betreden van de zaal maakten de
minder optimistische gedachten al snel voor
puur enthousiasme plaats, want de sportzaal
viel mü enorm mee.
De redaktie van Contact werd eveneens enthousiast en bood mij de gelegenheid u nader over de sportzaal te informeren.
Als uitgangspunt is gesteld de Vordenaren
enthousiast te maken voor deze sportzaal.
Vanaf deze plaats tevens dank aan allen die
bereid bleken hun visie te geven.
Ab Velhorst

Programma opening
en presentatieweek
Zaterdagmiddag a.s. zal de sportzaal in Vorden officieel worden geopend.
Om 14.45 uur vertrekken dan delegaties van de verschillende sportverenigingen, vooraf gegaan door de muziekvereniging Concordia, vanaf het gemeentehuis richting sportzaal, waar ca 15.00 uur de vlag zal worden gehesen.
Hierna wordt de zaal officieel door de burgemeester van Vorden Mr. M. Vunderink, geopend. Ongetwijfeld zullen er dan nog diverse toespraken volgen,
waarna voor de genodigden de gelegenheid bestaat om de sportzaal te bezichtigen.

Olympisch stadion hebben we in
Vorden niet nodig

Zaterdagavond is er „open huls" van 18.00—20.00 uur. Onder leiding van de
Sportraad wordt aan alle inwoners de gelegenheid geboden een kijkje te nemen in de sportzaal.
De heer H. A. Bogchelman, wethouder van sportzaken, heeft ten aanzien van de
nieuwe sportzaal slechts één wens. Zegt hij: „Ik hoop dat het geheel goed zal funktioneren en dat deze ontmoetingsgelegenheid aan zijn doel zal beantwoorden.
Sportminnend Vorden zal ongetwijfeld blij zijn met deze akkommodatie".
Wethouder Bogchelman is van mening dat
vergeleken bij omliggende gemeentes, Vorden qua sportakkommodatie beslist een
goed figuur slaat. „Volgens mij zijn we aardig bij op allerhand sportgebied. Onlangs
het nieuwe tennispark en dan nu weer deze
sportzaal. Wellicht zullen er mensen zijn die
de zaal te klein vinden, maar begrijp goed,
in een gmeente met 7000 zielen heb je geen
Olympisch Stadion nodig", zegt hij lachend.
De heer Bogchelman vindt de sportzaal op
zich fantastisch. , Architektonisch is het gebouw aan de buitenkant niet mooi. Maar
welk sportgebouw is van buiten gezien wel
fraai? Gelukkig valt het hier in Vorden
dankzij de kamouflage van de bomen rondom de sportzaal erg mee."
Een half jaar geleden heeft het gemeentebestuur een prijsvraag onder de dorpsbewoners uitgeschreven om een naam voor de
nieuwe sportzaal te bedenken. Hierop zijn
30 inzendingen binnengekomen. Wethouder
Bogchelman is dit aantal tegengevallen. Samen met de betreffende raadskommissie
hebben B&W de namen bekeken en tot hun
spijt bleek niet een naam geschikt.
„Historisch gezien is er denk ik geen echte
naam meer te bedenken. Die namen heeft
men in Vorden aan diverse straten gegeveri, dus het gras is ons voor de voeten wéggemaaid", zegt de heer Bogchelman.
(De plaatselijke bevolking zal hier geen enkele moeite mee hebben want de zaal wordt
toch aangeduid met de naam sportzaal „Vogelbosje", red.)

In het kader van deze officiële opening wordt in de week van 6 tot en met 11
september de sportverenigingen (die momenteel van de sportzaal gebruik
maken) en enkele kulturele verenigingen in de gelegenheid gesteld demonstraties e. d. te geven. De bedoeling hiervan is dat de inwoners van Vorden
door de verenigingen op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden
die deze nieuwe sportzaal biedt. Toegang tijdens deze avonden is gratis.

Enkele wetenswaardigheden rondom
de nieuwe sportzaal
WENSEN
VOOR DE TOEKOMST

TELEFOONNUMMERS
SPORTZAAL EN BEHEERDER

Al zijn door deze sportzaal veel wensen van
sportverenigingen vervuld, dat wil niet zeggen dat er nu niets meer te wensen overblijft.

Het telefoonnummer van de sportzaal is
2445. Het telefoonnummer van de beheerder
de heer A. J. Jansen is 2345 (adres: De Hanekamp 15, plan Boonk).

Zo heeft de Landelijke Rij vereniging dringend behoefte aan een akkommodatie voor
de paardesport. Een manege aangelegd tegenover het gemeentelijk sportpark zou het
ideale zijn.

Wat niet mag
in de sportzaal

De zwem- en poloclub ziet niets liever dan
dat er zo spoedig mogelijk een overdekt
zwembad in Vorden komt. Bovendien kunnen de plaatselijke voetbalverenigingen t.w.
Vorden en Ratti nog best een speelveld en/of
een trainingsveld gebruiken.

ILLUSIE
De nieuwe beheerder van de sportzaal Ab
Jansen is een verwoed hengelaar. Toen ik
hem onlangs vroeg: wat vind je van deze
zaal, zei hij: „prachtig, alleen de mogelijkheid zou moeten bestaan deze zaal half vol
water te laten lopen. Karpers er in en dan
vissen. Heerlijk."
U ziet maar: zo heeft ieder mens wel een illusie in het leven.

Hieronder volgen enkele punten van wat
men niet mag in de sportzaal:
1. Roken is verboden in de sportzaal, op de
tribune, de kleed- en wasruimten en in
de gangen. Het nuttigen van drank en
etenswaren in deze ruimten is eveneens
verboden.
2. De sportvloer mag alleen met sportschoenen (geen zwart profiel) of ongeschoeid worden betreden.
3. Ook is het verboden de sportvloer te betreden met sportschoenen waarmee u
daarvoor op straat heeft gelopen. Dus:
trek de sportschoenen thuis niet aan,
maar neem ze mee. .
4. Het publiek bevindt zich alleen op de
tribune, in de hal of in de kantine. Alle
andere ruimten zijn verboden terrein.
5. Algemeen: volg de aanwijzingen van de
beheerder op.

MAANDAGAVOND 6 SEPTEMBER
wordt het spits afgebeten door de gymnastiekvereniging Sparta die de bevolking kennis wil laten maken met de nieuwe toestellen in de zaal. Zij die interesse hebben, kunnen meeturnen. De mogelijkheid bestaat om uw konditie te
testen. Sparta !s voornemens deze konditietest viermaal per jaar te organiseren. De aanvang is maandagavond om 19.00 uur.

DINSDAGAVOND 7 SEPTEMBER
wil de volleybalvereniging Dash u laten kennismaken met de volleybalsport.
Om 19.00 uur spelen de twee hoogste damesteams tegen elkaar, terwijl om
20.00 uur top-volleybal wordt geboden. Dan komen de herenteams van Orion
uit Doetinchem en Dynamo uit Apeldoorn tegen elkaar uit.

WOENSDAGAVOND 8 SEPTEMBER
wordt de avond verzorgd door de voetbalverenigingen Vorden en Ratti. Van
18.00—21.30 uur spelen de pupillen en junioren zaalvoetbal. Van 21.30 tot
22.30 uur komen de veteranen van Vorden en Ratti tegen elkaar uit.

DONDERDAGAVOND

S SEPTEMBER

vanaf 20.00 uur stellen de badmintonverenigingen Vorden en Flash iedereen
in de gelegenheid een partijtje mee te spelen.

VRIJDAGAVOND 10 SEPTEMBER
wordt vanaf 20.00 uur een concert verzorgd door het Vordens Dameskoor, het
Vordens Mannenkoor, gemengd koor Excelsior, het Huisvrouwenorkest en de
muziekvereniging Concordia.

ZATERDAGMORGEN 11 SEPTEMBER
laat de damvereniging DCV u van 9.30 tot 12.00 uur kennis maken met de damsport.

U EEN

Wij wensen de verenigingen,
scholieren, docenten, sportleiders,
toeschouwers en alle overige
gebruikers een prettig verblijf toe
in hun nieuwe sportakkommodatie

Taaistraat 40 - Telefoon 073-560612

•it

uwen v fit

IMIJHA
LOCHEM

WETROK TOTALE SCHOONMAAKTECHNIEK

wenst u veel sukses
met de nieuwe sportzaal

OOK IN DE SPORTZAAL VORDEN
Een juiste keuze, die mede wordt onderschreven

LOCHEM • HANZEWEG 8 • TELEFOON 05730-2341

door duizenden instellingen en bedrijven
uit de gezondheidszorg, industrie, scholen, kantoren,
enz., enz. kortom uit het gehele bedrijfsleven.

