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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Historisch volksfeest in linde
Vrijdag 22 en Zaterdag 23 September:
voor honderdentwaalfde keer
Op vry'dag 22 en zaterdag 23 september a.s. wordt voor de honderdentwaalde keer
het historische Volksfeest van het Linde gehouden. Dat het feest al die jaren stand
heeft kunnen houden, is te danken aan de uitstekende onderlinge verstandhou-
dingen onder de ingezetenen van het Linde, dat tot de grootste buurtschap van
Vorden mag worden gerekend.
De oude historische molen, die hoog op
de Lindese Enk staat, zal ter gelegen-
heid van het feest weer zijn gepavoiseerd
terwijl de heer Koch zijn medewerking
zal geven om de molen te laten draaien.
!n het weiland bij van Asselt zal weer een
grote feesttent verrijzen waar vrijdags 22

Middags beginnen de volks-

Groot Jebbink. Jan Berenpas zal tradi-
tiegetrouw het vaandel zwaaien voor de
nieuwe koning en koningin, Sursum
Corda in vol ornaat verleent met majo-
rettes en drumband muzikale medewer-
king.

september het feest begint met de
opvoering van een blijspel. Het is een
dialectstuk getiteld "Zilveruitjes en au-
gurken" en wordt op de planken ge-
bracht door de toneelvereniging De
Meene uit Zelhem.
Zaterdagmorgen begint het vogel- en
schijf schieten, Het eerste schot bij het
vogelschieten wordt afgevuurd door de
oude koning van 1977 Jan Bosch jr. van
de Leopoldshoeve. Hierna beproeft bur-
gemeester mr. M. Vunderink zijn geluk.
Vervolgens wordt het feest officieel
geopend door voorzitter de heer G.

s Middags beginnen de volks- en
kinderspelen met onder meer het aloude
dogcarrijden voor de dames, doeltrap-
pen, ringwerpen voor dames, kegelbaan,
ballerospel, korfballen voor dames en
heren, wielrijden met hindernissen enz.
Voor de kinderen heeft men een geheel
eigen programma met spelletjes voor alle
leeftijden en gratis draaien voor alle
schoolgaande kinderen. Zaterdagavond
is de prijsuitreiking, waarna het feest
wordt besloten met een groot bal met
muzikale medewerking van De Flamin-
go's.

Taakverdeling college B&W
Het college van B&W te Vorden is tot de volgende taakverdeling gekomen. Het
leeuwendeel van de portefeuilles komt onder beheer van Burg. Mr. M. Vunderink
te weten: algemeen bestuur, agglomeratieve aangelegenheden, planologie,
eigendomstransakties, recratie, milieuzaken, voorlichting, economisch aangele-
genheden, openbare werken, bouw- en woningtoezicht, volkshuisvesting en
verkeersaangelegenheden. Daarnaast de volgens de wet eigen bevoegdheden van de
burgemeester zoals politie, brandweer, bescherming bevolking etc.

feuilleverdeling merkt het college op,
dat in de praktijk blijkt dat bouw- en
woningtoezicht, doch ook aanleg verbe-
tering etc. van wegen, zoveel raakvlak-
ken heeft met planologie en/of recreatie
en milieu, dat onderbrenging van deze
zaken bij één der leden van het college
als bijzonder gewenst voorkwam. Wat
betreft de vaste commissies van advies
en bijstand is het college van B&W van
mening dat verkeerszaken die tot nu toe
niet expleciet worden genoemd, thans
ook officieel bij de omschrijving van
werkterrein van de commissie voor
algemeen bestuur tot uitdrukking die-
nen te worden gebracht.
Hierdoor is het werkterrein van de
raadscommissie voor financiën enigszins
ingekrompen. Toegevoegd werden ech-
ter onderwijs en personeelszaken. Bo-
vendien achten B&W het noodzakelijk
dat deze commissie zich thans ook meer
bezig gaat houden met zaken als meerja-
renplanning etc. Tot voorzitter van de
commissie van algemeen bestuur is
benoemd Burg. Mr. M. Vunderink; de
commissie voor financiën wethouder
Bogchelman, de commissie voor sport
wethouder Lichtenberg.

