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Vordense zwemkampioenschappen
in storm en regen

Het was me zaterdagmiddag het weertje wel toen me j.
Jet Smit als scheidsrechter het startsein gaf voor de
eerste serie 25 meter schoolslag meisjes tijdens de open
Vordense zwemkampioenschappen. Aanvankelijk had-
den zich ongeveer 120 personen voor deze kampioen-
schappen opgegeven, door de slechte weersomstandig-
heden kwamen er uiteindelijk maar 80 aan de start.
Desondanks zijn het geslaagde kampioenschappen ge-
worden, mede dankzij de scheidsrechter die er voor
zorgde dat alles snel afgewerkt kon worden. Het pro-
gramma omvatte 18 zwemnummers. Deelname stond
open vanaf 6 jaar. Men kon maximaal inschrijven op 2
nummers t.w. schoolslag en vrije slag.
Bij de meisjes 10-11 jaar slaagde Marieke Velhorst er
in om beide nummers te winnen, terwijl Anneke Sik-
kens kampioene werd op de 100 meter vrije slag en de
schoolslag in de leeftijdsgroep 16 jaar en ouder. Bij de

jongens slaagden drie zwemmers er in om beide af-
standen te winnen nl. Evertjan Smit (10-11 jaar);
Wilco Eikelkamp (12-13 jaar) en bij de heren 16 jaar
en ouder Arjan Mengerink. Aanvankelijk hadden de or-
ganisatoren een afstand gepland voor 14-15 jarigen en
voor 16 jaar en ouder. Gezien echter de geringe deel-
name werd besloten beide groepen samen te voegen.
Voor de jongens van 14 jaar vanzelfsprekend een te
zware opgave en bij voorbaat kansloos. Desondanks is
er goede tegenstand geboden.

Na afloop reikte voorzitter F. Mengerink de prijzen uit
waarbij hij de hoop uitsprak dat de tijden volgend jaar
nog scherper gesteld zullen worden. De heren J. ter
Heurne en A. Velhorst, die deze kampioenschappen in
samenwerking met het bestuur van de zwemvereniging
organiseerden, werden hiervoor dank gebracht.

Oranjefeest in de
Wildenborch
De bewoners uit het buurtschap Wildenborch hebben
de afgelopen dagen weer hun jaarlijkse Oranjefeest ge-
vierd. Vrijdag- en zaterdagavond was traditiegetrouw
het woord aan de toneelvereniging TAO. Deze niet weg
te denken vereniging uit de Wildenborch slaagt er tel-
kenjare in het publiek een leuk stuk voor te schotelen.
Ditmaal viel de keus op het blijspel in drie bedrijven
(door Gerard van Dijk): ,,O, oom Albert toch". Het
stuk speelt zich af in de zitkamer van pension „Land-
lust". Dit boerenpension wordt beheerd door Albert van
Zon en Jos van Zon ,twee verstokte vrijgezellen. Toch
bleek Albert niet helemaal afkerig te zijn van vrouwe-
lijk schoon want d.m.v. zijn broer Jos, die als huwelijks-
makelaar optrad, sloeg hij uiteindelijk de weduwe An-
drea van Duivenvoorde aan de haak. Alvorens dit alle-
maal zover was, had het aanwezige publiek (in totaal
was er over beide avonden gerekend een flinke belang-

stelling) de lachspieren heel wat keren dienst moeten
doen. Regisseur bij dit blijspel was de heer J. Huidink
uit Lochem, voor de grimering zorgde de heer J. Rood
uit Lochem.
Zaterdagmiddag hadden de kinderen van de Prinses Ju-
lianaschool zich opgesteld bij de school om de aanwe-
zigen te laten genieten van de versierde wagens (in to-
taal 19). Onder muzikale begeleiding van Sursum Cor-
da vertrok de stoet hierna naar het feestterrein nabij
kasteel Wildenborch waar vervolgens de traditionele
volks- en kinderspelen werden gehouden. Hoogtepunt
was een gekostumeerde voetbalwedstrijd waarbij heel
wat werd af gelachen. Al met al een kostelijk besluit van
het Oranjefeest waarbij de bewoners uit de Wilden-
borch zaterdagmiddag vrijwel niet in de gaten hadden
dat ook Pluvius zich naar hartelust uitleefde.

Diplomazwemmen
Zaterdagmorgen was er in net zwembad In de Dennen
voor de laatste maal gelegenheid tot het behalen van

een zwemdiploma C. E. D en F. De kandidaten bleken
goed te zijn voorbereid door badmeester Westerik en
zijn assistenten want onder het toeziend oog van KNZB
official v.d. Worp slaagden allen d.w.z. 14 E-diploma's
24 C-diploma's, 7 D-diploma's en 9 F-diploma's kon-
den worden uitgereikt.

Feestprogramma CJV
Gezien de slechte weersomstandigheden kan het bestuur
van de CJV te Vorden zaterdagmiddag de geplande
oriënteringsrit niet door laten gaan. Besloten werd om
nu voor de leden een f eestprogramma te houden. Voor
deze gelegenheid was de deel van de boerderij van de
heer H. Regelink „feestelijk" aangekleed. De jongelui
amuseerden zich voortreffelijk bij het balonnen blazen,
volleybal, pannekoeken bakken enz. 's avonds werden
er verhalen verteld terwijl er tevens voor een gezellig
muziekje was gezorgd.

Zondag 29 sept. a.s. per GTW naar de
grootste hengstenparade van Europa

in Warendorf (Duitsland). Deelname
plm. 300 beste hengsten van Europa.

Opgave z.s.m. tot 21-9-1974 brj Groot Nuelend te
Vorden, tel. 05752-6777. Er zijn nog enkele kaar.
ten beschikbaar.

Z I L V E R W I T EDELSTAAI.

KOERSELItypSI CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Vorige week hebt u in Contact geen rubriek Ge-
meentenieuws aangetroffen; de reden hiervoor was
dat op dat moment geen belangrijke informatie voor-
handen was. Wij delen in dit verband mede, dat dit
nog wel eens kan gebeuren: niet altijd - zeker niet
na de afgelopen 96 afleveringen - kan nl. belangrijk
of belangwekkend nieuws worden verschaft; een ge-
meente (en gemeentebestuur) is echter wel zodanig
dynamisch dat wij hopen dat het niet-geven van in-
lichtingen tot de uitzonderingen zal behoren. In elk
geval hebben wij deze week de volgende onderwer-
pen ter informatie:

1. de bouw van een sportzaal;
2. de raadsvergadering van 17 september a.s.;
3. de portefeuilleverdeling in het kollege van bur-

gemeester en wethouders en de spreekuren van
de burgemeester en wethouders en

4. het inleveren van ongewenste handwapenen.

Ad 1.
DE BOUW VAN EEN SPORTZAAL
In een publikatie van de Stichting Dorpscentrum el-
ders in dit blad heeft het bestuur van de stichting
een uiteenzetting gegeven over de huidige stand van
zaken rond het dorpscentrum annex sportzaal. Zoals
daarin vermeld, is uiteindelijk - na rijp beraad - de
gedachte van de kombinatiebouw van een dorpshuis
en sportzaal prijsgegeven; de motivering hiervoor is
duidelijk aangegeven en, zoals verder gesteld, kan
ook het kollege van burgemeester en wethouders
zich met de nieuwe aanpak van gesplitste bouw ver-
enigen, hoe jammer dit ook is voor de oorspronke-
lijke opzet van het plan. In de huidige situatie moet
echter worden getracht van de nood een deugd te
maken.
Het stichtingsbestuur deelt onder andere mede dat
het gemeentebestuur heeft toegezegd om te overwe-
gen in principe de bouw van een afzonderlijke
sportzaal voor rekening van de gemeente te nemen:
het kollege van burgemeester en wethouders is tot
deze overweging inderdaad bereid, gezien ook het
grote belang van een dergelijke akkommodatiê voor
de scholen (en uiteraard de sportverenigingen). Het
kollege onderzoekt momenteel de mogelijkheden
voor de bouw, waarbij planologische, bouwtech-

nische en financiële zakeHBan de orde komen. Zo-
dra dit ,,rond" is (mede^n overleg met de Sport-
raad), dienen de raad en gedeputeerde staten nog
hun fiat te geven.
Over de eerste stappen in het onderzoek kunnen wij
reeds nu het volgende mededelen:
volgens (de bepalingen van) het bestemmingsplan
Vorden-zuid 1969 zou in principe op dit moment
een sportzaal kunnen worden gebouwd tussen het
huidige gymnastieklokaal en de boerderij-achtige
woning van de heer Smit aan de Christinalaan;
bouwtechnisch gezien zou dan echter wellicht geen
erg mooi geheel met de bestaande gymzaal ontstaan.
Het kollege van burgemeester en wethouders acht
dan ook een fraaiere situering nabij de gymzaal mo-
gelijk. Indien echter op een andere (mooiere) plaats
dan tussen de gymzaal en de boerderij-achtige wo-
ning moet worden gebouwd, dan is een (kleine) wij-
ziging van het bestemmingsplan noodzakelijk; voor
deze wijziging is weer de medewerking van de be-
langhebbende omwonenden noodzakelijk (d.w.z. men
wordt gevraagd er geen bezwaar tegen te maken).
Burgemeester en wethouders hebben hierover reeds
een eerste gesprek met de belanghebbenden gehad;
tijdens het gesprek werd besloten dat de belangheb-
benden 3 afgevaardigden zouden aanwijzen om deze
problematiek in overleg met het kollege van burge-
meester en wethouders tot een voor allen zo bevre-
digend mogelijk resultaat te voeren.
Zodra een definitieve beslissing over de plaats is
ingenomen (hetgeen hopenlijk binnen afzienbare tijd
kan geschieden), dan volgen nog enkele andere on-
derzoeken, t.w. naar de financiële aspekten en naar
o.m. de konkrete indeling van het gebouw; bij deze
onderzoeken zullen diverse deskundigen en instan-
ties worden betrokken, zoals de inspekteur voor de
lichamelijke opvoeding en de Sportraad. Wanneer
verdere informatie mogelijk is, zult u via deze ru-
briek daarvan vernemen.