PULASTIC MULTISPORT
Pulastic sportvloerensystemen

olphcios bv

Importeur Wetrok schoonmaakapparatuur,
-gereedschappen en
-middelen

VOOR OVERDEKTE SPORTAKKOMMODATIES
OP MAAT EN NAADLOOS

Postbus 158, Heerlen
Telefoon 045-719740*

AANGEBRACHT

Fabrikant-leverancier

B.V. DESCOL KUNSTSTOF CHEMIE
Duurstedeweg 7 - Deventer-Holland - Telefoon 05700-20744

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN

BE

N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

Sportkleding
Sportmaterialen

Wapen- en sporthandel - Yorden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollen hoven l. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Sportschoenen
Jachtkleding

steeds

doeltreffend!
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BEHEERDERSECHTPAAR AB EN DINY JANSEN:

KOMMISSIE
RAAD
De aandachtige lezer(es) onder u zal zich af kunnen vragen: wat is in Vorden nu
het verschil tussen een sportkommissie en een sportraad. We zullen in het kort
uiteen zetten hoe de vork in de steel zit, hoewel we er niet onze handen voor in het
vuur durven steken dat alles zo „gladjes" verloopt als hieronder wordt geschetst.
De SPORTKOMMISSIE in Vorden is samengesteld uit vertegenwoordigers van
alle plaatselijke sportverenigingen die zijn aangesloten bij een officieel orgaan
(bv. KNVB, KNGV etc.). In deze sportkommissie hebben zitting de Landelijke Rijvereniging De Graafschap; motorklub De Graafschaprijders; de voetbalverenigingen Vorden en Ratti; zwem- en poloklub Vorden '64; touwtrekvereniging Vorden; gymnastiekvereniging Sparta en de volleybalvereniging Dash. Deze kommissie komt af en toe bij elkaar om eventuele problemen, behoeftes etc. te bespreken
zodat de sportraad mede via afgevaardigden uit de sportkommissie goed „bij de
tijd" blijft. De sportkommissie heeft dus een meer koördinerende taak. Naar wij
hebben vernomen staan de leden van deze sportkommissie positief kritisch tegenover elkaar, dus met andere woorden: de sportkommissie funktioneerd goed.
Komen we dan bij de SPORTRAAD. Hierin hebben zitting 4 leden uit de sportkommissie, 2 raadsleden (uit de raadskommissie sport, kuituur etc.), de wethouder
van sportzaken etc. en de ambtenaar van de afdeling sport, kuituur etc. welke als
sekretaris fungeert, evenwel zonder stemrecht. De sportraad helpt meebeslissen
over alles wat zich op sportgebied afspeelt en is een officieel adviserende kommissie van B&W. Om een voorbeeld te noemen. Bij het vaststellen van de subsidieverordening voor de verenigingen wordt voor wat de sport betreft rekening
gehouden met het advies van de sportraad. Zo heeft zij ook een adviserende stem
gehad bij het tot stand komen van het tennispark en thans dus bij de realisering
van de sportzaal.

Samen redden we
het wél
„Elke dag kwam ik vier keer over Het Jebbink en zag ik de sportzaal eigenlijk steen
voor steen groeien. Naarmate de bouw vorderde dacht ik bij mijzelf, ik zou daar best
beheerder willen zijn. 's Avonds thuis hebben mijn vrouw en ik er vaak over gesproken. Vooral de nadelen die er aan vast zitten (je bent „gebonden") werden terdege
doorgesproken.
Daar staat natuurlijk tegenover dat je er samen iets van kunt maken, samen iets kunt
opbouwen. Je kunt nagaan dat we niet impulsief op de advertentie, waarin een beheerder werd gevraagd, hebben gereageerd,
want we konden de sollicitatiebrief niet
meer per post verzenden. Ik heb hem zelf bij
het gemeentehuis in de bus laten glijden."
Deze woorden worden bedachtzaam uitgesproken door de heer A. J. (Ab) Jansen,

MEVROUW N. SIKKENS-MEIJER:

wiens sollicitatie beloond werd met de aanstelling tot beheerder.

orde te krijgen. Het tegelwerk deed ons de
das om."

Op het moment dat u deze regels onder ogen
krijgt zal de gemeenteraad van Vorden ongetwijfeld hebben besloten om ook de kantine in de sportzaal aan hem te verhuren.
Ab Jansen heeft bij zijn sollicitatie duidelijk te kennen gegeven dat de baan van beheerder en huurder van de kantine in handen moet zijn van een en dezelfde persoon.
, Geen twee kapiteins op een schip", zegt hij
gedecideerd.
Ab Jansen laat duidelijk uitkomen dat bij
dit soort werk de vrouw des huizes moet
meewerken. Dat bleek al gauw toen hij 9
augustus begon. „Het gebouw was die datum opgeleverd, maar naar onze mening niet
schoon genoeg. „Bezemschoon" zou je het
kunnen noemen. Diny en ik hebben een
week keihard moeten werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat om alles in

Ab Jansen toont zich tevreden over de gang
van zaken in de sportzaal. „Tot op heden
loopt iedereen netjes in het gareel. De kontakten met de verschillende mensen uit de
sportverenigingen zijn goed verlopen. Nu is
dat laatste niet zo moeilijk voor ons, want
zowel mijn vrouw als ik hebben altijd veel
met mensen omgegaan."

Belijningen

LAMMERT ROUWENHORST:

Nieuwe sportzaal
stimuleert groei
gymnastiekver. Sparta
„De nieuwe sportzaal zal ongetwijfeld de groei van Sparta stimuleren. Sinds we zijn
verhuisd hebben we er al 27 nieuwe leden bij gekregen", zegt de voorzitster mevrouw
N. Sikkens-Meijer. Zij verwacht de komende tijd nog meer belangstelling, omdat ook
„nieuwsgierigheid naar deze sportzaal" een rol zal gaan spelen. Ook denkt mevrouw
Sikkens dat de huisvrouwengymnastiek zal toenemen. Een verheugend verschijnsel
zou dat zijn, temeer daar Sparta voor deze kategorie momenteel een ledenstonheeft.
Mevrouw Sikkens vertelde ons eerlijk dat
zij in eerste instantie een gereserveerde
houding had aangenomen toen de plannen
voor een nieuwe sportzaal in Vorden ter tafel kwamen. „Ik heb aanvankelijk gevochten voor handhaving van de oude gymzaal.
Wel vond ik dat er een hal of zaal voor spel
bij moest komen in Vorden. Een zaal waar
ook uitvoeringen kunnen worden gegeven.
Nu ik eenmaal deze sportzaal heb aanschouwd, ben ik hartstikke blij. Het zit
prachtig in elkaar. Aan alle eisen is voldaan. Natuurlijk moet alles even wennen.
Het allerbelangrijkste is dat onze leiders en
leidsters reuze enthousiast zijn", aldus mevrouw Sikkens.
Minder enthousiast toonde zij zich toen het
financiële aspekt ter tafel kwam. „Vergeleken bij de oude gymzaal betalen we nu iets
meer. Daar staat egenover dat we door de
nieuwe subsidieverordening meer subsidie
ontvangen. Wat dat betreft maakt het niet
zoveel uit. Toch gaan we financieel gezien

j geleidelijk achteruit. We zitten nu eenmaal
; met hoge leiderskosten. De salarissen moe\ en jaarlijks worden aangepast. Ik hoop dat
hier in de toekomst met het vaststellen van
het subsidiebedrag nog meer rekeningjwordt
gehouden", zo zegt mevrouw Sikkei
l
, Sportief gezien biedt de nieuwe sportzaal
Sparta meer mogelijkheden. „We kunnen nu
. eindelijk eens een echte uitvoering geven.
j Ook hebben we plannen in de toekomst
wedstrijden naar Vorden toe te halen."
Mevrouw Sikkens vindt het zalig dat er geen
ramen in de nieuwe sportzaal zitten. „Nu is
dat geloer door de ramen tenminste afgelopen." In deze sportzaal zijn 2 gymzalen. Op
dit moment genoeg. Zullen de verenigingen
zich in de toekomst meer uitbreiden (bij
Sparta denkt men bv. aan een afdeling rythmische gymnastiek), dan is een derde zaal
er bij zonder meer noodzakelijk. „De be| hoefte komt immers naar wat er aan akkommodatie is", merkt mevrouw Sikkens
nuchter op.

DE HEER H. JANSSEN:

Dankzij de nieuwe

sportzaal
kansen mini-volleybal
Waar de volleybalvereniging „Dash" het meest mee in haar nopjes is is dat de hoogte
van de nieuwe sportzaal goed is. „Voor ons zeer belangrijk die 7 meter speelhoogte.
Dat was in het jeugdcentrum en de oude gymzaal altijd een enorm probleem, steeds
maar die bal tegen het plafond," zo zegt de heer H. Janssen, voorzitter van de volleybalvereniging „Dash".
Gebrek aan een goede zaal was ook de reden dat „Dash" haar „thuiswedstrijden" in
de Hanzehal te Zutphen moest spelen. Daar
gaat nu verandering in komen. Zo zullen
de jeugdteams tot 18 jaar, het hoogste herenteam alsmede de dames l hun thuiswedstrijden (op maandagavond) in de nieuwe
sportzaal spelen.
Evenals we reeds hebben gesignaleerd bij
de gymvereniging staat „Dash" eveneens 'n
ledengroei te wachten. Zegt voorzitter Janssen: „Gezien de ontwikkelingen van de laatste weken zijn we zeer optimistisch. We
hebben altijd dolgraag mini-volleybal willen spelen, maar dat kon helaas niet. Thans
is het zover en hebben we al 20 jongelui
kunnen inschrijven."
U zult zich afvragen wat is mini-volleybal
precies. Wel dat is volleybal voor kinderen
van 8 tot en met 12 jaar met een lichtere bal.
Door middel van eenvoudige oefeningetjes

wordt getracht de kinderen de techniek bij
te brengen. Later kan dit dan worden uitgebreid met het spelen van wedstrijdjes van
drie tegen drie personen.
De volleybalvereniging is niet duurder uit
in deze sportzaal. Het zou voor de hand liggen te konkluderen dat de kosten gedrukt
worden nu veel wedstrijden naar Vorden
worden verplaatst. „Dat is niet het geval,"
zegt de heer Janssen, „want het vervoer
naar Zutphen geschiedde in het verleden
vrijwel altijd op pro-deo basis."
Nee, financiële problemen kent de volleybalvereniging niet. Men heeft wel andere
zorgen aan zijn hoofd. „We hebben een
enorm gebrek aan trainers. Voor de training
op dinsdagavond hebben we twee trainers.
Gewoon te weinig, we moeten er zeker vier
hebben. Als we die nu nog kunnen aantrekken dan is „Dash" een meer dan tevreden
volleybalvereniging," zo liet de heer Janssen doorschemeren.