Culturele avonden
in het dorpscentrum
Zoals we reeds eerder in dit blad
berichtten, heeft de commissie "cul-
tuur" van het Dorpscentrumbestuur een
aantal culturele avonden gepland voor
het komende seizoen.
Een informerende folders is huis aan
huis verspreid in de gemeente Vorden.
Het programma vermeldt: toneel, caba-

ret, muziek. Dank zij provinciale- en
gemeentelijke subsidie is het mogelijk
dit programma in Vorden te verwezelijk-
en. In samenwerking ook met de
Schouwburg in Lochem en De Hanzehof
te Zutphen.
Het inschrijfformulier geeft de verschil-
lende mogelijkheden duidelijk aan. Het
is nu zaak en de hoogste tijd in te
schrijven op deze culturele avonden EN
WEL VOOR 15 SEPTEMBER. Een te
nemen abonnement is erg voordelig.
De commissie "cultuur" wil bij deze dan
ook u allen uitnodigen en opwekken nu
snel te reageren. Nadere inlichtingen
zijn bij de beheerder van het Dorpscen-
trum, de heer Bos, verkrijgbaar.
Telefoon 2722. In het Dorpscentum is
ook de informatiefolder nog verkrijg-
baar. Contante betaling kan uitsluitend
geschieden op dinsdag en donderdag-
middag en op vrijdagavond in het
Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat
We "moeten" en we "mogen" ons als
Vordense gemeenschap deze avonden
best gunnen en blij verrast zijn dat zo
iets ook in ons dorp Vorden kan.
De grote zaal in het Dorpscentrum biedt
nu goede mogelijkheden, dank zij de
goede toneel-accomodatie. Aanvullend
delen we nog mee, dat de officiële
opening van het Dorpscentrum Vorden
gesteld is op vrijdag 29 september.
Op vrijdagavond 29 septembe en zater-
dagavond 30 september speelt de toneel
vereniging "Vordens Toneel" het blij-
spel: "Kontakt met Kootje", geschreven
door Hans van Wijngaarden. Op de
zaterdag 30 september zijn er voorstel-
lingen voor de jeugd.
U hoort er vast nog meer over.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Opmerkelijk is dat wethouder H.A.
Bogchelman zich niet meer (zoals in de
afgelopen vier jaren het geval was) bezig
zal houden met de portefeuilles van
sport, cultuur en jeugdzaken, maat-
schappelijk welzijn en bijstandsverle-
ning. Deze zaken zullen voortaan wor-
den behartigd door wethouder W.A.J.
Lichtenberg.
Wethouder H.A. Bogchelman zal zich

nu gaan belasten met financiën en
belastingen, onderwijs en gemeentelijke
personeelsaangelegenheden. Als loco-
burgemeester zal de heer Bogchelma
optreden. De leden van het college zijn
wat burg. Vunderink betreft voor het
publiek op afspraak te spreken; wet-
houder Bogchelman en wethouder Lich-
tenberg elke donderdagmiddag.
Ten aanzien van bovengenoemde porte-

\Mrgeet vooral niet...
uw inschrijf biljet voor de
cultureie voorstellingen

'̂  in te zenden
1| VÓÓR 15 SEPTEMBER A

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 -15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

ad. l 100 jarig bestaan spoorlijn Zut-
phen-Winterswijk

ad. 2 Verwijderen/snoeien van beplan-
ting op uitzichthoeken.

ad. 3 Taakverdeling binnen het college
van B & W .

ad. 4 Nieuw brandmeldingsnummer.

Ad. 1. Ter gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk zal van 16 t/m 23 septem-
ber een herdenkingsweek worden gehou-
den. Er zullen tal van aktiviteiten
worden georganiseerd; op het program-
ma staan ondermeer:
- speciale ritten per stoomtrein
- een expositie in het Winterswijkse
stationsgebouw over "100 jaar spoorlijn
Zutphen-Winterswijk"
- een postzegelexpositie in hetzelfde
gebouw
- wedstrijden met een handlorrie op het
emplacement van Winterswijk (voor
Vorden zullen 3 leden van Jong Gelre
deelnemen)
- een muzikale taptoe (eveneens in
Winterswijk)

Voor de reizigers, die gedurende de
herdenkingsweek vanaf een station op
de lijn Zutphen-Winterswijk vertrekken,
geeft de N.S. een aantrekkelijke reductie
op het normale enkele reis- en retour-
tarief. P vertoon van een uitsluitend op
de stations van Zutphen, Vorden, Ruur-
lo, Lichtenvoorde-Groenlo en Winters-
wijk verkrijgbaar dag-vastrechtbewijs
betaalt men tijdens de herdenkingsweek
voor een enkele reis slechts de helft van
de verschuldigde prijs, voor een dag-
retour de prijs van een enkele reis. De
Nederlandse Vereniging van Spoorweg-
filatelisten zal verder een speciale enve-
loppe en kaart uitgeven, die door de
PTT van een speciaal poststempel zullen
worden voorzien. Nadere inlichtingen
hierover zult u in de dagbladen aantref-
fen.