Ad 2.
DE GEMEENTERAADSVERGADERING
Op 17 september a.s. komt de gemeenteraad in zijn
nieuwe samenstelling voor de tweede keer bijeen (zo-
als bekend, vond de installatie der gemeenteraadsle-
den op 3 september jl. plaats). Als steeds, is de ver-
gadering openbaar en het gemeentebestuur nodigt
ook voor de komende zittingsperiode van de raad
een ieder, die belangstelling heeft voor het gemeen-
telijk wel en wee, van harte uit voor het bijwonen
der vergadering. De vergadering op dinsdag 17 sep-
tember begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Vooraf geven wij u - zoals te doen gebruikelijk - een
kort overzicht van de onderwerpen, die dan ter spra-
ke komen:

- vaste kommissies van advies en bijstand.
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor
om een wijziging van de huidige raadskommis-
sie door te voeren, waardoor de volgende kom-
missie (van advies en bijstand aan burgemeester
en wethouders) zouden ontstaan:

een kommissie van algemeen bestuur, plano-
logie, rekreatie en eigendomstransaktie
(waarin de fraktievoorzitters zullen zitting
nemen);

- een kommissie vobjjfinanciën en belastin-
gen; ^P

- een kommissie voor gemeentewerken;
- de benoeming van gemeentelijke vertegen-

woordigers in samenwerkingsverbanden, ge-
meenschappelijke regelingen e.d.

Ad 3.
TAAKVERDELING BINNEN HET KOLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN VORDEN

Het kollege van burgemeester en wethouders van
Vorden heeft besloten, dat met inachtneming overi-
gens van de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van
het kollege als geheel, de afzonderlijke leden zich in
het bijzonder met de hieronder achter hun naam ver-
melde zaken zullen bezig houden:

De burgemeester:
algemeen bestuur, agglomeratieve aangelegenheden;
planologie, eigendomstransakties, rekreatie, milieu-
zaken, ekonomische aangelegenheden, onderwijs en
gemeentelijke personeelsaangelegenheden.
Daarnaast uiteraard de volgens de wet eigen be-
voegdheden van de burgemeester zoals politie,
brandweer, bescherming bevolking etc.

Wethouder Bannink:
openbare werken en bouw- en woningtoezicht.

Wethouder Bogchelman:
financiën, sport, kuituur- en jeugdzaken; maat-
schappelijk welzijn en bijstandsverlening.

Als loco-burgemeester treedt op wethouder Bannink.

Ingaande 16 september 1974 zullen de leden van het
kollege als volgt voor het publiek te spreken zijn:
de burgemeester: elke vrijdagmorgen van 10-12 uur;
weihouder Bannink: elke donderdagmiddag van 16-
17 uur;
wethouder Bogchelman: elke donderdagmiddag van
16-17 uur.

Ad 4.
INLEVEREN ONGEWENSTE
HANDWAPENEN
Bij koninklijk besluit van 4 juli 1974 nr. 131 is het
besluit ongewenste handwapenen zodanig gewijzigd,
dat voortaan nunchaku-wapenen tot ongewenste
handwapenen worden gerekend.
Een nunchaku-wapen bestaat uit twee aan een der
uiteinden door middel van een koord, riem, ketting
of een dergelijke verbinding aan elkaar verbonden
staven, zoals dat gebruikt pleegt te worden bij het
toepassen van de kobudo genaamd, Japanse vecht-
techniek. Een ieder die een dergelijk wapen voor-
handen heeft wordt in de gelegenheid gesteld dit tot
rn met l H september a.s. t e r getneentesekretarie in
te léven-u.

P.S. Wegens vakantie is burgemeester Mr M. Vun-
derink niet in de gelegenheid om op vrijdag 13 sep-
tember 1974 spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal (H. Doop)
19 uur interkerkelijke dienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier (tevens kindernevendienst)
19 uur interkerkelijke jeugddienst in de Herv. kerk
met medewerking van het jeugdkoor uit Dieren. Voor-
ganger ds. A. A. Nottelman van Lichtenvoord

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdag 12 uur tot maandag 7 uur en de week
daarna van 19 tot 7 uur: dr. Harmsma, telefoon 1277.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 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, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

Geboren: Sylvia Aleida, d.v. W. Sloetjes en P. Weijers.

Ondertrouwd: geen.

Gehuwd: J. Nijhof en H. Verkerk.

Overleden: geen.



PATATES FRITES
1000 gram 136

met emmertje

FRITESSAUS
van 340 voor

Van Doorn

PINDA KOEKJES

zak vol van 125 voor

vlees en vleeswaren

Hamburgers
3 sfuks

Fricandellen
3 stuks

Slavinken
3 sfuks

p

Hachévlees
300 gram

Runderstoof lappen
500 gram

Malse Ribstuk
500 gram

Hamlappen
500 gram

Wiener snitzeis
per 100 gram

Ossestaart
500 gram

Fijne vleeswaren
150 gram GEBRADEN GEHAKT

150 gram HAM ,

150 gram PALINGWORST

± 500 gram SLAGERSLEVERWORST

Kuipje

REMIA
HALVARINE

van 71 voor

Hellema

BAKKERS
SPECULAAS

groot pak

groente en f ruit

Harde spruiten
500 gram

Malse andijvie
nu per kilo

Worteltjes met peterselie
PANKLAAR 500 gram

Vatverse zuurkool
500 gram ,

James grieve
FIJNE HANDAPPEL 1'/2 kilo

Handperen
BEURRE HARD^er kilo

Vruchtenlimonade
Raak, litersfles

Ook bij ons:

appelsientje
puur sinaasappelsap, dus ook voor suikerpatiënten

Si-Si vruchtensinas
literfles voor

Prachtige bos CHRYSANTEN f 1.85

Legner jonge genever
literfles 10,15 - elke 2e (les

Twentse hoen advokaat
fles van 525 voor

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Dit is goedkoop: BLACK PRINCE

select Scotch whisky per fles ..

Bianco vermouth
wit of rood, per fles

1025

398
GEBROKEN RIJST
Silvo, 1000 gram

ROLLEN MENTOS
Van Melle, 3 pack

HEERLIJK GEVULD SPECULAAS
250 gram

TOVA DESSERTSAUS
De Betuwe, van 114 voor

DREFT ZEEPPOEDER
voor de fijne was, pak van 224 voor

MARS GEEFT WEER ENERGIE !
NU 4 STUKJES HALEN - 3 BETALEN

VENZ TAFELSTROOIERS
met chocoladehagel, nu voor

MEURSING EIERKOEKJES
grote doos nu

REINE VICTORIA PRUIMEN
3/4 literpot voor

PERZIKEN OP SIROOP
literblik nu

MAGGI GROENTESOEP
2 zakjes voor

DESSERT INSTANTPUDDING
4 pakjes voor

KNAKWORSTEN
grote pot van 12 stuks, van 250 voor

CARREE BISKWIE
per pakje nu

FLES VRUCHTENWIJN EN
POT ROZIJNEN OP SIROOP samen ...

CASSATA cherry vruchtenwijn met
kersenbrandewijn per fles

ARDITA LUIERS
15 stuks 175 - elk 2e pak

PRO DIXAN ZEEPPOEDER
tonnetje van 18,45 voor

ALL ZEEPPOEDER
koffer van 845 voor

Schwarzkopf 7 krulden SHAMPOO
flacon van 360 voor

FLAIR DESSERT abrikozen of ananas
nu per blikje

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Dankbaar en bltf geven wjj
u kennis van de geboorte
van ons zoontje en Riannes
broertje
Adolf Berend Hendrik

We noemen hem
ANDRE
Wim Sloetjes
Henny Sloetjes-

Tiessink
Lochem, 6 september 1974
„'t Gagel" Gageldijk 3

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank.

Jan en Nardy
Ruiterkamp

Barchem, september 1974
Winkelsdijk l

Inplaats van kaarten

Voor de vele blijken van be-
langstelling, gelukwensen,
kadoos, attenties en bloemen
ter gelegenheid van ons
huwelijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke dank

Fam. J. Diepen-Schot

Appingedam, september '74
Paasweide 14

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wfl bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen, zeggen
wij allen hartelijk dank.