De nieuwe beheerder heeft zich de dicipline
opgelegd om de eerste zes weken altijd aanwezig te zijn. Dat betekent werkdagen van
's morgens acht uur tot 's avonds twaalf
uur. „Daar ontkom je niet aan. In deze beginfase is er ook zoveel te doen, boodschappen, allerlei klusjes, schoonhouden, noem
maar op. Ik heb het er echter graag voor
over en fysiek is het best op te brengen", zo
zegt hij. Echtgenote Diny knikt instemmend.

De verschillende kleuren lijnen die in de
sportzaal zijn aangebracht hebben de volgende betekenis:
Geel: volleybal.
Rood: basketbal.
Blauw: badminton.
Zwart: voor zaalyoetbal, zaalhandbal, zaalhockey en microkorfbal.

Ambtelijke molens
draaiden snel

Ook in de sportzaal
verzorgden wij de gehele

„We kankeren allemaal wel eens op de overheid dat alles zo langzaam gaat. Ik ben
thans echter van mening dat een heel oude wens in een verrassend korte tijd uit de
grond is gestampt. De ambtelijke molens hebben bij de realisering van deze sportzaal
in Vorden onverwacht snel gedraaid." Deze woorden sprak de heer Lammert Rouwenhorst, woordvoerder van de sportkommissi^fcn vice- voorzitter van de Vordense sportraad.
Hij is er van overtuigd dat zowel sportkommissie als sportraad toch wel een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de sportzaal.
„In de sportkommissie hebben we er geregeld op gehamerd dat we een sportzaal nodig hebben. Veel aandrang uitgeoefend.
Daarnaast was de sportraad met twee leden
in de bouwkommissie vertegenwoordigd dus
ook hier duidelijk de nodige inspraak.
De zaal beantwoordt zeker aan zijn doel. Het
is volkomen nonsens dat deze sportzaal over
tien jaren te klein is. Gezien de bevolkingsaanwas in Vorden is een grotere zaal niet
nodig", zo meent Lammert Rouwenhorst.

Wie maken er
van de sportzaal
gebruik...
Uit de verschillende meningen die in deze
krant zijn geuit ten aanzien van de nieuwe
sportzaal is duidelijk de wens naar nog
meer sportruimte in Vorden tot uitdrukking
gebracht, temeer daar de sportzaal op dit
moment al nagenoeg is volgeboekt.
Het lijkt ons daarom aardig u op de hoogte
te stellen wie er nu allemaal gebruik van de
nieuwe sportzaal maken en op welke tijden.
De ambtenaar van o.m. sportzaken de heer
Harry Mombarg, die alles keurig netjes geregistreerd heeft, was zo vriendelijk ons deze gegevens te verschaffen.
Overdag nemen de scholen bezit van de zaal.
Maandags en donderdags zijn van 9.00—
15.30 uur de leerlingen van de bijz. school
Het Hoge in de zaal te vinden. Dinsdagmorgen zaal I de openbare lagere school dorp en
's middags de bijz. school Het Hoge. De landbouwschool heeft dinsdag zaal II in gebruik.
Woensdagmorgen zaal I de r.k. school De
Vordering. Zaal II de gehele dag de landbouwschool. Vrijdagmorgen zaal I wederom
De Vordering en 's middags de openbare lagere dorpsschool. Zaal II is die dag tot 15.45
uur in gebruik door de leerlingen van de
landbouwschool.
Tot zover wat betreft de scholen. (Tussen
haakjes, zaal I is, als je recht voor het gebouw staat rechts en zaal II links !)
Komen we tot het gebruik in de avonduren.
Maandagavond zaal I vanaf 16.00—22.00 uur
de diverse groepen van de gymnstiekvereniging Sparta. Zaal II: 18.00—19.30 uur voetbalvereniging Vorden; 19.30—21.30 uur volleybalvereniging Dash.
Dinsdagavond zowel zaal I als zaal II de volleybalvereniging Dash van 19.00—23.00 uur.
Woensdagmiddag van 13.00—16.00 uur in
zaal I de gymnastiekvereniging Sparta; 18.30
—19.30 uur rekreatief volleybal; 19.30—21.30
uur gymnastiekvereniging Sparta; 21.30—
22.30 uur veteranen voetbalvereniging Vorden. Zaal II: 18.0—20.30 uur voetbalvereni-

Het zou zijns inziens wel praktischer zijn
geweest dat de zaal een lengte had van 32
[eter (thans 28 meter).
r
e hebben nu weinig „uitloopmogelijkheden" voor tennis en volleybal. Voor zaalvoetbal is de zaal officieel te klein en dat
kan in de toekomst jammer zijn. Dit is echter maar een kleine kritische kanttekening
want de zaal voldoet verder aan alle eisen
op het gebied van zaalsport in Vorden. De
zaal is in eerste instantie voor die sporten
die uitsluitend van een zaal afhankelijk
zijn", aldus Rouwenhorst die verder nog opmerkt dat de sportverenigingen met de tariefstelling zeer kontent zijn. „De voorstellen hieromtrent zijn zonder slag of stoot in
de kommissie aangenomen."

ging Vorden; 20.30—22.30 uur rekreatief volleybal.
Donderdag zaal I van 16.00—17.00 uur Herstellingsoordvereniging; 18.45—19.45 uur de
Plattelandsvrouwen; 20.00—22.30 uur badmintonclub Vorden. Zaal II van 19.30—22.30
uur badmintonclub Flash.
Vrijdagavond zaal I van 16.00—22.00 uur de
gymnastiekvereniging Sparta. Zaal II is die
avond nog beschikbaar hoewel er momenteel incidenteel vraag naar is. Besloten is er
evenwel nog niets.
Het instruktielokaal/vergaderruimte wordt
tot dusver alleen op de vrijdagavond gebruikt door de damvereniging DCV. (Ongeveer 50 personen kunnen in deze ruimte terecht.)

Veerkrachtige
Versnelde ontwikkelingen in de sport stellen steeds hogere eisen aan de akkommodaties. In toenemende mate valt daarbij speciaal de aandacht op de speelvloer. Immers
de vloer vormt in meer dan een opzicht de
basis van het gehele gebeuren. Of dit nu
volleybal of gymnastiek is, basketbal of
badminton.
Hoofdprobleem bij het bepalen van het juiste vloersysteem vormt steeds het verlangde
veelzijdige gebruik ervan. De hedendaagse
sportvloer moet tegen een stoot j e kunnen.
Niet alleen van de benodigde toestellen
maar ook van het belopen met normaal
schoeisel. En van het gebruik van reinigingsmiddelen, water en chemicaliën.
Met deze gegevens in het achterhoofd is in
Vorden gekozen voor het zgn. Descol „Pulasicvloer ZS". De vloer bestaat uit een onderlaag van 7 mm granaatrubber met een
toplaag van 2 mm op basis van polyurethaan. De vloer wordt naadloos aangebracht
en de oppervlakte is mat, evenals de belijning. Toplaag en belijning vormen een onverbrekelijke eenheid.
Enkele gegarandeerde kwaliteiten van de
vloer zijn: poriënvrij en volkomen naadloos
van wand tot wand; veerkrachtig en trillingvrij; geluiddempend en slijtvast; geschikt voor vrijwel alle zaalsporten en eventueel bestand tegen het gebruik voor tentoonstellingsdoeleinden, shows, demonstraties e.d.

elektrische
installatie
Voor vakkundige,
betrouwbare
aanleg en advies

Dekker
Electro b.v.
Zutphenseweg 8, Vorden, telefoon 2122

Grondverzet
A. Beeftink
Joostinkweg 12, Vorden, telefoon 1249

Voor al uw
voorkomende
werkzaamheden
op het gebied van
grondverzet,
loonwerk, enz.

Riolering
en sanitaire
installaties

IsMSIiROliK
installatie techniek Vorden

Met spoed gevraagd:
kamer, liefst mot kookgelegenihedid of een gezellig1
kosthixids. Ldefst in Vonden.
Inldohitling-en tel. 2597 te
Vonden.

Bruin van dé
warme bakker
gezond en lekker

^

r~

„Wat moeten we met
al die oude troep?