Speciale folders zijn vervaardigd en
worden verspreid via de plaatselijke

VVV en op het station terwijl bij
dezelfde adressen ook stickers verkrijg-
baar zijn (zolang de voorraad strekt).
Aardige herdenkingstegeltjes zijn ver-
vaardigd, welke eveneens in beperkte
mate verkrijgbaar zijn bij onderstaande
adressen tegen een prijs van ƒ 4,50:
- Gebr. Barendsen, Zutphenseweg 15
- Fa. Draayer, Zutphenseweg 3
- Fa. Koerselman, Burg. Galleestraat 12
- Fa. Sueters, Ruurloseweg 91
- D. Boersma, Dorpsstraat 6
De tegeltjes zullen verkocht worden
ingaande 16 september om 13.00 uur.

Op zaterdag 16 september zullen de
festiviteiten starten. Een stoomtrein zal
dan vanuit Zutphen naar Winterswijk
rijden. Aankomst van deze trein in
Vorden om 12.44 uur en vertrek om
13.00 uur. Om deze tocht mee te kunnen
maken zal een beperkt aantal kaartjes in
voorverkoop worden uitgegeven bij de
plaatselijke VVV. (zie ook de dagbla-
den). Woensdag 20 september rijdt deze
stoomtrein terug van Winterswijk naar
Zutphen. Ook hiervoor zijn kaartjes te
verkrijgen bij de VVV. Ook de scholen
haken in op dit gebeuren. Per klas
worden werkstukjes ingeleverd. Een ju-
ry, bestaande uit twee vertegenwoordi-
gers van de NS en een kunstenaar uit
Zutphen, zal deze werkstukjes beoorde-
len. Voor het beste werkstukje uit de
diverse gemeenten zal de NS een fraaie
prijs beschikbaar stellen. De overige
werkstukjes zullen in de wachtkamer
van het station worden geëxposeerd.
Nadere gegevens omtrent expositie's e.d.
staan vermeld in de speciale folder en
zullen nog volgen in de dagbladen.

Ad. 2. Verwijderen/snoeien van beplan-
ting op uitzichthoeken.
Wij maken u er attent op, dat in dit
jaargetijde hoog opgroeiende beplanting
op uitzichthoeken van gemeentewege
weer gevaar (kunnen) opleveren voor het
verkeer. Derhalve wijst het gemeente-
bestuur de belanghebbende eigenaren
van deze beplantingen op de volgende

bepaling van de Algemene Politieveror-
dening (artikel 27):

"Gerechtigden op beplantingen, aanwe-
zig op of langs andere dan Rijkswegen
en de in artikel l van het Provinciaal
Wegenreglement Gelderland bedoelde
wegen, zijn verplicht op aanschrijving
van burgemeester en wethouders de naar
hun oordeel voor het verkeer gevaarlijk
of hinderlijk geachte beplantingen bin-
nen de bij die aanschrijving gestelde
termijn te verwijderen, dan wel deze ten
genoege van burgemeester en wethou-
ders te snoeien". Indien, in het eerste
geval, niet zou worden voldaan aan het
gestelde in de aanschrijving, dan zijn
burgemeester en wethouders bevoegd
zelf de betreffende werkzaamheden te
(laten) verrichten, en wel geheel op
kosten van de overtreder. Gezien het
veronderstelde verantwoordelijkheids-
besef van iedereen hopen wij dat derge-
lijke aanschrijvingen achterwege kunnen
blijven en zal een ieder die beplanting
heeft die voor het verkeer gevaar teweeg
brengt, deze uit eigen beweging verwij-
deren. Het is aanbevelingswaardig reeds
bij het planten rekening te houden met
bovenstaande.

Artikel 145 Algemene Politieverorde-
ning luidt:
"Het is verboden heggen, struiken,
bomen of afrasteringen van prikkel-
draad op kortere afstand dan 50 cm te
brengen of te hebben".

Ad. 3. Taakverdeling binnen het college
van Burgemeester en Wethouders van
Vorden ingaande 6 september 1978.