W. J. Denkers
W. E. Denkers-

Boerstoel
Vorden, september 1974
Het Wiemelink 73

Interkerkelijke
jeugddienst
voorg. ds. Nottelman van
Lichtenvoorde. Medewer-
king wordt verleend door
het Paenktokoor uit Dieren.
A.anvang 19.00 uur in de
Ned. Herv. kerk.
Wilt u uw liedboek mee-
brengen!!!

W.A.-VEBZEKERING
VOOR LANDBOUW-
TRACTOREN:
jaarpremie ƒ 36,— (exkl.
kosten).
O.B.M. „VORDEN"
p.a. Onderlinge Waarborg
Mij „Aalten", Hogestraat 57
Aalten (tel. 05437-2788)

Te koop 2 dwerggeiten,
moeder en zoon 3 en 2 jaar
oud. M. Wargerink, Schone-
veldsdijk 3, Vorden, tel. 6783

Gevraagd koe- of varkens,
mest. Boomkwekerij M. G.
Spiegelenberg, Ruurloseweg
26, telefoon 1464

Bij inschrijving te koop plm.
f» ha snijmais. Briefjes in te
leveren tot woensdag 18
september 13.00 uur. Pel-
grum, Hamminkweg 4,
Vorden

Te koop stoofperen.
G. Hummelink, Spiekerweg
4, Vorden, telefoon 1252

Te koop goed onderhouden
Solex bij mevr. v.d. Berg,
Margrietlaan 27, Vorden

Gelegenheid tot inscharen
bij de stamboek ram A 311.
B. Bargeman, Wilmerink-
weg l, telefoon 1558

Te koop 65 are «nijmais.
Br. inl. voor 17 sept. H. J.
Rouwenhorst, Almenseweg
37, Vorden

Hulp gevraagd voor l och-
tend per week in gezin met
3 schoolgaande kinderen.
Mevr. Van Burk, Beatrix-
laan 14, telefoon 1732

Te koop Volkswagen 1300
1969, kleur beige.
H. F. Karmiggelt, Smids-
straat 15

Te koop plm. 60 are snfl-
mais. Briefjes inleveren op
zaterdag 14 sept. voor 5 uur
H. J. Maalderink IJzerhorst
2, Warnsveld

Jonge vrouw zoekt werk
voor hele dagen, liefst in
Vorden. Brieven onder nr.
28-1 bureau van dit blad

Te koop twee kolenkonvek-
tors en g.o.h. wandelwagen.
Joh. Weenk, van Lennepweg
l, Vorden

Te koop 1-pens. stalen bed
geel, met hardboard matras
De Boonk 41, Vorden

Te koop 2 perc. mals plm.
0,90 en 0,50 are. Briefjes
kunnen wt>rden ingeleverd
voor of op 21 sept
's avonds 8 uur btj G. J.
Snellink, Bekmansdjjk 4

Gevraagd een inkasseerder.
Aanmelden bij H. Doornlnk,
Van Leanfepwteg 4,

Op zondag 15 september a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkind ons 25-jarig
huwelijk te herdenken.

B. G. WENTINK

tl. G. WENTINK-LEBBINK

's Middags gelegenheid tot feliciteren van
15.30 tot 17.00 uur in zaal Smit, Dorps-
straat 10 te Vorden.

Vorden, september 1974

Het Hoge 51

Marktvereniging
Vorden

Vanaf heden kunnen de bekende

MARKTLOTEN

weer afgehaald worden bij de heer

H. J. KONING, Wilhelminalaan 18 te Vorden

KLEINE
mwmm *mm»wrmmwmm vm

MODE

ANTONIO
Vanaf maat 18

f 39,95
Met het bekende
voet corrigerend

steuntje van Jimmy-Joy.

Op maandag 16 september a.s. hopen
met onze kinderen en ouders ons zilveren
huwelijksfeest te vieren.

H. PELGRUM

R. PELGRUM-RIETMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Vorden, september 1974
„'t Lebbink", Lindese Enkweg l

BENNIE HORSTING

en

ANNET BERENTSEN

gaan trouwen op vrijdag 20 september a.s.
om half twee in het gemeentehuis te Vor-
den en om twee uur in de Sint Willibror-
duskerk te Vierakker.

Vorden, september 1974
Enkweg 12 / Deldensebroekweg 16

Dag-adres: zaal Schoenaker, Kranenburg-
Vorden. Receptie van half vijf tot half zes.

het verschil tussen broek en pantalon
Een gewone pantalon is een broek en een bijzondere broek

is een pantalon. Dit onderscheid tussen broek en pantalon wordt
u pas duidelijk als u onze kollektie ziet.

ASTRA
Vanaf maat 18

f 46,95
Kleurrijk, flexibel,

onverslijtbaar.

Voor al het vertrouwen dat u allen mij 19 jaar
hebt geschonken, wil ik u hartelijk danken.

Helemaal weg ga ik gelukkig niet, want ik zet de
corsetterie voort aan de Zutphenseweg nr. 4, al is
er dan geen winkel, toch wil ik u daar graag van
dienst zijn van 's morgens 8.30 tot 12.30 uur of op
afspraak.

Geeft u mij even tijdom het in te ruimen. Maan-
dag 23 september begint de verkoop weer.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4 . Vorden
Telefoon 2367

VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4
's Maandags de gehele dag

Schoenenhuis
Jansen

Door de enorme vraag naar de
speciale aanbieding

Avangschoenen
art. 8857

moesten wij reeds vrijdagmiddag jl.
velen teleurstellen.

Het is ons echter gelukt om
nog een (weliswaar beperk-
te) serie in suède te bemach-
tigen die wij evenals vorige
week zullen aanbieden voor

f 65, p./paar
Nu echter beslist voor de allerlaatste
keer.

H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304

Ned. Bond

v. Plattelandsvrouwen
Woensdag 18 september a.s. komt de
voordrachtkunstenares Aaf je Top
met: DE VLIEGENDE DANSTENT
van Bruce Marshall.

Nieuwe leden van harte elkom. Aanvang 19.45
uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden

MODETTI

Bezoekt allen de

Bingo/variatie - avond
OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER
A.S. IN ZAAL SCHOENAKER TE
KRANENBURG, aanvang 20 uur.
KPO-kommissie

Een pak
naar
uw hart

Dit leuke
2-dclige pakje""
zult u vaak dragen. Met een pullover ~~~~.J2&_
eronder of zónder. Maar altijd met plezier. De soepêTé" •*"••"*
tinneroy In patch-work-dessin geeft 't een eigen tintje.
Evenals de slanke, modieuze lijn.
Van de prijs hoeft u geen kleur te krijgen f 119,-
(Een pak van uw hart?)

Gaat uw hart naar Iets anders uit? Kom dan onze uitgebreide
kollektie eens bekijken. U bent welkom - van harte.

Modettt,om aan den lijve te ondervinden.

MODEHUIS

VORDEN TEL (06752) 1381

IcHliel en mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

slagerskwaliteit».
en toch niet duurjy^^
^^ [MIJ , ! "~*M^̂ ^̂ ™

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK f o QQ
250 gram T OjV/O

BIEFLAPPEN f jm QQ
500 gram | Oj\/O

500 gram RIBLAPPEN 548 f jmf* ƒ*ƒ*
1 kilo f lUyUU

500 gram RUNDERLAPPEN 398 , mm f*f*
1 kilo /,UU

FRICANDELLENSCHIJVEN f Q ER
3 Stuks l mmm&%J

ROOMSCHNITZELS f f\ A f\
3 stuks f 2,40

PAPRIKASCHNITZELS £ O CC
3 stuks t £,DD

HAMBURGERS * j* TZi\
3 stuks IjOU

BEEFBURGERS £
3 stuks

AJUINBURGERS ~
3 stuks f

GEVULDE BOOMSTAM f
500 gram

ROLLETTE f
500 gram v

RUNDERROLLADE f m QQ
500 gram f 4j\/O

Voor de boterham:

150 gram TONGWORST 114

150 gram PEKELVLEES 135

150 gram ARDENNER ONTBIJTSPEK 128

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

KIM) EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321



mUKHBB^nH^BHBH^m

JANSE KT
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

Kassakoopje 3 tuben prodent tandpasta voor 3.75

VLEES Ie kwaliteit van uw
echte slager! KEURSLAGER

De vleesspecialist voor keuze en kwaliteit

Schouderkarbonade
500 gram

maximaal 3 pond per klant

«

Speklappen
500 gram

Rïblappen
500 gram nu

woensdag Gehaktdag
500 gram 250 - heel kilo

Eerste it VLEES W/IREN
150 gram TONGEWORST .

150 gram GEKOOKTE HAM

150 gram CERVELAAT ....

100 gram WILDROLLADE .

De specialist ook voor uw
rundvlees of half varken
Zoek uw voor- of achterbout bij ons uit. Het wordt voor
u gratis uitgebeend en ingepakt waar u bij bent.

Bel voor inlichtingen en prijsopgaaf onze zaak, toestel 3.