Staat uw huis al met foto
vermeld in

Bakker

„Woongaard"

Door ƒ• raó*ar uit detellde paai worden
gehaald waar hij uit il
fehaald. Door *ijn ruder.

Oplaat

het landeiyk onroerend
goed magazine?

bakt het voor u

Dat is mogeltJk via elk bfl
het Makelaars Computer
Oentrum aangesloten
makelaarskantoor.

Dorpsstraat l l
Telefoon 1373

Gratis „Woonigaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

WEEKENDAANBIEDING

Rijksstraatweg 134
WarnsveM Md NBM/MCC
telefoon 05750-16627
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V» Kllditelt ron een eeuwenoude brut opnieuw testen.

THEEDOEKEN

Contact
een

Pit bijv

leuke dessins
oersterk, 3 stuks

graag
gelezen
blad!

10,00

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN
Luisteren naar het
piepen van eeuwen her.

HELMINK

engelo <gid>

tel.O5T53-1461

De zoveelste generatie zijn, die op hetzelld*
ttoepje vadertje en moedertje speelt.

Dansen

Op 'n trappel je van vroefer opscheppen
over wat j» later gutt doen.

Veel mensen worden kopschuw bij
het woord monument. Laat staan bij de
woorden monumentenzorg en
monumenten-behoud. „Ons land moet
geen museum worden", zeggen ze.
„Het gaat om de toekomst, niet om het
verleden."
Gelijk hebben ze, die mensen. Het
gaat om de toekomst. Maar de vraag is,
of onze toekomst zo'n fraaie is, als-ie van
alléén staal en beton is gemaakt. Is het
niet prettiger om hier en daar wat mooie,
gekke, plezierige, knusse, leefbare dingen
uit het verleden te blijven tegenkomen?
Een toekomst zonder verleden is
een akelig sinister perspectief. Daarom
is monurnentenbehoud een levens|. Wwestie. Vooral voor de mensen van
de toekomst: onze kinderen.
Laat ons, juist met het oog op onze
kinderen, een beetje zuinig zijn met
'„onze oude troep". En B - ^ , f-» *:~.
laten we vooral niets c? 'rïlIOÏl"

slopen, voordat we

tellen voor we

ZEKER weten,
9**n "°P Ml.
• absoluut zeker,*dat er iets
beters voor in
de plaat» komt

5 september:

•

Musketiers

Publicatie aangeboden door dit blad,
in samenwerking m«t d* Stichting IdttU Reclame SIRE.

VOOR NIEUWE

vloerbedekking
NAAR .

Helmink

DE COOP. WERKTUIGENVERENIGING

„DE MEDO" G.A.
TE LINDE GEM. YORDEN

GROTE KEUS

wenst bij inschrijving te verkopen:

SNELLE LEVERING

1. werktuigenloods
groot \Sl/2

x

in offset
of boekdruk
/

12 meter

2. loods
als werkplaats, groot 8 x 4 meter

3. betonklinkers

VOORDELIG IN PRIJS
alleen merktapijt met garantie.
Wij leggen u dit vakkundig en gratis.

Kleurendruk of zwart

Wat wilt u nog meer!

plm. 14.500 stuks
Alles staande en liggende bij A. Waarle
Lindeseweg 30 te Linde, Vorden.

UW ZAAK:

Vraag eens vrijblijvend

Alles moet van plaats zijn voor l april
1977.
Betaling dient te geschieden voor dat
men begint te slopen.
Gesloten briefjes in te leveren voor of op vrijdag l O
september a.s. bij de administrateur de heer
F. H. Bouwmeester, Onsteinseweg I I , Vorden
telefoon 05752-6760

OK-LP.G.Benzlnestation

Inbouwstation
LANDI HARTOG
L.P.G. Installaties

AMI 8 Super break (2x)
CITROEN GS Club Break
CITROEN G spec. break
ALVA ROMEO Alfetta
SIMCA Rally I I
SIMA Rally l
SIMCA 1100 2-d.
SIMCA 1100 2-d.
SIMCA IIOaTourist met
schuif dak
CHRYSLER 2L aut.
FIAT 128 met Ipg

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

advies en prijs
DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
NieuwBtad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

1975
1973
1972
1975
1972
1974
1974
1973
1974
1973
1973

FIAT 127
FIAT 125
PEUGEOT 204
PEUGEOT 204
RENAULT I6TS
RENAULT I6TS
VW bus met Ipg
MORRIS MINI 1000
FORD CORTINA
VW 1300
RENAULT 12 Stationcar
TOYOTA 1200 Carolla

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

1974
1972
1973
1973
1972
1972
1973
1975
1973
1971
1975
1972

Off. Citroen-agent
voor Ruurlo, Lochem, Vorden, Borculo, Hengelo Gld.

AUTOBEDRIJF

A. RUESINK
Verkoop: Borculoseweg 2 l, tel. 1753
Reparatie: Nijverheidsstr. 3, tel. 1618

Donderdag 2 september 1976
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN
De raad van Vorden besloot dinsdagavond
om de kantine in de sportzaal te verhuren
aan de heer A. J. Jansen, die tevens de
funktie van beheerder van deze sportzaal
bekleedt.
De frakitdefwooraiitter van de Partij van de
Aribedd de heer J. Bosch deelde mede dat
deze partij hier niet mee akkoord gaat.
„Met deze gekomibineerde funktie ben ik
echt ndet geliulklkiig. Hot kan alleen maar
moeürjiWheden in de toekomst opleveren,"
zo sprak hij. Burgemeester Vunderink was
evenwel van mening- dat de voor- en nadelen dtie hieraan vertoonden zijn, elkaar
wel in evenwicht houden.
De heer Bosch had nog een opmerking. Hij
verweet B. en W. dat zjj ndet zakelijk hebben gehandeld met betrekMng tot de verhuur van deze zaal.

De gemeente zal rul. 10 procent van de omzet ontvangen. „Dat vind ik wel wat weinig.
De bruto mange op drank, frikandellen e.d.
bedraagt zeker de helft. Zakelijk gesproken
is er dus niet al te sterk gehandeld. Voor
deze gang van zaken willen wij geen verantiwoordelijikhedd dragen. Koppel het percentage aan de omizet," zo sprak de heer
Bosch.
Burgemeester Vunderdnik betreurde het dat
deze opmerkingen van de heer Bosch niet
in de raadscommissie zijn gesteld. ,,Nu overvalt het ons een beetje".
•Het college alsmede de heer L. de Boer
(Vordens Belang) maakten de heer Bosch
duidelijk, dat het hier gaat om een voorlopige regeling die drie maanden voor afloop van het kalenderjaar door beide partijen kan worden ongedaan gemaakt. De
heer Bosch vertelde tussen neus en lippen

BI'J ONS IN VORDEN
't Was al weer un maond of wat eleen da'k 't leste bi'j 't kasteel Vorden was
ewes. Zo now en dan leas i'j wel es in de krante dat den annemmer d'r flink
met op schut, maor i'j wilt dat ok wel us met eigen ogen zeen.
Daorumme bun'k d'r zondag maor us hen ekard op mien olden Empo dan 't
ondanks zien leaftied altied nog maor goed dut. Hi'j löp de Gezellen en Batavieren nog veurbi'j op un maniere zoat Jopie Zuutemelk Leestman veurbi'j
geet.
Maor wi'j zollen 't oaver 't kasteel hemmen. Now, daor wod wel ewarkt, dat
kö'j wel zien. Zee bunt ok al druk met 't koetshuus te gange, at 't zo deur geet
hold ze nog tied oaver. At t'r dan maor weer water is kont ze de troeffels,
steigerplanken, voegspiekers en speciekupen zo in de bekke gooien en halen
ut d'r bi'j de Hackfortse mölle weer uut, daor kont ze dan zo wieter gaon, at
t'r geld veur is.
Wa'k neet zo mooi vonne was 't umliggende bos. Wat bunt ze daor te gange
ewes. Vanaf 't kasteel kö'j now al zo op de Vennegötte kieken. Alles van de
sokken eslagen of un boom niks meer telt.
A'j dan wet hoovölle moeite anderen doot um in 't darp un paar beume d'r
bi'j te kriegen, springt ow de traone in de ogen, a'j zeet wat ze hier an de kante
emaakt hebt. En waorumme?
Deurgaons welingelichte kringen vetelden mien dat ze dat edaon hadd'n um
un mooie deurkiek te kriegen. Daor mos nog meer holt vot. Ze wollen van 't
kasteel af op de Waorleweg können kieken.
Zeker veur de opening van 'l ni'j gemeentehuus. Dan kont de geneudugden
van zich af kieken, net of 't die wat kan schealen hoo't bi'j Vliem de kabbes
d'r bi'j steet of op 't Waggelink de spurrie. Gleuf daor maor niks van.
Ze kiekt dan allemaole reikhalzend uut nao de sherry en andere drankjes,
diet eur dan wod aneboan. Dat intresseert eur meer dan 't kasteel en de busse
bi'j mekare. Daorumme, laot ze wiezer wean en de res van 't holt laoten staon.
Dan blif 't op zien mooiste bi'j ons in Vorden.

dat er kantines zijn die 80.000 gulden omzet per jaar draaien. „Ik hoop toch echt
niet dat de kantine in de sportzaal tot een
dergelijke omzet komt. Dat betekent een
flinke concurrentie voor de horeca," zo
merkte de heer Tjoonk (WD) op.
Het voorstel om een bouwperceel te verkopen aan de heer W. A. A. WoDbert werd tot
een volgende raadsvergadering aangehouden. De raad besloot voorts om 50.000 gulden te voteren i.vjm. tot standkoming van
het bestemmingsplan voor de kom van het
dorp. Tenslotte wenden in deze raadsvergadering, die amper 25 minuten duurde,
verordeningen en wgizaigingen vastgesteld
met betrekking tot de gemeentelijke brandweer.
Bij de aanvang van de vergadering deelde
burgemeester Vunderink mede dat de subsidies zijn binnengekomen die betrekking
hebben op de 2e projektfase kasteel Vorden. Voor restauratiekosten zal de gemeente als snibsddie 8 ton ontvangen; 7 ton voor
de verbouwingskosten en 100.000 gulden
voor het centrum voor de civiele verdediging, dat in de kelder van het kasteel zal
wortden ondergebracht.