Het college van Burgemeester en Wet-
houders van Vorden heeft besloten dat
met inachtneming overigens van de
uitsluitende beslissingsbevoegdheid van
het college als geheel, de afzonderlijke
leden zich in het bijzonder met de
hieronder achter hun naam vermelde
zaken zullen bezig houden:

De burgemeester: Algemeen Bestuur,
agglomeratieve aangelegenheden, plano-
logie, eigendomstransacties, recreatie,
milieuzaken, voorlichting, economische
aangelegenheden, openbare werken,
bouw- en woningtoezicht, volkshuisves-
ting, en verkeersaangelegenheden. Daar-
naast uiteraard de volgens de wet eigen
bevoegdheden van de burgemeester zo-
als politie, brandweer, bescherming be-
volking etc.

Wethouder Bogchelman: Financiën en
belastingen, onderwijs en gemeentelijke
personeelsaangelegenheden.

Wethouder Lichtenberg: Sport, cultuur
en jeugdzaken, maatschappelijk welzijn
en bijstandsverlening.

Als loco-burgemeester treedt op wet-
houder Bogchelman.

De leden van het college zijn als volgt
voor het publiek te spreken:
De burgemeester: alleen op afspraak.
Wethouder Bogchelman: elke donder-
dagmiddag van 14.00-15.00 uur.
Wethouder Lichtenberg: elke donder-
dagmiddag van 14.00-15.00 uur.

Ad. 4. Nieuw brandmeldingsnummer:
In Deventer wordt momenteel een nieu-
we gewestelijke brandmeldingspost geïn-
stalleerd, waardoor het mogelijk zal
worden brand te melden zonder eerst
een kengetal te draaien. Voor Vorden
wordt het nieuwe alarmnummer: 2222.

De datum van ingang hangt nog af van
de tijd die nodig is voor de installatie van
deze nieuwe meldpost. Verwacht wordt
dat dit niet meer lang op zich zal laten
wachten. Door middel van een publi-
catie zullen wij de ingangsdatum zo
spoedig mogelijk publiceren. Verdere
bekenheid zal aan het nieuwe nummer
worden gegeven door huis aan huis-
bezorging van een berichtkaart, waarin
een telefoonrondje met alarmnummer is
opgenomen.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Bejaardensoos
In zaal Schoenaker startte de bejaarden-
soos Kranenburg/Vorden met het nieu-
we winterseizoen. Er waren ruim 30
aanwezigen, die door voorzitster me-
vrouw Haverkamp-Hollink hartelijk wer-
den verwelkomd. De middag werd op
aangename wijze doorgebracht, waarbij
vooral de klaverjassers aan hun trekken
kwamen. De bejaardensoos telt nu met
inbegrip van steunende leden bijna
vijftig leden. Men zal om de 2 weken op
een dinsdagmiddag bijeenkomen in zaal
Schoenaker. De soos is bedoeld voor alle
gepensionneerden en alleenstaanden bo-
ven 55 jaar.

Ondertrouwd: G.J. Beek en H.A. Bouw-
meester; J.G.M. Kolenbrander en J.A.
Breukink; E.G. Besselink en E.H.M.
Nijhof.

Gehuwd: J.A. Jansen en J.J. Tjoonk; G.
Heerink en G.C. Ringlever.

Overleden: R. Groot Nuelend, oud 53
jaar.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

Doopdienst in de Hervormde kerk
In de morgendienst van a.s. zondag 17
september zullen D.V. drie kinderen
gedoopt worden.
Een groepje kinderen van de Zondags-
school in het dorp zal deze dienst
gedeeltelijk bijwonen en ook aan de
doopdienst zelf meewerken.

Gezamenlijke Jeugddienst
a.s. Zondagavond 17 september zal er in
de Hervormde dorpskerk te Vorden een
gezamelijke Jeugddienst gehouden wor-
den waarin dan hoopt voor te gaan Ds.
C. Gros, Gereformeerd predikant te
Aalten.

Gasten weer thuis
Vanuit Subotica, Joegoslavië, is van Ds.
Lajos Poth bericht ontvangen dat de
gasten van de Hervormde gemeente te
Vorden weer gezond en wel thuis geko-
men zijn. Hij brengt in een schrijven de
dank over voor de goede dagen die zij
met elkaar in Vorden, in Nederland
gehad hebben.
In het bijzonder ook dankt hij de
gastgezinnen voor de genoten gastvrij-
heid. Graag geven we dit bericht hier
door. Het waren inderdaad, samen met
Ds. Kulifay en zijn echtgenote, goede
dagen met goede contacten.