Dagelijks verse
groenten en fruit
Pers sinaasappels
net circa 1 ]/2 kilo ••

Moesappels
11/2 kilo voor

Geschrapte wortelen
500 gram

Citroenen
net - 4 stuks voor

Maandag en dinsdag:

Andyvie
heel kilo voor

Uit ome diepvriesafdeling
Patat
1000 gram van Ap voor

Friki diepvries hanen
1100 gram bij ons

Frima spinazie
450 gram voor

Broodboetiek en banket
Beschuitbollen
1 pak van 98 voor

Broodjes
1 pak a 6 stuks van 119 voor

grote sneeuwster
heerlijk stuk banket van 455 voor

Appelsap

Montilla

Goudband

Theezakjes

Fruithagelslag

Margarine

AZET

2 flessen voor

PEDRO DE RA VELA

van 350 voor

1080 GRAM

van 271 voor

VAN NELLE

van 104 voor

RUYTËR MIXED

van 88 voor

ZEEUWS MEISJE
van 81 voor ....

Makaroni

Vruchtenmoes

HONIG
van 112 voor

DE BETUWE 3 SMAKEN

van 133 voor

Dames verband"MOSEPTSLIPVAST

art o n

Wasverzachter

van 325 voor

FAKT

van 600 voor

ROBIJN

van 268 voor

DÜYVIS

van 205.vo.or

Aanbiedingen geldig t.m. 15 september



Donderdag 12 september 1974

36e jaargang nr. 28 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Wethouder H. A. Bogchelman:

„Funktie wethouder en zakenman
strikt gescheiden houden"

„Mag je eigenlijk wel nee zeggen, wanneer er vanuit de gemeenschap een beroep op je wordt gedaan. Ik
dacht van niet." Aan het woord is de 50-jarige Hendrik Albertus Bogchelman (gehuwd, vier kinderen, oudste
zoon Dick 25 jaar en afgestudeeerd als arts, dochter Alice 22jaar, laatste leerjaar van het hoger ekonomisch
administratief onderwijs ekonomisch-juridische richting, dochter Jacqueline 16 jaar 4e klas Havo en jongste
zoon Bert, leerling brugklas lyceum), sinds vorige week wethouder van de gemeente Vorden. Als zodanig zal
hij worden belast met de portefeuilles van financiën, sport, kuituur en jeugdzaken; maatschappelijk welzijn en
bijstandsverlening. „Het is allemaal een beetje snel gegaan. Al had ik altijd al een flinke interesse in het
dorpsgebeuren, laat ik zeggen in de gehele gemeenschap, de gedachte om nog 'ns raadslid te worden is ei-
genlijk nooit bij mij opgekomen. Dan plotseling een verzoek uit VVD-kringen om me kandidaat te stellen
voor de gemeenteraadsverkiezing. Ik moet eerlijk bekennen, ik was zelfs toen niet eens lid van de VVD.
Voor welke partij iemand zitting heeft in de raad, vind ik overigens niet zo belangrijk. Als de bewuste man of
vrouw zich maar voor de gehele gemeenschap wil inzetten."

OMGAAN MET MENSEN
„Eén van de belangrijkste dingen waar ik meteen mee
gekonfronteerd word, is het dorpscentrum. We wil-
len allemaal graag dat het er komt. De vraag rijst waar
en hoe. Zeer belangrijk punt wat niet zo één twee drie
is op te lossen. Om ook te vernemen wat er zoal onder
de sportverenigingen leeft, wil ik z.s.m. een gesprek
met de Sportraad. Hetzelfde geldt voor wat betreft de
jeugd- en kulturele zaken. Maatschappelijk welzijn en
bijstandsverlening is een ruim begrip, dat eerst heel wat
studie zal vergen, alvorens je hierover een oordeel kunt
vellen. Een belangrijk punt zal tevens zijn het omgaan
met mensen. Ik ben blij dat ik altijd in de dienstverle-
nende sektor heb gezeten, dat is gewoon meegenomen."

LEVENSLOOP
Nog even de levensloop van de heer Bogchelman. Na
de lagere school, vier jaar leerling van de lagere land-
bouwschool in Zelhem, daarna Rijkslandbouwwinter-
school in Zutphen, leerling middelbare landbouwschool
in Hoofddorp (om vrijgesteld te worden van arbeid in
Duitsland). Na de oorlog anderhalf jaar volontair in de
granen en kunstmesthandel, alsmede in de levensmidde-
lensektor. In 1947 kwam de heer Bogchelman in dienst
bij de firma Albers. Door zelfstudie behaalde hij toen
het middenstandsdiploma, praktijkdiploma boekhouden
MBA en andere vakdiploma's. Toen de supermarkt
haar intrede deed, volgde hij de opleiding supermarkt-
manager. Sinds l juli 1972 is de heer Bogchelman, zo-
als reeds gesteld, direkteur van Albers B.V.

Ongetwijfeld zal de heer Bogchelman in zijn funktie
van wethouder de vruchten kunnen plukken van zijn
zakelijk inzicht. „Toch zal ik de funktie van wethoudei
en zakenman strikt gescheiden houden. Het belang van
de gemeente dient nu voorowle staan", aldus wethou-
der H. A. Bogchelman.

De opmerking van de heer Bogchelman: „politiek ben
ik niet geschoold" dienen we in dit verband met een
korreltje zout te nemen, want tijdens ons gesprek bleek
duidelijk dat hij beslist wel een eigen visie heeft op het
politieke dorpsgebeuren. Wat wil je, de vader van de
huidige wethouder heeft jarenlang voor de CHU zit-
ting gehad in de raad, terwijl ook zijn broer een aantal
jaren de CHU als zodanig diende. Bovendien was ook
de heer Albers, schoonvader van de heer Bogchelman,
een groot aantal jaren raadslid.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in mei was het al
gauw een publiek geheim in Vorden dat de heer Bog-
chelman voor de funktie van wethouder zou worden
voorgedragen. „Na rijp beraad, weloverwogen, weten-
de wat de konsekwenties kunnen zijn, heb ik me be-
schikbaar gesteld. In ons bedrijf (de heer Bogchelman
is direkteur van Albers B.V.), zal ik bepaalde taken
moeten overdragen aan anderen, die daartoe kapabel
genoeg zijn.

GEEN ACHTERBAKS GEDOE
De ervaring die de heer Bogchelman heeft op zakelijk
gebied, zal hem tijdens het wethouderschap beslist goed
van pas komen. „In het begin zal ik flink moeten stu-
deren teneinde alle problemen zo snel mogelijk onder
de knie te krijgen. Hiertoe is een vruchtbare wisselwer-
king en prettige samenwerking nodig. Wanneer ik zo
het kollege en de samenstelling van de raad bekijk, dan
ben ik er vast van overtuigd dat door goed overleg veel
te bereiken valt. Dus via eerlijke gesprekken, geen ach-
terbaks gedoe. Niet zoals in sommige gemeenten in de
Achterhoek waar de ruzies niet van de lucht zijn. Het
belemmert een goed funktioneren van het gemeentebe-
stuur. Dit mag en dit kan niet. Al zal ik het politiek
niet altijd met iedereen eens zijn, toch sta ik beslist po-
sitief tegenover meningen van anderen. Eigen verant-
woordelijkheid moet natuurlijk wel genomen worden."

HET LAATSTE NIEUWS
ALBERS SUPERMARKT
GAAT SAMENWERKEN MET
A&O NEDERLAND

De direktie van Albers Supermarkt deelt ons mede,
dat gezien de snelle ontwikkeling in de levensmidde-
lenbranche, een dergelijke samenwerking voor de toe-
komstige ontwikkeling van Albers Supermarkt van
groot belang is.
Het personeelsbestand blijft ongewijzigd.
De direktie is er van overtuigd dat ook de konsument
zeker zal profiteren van deze nieuwe ontwikkeling.

Nationale
Reklasseringsaktie
Elk jaar wordt er in september een Nationale Reklas-
seringsaktie gehouden. Deze aktie heeft een tweeledig
doel:
- het kweken van meer begrip voor het reklasserings-

werk door het geven van deskundige voorlichting
via pers, radio en televisie;

- het houden van een landelijke kollekte.
Het reklasseringswerk wordt gedaan door partikuliere
instellingen. De overheid verleent weliswaar subsidies,
maar er is nog veel meer geld nodig om het reklasse-
ringswerk in al zijn facetten goed te kunnen uitvoeren.
De opbrengst van de kollekte wordt verdeeld onder de
reklasseringsinstellingen van alle levensbeschouwingen.
Het motto van dit jaar is: „Sta achter hem die er alleen
voor staat". (Zie advertentie in dit nummer).