Jolanda
Schimmel
100.000e
bezoekster
zwembad
In de
Dennen

Jolanda Schommel uit Vorden keek wel
even verfbaasd toen zij bij de poort van het
zwembad In de Dennen met een fraaie bos
bloemen werd opgewacht. De reden hiertoe
was dat zij de 100.000ste bezoeker van het
bad was.
Ohef-lbadmeesiter M. J. Westerik hield een

H. Leestman

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
•
Repef. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub. Studio Dolphtfn
Gymnastiekverenijging Sparta (meiajes en
mes)

kort toespraakje en deelde haar tevens
mede dat Jlolanda en haar huisgenoten het
volgend jaar gratis mogen zwemmen.
Het ziet er naar uit dat dit jaar in Vorden
nog meer bezoekers zullen komen dan vorig- jaar. Toen waren er 109.000. Het bad is
nog geopend tot 12 september.

Onder het toeziend oog van KNZB official
mevr. N. Koordeman werd in Vorden tevens
dijpilomazwemimen gehouden. De kandidaten
bleken door het badpersoneel o.l.v. de heer
M. J. Wesberik goed te zijn voorbereid want
zowel de 55 A-kandidaten alsmede de 39
B-kandidaten slaagden.

MINDER DEELNAME BIJ VORDENSE Zwembadnieuws
Op zaterdag 4 september a.s. zal het laatste
diplomazwernimen -plaatsvinden voor alle
ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
zwemdtLploma's (A, B, G, D, E en F).
De Vordense zwemkampioenschappen die zaterdagmiddag in het zwembad In de Dennen werden gehouden, trokken minder deelnemers dan in voorgaande jaren. De optocht in het naburige Wichmond zal daar ongetwijfeld mede debet aan zijn. Desondanks
kon voorzitter F. Mengerink plm. 75 jongens en meisjes welkom heten die tegen elkaar
in het strijdperk traden op de vrije slag en da schoolslag.
Voor alle afstanden had het bestuur van
de zwemcdaiJb een gouden, zilveren en bronzen medaille uitgeloofd, behalve voor die
afstanden waar minder dan vijf deelnemers
(stens) aan de start veoTschenen. Hierdoor
waren minder prijaen beschikbaar gesteld
aangezien de kans bij deze groepen om in
de prrjizen te vallen procentueel hoger ligt
dan uiteraard in de leeftijdsgroepen met
een groot deelnemensaan'tal.
De verschillende onderdelen werden in een
vlot tempo afgewerkt. Na afloop reikte
voorzitter F. Mengertirak met een toepasseIrfk woord de prflizen uit.
De uitslagen waren als volgt:
Meisjes 6-7 jaar 25 nieter schoolslag: 1.
Piauline Kip 28.7 sec.; 2. Ingrid v. d. Linden 31.6 sec.; 3. Marjan Groot Jebbink 38.5
sec.
Idem jongens: 1. Jeroen Tolkamp.

Bij de meisjes 14 jaar en ouder had zich
voor de 100 meter schoolslag niemand opgegeven.

Exacte tjjden kunnen niet worden gesteld,
daar dit zal afhangen van het aantal deelnemende kandidaten. Na het laatste afzwemmen zal er geen zwemles meer plaatsvinden.
Het zwembad sluit haar poorten op zaterdag 11 septemlber a.s. 's middags te 13.00
uur, terwijl het bad 's avonds te 19.00 uur
dagelrjlks zal gaan sluiten.

Jongens 14 jaar en ouder 100 meter schoolslag: 1. Bddy Schunselaar l min. 32,5 sec.;
2. LUC Vellhorst l min. 35 sec.; 3. Henk de
Weerd l min. 36.1 sec.
Meisje 6-7 jaar 25 meter vrije slag: 1. Pauline Kip 311.8 sec.; 2. Ingrid v. d. Linden 34
sec.; 3. Marjan Groot Jebbink 40.5 sec.
Mem jongens: 1. Jeroen Tolkamp 36.1 sec.
Meisjes 8-9 jaar 25 meter vrije slag: 1. Marieke Timmer 21 sec.; 2. Regine Tolkamp
24.7 sec.; 3. Garolien Tolkamp 24.8 sec.
Idem jongens: 1. Nico de Klerk 21 sec.; 2.
Sander Buunk 28 sec.; 3. Sidny Roerdink
29.6 sec.
Meisje 10-11 jaar 50 meter vrije slag: 1.
Jolien Gosselink 50 sec.; 2. Joke Gosselink
50.2 sec.; 3. Gerrie Berenidsen 52 sec.

Meisjes 8-9 jaar 25 meter schoolslag: 1.
Gera te Veldhuis 26.5 sec.; 2. Marjan Pardrjs 27 sec.; 3. Regine ToUJkamp 28 sec.

Mem jongens: 1. Ton Tolkamp 41.5 sec.;
2. Jaap Stertefeld 42.2 sec.; 3. Jan Groot
Jebbink 44.5 sec.

Idem jongens 8-f9 jaar: 1. Nico de Klerk
28 sec.; 2. Wiim Haizekamp 29.8 sec.; 3.
Mare v. d. Linden 30 sec.

Meisjes 12-1.3 jaar 50 meter vrije slag: 1.
Diseree Westerfeld 34.6 sec. 2/3. Tinka
Stertefeld en Hariet Hasekamp 51 sec.

Meisjes 10-1)1 jaar 50 meter schoolslag: 1.
EJHy Ntjenihuis 54 sec.; 2. Joke Gosselink
57.2 sec.; 3. Ina Wesselink 57.5 sec.

Mem jongens 12-13 jaar: 1. Gert Groters
38 sec.; 2. Han Scholten 45 sec.; 3. Herbert
Ruitgers 45.5 sec.

Wem jongens 10-111 jaar: 1. Jaap Stertefeld
52.2 sec.; 2. Reindjan Westerfeld 54 sec.;
3. Ton ToJkaimp 56 sec.

Meisjes 14 jaar en ouder 100 meter vrge
slag: 1. Anneke Sikkens l min. 17 sec.; 2.
Mirjam Harmsen l min. 26.2 sec.; 3. Dianne Vink l min. 30 sec.

Meisjes 12-13 jaar 50 meter schoolslag: 1.
Diseree Westerfeld 47.7 sec.; 2. Hariet Hazekamp 51 sec.; 3. Tinka Stertefeld 52.4
sec.

Idem jongens: 1. André Berends l min. 18.8
sec.; 2. Wiloo Eykelkamp l min. 21.2 sec.;
3. Henk de Weerd l min. 25 sec.

Mem jongens: 1. Han Scholten 58.5 sec.; 2/
3. Herbert Ruitgers en Richard Hartman
58.6 sec.

Jongens 18 jaar en ouder 100 meter vrije
slag: 1. Arjan Mengerink T min. 7 sec.; 2.
Jan Wansink l min. 7.3 sec.

nsdag:
Elke dinsdagavond Sport Real op de groenstroken langs Het Wieonelinik.
Dinsdagavond zomertraining zwem- en poloklub Vorden '6g In de Dennen
epetitie Drumband Sursum Corda in het
lUgdcentrum. Repetitie muziek Sursum
brda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantoifl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annelies Tflman.

Geboren: Mülllo van der Logt.
Ondertrouwd: H. W. Wüssink en H. J. Bargeman.
Gehuwd: J. A. Wuestenenk en G. J. W.
Wassink.
Overleden: A. Th. Huls-IBeiJer, oud 87 jaar.

Nieuwe voorzitter
voor SSOG
Het Dagelijks Bestuur van de Stichting
Streetkbelang-en Oost-iGelderland stelt voor
de heer H. W. Offers uit HumimeQo op 2
septemlber tot voorzitter van de Stichtingte benoemen. Op 2 september zal daaintoe
in heit Ondersdhoer in Barchem een buitengewone vergadering van het Algemeen Bestuur en de Adviesraad van de Stichting
StreeWbelangen Oost-Gelderland worden
belegd.
Sinds l augustus 1973 is de heer Offers
gepensioneerd. Daarvoor was hij vanaf 1936
in politiedienst. Gedurende 10 jaar was de
heer Offers districts-commandant Rijkspolitie met standplaats Doetinchem. Daarna
werd hij hoofdcommissaris te Utrecht en de
laatste 4 jaar was hij direkteur van de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn.
De heer Offers is gehuwd en heeft 2 gehuwde kinderen. Hij is 63 jaar oud en woont
sinds 1970 in Humtmelo.