De Gezins-Bloemendienst
De jaarlijkse Gezins-Bloemendienst,
waaraan meewerken de Zondagsscholen
uit het Dorp en Medler/Linde en nu ook
de Jeugdkerk, zal dit jaar gehouden
worden op zondag over een week:
zondagmorgen 24 september. Na de
dienst zullen bloemen gebracht worden
naar zieken en hoogbejaarden.
Dit dus op zondag 24 september.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krayenbrink, Heili-
ge Doop; 19.00 uur Ds. C. Gros (Aal-
ten) Gezamenlijke Jeugddienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur en 19 uur Ds. G. Gros, Aalten.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10.30 uur
(Crèche); Donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 ur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend 1961

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen om 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink
Komende week avond- en nachtdient
ook Dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Burwinkel, Wehl. Tel. 08347-1571;
M. G. de Keuning, Eibergen. Tel.
05454-1329.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand spetember Mevr.
Takkenkamp, tel. 1422; Graag bellen
tussen 8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003; Bellen
tussen 8.30 en 9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag,dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, Kamer 26, tel. 2129.
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
8.30-16.30 uur, tel. 05753-2345.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333



ff PM
PAIN 0e

RfWWKOST- 8QMD6 **SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5. Vorden. Tel. 057521232

m 09
Ji TOPTIP-

CHOC.WG6C

CHIPS

KOMkOMMSKS

•

A&O



Ik leef en stel geen vraag daar
rond, maar eens zal ik weten
dat aan de dageraad van mijn
bestaan liefde is vooraf ge-
gaan.

Irene Maria Caroline
Carla/John
Judith/Jeroen Hoppen

Vorden, 12 september 1978
Het Vaarwerk 12

Met blijdschap geven wij U
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

Jantine
J. W. vanden Brink
G. H. van den Brink-

Kuenen
Lidy
Marijke
Rianne

Wichmond, 12 september
1978
Lankhorsterstraat 17

Hartelijk dank aan iedereen
die op welke wijze dan ook
onze huwelijksdag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Arie en Alie
Lüftogt

Vorden, september 1978
Almensewee 19

Te koop: een v. h. dragende
vaars en eetaardappelen (sur-
prise).
W. Klein Bramel, Reeoord-
weg 2, Vorden. Tel. 1534.

Te koop: Kinderfietsje leeftijd
4 tot 7 jaar. De Bongerd 21.
Tel. 1857.

Te koop: Kreidler 50 cc.
Crosser. N. Bouwmeister, H.
v. Bramerenstraat 16, Vorden

Te koop: l' meisjesfiets 6-10
jaar z.g.a.n. 2 elektr. olie-
radiatoren 2000 Watt. l Kin-
derledikant met matras.
Kerspel 32, Vorden. Tel. 2218

Verloren vrijdag 8 september
Een antiek zilveren broche.
Tegen beloning gaarne terug
te bezorgen op Jebbink 40,
Vorden.

Te koop: 2 ha. Mais, 't Heeg-
ken7, Vorden. Tel. 2298.

Te koop: i.g.st. Simca Rallye
2, Km. st. 70.000. Bj. dec.
'73.Vr.pr./3400,-.
H. v. Bramerenstraat 10,
Vorden.

Te koop: 7 ha. Kuilgras.
Briefjes inleveren voor maan-
dag 14.00 uur bij A. Weusten-
enk-Ten Have, Koekoekstraat
23, Vierakker.

Benzine tegen een lagere prijs.
Bekijk ook eens onze kollek-
tie fietsen.
BARINK, Nieuwstad 26.

Te koop: Schaaplammeren,
ooien en rammen.
H. Kup, Het Elshof 10, Vor-
den. Tel. 2539.

Te koop: g.o.h. meisjesfiets
± 6 tot 10 jaar.
Slagman, Het Hoge 35.

Te koop: 75 are knollen.
Assink, Vordense bos.

Bezoekt de bloemententoon-
stelling van Floralia op 15, 16
en 17 september.
Zaal Hotel Bakker.

ONTBIJTKOEK
van de echte warme bakker.
Steeds vers bij 't winkeltje in
brood en banket.
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden. Tel. 1877.