Marktverloting gaat door
Zou de traditionele Vordense marktverloting door een
misverstand in de administratie tussen het marktbe-
stuur en het ministerie van Justitie oorspronkelijk niet
kunnen doorgaan, door een wijziging van de wet op de
kansspelen - een wijziging die per l september jl. in
werking is getreden - is het bestuur van de Vordense
Marktvereniging er in geslaagd, mede dankzij de spon-
tane medewerking van burgemeester en wethouders van
Vorden, dit jaar toch nog een verloting te houden.
Deze verloting kan i.v.m. de korte tijd van voorberei-

ding en de plaatsingsmogelijkheden van de loten niet
zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van de maand
oktober worden gehouden, doch zal thans plaatsvinden
op vrijdag 22 november a.s. De gebruikelijk gratis ver-
loting op de oktobermarkt vindt vrijdag 4 oktober wel
plaats. Hierover zult u binnenkort middels een adver-
tentie in dit blad nader worden geïnformeerd.
Voor nadere gegevens omtrent de verloting van 22 no-
vember verwijzen wij u naar de advertentie in dit num-
mer.

Uitnodiging
De bejaarden van de Kranenburg ontvangen deze week
een uitnodiging om a.s. dinsdagmiddag 17 september
aanwezig te zijn in zaal Schoenaker. Deze circulaire
wordt hen toegestuurd door de Bejaardensoos Kranen-
burg. Deze soos is het vorige winterseizoen opgericht
en is nog maar enkele keren bijeen geweest. Na sep-
tember wil men echter iedere tweede dinsdag van de
maand om twee uur samen komen bij Schoenaker. Een
sluitingstijd wordt niet vermeld, iedereen kan weer naar
huis gaan wanneer hij dat zelf wil.
In de uitnodiging wordt verder gezegd dat de soos een
„soos" wil zijn: men wil de bejaarden, 65-plussers,
AOW-ers of hoe ze zich het liefst laten noemen, voor-
al een gezellig samenzijn Bezorgen. Hopenlijk zal ieder
die maar enigszins kan, aan deze uitnodiging gehoor
geven.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST

A.s. zondagavond hoopt ds. Nottelman van Lichten
voorde voor te gaan in de interkerkelijke jeugddienst.
Aan de dienst zal medewerking verleent worden door
het Pocnkto-koor uit Dieren. Het orgel zal bespeeld
worden door de heer L. Hartog die tevens leider van
het koor is.
De dienst wordt gehouden io de Ned. Hervormde kerk
en men wordt verzocht het liedboek mee te brengen.

St. Bernardhonden
Op een terrein van de heer W. A. J. Lichtenberg op
't Waarle werd door de Hollandsche St. Bernard Club
een landelijke St. Bernardhondendag gehouden. Bijna
honderd hondenbezitters uit alle streken van ons land
namen met hun, door kalmte en vriendelijkheid typeren-
de, viervoeters kwamen naar Vorden. In de morgenuren
werden de keuringen in het weiland van de boerderij
gehouden, maar 's middags was Pluvius spelbreker en
moest men noodgedwongen een veilig en droog heen-
komen zoeken op de deel.

RARO-vragen
buiten boekje
Als algemeen sekretariaat van de vier Oostgelderse
streekkommissies, heeft de Stichting Streekbelangen
Oost-Gelderland een aantal streekkommissieleden be-
geleid bij een hoorzitting van de Raad van Advies
voor de Ruimtelijke Ordening, in Utrecht. De raad
ontving streekvertegenwoordigers uit diverse delen
van het land om van hen nadere toelichtingen te krij-
gen op de gegevens die de inspraakprocedure over de
oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening opleverde.

Voor de Oostgelderse streekkommissies werd het
woord gevoerd door de heer P. J. M. Merlijn uit Zut-
phen, aangevuld door de heer H. P. Varenhorst, di-
rekteur van de SSOG. Gevraagd werd onder meer
naar de kwaliteit van de geleverde inspraak en hoe

men in Oost-Gelderland dacht diverse, vaak tegen-
gestelde, wensen van de bevolking met elkaar te ver-
enigen. Op de vraag waaruit was gebleken dat er
20.000 aanvullende arbeidsplaatsen in Oost-Gelder-
land moeten komen, kon worden verwezen naar het
EUREGIO-struktuurrapport, dat nota bene mede
door het Rijk werd gefinancierd. De Oostgelderse af-
vaardiging ging met enig gevoel van onbehagen naar
Utrecht, omdat de RARO niet bekend had gemaakt
hoe de aan iedere groep toegemeten twintig minuten
konden worden besteed. Aan de deputatie werden ook
een aantal vragen gesteld die duidelijk buiten haar
verantwoordelijkheid vielen.

Politie-kontrole
In het rayon van de groep Vorden der rijkspolitie zijn
in het eerste halfjaar van 1974 26 opgevoerde brom-
fietsen uit het verkeer genomen. De politie „sloopte"
uit deze bromfietsen de onderdelen welke voor de op-
voering dienen. Ondanks het optreden van de politie
valt er weinig verbetering in de situatie te bespeuren.

Opnieuw heeft men deze week een opgevoerde brom-
mer uit het verkeer genomen, S. uit Vorden reed er mee
maar de eigenaar was iemand anders.

Schapenfokdag
Op de jaarlijkse schapenfokdag van de vereniging Ber-
keldal en Vorden werden in diverse rubrieken goede
resultaten behaald. Er kwamen diverse kampioenen uit
de bus, wat als een vooruitgang gezien kan worden.

Lammers confektiebedrijf nam nieuwe
winkel aan de Zutphenseweg in gebruik

Dezer dagen heeft de heer Lammers zijn konfektiebe-
drijf, welke was gevestigd aan de Raadhuisstraat, bin-
nen 24 uur overgeplaatst naar de Zutphenseweg, in het
pand waar vroeger een Spar-levensmiddelenbedrijf was
gevestigd. Deze voormalige winkel is door de heer Lam-
mers „omgeturnd" tot een zaak waar vooral dames zich
uitstekend thuis zullen voelen. Want de kleding, voor
een groot deel gemaakt in het atelier, dat is gehuisvest
boven en achter de winkel, is in de winkel zeer over-
zichtelijk uitgestald. Specialiteit is de kleding voor da-
mes boven de 35 jaar, alsmede de „grotere" maten. Zo-
nodig maakt de firma Lammers ook maatkleding.

Aan de andere zijde van de winkel treft men allerhande
stoffen en fournituren aan. De heer Lammers, uiterma-
te tevreden met deze nieuwe winkel, vertelde ons ervan
overtuigd te zijn, dat men op dit terrein in een behoefte
voorziet in Vorden, getuige de enorme belangstelling
sinds de opening.

De verbouwing op zich is met behulp van vrienden en
kennissen tot stand gekomen. Voor het schilderwerk
zorgde de firma v.d. Wal en Wansink; elektriciteit de
firma Slagman; centrale verwarming en loodgieterswerk
de firma Nijenhuis; allen uit Vorden.



„Het"
Dorpscentrum
in Vorden
In Contact van vorige week proefde ons stichtingsbe-
stuur onder het hoofdstuk: „Wist u . . . " al een bee-
tje van de sfeer, waarvoor wij bang waren: de redaktie
van Contact schreef nl.: „Door een bepaalde groep
mensen wordt een heleboel afgekraakt; dit kan niet en
dat mag niet; het dorpscentrum mag niet hier, het mag
niet daar. Aan praters hebben wij niets, die zijn er ge-
noeg. Aan mensen met daden hebben wij meer behoefte.
Laat de moed niet zakken, sla de handen ineen: bouw
het verenigingsleven in Vorden op!"
De redaktie zal waarschijnlijk hebben bedoeld: wij pra-
ten nu al een jaar, laten wij er a.u.b. voor zorgen dat
er op korte termijn iets gebeurt; het verenigingsleven
heeft een opkikker en steun in de rug nodig. Welnu, dit
is ook altijd de mening en het streven van ons stich-
tingsbestuur geweest, en is het nog !

HET VOGELBOSJE
Zoals u weet, hebben wij na het mislukken van het pro-
jekt Dorpscentrum in plan Zuid, verschillende andere
plaatsen in Vorden op hun waarde als situering voor
een dorpscentrum onderzocht; in een vorig bericht in
dit blad hebben wij deze plaatsen genoemd, en uiteen-
gezet waarom slechts één plaats nog in aanmerking
kwam (komt) voor de realisering van een kombinatie-
bouw (sport en sociaal/kulturele ruimten), nl. het Vo-
gelbosje. Formeel juridisch gezien kon niemand (meer)
bezwaar maken tegen deze plek, maar ons stichtingsbe-
stuur achtte het, in overleg met het gemeentebestuur,
toch gewenst om de mening van de belanghebbenden te
polsen: immers ook wij waren ons er van bewust dat
een zekere mate van aantasting van dit fraaie stukje
natuur zou plaatsvinden.
Wel, in totaal maakten 53 mensen (omwonenenden van
het Vogelbosje) gezamenlijk bezwaar tegen deze plek;
zij voerden verschillende argumenten aan, waarvan de
meeste ons erg zwak voorkwamen; één ervan was onzes
inziens wel van belang, nl. dat ,,er onherstelbare scha-
de zou ontstaan, indien onder de mooie bomen een par-
keerterrein zou worden aangebracht; het gehele aan-
zicht en de rekreatieve funktie van het Vogelbosje zou
verdwijnen, ook al laat men de bomen staan; het milieu-
bewust zijn van Vorden zou geen goed gedaan worden
als het projekt aldaar doorgaat".