18 Brandweendag, o.a. demonstraties aan
Het Wi-emelink
18 Kastelen marathon, 's middags crosscountry en springen 't Kieftsikamp
21 Opening seizoen KPO
23 Vrouwenvereniging Wildenborch
23 Btoemschikcursus Ploralia in zaal hotel Bakker
24 Volksfeest Linde
25 Volksfeest Linde
25 Film Stichting Jeugdsociëtedt: Kung
Pu slavinnen
25 Toneeluitvoering KRATO in zaal
Schoenaker

Oktober:
6 Plattelandsvrouwen
9 Viswedstrijden De Snoekbaars
9 Stichting Jeugdsooiëteit: The Jolly
Good Oompany
28 Film Stichting Jeugvteorniit-eSt.: Txnuis de
Fünes
27 KPO
November:
6 Stddhting- Jeugdsociëteit: dropping
20 Film Stichting Jeoigdsociëteit: Inpikken en wegwezen
24 KPO
December:
18 Film Stichting- Jeugidsociëtedt: Luchthaven in alanm
26 Kerstfillm Stidhting Jeugdsociëtedt r The
Stang
21 KPO, kerstavond voor bejaarden en
leden

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gyrnnasittekvereniiglnig Sparta (kleuters en
huisvrouwen)

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons doo» te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Donderdag:
Donderdagavond zomertraining zwem- en
poloWub Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavöiiid juidolessen In de sporteaal

Sport/spelmateriaal
in overvloed

VrQdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
ledere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-cluba vonden In het Jeugdcentrum
Gymtnastöetoverenftgtag Spnrta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsocdëteit open van 1950 tot 22.30 uur
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de plcknlckplaats Wlldenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklulb De Flultertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum-; Melsjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymniastieikiverendjglng1 Spanba (jongens)
Jeuigdsodëtedt open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsocdëteit open van 20.00 tot 22.00 uur
September:
l
3
4
8
10
11
15

Bloemisdhitoeursus Floralia in 't Jeugdcentrum
Oranrjefeest WilUenlborch
Oranjefeest Wilidenlborclh
BloemschilkcursuB FloraMa in 't Jeugdcentrum
itot l oktober a.s. Brandweer-expositie
in de galerie van de bibliotheek. Openingstijden als bdlbliotiheek
Kerkediag Hervormde kerk in het
Jeugdcentrum. Spreker o.a. dr. AUlbert
van den Heuvel
Bloeoiisehiikciursus FloraMa in t Jeugdcentrum

Je staat er eigenlijk versteld van hoeveel
sport- en spelmateriaal er in de sportzaal
aanwezig is. Voor hen die er mee moeten
werken om van te smullen. In vogelvlucht
zullen we u uit de doeken doen welke attributen er voor de sportman/sportvrouw ter
beschikking zijn.
Het belangrijkste toestel is wel het zgn.
„kombinatietoestel varigym". Dit toestel bestaat uit zes inzinkbare zuilen. Hoogte 2 meter en verstelbaar op elke hoogte. Uitermate
geschikt voor school- en verenigingsgymnastiek. Men kan het gebruiken als rekstok,
bokdekken, etc. Met behulp van de banken
(2 x zes zijn er aanwezig) heeft men een
evenwichtsbalk. Kortom vele variaties zijn
mogelijk.
Aan beide zijden van de zaal zijn drie klimhekken, alsmede klimtouwinstallaties (aan
beide kanten ca 12 touwen). Verder treft
men in beide zalen wegklapbare ringstellen
(in beide zalen kunnen tegelijk 2 personen
aan de ringen).
Voor elke zaal is er een tennis- en een volleybalinstallatie, terwijl badminton gespeeld kan worden zowel dubbel als enkel
;beide zalen). Ook de benodigdheden voor
Basketbal zijn aanwezig.
zou te ver voeren om alle losse attributen te noemen. Toch willen we een greep
doen. Men heeft in de sportzaal de beschikdng over 4 turnpaarden; 4 turnbruggen (t.w.
2 voor lager onderwijs; een voor middelbaar
onderwijs en een verenigingsturnbrug. Tevens een parterre turnbrug (beter bekend
als de brug met ongelijke leggers.)
oorts zijn er vier korfbalpalen, die tevens
e gebruiken zijn voor het hoogspringen; 80
urnknotsen, turnhoepels, springtouwtjes,
urnmatten, spelblokjes, kegels, allerhande
Ballen. Noem maar op.
De doelen ( 2 x 3 meter) zijn te gebruiken
oor zaalvoetbal, zaalhandbal, zaalhockey.

SEKRETARIS JANSEN VAN DE VOETBALVERENIGING VORDEN:

Ze lopen tegenwoordig liever in de WW
dan dat ze voetballen
Secretaris J. Jansen had tijdens de najaarsvergadering van de voetbalvereniging Vorden, waarvoor een flinke belangstelling bestond, de ladhens op zijn hand.
Sprekenden over de mentaliteit van de hedendaagse voetballer merkte de heer Jansen onder grote hiOariteit in zfln jaarverslag
op: „Ze lopen tegenwoordig liever in de
WW dan voetballen!"
We moeten deze uitspraak van de secretaris maar zien als een „losse flodder", want
even later maakte hl) bekend dat de voetbailverenigïng Vorden het komende seizoen
met 9 sendorelf tallen aan de competitie zal
deéLnemen. Twee meer dan vorig jaar. Dus
blijkbaar toch wel voldoende menltaliteit
aanwezig!
BJJ het memoreren van de resultaten van
de verschuilende elftallen kwam in het jaarverslag tot uitdrukking dat Vorden l op
een gedeelde vijtfde plaats is geëindigd. Het
tweede team degradeerde, terwijl de overige
teams het er eveneens redelijk hebben afgebracht. Opvallend bij de junioren was
dat van de zes elftallen er vijf bij de eerste
drie eindigden, echter zonder dat dit tot
een kampioenschap leidde. De pupdllenteams eindigden in de middenmoot.
Voorzitter F. Scharrenlberg maakte bekend
dat het hoofidveOd over drie weken gebruikt

kan worden. „Dus nog even geduld." Terreiniknecht Voskamp werd dank gebracht
voor het vele extra werk dat hij heeft verricht mjb.t. het telkens weer verplaatsen
van de sproeiinstallatie op de veilden. Trouwenis een kompliLment aan het bestuur is
hier ook zeer zeker op zfln plaats. Want
ook zij heeft in verband met de droogte
veel werk moeten verzetten.
„Tja," verzuchtte voorzitter Soharreniberg,
„het is soms om moedeloos van te worden,
wanneer je een beroep doet op de eigen
leden. Het zijn steeds dezelfde personen die
de handen voor de vereniging- uit de mouwen steken."
Afscheid werd genomen van bestuurslid H.
vjd. Barg (in zijn plaats werd gekozen de
heer G. H. StokMnik), terwijl de heer L.
Rouwenhorst (die vanwege een meningsversdhil met het bestuur het bijltje erbtj
heeft neergelegd) als jeugdtrainer zal worden opgevolgd door Karel NieuwenJiuizen.
Sponsors heeft Vorden ook. De heren Uiterweerd, Barendisen en Ten Have boden de
vereniging tJbJv. de verlichting 36 meter
U-taalk aan. Uit het jaarverslag van penningmeester G. Bloemendaal bleek dat de
uitgaven door de inkomsten werden gedekt.

Gouden echtpaar Boersbroek

Op vrijdag 3 septemlber is het precies vjjfti|g jaar geleden dat de heer J. B. Boersbroek (76) en mevrouw H. J. BoersbroekLangwerden (74) met elkaar in het huweIfllk traden. Het echtpaar woont in Vorden
aan de Veldwijkerweg 1. Als u wilt weten
hoe het met de gezondheid van de Boers-

broekis staat, kunnen we kort zfln:
Het echtpaar heeft vijf Mnderen en zes
kleinkinderen. Een gouden huwelijk moet
gevierd worden natuurlijk. Er is vrfldag dan
ook een receptie van 15.00-16.30 uur in zaal
Smit te Vorden.