Sigare n magazi j n
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Te koop: z.g.o.h. puch maxi
bj. 1975 i nel. verzekering
H. Waalre, Lindeseweg 30,
Vorden.

Te verkrijgen: rioolbuizen y» HU
cm. betonbanden, te bevragen
dir. keet Kuipers wegenbouw,
Pastoor Teubnerstraat, Baak.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

FRANS WOLBRINK
en
JOKE WIGGERS

gaan trouwen op donderdag 21 septem-
ber a.s.
Kerkelijke inzegening om 10.30 uur in
St. Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg-Vorden.

September 1978
Hengelo (Gld.), Beekstraat 8
Vorden, Eikenlaan 8

Toekomstig adres: Karspel 108, Hengelo (Gld.)

Dag-adres: zaal Schoenaker, Ruurlose-
weg 64, Vorden.
Receptie 15.30 tot 17.00 uur

Op maandag 18 september a.s. hopen wij met onze
kinderen en ouders ons 25-jarig huwelijk te herden-
ken.

G. J. BRANDENBARG
G. J. BRANDENBARG-

GROOT ROESSINK

Vorden, september 1978
Zelledijk l

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Vorden.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
Van maandag 18 september
tot en met
zaterdag 30 september

SIGARENMAGAZIJN,
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

"JAN HASSINKtt

Pluimveebedrijf
BOGGELAAR B.V.
vraagt per 1 oktober a.s. wegens extra werk-
zaamheden

2 tijdelijke
medewerkers mni./vri.
voor lichte magazijn-
werkzaamheden.

Werktijden in overleg.
Sollicitaties te richten aan ons adres:
Boggelaar 3, Wamsveld. Tel. 05752-1919.
Voor inlichtingen kunt U bellen met de heer A.
Vruggink, na 18.00 uur. Tel. 05752-2498.

Gevraagd:

produktie-
medewerkers
voor onze zagerij.
Goed loon, uitsluitend hele dagen.

HOUTHANDEL

B.H.Wesselink&Zn.b.v,
Borculoseweg 41, Ruurlo. Tel. 05735-1395

Empo herenf ietsen
met iets waterschade van f 395,-

Nu voor ............. T «JOU * ~

In verpakking voor ........ f 350,-

Zie ook onze aanbiedingen in de etalage.

Fietsenbedrijf
Zutphenseweg 85, Vorden

(Ook voor alle onderdelen en reparaties uw
adres)

De Vordense
Coöp. Zuivelfabriek
vraagt

een melkbezorger
Gegadigden dienen te beschikken over goede contac-
tuele eigenschappen en het vermogen te hebben om
vlot te kunnen rekenen.

Sollicitaties te richten aan het kantoor der Vereniging
tot uiterlijk 23 september a. s.

Deze mooie
Heren V-hals pullover

vindt U bij Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

LAMMERS
Meubelen Tapijten

Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

scheerwollen jersey dames
nsNisisrkl SB93UJR*
KwKKErl kleuren; groen-marine-zwart-brum

scheerwollen jersey dames MOTN «I/ÏÏLS
kleuren: marine
zwart-bruin-groen

scheerwollen jersey dames n l/m 50_ m nr
PANTALONS 19?5

jersey
KLEUTER
BROEKEN
bruin - beige - rood - grijs - geel - bleu

nu volop keus!
kleuter en kinder
MAILLOTS
vele kleuren va

NIEUWE KLEUREN!
2 per soonS( 140/190
HOESLAKENS
o.a. oranje - mocca - ecru - rood - groen

zware badstof
WASHANDJES
JAQUARD DESSINS
o.a., blauw- geel- groen -rose- oranje

'ct.

nieuw! f lanellen heren
OVERHEMDEN

SCHITTERENDE NAJAARSRUITEN
kosten in de modezaken minstens 22.90 -

m , DDnilcDIJ DhUliO

STUNT, originele
MINIATUREN
voor in de letterbik

miiinuil 12 per klant!

20 NIEUWSTE
NAJAARSKLEUREN
aa. oker-ecru-blauw
rood-groen-camel cent

A O A O

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

128 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Bezoekt VRIJDAG 22 en ZATERDAG 23 september a.s. het
grote

VOLKSFEEST te LINDE
BIJ Van Asselt

VRIJDAG 22 SEPTEMBER:
19.45 uur: Toneelvereniging De Meene uit Zelhem met het blij-

spel in dialect:
„Zilveruitjes en augurken"

ZATERDAG 23 SEPTEMBER:
10.00 u u r: Vogel- en schijf schieten

13.00uur: Officiële opening door voorzitter de heer G. Groot
Jebbink, waarna vendelzwaaien door de heer J. Be-
renpas.