SPLITSING
Door dit bezwaar moest opnieuw een belangenafweging
plaatsvinden; dit gebeurde in een vergadering van het
gemeentebestuur met onze stichting; na een breedvoe-
rige diskussie werd besloten om - zij het met pijn in het
hart - de gedachte avn een kombinatiebouw (sportzaal
plus dorpscentrum) te laten varen, en uit te zien naar
een mogelijkheid om beide soorten ruimten gescheiden
te realiseren, met als argumentatie:
- alleen in uiterste noodzaak dient het natuurschoon
in Vorden te worden aangetast; het Vogelbosje is o.i.
mooier dan de bleek in plan Zuid, en hoewel er geen
juridische bezwaren bestaan tegen het Vogelbosje, zijn
de morele bezwaren er tegen wel van belang; Staatsbos-
beheer achtte bovendien een uiteindelijke ondergang
van het Vogelbosje bij realisering van het dorpscentrum
aldaar als tot de mogelijkheden behorend (hoewel mis-
schien nog wat tegenmaatregelen mogelijk zouden zijn);
- indien het Vogelbosje ook bij de overige bevolking
bezwaar ontmoet (hoewel dat niet schriftelijk en offi-
cieel is gebeurd), dan is in de toekomst wellicht weinig
morele en financiële steun te verwachten van deze be-
volking;
- de scholen en sportverenigingen zitten te springen
om overdekte sportakkommodatie; als de sportzaal in
het totaalkomplex wordt opgenomen, dan kan de reali-
sering ervan wellicht nog geruime tijd duren (omdat het
niet zeker is, wanneer een DACW-subsidie zou kunnen
worden verkregen voor het totaalkomplex); bovendien
is bij de provincie direkt een subsidiebedrag van 75.000
gulden verkrijgbaar voor de sportzaal;
- de provincie heeft voor Vorden in principe een

bedrag van maximaal 300.000 gulden gereserveerd voor
een dorpshuis, terwijl de gemeente reeds 100.000 gul-
den heeft gereserveerd. Dit zijn bedragen die praktisch
zeker kunnen worden verkregen. Omdat het gemeente-
bestuur toezegde om in principe te overwegen om de
(afzonderlijke) sportzaal voor haar rekening te nemen
(waardoor ook het Jeugdcentrum meer ruimte zou kun-
nen vrijmaken), en omdat een subsidiebedrag voor al-
leen het dorpshuis van plm. 400.000 gulden beschik-
baar is, achtte ons bestuur het tenslotte wenselijker om
- gezien de moeilijkheden met betrekking tot het totaal-
komplex - tot een gescheiden bouw over te gaan; in elk
geval is dan de sportsektor op niet al te lange termijn
uit de nood, terwijl een subsidie van 4 ton een redelijk
bedrag lijkt om een bestaand gebouw te verbouwen tot
dorpshuis (bv. het Jeugdcentrum of het gemeentehuis).

OMMEZWAAI
Wij hebben als stichtingsbestuur dus een behoorlijke
ommezwaai gemaakt: wij zagen als ideaal beeld een ge-
bouw, waarin alle aktiviteiten plaatsvinden; dit zou, be-
halve voor een goed en gunstig beheer, ook erg nuttig
zijn voor het gehele verenigingsleven (veel onderlinge
kontakten e.d.).
Door de nood gedwongen hebben wij echter ons ideaal
beeld opgeofferd aan een voor de praktijk hopenlijk be-
tere oplossing op korte termijn, opdat het verenigings-
leven in het algemeen meer geholpen is. De mooiste en
beste oplossing is het naar onze mening niet, maar het
einddoel is toch het belangrijkste: nl. dat de vereni-
gingen een behoorlijk onderdak krijgen voor hun akti-
viteiten.

DOORGAAN
Wij, als stichtingsbestuur, blijven ons - ondanks de te-
genslagen - met vol enthousiasme inzetten voor dit doel
en hopen ook inderdaad binnen afzienbare tijd dit doel
te bereiken. Na een ja.ar praten en onderzoeken van alle
mogelijkheden vragen wij van u nogmaals enig geduld
en hopen dat ook uw enthousiasme niet zal vervagen.
Wij zijn bezig met het realiseren van ruimten van^ voor
en door de gemeenschap, en alleen met opbouwende en

sterke steun van de gemeenschap is zoiets te bereiken.
Het gaat om het belang van ons allen . . .
Eenzelfde enthousiasme hebben wij ook bij het gemeen-
tebestuur aangetroffen; wij hopen en verwachten dat de
realisering van de sportzaal van gemeentewege een
voorspoedig verloop zal hebben. Zodra wij meer kon-
krete feiten kunnen vermelden, zullen wij hiertoe over-
gaan (een eerste gesprek met de provinciale adviesin-
stantie, de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk
Werk, over de nieuwe situatie heeft al plaatsgehad en
is in beginsel - opnieuw - positief uitgevallen).

Vorden, 5 september 1974.
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum.

P.S. Wij hopen dat door deze uiteenzetting de men-
sen die bezwaar hebben gemaakt tegen het Vogelbosje,
voldoende antwoord hebben gekregen op hun bezwaar-
schrift, zodat wij niet ieder afzonderlijk behoeven aan
te schrijven.

Voetbal
VORDEN l - STOKKUM 11-1
De eerste wedstrijd die Vorden l zondagmiddag speel-
de in de nieuwe omgeving leek in een zege voor de
thuisklub te zullen eindigen. Een minuut voor tijd was
Te Veldhuis, bij een 1 — 0 stand echter zo ongelukkig
om in eigen doel te koppen zodat Stokkum op de val-
reep toch nog met een puntenverdeling huiswaarts kon
keren.
In de eerste helft had de thuisklub het beste van het
spel. Via enkele goed opgezette aanvallen kregen de
geelzwarten een paar leuke kansen. Zo knalde Holsbe-
ke in vrije positie keihard over terwijl Nijenhuis een in-
zet nog juist door de Stokkum-keeper tot corner zag
verwerkt. De buitenspelval die de bezoekers in deze
fase opzetten, zat goed in elkaar, behoudens tien mi-
nuten voor de rust toen Nijenhuis plotseling in vrije po-
sitie voor het Stokkumdoel verscheen en de bal in de
hoek prikte 1-0.
Na de rust aanvankelijk opnieuw een sterker spelend
Vorden dat ook nu weer enkele goede mogelijkheden
onbenut liet. Heersink zag een fraaie solo nog juist
door de Stokkumkeeper gestopt. Even later kreeg Hols-
beke een goede kans te scoren, hij schoot echter tegen
één der backs aan. Het laatste kwartier kwam Stokkum
sterk opzetten en vooral bij hoge ballen ontstonden er
nogal eens paniekerige situaties. Zoals gezegd werd in
de laatste minuut de eindsta^^ip 1-1 gebracht.

VORDEN l (afd. zaterdag) VERLOOR
Vorden l afdeling zaterdag begon de kompetitie met
een uitwedstrijd tegen Sp. Ambon. In de eerste helft
hadden de geelzwarten wind^tordeel waarvan geen ge-
bruik werd gemaakt. Halver^^e de eerste helft kreeg
Vorden een strafschop tegen welke bekwaam door Ten
Have werd gestopt. Zelfs nam Vorden hierna de lei-
ding dankzij een doelpunt van Eijerkamp. Toebes
schoot direkt erna tegen de paal. Vlak voor rust we-
derom een penalty voor Ambon. Ditmaal was Ten Have
kansloos 1-1.
In de tweede helft werd Vorden, doordat Ambon wel
profiteerde van het windvoosdeel, met de rug tegen de
muur gezet. Dit resulteerde in vier doelpunten, waarna
Vorden de achterstand tot 5 - 2 kon verkleinen dankzij
een doelpunt van Bosch.

RATTI l - GAANDERENSE BOYS 1 5 - 2
Ratti l heeft op de eerste kompetitiedag flink toege-
slagen. Het bezoekende Gaanderense Boys werd met
5-2 naar huis gestuurd. Al voor de rust ging Ratti er
flink tegenaan. Polman opende de score door tussen
een muurtje door te schieten 1-0. Bijen viel in de
eerste helft uit en invaller Bekker smaakte het genoe-
gen een voorzet van Overbeek met een goede kopstoot
af te ronden 2-0. De bezoekers kwamen echter terug
en na een half uur in de eerste helft werd het 2 — 1
toen een kopbal raak was.
Na de thee was het onverwacht 2 — 2 toen de gasten
een zwak moment in de Ratti-defensie afstraften. Een
goede kombinatie van Huitink en Overbeek werd door
laatstgenoemde in een doelpunt omgezet 3 — 2. Ratti
gaf de leiding niet meer uit handen en verhoogde de
score door Overbeek die een penalty benutte 2 -4 .
Kort voor het einde maakte Huitink er zelfs nog 5-2
van via een welgemikt schot.
De Ratti-reserves draaiden in hun eerste kompetitie -
wedstrijd voortreffelijk. Doetinchem 5 werd met 0-11
overklast. H. Dostel scoorde driemaal. Ratti 3 wist met
2-0 winnaar van Baakse Boys 2 te worden.