Voetbalvereniging Vorden wil opnieuw
een gooi doen naar de KNVB
Het heeft er een hele poos naar uit gezien dat de voetbalvereniging Vorden het het komende seizoen zou moeten doen zonder één van haar beste spelers: Geert Heersink.
Aan het einde van de vorige competitie trainde Geert regelmatig bij De Graafschap en
zou hij bij deze club in aanmerking komen voor een kontrakt. De Vordenaar die studeert voor fysiotherapeut was echter bang dat zijn studie in gevaar zou komen en besloot bij Vorden te blijven.
Een besMt waarmee trainer De Weerd
(die aan zfln zesde jaar bij de geelzwarten
begint) danig in zfln nopjes is. Vorig seizoen hebben de Vordenaren op een haar na
promotie naar de KNVB gemist. Men heeft
echter goede hoop dat de sprong het komende seiaoen zal lukken.
Nu is het natuurlijk wel zo dat bflna bq alle
clubs aan het begin van het seizoen de verwachtingen hoog zijn gespannen en denken veel trainers „we worden kampioen".
Het optimisme dat bij Vorden heerst vloeit
echter voort uit het gegeven dat de selektiegroep vergeleken bij vorig jaar danig is
versterkt. Zo zijn hieraan o.a. de volgende
jeugdspelers toegevoegd: H. Becker, C. Hiasink, T. Schotsman, H. Oosterink en D.
Vlogman. Enkele van deze spelers lijken

Toch zal Vorden haar trainer dit seizoen
een poos moeten missen want waarschijnlijftc zal De Weerd in de wintermaanden
aan zijn arm moeten worden geopereerd.
Aan de a.s. competitie zal Vorden met 9
senior-elftallen deelnemen. Twee elftallen
meer dan vorig seizoen, zodat de veteranen zullen uit komen onder de naam Voerden 9. Verder zijn er Q junior- en 6 pupdllenelftaUlen.
Toch zijn er problemen bfl de geelzwarten
nl. rondom de toestand van de velden. Weliswaar heeft de gemeente een sproeiinsitallatie aangeschaft (zowel voor Vorden als
Ratti), maar deze installatie kwam eigenlijk twee maanden te laait. Dit heeft tot gevolg dat het hoofdveld en één bijveld in 'n
zeer slechte toestand verkeren. Het derde
veld is redelijk goed en kan bespeeld worden. Gelukkig zijn er voor Vorden in de eerste weken van de competitie vrijwel geen
thuiswedstrijden gepland, zodat men de
zorgen nog even opzij kan zetten.

WfRlEUWO
SV RATTI afd. zaterdag HAALDE
VERNIETIGEND UIT
De laatste oefeniwedstrijd werd gespeeld
tegen Helios 1. De nieuwe speeHbal die is
aangeboden door J. van Bommel was wel
doeltreffend, want zelfs 8 maal moest de
bal uit het net gehaald worden, waarvan
6 x uit het doel van Helios en 2x uit het
doel van SV Ratti.
Nu volgende week Ie competitie begint,
heeft trainer T. ter Beek zijn selectie gevonden, waar echt veel goede mogelijkheden in zit en hopenlijk goede resultaten.
Het doel zal verdedigd worden door W.
Wassink en de veldspelers bestaan uit W.
Berenpas, H. Klein Ikkink, W. Bleumink,
H. van Eist, J. Schoenaker, M. Dijkman,
H. Kaemink, H. Sloetjes, W. Wiegerink, P.
Bielawski, J. Tjeerdsma, J. Nijenihuis.
De wedstrijd van vanmiddag liep uitstekend en werden er snelle en goede aanvallen opgebouwd. Hierdoor had Helios geen
antwoord op, want zelfs na 20 minuten spelen was het 4—0 voor SV Ratti door doelpunten van P. Bielawski, H. van Eist en
W. Wiegerink 2x, waarvan één door een
prachtige omhaal.
Tot de rust ging SV Ratti zich richten tot
het opbouwen van technisch en taktisch
spel waardoor Helios totaal werd uitgespeeld.
Na de thee maakte SV Ratltd zich niet meer
20 druk, ook al omdat Helios in de competitie tegen SV Ratti zal uitkomen. Na
enkele minuten spelen werd het 5—O voor
SV Ratti door de goed opkomende W. Bleumink. De concentratie was bij SV Ratti
even weg zodat Helios iets terug kon doen.
Zij scoorden tweemaal achtereen: 5—2.
SV Ratti bleef goed doorgaan en maakte
er zelfs 6—2 van door een doelpunt van W.
Bleumink. Hierna kregen H. van Eist, H. v
d. Linden en W. Wiegerink nog scoringskansen, maar het vizier was niet goed gericht of de HefMosHdoelman stond in de weg.
Hopelijk zal de doelpunltenmachine in de
competitie zo droo draaien.
SV Rattti 2 won van Apeldoorn 9 met 6—1.
Programma SV Ratti afd. zaterdag: Ddnxperlo 1-.SV Ratti 1; Sp. Eefde 4-SV Ratti 2;
SV Ratti 3JSp. Eeflde 3; DZC 5-SV Ratti 4;
SV Ratti 5-DZC 6.
Afd. zondag: Ratti 1-Epse 1.

Optreden boerenka pel en huldiging van
kampioenen aan slot zwem vierdaagse
Wellicht in tegenstelling tot vele andere gemeentes kon in Vorden gedurende vijf dagen aan de zwemvierdaagse worden deelgenomen. Het bestuur van de zwemclub
Vorden '64 dat dit evenment organiseerde, heeft een ieder in de gelegenheid willen
stellen één keer „over te slaan". Jongelui tot 14 jaar dienden 250 meter af te leggen,
daarboven 500 meter per dag. Bijna 400 personen hebben aan deze zwemvierdaagse
deelgenomen.
De organisatoren hadden vioor een attrakItief bijprogramma gezorgd in de vorm van
het Vordense kamipdoenschap „onder water
-zitten en „paraplu hangen". Deze evenementen trokken Met alleen zeer veel deelnemers maar ooik ee<n fldnikie publieke belangstelling.
Op de slotdag van de zwemvierdaagse, die
wend opgeluisterd, door de boerenkapel van
de muziekvereniging Ooncondia, sprak voorzitter de heer F. Mengerink woorden van
dank tot de vele medewerkenden aan dit
awemfestijn en maakte hij de kampioenen
bekend.
Het ,,paraplu hangen" wend gewonnen door
de 10-jarige Monique Hartman dde het presteerde om drie minuten en 12 seconden te
„hangen". Ben prachtige parasol was de
prijs dde haar ten deel viel.
2 werd Eddde Dammers 2 mtimiiten en 3 sec.;
3. Herbert Riutgers l min. 50 sec.; 4. Gerwin Otten l min. 44; 5. Rdta Kornegoor
l min. en39 sec.

Kampioen van Vorden „onder water zitten" werd Genton Swart dde het l minuut
en 38 secdonen op de bodem van het zwembad uithield. Hij ontving voor zfln prestatie
een fraaie tuinatoel; 2 werd Henk de Weerd
l min. 3il sec.; 3. Herbert Rutgers 56 sec.;
4. Renzo Tuinsma 46 sec.; 5. Bent Weendnk
34 seconden.

los gebarsten. In de verigaderruimte van de
sportzaal werden de volgende uitslagen genoteerd:
DdmimendaaJjHulshlof l —il; Hoenink-Graaskamp 2 —O; BsselinkJWansink l —1; Nflenhuis-Jjanlkihaar l —1; Massedink-Grotenhuós
l—Jl; Reufiiiik-Wassink O— 2; Slütter-Boudri 2—0; Rossel-Wenttak 2 —0.
A. AJbbink-J. Krajenlbrink 2—0; T. van
Snellenlberg-A. Ajbbink 1—4; J. Krajenbrink-J. van Burk 2—0; A. Abbink-A. van
Laren 2—0; J. van Burk-T. van Snellenibeng 2 —O; G. Brummelman_J. van Burk
1 —1; H. Teeiink-T. van Sneilenberg O—2;
A. van Laren-J, van Burk O—2; G. Brum-<
melman-H. Teenink O—2; J. KrajenibrinkT. van Snellenlberg 2 —O.
T. Gille-A. Pleiter 2—0; D. Hoekman-H.
Hoekman O—2; M. Hantman-H. Vreeman
2^0; C. Ridder-A. Pleiter O—2; D. Hoekman-T. Gille O—2; A. Plediter-iH. Hoekman
2 —0; M. Hartman-C. Ridder 2-0; E. Brummeliman-(M. Hartman O —'2; P. Eckrtinga-E.
Bruimmelman 2 —0; A. Grefihonst-E. Bruinsma 2 —O; R. Bruinsma-G. Memelink O—2;
A. Graaskamp-E. Postma afg.; J. OltvoortB. Hidddnk 2 —O; G. Memelink-E. Bruinsma 2 —O; E. PostmaHj. Olltvoort l —1; A.
Hidddnk 1—4; R. Bruinsma2 —O.

Zondagmorgen werd voor de senioren een
wedstrijd georganiseerd in het Twente Kanaal waaraan door 33 leden werd deelgenomen die in totaal 111 vissen vingen met
een lengte van 1909 om.
De uitslag van deze wedstrijd was als volgt:
1. H. Golstein 15 stuks, 261 cm; 2. G. Boesveld lö st., 259 cm en A. Jansen 15 st. 259
cm; 4. A. Golstein 8 st. 125 cm; 5. J. M.
Jansen 7 st. 128 cm; 6. W. Sessink 6 st.
105 om; 7. J. Fleming 5 st. 96 om; 8. V.
Eykelkamp 4 st. 84 cm; 9. D. Bosch 5 st.
81 cm; 10. J. Besselinlk 5 st. 80 cm.
De laatste onderlinge wedstrijd zal worden
gehouden op zaterdag 9 oktober.