13 tot 17 uur: Gratis draaien voor alle schoolgaande kinderen
13.30 u u r: Aanvang volks- en kinderspelen

o.m. dogcarrijden dames, doeltrappen dames, ring-
werpen dames, kegelbaan, ballerospel, korfballen
voor dames en heren, wielrijden met hindernissen enz.

17.00 uur: Prijsuitreiking

's Avonds groot dansfestijn
met DE FLAMINGO'S!!

Ze zijn er weer

de heerlijke speculaasjes
van de echte warme bakker

de bekende kleine speculaasjes,

maar ook de wat dikkere speculaaspopjes in
zakjes van 250 gram.

STEEDS VERS BIJ

t Wf l IM K E L T ü E In brood en banket
A. G. SCHURINK

Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

De inschrijving
voor de culturele voorstellingen
in Vorden (Dorpscentrum)

kan nog plaatsvinden tot 15 september a.s.
Verzeker U van een plaats en... maak gebruik van het
grote voordeel bij een abonnement.

Alle inlichtingen bij het Dorpscentrum, tel. 2722.

Contante betalingen UITSLUITEND op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum.



SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote soi tering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden.Tel. 1301.

Wanneer men er netjes bij wil
lopen.
Moet men bij André op de
markt zijn broeken kopen.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ 19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slangkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
tel. 05750-20743.

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor.. ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.
Speciale tijdelijke aanbieding
van 30 stuks nieuwe iets ver-
weerde betonmolens. 140 liter
met voetpedaal van ƒ 550,- nu
ƒ 450,- contant afgehaald.
Seegers, Zomer weg 21,
Drempt bij Doesburg. Tel.
08334-2722.

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

HELMINKev
INTERIEURVERZORGING

VORDEN

Tijdens De Jaarbeurs van het Oosten te Zutphen
van 20 tot 27 september, tonen wij U de nieuwste
modellen van de laatste meubelbeurs

Door onze grote inkopen kunnen wij U dit voor
SPECIALE BEURSPRIJZEN brengen.

Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijsis/52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

BANKSTEL: Massief eiken met
de beste kwaliteiten rundieder.
Normaal 6875,- COOC
BEURSPRIJS: 3933,-

DRAAIFAUTEUIL: Rundieder
op een hardhouten draaivoet.
Normaal 910,- TOC
BEURSPRIJS: /ÏJ3,-

WANDMEUBEL: 2,40 m breed
zwaar massief eiken front.
Normaal 3175,- OOCC
BEURSPRIJS: ZoD3,-

WANDMEUBEL: 2,86 m breed
Bali bruin essen met de nieuwste
snufjes. Normaal 2775,-
BEURSPRIJS:. 2398,-

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

MASSIEF EIKEN M l M l S ET (3Y2 cm dik blad). Nettoprijs

VOOR MEER MEUBELNIEUWS IS EEN BEZOEK AAN ONZE
STAND IN HAL C - 202 ZEKER DE MOEITE WAARD.

149,-

HELMINK B.V
INTERIEURVERZORGING
Zutphenseweg 24,
Vorden. Tel. 05752-1514

* Prima service en garantie
* Opslag tot 1 jaar gratis
* Gratis bezorgen

Martens

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL j

artens
Zutphenseweg 9 -
Telefoon 05752-1272

,|f dotltnffendl

Vorden

Uitschieter van de week!!

Meisjesmantel
Unie met gebreide voering in cap.
en vaste shawl.

69,50

*

Deze week voor

Diverse maten

RUURLO

•^^^^

Zutphenseweg - Vorden

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Gratis kleurenvergroting
IS X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Kom volksdansen bij „The
Castle Eight" op dinsdag-
avond in het Dorpscentrum
van 20.00 tot 22.00 uur.

SPECIAL E AANBIEDING:

Telefunken K.T.V.
1795f-66 cm

Graetz K.T.V.
66 cm.
Kleur + afstemautomaat

Voor 1895,-

Draayer's Shop Centrum
RAADHUISSTRAAT 2 VORDEN TELEFOON 05752-2124

— Ook voor vakkundige reparatie het aangewezen adres!