SP. OVERWETERING l - RATTI 1 5 - 2
Ratti l afdeling zaterdag beleefde geen grote vreugde
aan de reis naar Olst. Met liefst 5 -2 moesten zij de
thuisreis aanvaarden. Door enkele zwakke momenten in
de eerste helft stonden de gastheren bij de rust met
3-0 voor. In de tweede helft had Ratti de wind in de
rug en binnen drie minuten was het 3 - l. Te ver op-
rukken van de laatste lijn was er mede oorzaak van dat
Olst met enkele counters de stand op 4 - l bracht. Een
doelpunt van Dijkman (zijn tweede) welke de stand op
4 -2 bepaalde, kon niet meer de rust brengen in het
spel der Rattianen. Zelfs kwam Overwetering nog op
5 - 2, waarmee de strijd beslist was.
Ratti 2 verloor met 6 - 2 van het Aaltense AZSV 6.

Motorsport
GOUDEN MEDALJES VOOR GRAAFSCHAP-
RIJDERS IN DUITSLAND
Acht leden van de Vordense auto- en motorklub De
Graafschaprijders hebben in Ingelheim (Duitsland)
deelgenomen aan een tweedaagse betrouwbaarheidsrit.
Aan deze grote internationale rit namen rijders deel uit
o.a. Engeland, België, Frankrijk en Duitsland.
De deelnemers hadden het lang niet gemakkelijk. De
eerste dag moesten er 300 kilometers worden afgelegd;
de tweede dag 200, De leden van De Graafschaprijders

deden het voortreffelijk. J. Berendsen, J. Lenselink, G
Hoftijzer, W. Veenstra, P. Bergsma en D. Pardijs be
haalden allen een fraaie gouden medalje. B. Braakhek
ke en A. Bussink moesten de strijd voortijdig staken
wegens machinepech.

HERFSTRIT DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De zgn. Herfstrit die de Vordense auto- en motorklub
De Graafschaprijders organiseerde, trok ditmaal ca 40
deelnemers. Start en finish van deze 50 km lange rit
(uitgezet door de heren Horsting en Wolsheimer) wa
bij café Schoenaker, waar de heer D. J. Rouwenhorst
na afloop de prijzen uitreikte.

Dammen
DISTRIKTSKAMPIOENSCHAPPEN IN VORDEN
In het Jeugdcentrum is een begin gemaakt met de per-
soonlijke damkampioenschappen van het gewest Gel-
derland distrikt oost. Bij de jeugd heeft in groep A
H. Grotenhuis (Vorden) de leiding; groep B J. Heyink
(Hengelo) en G. Wassink (Vorden); groep C H. Heb-
bink (Hengelo) en T. Harmsma (Vorden); groep D J.
Visschers (Hengelo) en K. van Drumpt (Doetinchem).
Allen hebben 2 punten.
Bij de adspiranten ziet de stand wat de Vordense deel-
nemers betreft, er als volgt uit: groep A J. Masselink
4 punten; groep B A. Bargeman en A. Teerink beide
4 punten; groep C H. Klein Brinke en J. Reuver beide
4 punten; groep D H. Reussink 4 punten; groep E H.
Graaskamp 4 punten.

Volleybal

Maandagavonds in het Jeugdcentrum repetitie
Vordens Mannenkoor
Elke maandagavond badmintonclub in hé
Jeugdcentrum
ledere dinsdagavond bridgeklub in hotel Bakker
tedere dinsdagavond training volleybalverenrging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Donderdagavond zangrepetitie Chr. Gemengde
Zangvereniging 'Excelsior', jeugdcentrum
Elke vrijdagmorgen weekjurkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dam^^ in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Elke vrijdagavond CJV-klubavond in het Jeugd-
centrum
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen oAodica.
Elke zaterdagmorgen tri^PIn bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

14 sept. Feestavond volleybalvereniging Dash in
in zaal Smit

14 sept. Bingo-avond van de KPO
17 sept. Bejaardensoos Kranenburg
17 sept. Lezing NCVB in zaal Eskes
18 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
18 sept. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in

zaal Smit
20 sept. Volksfeest Linde
21 sept. Volksfeest Linde
24 sept. Herv. vrouwengroep Linde
25 sept. Herv. Vrouwengroep dorp
26 sept. Bejaardenkring 13.45 uur
26 sept. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
26 sept. Bloemschikkursus Floralia, Bakker
27 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
28 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
28 sept. Bal voor gehuwden en verloofden in

café Eykelkamp
29 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker

30 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis
in de landbouwschool Nieuwstad

8 okt. Beiaardensoos Kranenburg
lOokt. Bejaardenkring 13.45 uur
15 okt. Lezing NCVB zaal Eskes
16 okt. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
16 olvt. Herv. Vrouwengroep dorp
17 okt. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
17 okt. Herv. vrouwengroep Linde
24 okt. Bejaardenkring 13.45 uur
24 okt. Ringvergadering Vrouwengroepen in

het Jeugdcentrum
30 okt. KPO-avond

7 nov. Bejaardenkring 13.45 uur
7 nov. Herv. vrouwengroep Linde
9 nov. Prinsenbal 'karnavalsver. De Deurdrea-

jers in residentie zaal Schoenaker
12 nov. Beiaardensoos Kranenburg
13 nov. Lezing NCVB in zaal Smit
20 nov. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
21 nov. Bejaardenkring 13.45 uur
21 nov. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
21 nov. Operette-avond o.l. school dorp
22 nov. Operette-avond o.l. school dorp
28 nov. Herv. vrouwengroep Linde

5dec. Bejaard en kring 13.45 uur (St. Nicolaas)
10 dec. Bejaardensoos Kranenburg
18 dec. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
19 dec. Herv. vrouwengroep Linde
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)
19 dec. Vrouwengroep Wildenbordi (Kerst)

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

In de Zutphense Hanzehal is een begin gemaakt met
de volleybalkompetitie kring Zutphen. De uitslagen van
het Vordense Dash waren als volgt.
Promotieklasse heren: Dash l - DVC/Sparta l Dieren
0-3 setstanden 5-15, 11-15, 7 - 15. Heren eerste
klas: Dash 2 - WIK 2 0 - 3 . Dames eerste klasse:
Dash 2 -WIK 12-1.

Touwtrekken
In Diepenheim werden touwtrekwedstrijden gehouden
om de bekerkompetitie en wedstrijden voor „wilde"
wat de Vordense teams betreft geven wij de uitslagen.
In 640 kg-klasse klasseerden zich drie ploegen aan de
kop van de ranglijst nl. Vorden, Eibergen A en Bekveld
(deze laatsten vielen af na weging). Het duel tussen
Vorden en Eibergen A werd in het voordeel van de
Eibergenaren beslist.
Bij de „wilde" ploegen namen enkele Vordense teams
deel o.a. Delden A en B en de gebr. Barink. Delden A
en de gebr. Barink trokken om de eerste plaats welke
werd gewonnen door Delden A.

EN TOCH ... IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !
•

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Brood
de gezonde oase in onze welvaarts-
woestijn

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg Vorden Tel. 1384

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER! DOEN!

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Voor of uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VOROEN
Ru-urloaeweg 12 - Telefoon 05752.1879

Adverteren is niet goedkoop

Niet adverteren is echter duurder!

Een heel goede manier om te
adverteren is het weekblad
Contact, ook voor u!!

Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Lofcse verkoop van:
De Telegraaf

Dagblad ,

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe; auto's
Verkoop gebruikte auto's
GARAGE KUftZ
Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.



VOETBALVERENIGING

Vorden

Toto en Lotto
van start

Inleveringsadressen:
Café TJenk
Sigarenmagazijn Hassink
Sigareiimagazijn Eijerkamp
Sigarenmagazyn Boersma
(inleveren tot woensdagavond)

A. J. Wentink, Julianalaan 30
(inleveren tot donderdagmiddag 12
uur)

Maak het u gemakkelijk, alle geldzaken

aan één adres ook voor

Verzekeren

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Kollekte
Reklassering

1974
PERIODE 1.6 T.M. 22 SEPTEMBER

Motto:

„Sta ACHTER hem
die er alleen VOOR staat"

De nationale inzamelingsaktie ten
behoeve van reklasseringsinstellingen
van alle levensbeschouwingen!

Helpt allen mee ook dit jaar de aktie
tot een sukses te maken!

Aktieve kollektanten, wij rekenen op
u!

Namens het plaatselijk komité:
G. J. Tolkamp, Ruurloseweg 84, tel. 6755, voorz.

Mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg, Margrietlaan 2, tele-
foon 1624, sekretaresse

H. J. Radstake, Schoolstraat 15, tel. 1510, pen-
ningmeester

TOT ZATERDAG 4 UUR:

BAMBOE
VLIEGENGORDIJN
zeer dekoratief
van 28,80 voor 21,95

BIERGLAZEN
cola-model 6 voor
12 voor ..