Waterpolo
^PDKRS EN MOEDERS SPEELDEN .
WATEBPOLO TEGEN KROOST
Het bestuur van de Vordense zwemclub
Vorden '64 organiseerde zaterdagavond in
het zwembad In de Dennen een gezellige
avond met als bijzonder evenement dat de
vaders en moeders deze avond werden uitgedaagd om tegen hun kroost waterpolo te
spelen. Wel de dochter bleven de moeders
de baas, terwijl de vaders hun zonen met
2—l versloegen. Verder kwamen de jongens en meisjes tegen elkaar uit. Na afloop
genoten allen van een rijstmaaltijd.
Zondagmorgen speelden de heren l van
Vonden tegen Nautilus uit Terborg. Vorden
Won met 4—2. De heren 2 verloren met
3 —l van Nautilus.

een vaste plaats in het eerste elftal te gaan
veroveren.
Waar trainer De Weerd bijizonder happy
mee zal zfln is het feit dat hij een keus kan
maken uit drie keepers (Becker, Ten Have
en Meyer), waarbij B. Becker de beste papieren lijkt te hebben. Voorts zijn aan de
selektie toegevoegd Van Damme (afkomsti(g van Kotten) en Bosman( afkomstig
van RJheden).
Trainer De Weerd kan overigens dit seizoen meer tijd aan Vorden besteden dan
voorheen het geval was. Door zijn werkzaamheden moest hij nl. één keer in de drie
weken verstek laten gaan. Daarin is nu
verandering gekomen en is hfl elke dinsdag- en onderdagavond beschikbaar om de
seléktiegroep onder handen te nemen.

RIETMOLEN
Vorden l heeft zondagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rietmolen l op
het gemeentelijk sportpark te Vorden op
gemakkelijke wijize met 6—O gewonnen. Bij
de rust was de stand reeds 4—O dankzij
doelpunten van Geert Heersink. Na de thee
bepaalden Geert Heersink en Bert Vlogman
de eindstand op 6—0. Vonden 2 won thuis
met 4—il van Rietmolen 2.

Dammen
ONDERLINGE 1DAMCOMPETITIE DCV
De onderlinge damcompetitie van de Vordense damolub DCJV is in alle hevigheid

De Snoekbaars
De henigelaarsvereniginig De Snoekbaars
uit Vorden had het afjgelopen weekend een
aantal viswedsitrijden op het programma
staan. Zaterdagmiddag werd een wedstrijd
georganiseerd voor de vele jeugdleden. Helaas namen hieraan weinig personen deel.
Desondanks werden in het Groene Kanaal
33 vissen gevangen.
De individuele uitslag was als volgt: 1. Dick
Bosch 12 Stuks; 2. Henk Aaflderink 8 st.;
3. Jeanët Sessink 5 st.; 4. Edwin Bekker 2
st.; 5. Jan Groot JefbMnk 2 at. Na afloop
ontvingen de deelnemers behalve een prijs
enkele consumpties.

Van de zijde van het gemeentebestuur werd
eveneens belangstelling getoond voor het
zwemmen in Vorden. Behalve burgemeester
M. Vunderank, die de apeninig verrichtte,
werd ook de heer H. A. Bogchelnran, wethouder van Sportzaken enkele keren op het
bad gesignaleerd.
De Vordense zwemduto hoopt dat het hele
zwemgebeuinen een deronate positieve indruk heeft achtergelaten, dat bfl velen de
interesse voor de zwemisport is gewekt, zodat nieuwe leden kunnen worden welkom
geheten.

Touwtrekken
UITSTEKEND TOUWTREKTOERNOOI
IN NOORDLJK - KAMPIOENSTEAMS
BIJNA BEKEND
Het Ifldlt geen twijfel of het achttal van de
TW Bekveld uit Hengelo Gld. zal dit seizoen de titel txmwtrekkampioen 720 kig prolongeren. Op het zesde bondstoernooi dat
aondagmiddag in Noordflk bij Neede werd
.gehouden trokken de Hengeloërs weer aan
het langste eind en veroverden zoveel punten dat het pnaMisoh niet meer mogelijk is
hen in te halen. De naaste „concurrentie"
Heure en Eibergen liggen te ver achter om
dit in de twee nog te resteren toernooien
goed te maken.
Op de nieuwe accommodatie van de TTV
Noordijk aan de SchooOweg, die voor het
eerst in gebruik werd genomen, was er
niettemin volop spanning. Zo bleken in de
720 kg klasse Heure, Eilbergen en Bussloo
van gelijke kracht en deelden gezamenlijk
de tweede prijs. In de 640 A-klasse stak
Eibergen met kop en schouders boven te
andere teams uit en werd niet aMeen winnaar van het dagklassement, maar staat
met zoveel punten voorsprong bovenaan
dat ook hen de titel niet meer kan ontgaan.
Sensatie was er om de bezetting van de
tweede plaats waar Vorden en Bekveld tenslotte gelijk eindigden.
Verrassend was de uitstekende comeJback
van Walken in de 640 B-klasse. Met hun
all-tround team wisten de Wamsvelders zelfs
de grote rivalen Oosterwijk en de BeJtrumse Bisons van zich af te houden. Doordat
Warken eerste werd is het verschil met
het nu nog leidende Bisons geringer geworden en zit er alle kans in dat de ploeg
van Poorterman c.s. toch nog meespelen
om de bezetting van de bovenste plaats.
De prestaties van de gastploegen van Neckarstrasse uit West-Duitsland vielen wat
tegen. Zowel in de 640 A- als B-kHasse
eindigden de buitenlanders onderaan.
Scheidsrechters waren Henik Nflenhuls en
G. J. Buitenhuis.
Eindstanden:
720 kg Klasse: 1. Bekveld, Hengelo GJd. 15
pnt.; 2. Heure, Borculo, Eibergen en Bussloo, Voorst elk met 9 pnt.; 3. EHTC HallEerbeek 3 pnt.; 4. Buurse, Haaksbergen
O pnt.
640 A^klasse: 1. Eibergen 18 pnt.; 2. Vorden en Bekveld elk met 12 pnt.; 3. Bathmen en Noordflik élk met 9 pnt.; 4. Heure
3 pnt.; 5. Neckarstrasse (W.-Dld.) O pnt.
640 B-klasse: 1. Warken, Warnsveld 17 pnt.
2. Oosterwijk, Zelihem 15 pnlt.; 3. Vlos-Bisons, Beltruim 13 pnt.; 4. Oosterwijk 8 pnt.;
5. HHTC 6 pnt.; 6. Eülbergen 3 pnt.; 7. Neekarstrasse l pnt.

HAAL

Na zes toernooien is de stand in de bondscompeti'tie:

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Zondag zijn we met z'n allen naar de manege geweest. De kinderen hebben
vriendinnen, die paard rijden en ze wilden eens zien, hoe dat precies in de
paardenwereld toegaat. Ik liet me gemakkelijk strikken, omdat ik het gevoel
had, dater "voer" zou zijn voor mijn fotokamera. Ik heb me daar gelukkigniet
in vergist. Nu gaat het pad van een paardenfotograaf niet over rozen. Want ik
heb een gewone kamera, dus niét met een telelens. Als ik een foto moet nemen
van een paardrijdster, dan moet ik daarom tussen al die paarden door wel in de
buurt zien te komen. Terwij l er achter me een ander paard rakelings passeerde,
nam ik deze foto. Ruiter en paard staan kompleet op de foto. Maar de
achtergrond is niet fraai.

Gelukkig dacht ik aan de fototip, die ik als het even kan
graag in praktijk breng. Deze tip: bekijk het van alle
kanten. En omdat de kinderen toch nog druk aan het
praten waren met de meneer van de manege, ben ik die
amazone met de kamera blij ven volgen. En kon ik kort
daarna deze plaat schieten: de ruiter klopt het paard op
de hals. Leuk moment, ook beter als foto omdat ik door
een lager standpunt, het hoofd van het paard vrijstaand
heb gekregen tegen de lichte lucht. Toch is eriets mis.

Als ik later die derde foto bekijk, dan zie ik wat het is:
een paard en een ruiter moeten je aankijken. Dan krijg
je de beste foto. Dan ontstaat er een eenheid, die ook in
fotografisch opzicht prettig aandoet. En dan is het ook
helemaal niet erg, dat het paard niet tot zijn voeten op
de foto staat. Zo'n kleine foto-safari in een manege is
er het be.wijs van, dat het vaak goed is om een onderwerp van verschillende kanten te fotograferen. Want
vaak is de leste dan de beste.

720 kg klasse: 1. Bekveld, Hengelo Gld.
103 pnt.; 2. Heure, Borcuilo 75 pnt.; 3. Eibergen 73 pnt.; 4. Bussloo, Voorst 66 pnt.;
5. EJHTC, Hall-Beribeek 43 pnt.; 6. Noordijk
12 pnt.; 7. Buurse, Haaksbergen O pnt.
640 A-iklasse: 1. Eibergen 91 pnt.; 2. Bekveld 52 pnt.; 3. Vorden 48 pnt.; 4. Noordijk
47 pnt.; 5. Bathmen 37 pnt.; 6. Heure 16 p.
640 B^klasse: 1. Vios-Bdsons, Beltrum 77
pnt.; 2. Warken, Warnsveld 72 pnt.; 3. Ketels, Zieuwent 41 pnt.; 4. Oöaterwflk, Zelhem 38 pnt.; 5. EHTC 36 pnt.; 6. Eibergen
13 pnt.