1,95
3,45

GEVLOCHTEN PLACEMATS
erg geschikt voor bloemdekoraties
slechts 0,45
(zolang de voorraad strekt)

WMF CASSETTE
model 1681 9-persoons 59-delig
zonder kist van 320,- voor ... 249,75

Uoerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Vorden

Voor nieuw tapijt
ZIE ONZE

TAPIJTSHOWROOM

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kom eens praten over uw

bouwplannen
Wij hebben interesse
voor: NIEUWBOUW

VERBOUW EN
ONDERHOUD

OPLEVEREN VOLGENS AFSPRAAK!

BOUWONDERNEMING

Wullinkb.v.
Fokkinkweg 35
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1914 - 2095

of niet de heer J. Wentink, De Stroet 28, Vorden

GARANT
TRENDMAKER
VOOR MODE

EN PRIJS
ROMAGNA styled by Baert
f 49 95 Exclusief bandjes

model uit soepel
aniline leder.

CERANO
f 54,95

styled by Anita

Pumptrotteur: da
Ideale combinatie

bij rokken en broeken.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dagdfcopend

Vorden

Van maandag 16 tot en met maandag

23 september is onze zaak wegens

vakantie

Gesloten
Rund-, kalfs- en varkensslagerij

J. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Karnavalsvereniging

De
Deurdreajers
Kranenburg-Vorden

Meisjes van 16-20 jaar welke er voor
voelen zich aan te sluiten bij de groep

Tanzmarikes
van onze vereniging, vragen w\j kón-
takt op te nemen met instruktrice

MEVR. A. KRAXNER-PARDIJS
Molenvveg 8, Vorden, 's avonds na
6 uur

Wegens vakantie

Gesloten
van 16 tot en met 21 sept.

Sigarenmagazijn - Boek- en kantoorboekhandel

'Jan Hassink1

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

SLAGROOMSOESJES

ROOMBOTERSPECULAAS

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Dames en Heren
Pullovers
o.a. diverse colmodellen.

Ruime keus en laag in prijs

GEVRAAGD:

een net meisje
voor de winkel

Albers
Supermarkt

Vorden - Nieuwstad 5 - Tel. 1232

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als n sterven mont

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

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
ie Lees dan uw Bijbel
'2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

NAJAARSVERGADERING

VOETBALVERENIGING

„VORDEN"

maandagavond 30 september in het
klubgebouw, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.
2. Jaarverslag sekretaris.
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Mededelingen.
5. Pauze.
6. * Bestuursverkiezing.

Ie Verkiezing voorzitter.
2e J. Jansen aftredend (niet herkiesbaar).

7. Verkiezing zaterdag- en zondagkommissie.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

*) Tegenkandidaten insturen voor 25 september
aan F. Scharrenberg, De Stroet 12, Vorden.

Het bestuur

ASSURANTIE BUREAU v.d. G.M.v.L.
Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085 - 422442

f, AUTO - RISICO"
TARIEVEN voor verzekering van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. ƒ 5.000,—
t.m. ƒ 7.000 —
t.m. ƒ 9.000,—
t.m. / 11.000 —
t.m. ƒ 13.000 —
t.m. / 15.000,—

M emle

/ 192 —
ƒ 192,—
/ 192,—
/ 228 —
ƒ 228 —
/ 264,—

AII-Rlsks-premie

Land-
bouwers

ƒ 432 —
ƒ 456,—
/ 504,—
/ 576,—
ƒ 624,—
/ 768,—

Particulieren
tot 20.000 km

/ 492 —
/ 516 —
/ 564,—
/ 636 —
/ 684,—
/ 828 —

Particulieren
boven 20.000 km

/ 612,—
/ 636,—
/ 684,—
/ 756 —
/ 804.—
/ 948,—

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 %
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekking tot / 1.000.000 —
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAG: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Wildenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden

Krentewegge
gesneden en verpakt, grote plakken. Dit

weekend bij ons in de reklame van 1,75

voor 155
A. G. Schmink

Burg. Galléestraat 40 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Te koop Renault 4 de Luxe
bouwjaar 1971, nieuwe Mi-
chelin-banden, eerlijke auto.
Vraagprijs ƒ 2450,—.
Olburgseweg 37, Steenderen
telefoon 05755-367

opleuEring
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIMKE £

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

voor jongens
en

meisjes

Juchtlederen „boot"
met sterke, robuus-
te loopzooi.

vanaf 57,95

SCHOENENHUIS

JANSEN
H. Smeets . Dorpsstraat
Vorden - Telefoon 1304



.speciaal
DAMES-KOMBINATIE-MODE

voor u
gereserveerd

Acryl damespullovers Damesblouses L/m
modekleuren nieuwste dessins

18,90- 15,90 vanaf 20,90

Terlenka dames-
pantalons
in 5 modekleuren

Jacquard dames-
spencers

45,- modekleuren vanaf 22,90

IcHtiel en mode

/chooldermctn
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

SPECIAAL VOOR U !!

Bezoekt vrijdag 20 en zaterdag 21 septem-

ber a.s. het grote

VOLKSFEEST
TE LINDE
bij café Van Asselt.

Vrijdag 20 september:

19.30 uur de Wildenborchse toneelvereniging TAO met
het kostelijke blijspel in drie bedrijven:

„O ... OOM ALBEBT TOCH !"

Zaterdag 21 september:

9.30 uur vogel- en schijfschieten.

13.00 uur officiële opening door de voorzitter de heer
G. Ruiterkamp, waarna vendelzwaaien door de heer
Berenpas.

Van 13.00 tot 17.00 uur GRATIS DRAAIEN VOOR
ALLE SCHOOLGAANDE KINDEREN.

13.30 uur aanvang volks- en kinderspelen o.m. dogcar-
rijden voor dames, ringwerpen voor dames, kegelbaan,
ballerospel, korfballen voor dames en heren
('s midd,ags) enz.

17.00 uur prijsuitreiking.

's Avonds groot dansfesfijn met muziek van Lost Fellows

Simca

1000LS*
1000GLE*
1000GLS
1000 Special
Rallye 1
Rallye2

cc

944
944

1118
1294
1294
1294

DIN pk

44
44
55
60
60
82

* tegen meerprijs ook met
automatische transmissie

prijs

f6.695
f6.995
f7.195
f 7.595
f 7.595
f 8.995

incl. BTW
af imp.

Simca 1000 in 6 variaties!
En alle nu in de nieuwste uitvoering: model 1975.
Natuurlijk vierdeurs! En meer dan ooit gericht op probleemloos
rijden. Waarom 6 verschillende? Opdat u de Simca 1000 kunt kiezen
die aan al uw wensen voldoet. Kom dus gerust met uw verlanglijstje
wat betreft pk's, interieur, kofferruimte, accessoires, afwerking,
kleurstelling, enz. Uw favoriete Simca 1000 is er. Sterker nog:
hij staat al klaar voor uw proefrit!

SIMCA 1000
biedt het maximum in zijn prijsklasse!

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

ICHRYSIËR]

IMATRA]

CHRYSLER
NEDERLAND

HI ;NGE LO (GLD)

Zondag 15 september
VENUS

3tor$vc1 geieffiglteld

Weekendaanb/ed/ng

tricot dames blouses

uni f 17,50
diverse modekleuren en
kwaliteit

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Rektifikatie

NU 25% VOORDEEL

op de haakse slijpmachine van het
uitstekende merk

BOSCH

Dit aanbod is tijdelijk en geldt voor
een beperkte voorraad.

Denk even snel na !

WJELKOOP V.L.C. DE GRAAFSCHAP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120

Ruurlo: Stationsstraat 14 - Vorden: Stationsw. 20

Hebt u
het kursusgeld nog niet overgemaakt voor de kursus
waaraan u zo graag wilde deelnemen?

Nog enkele dagen kunt u inschrijven op de kursussen:

pottenbakken (dames, heren, tieners)
emailleren - yoga - textiele werkvormen -
tuinverzorging
Giro 94 92 14 van de Nutsspaarbank Vorden.

Wees er nu snel bij ! Inlichtingen tel. 2224 of 1277.

Het Nut Vorden

In enkele seconden
geschoeid voor de
lange winter.

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41 - Vorden - Telefoon 05752-1512

Bij voldoende deelname zal er binnen-
kort kunnen worden begonnen met
de kursussen:

BLOEMSCHIKKEN
8 avonden

KOKEN
12 avonden

NAAIEN
21 avonden

De kosten bedragen ƒ 3,— per avond
-f voor de kookkursus een gedeelte-
lijke vergoeding van de ingrediënten.

De kursussen staan open voor dames en heren.
OPGAVE ZO SPOEDIG MOGELIJK

vieisjes
én jongens
ijn enthousiast

Deze soepele jucht-
lederen instapper is
geheel spijkerloos
vervaardigd.

vanaf maat 36 52,95

ook in heren maten

SCHOENENHUIS
JANSEN
H. Smeets - Dorpsstraat
Vorden - Telefoon 1304

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokkon,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tyd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

32-35 57,95
36-40 59,95

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1304

Kennel De Stofferij
Wichmondseweg 18 - Hengelo (Gld.)

Biedt aan:

raszuivere cocker-spaniel-
en langharige teckelpups

TELEFOON 05753-1934

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1295

Waar men kijkt
Steeds meer blflkt:

Tegen bederf
Uiferweerd's verf!