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het WV-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 16.00 uur.

Voor mannen en jongens.
Stevige molière om zó

in weg te stappen.
Met sportief sierstiksel.

En, met 6 maanden garantie.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41, Vorden. Tel. 05752-1512

Bij voldoende deelname zal er binnenkort wor-
den begonnen met de

Kursussen
Koken
Naaien

8 avonden

16 avonden

De kosten bedragen f 7,50 per kursusavond
+ materialen.

De kursussen worden op maandag-
avond gehouden en staan open
voor dames en heren.

Opgave vóór 22 september a.s.

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 % jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

DE BflNENPOSTERVflN COVECO
Extra voordelige

Tydeman appels 2 kilo

Rosaki druiven 1 kilo..

Sinaasappels 12 stuks..

Chrysanten 1 bos

198
179
249
295

het adres voor een
FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

KOOP EEN LOT VAN DE
VORDENSE MARKTVERENIGING

U H EBT DAN KANS OP
EEN PRA CHTIGE PRIJS

Vraag'm aan
Coveco N.V.,

Parallelweg 21,
7271 VB Borculo

tel. 05457 - 28 85.
afd. Personeelszaken.

Als u veranderen wilt, of verbetering zoekt,
of tot vleesvakman opgeleid wilt worden,

zorg dan dat u 'm in huis hebt!

jeans and jackets

tcHtiel CA mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel 1367 vorden

TARWEBROOD
ZËMËLKIË LIFT!

De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol ijzer
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden van uw Echte Bakker.

ASSELT
Zutphenseweg Vorden



Donderdag 14 september 1978
40e jaargang nr. 28 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
De heer G. Chr. Voerman
(CDA) bekend in
provinciale A.R.-kringen
De 42 jarige G. Chr. Voerman die vorige week voor
de CDA zijn intrede deed in de gemeenteraad van
Vorden, is in zijn dagelijks leven stafdocent aan de
kaderschool voor gemeentepolitie in Zutphen in de
sektor maatschappijverkenning. Sinds 1972 is hij
woonachtig in Vorden.

De in Avereest (op de grens van Drente
en Overijssel) geboren Voerman is in
Baarn afgestudeerd aan de Sociale Aca-
demie. Na zijn studie en militaire dienst
kwam hij terecht in Almelo waar hij vijf
jaar lang opleiding- en vormingskursus-
sen verzorgde in het bedrijfsleven.
Daarna werd hij waarnemend sekretaris
van het werkvoorzieningsschap.
Als zodanig had hij in de bestuurlijke
sfeer nogal wat te maken met gemeentes
als Vriezeveen, Tubbergen etc. die in
één schap moesten worden ingebouwd.
Uit die tijd stamt ook de interresse van
de heer Voerman voor de politiek.
Van huis-uit lid van de Anti Revolutio-
naire partij werd hij op een gegeven
moment 2e voorzitter van het provinci-
aal komité van de A.R. in Overijssel.

Op dit moment is hij nog bestuurslid
van hetzelfde komité in de provincie
Gelderland.
In Vorden is de heer Voerman in CDA
kringen geen onbekende. Hij heeft
onder andere tot aan zijn verkiezing als
raadslid een aantal jaren zitting gehad in
de begeleidingscommissie van het CDA.
Ook is hij momenteel nog bestuurslid
van de A.R.P. in Vorden. Andere funk-
ties zijn secretaris van het jeugdcentrum
en lid van de Geref. Jeugdraad.
De belangstelling van de heer Voerman
gaat uit naar alles wat te maken heeft
met de welzijnsproblematiek. De taken
binnen de CDA fraktie zijn weliswaar
nog niet verdeeld, maar hij hoopt wel in
zojuist genoemde richting zijn steentje
bij te dragen.

De heer A. J. Stoltenborg
benjamin in de raad
De heer A. J. Stoltenborg (P.v.d.A.) kan beschouwd
worden als de bejamin in de raad van Vorden.
Met zijn 32 jaren is hij veruit de jongste in de kring
der vroede vaderen.

De heer Stoltenborg is van beroep vak-
leraar aan de L.E. A.O te Deventer waar
hij onderwij geeft in de vakken beroeps-
oriëntatie, sociale wetgeving en kan-
toorpraktijk. Hij is vanaf zijn 25e jaar
lid van de Partij van de Arbeid in
Vorden. Een aantal jaren maakte hij
deel uit van het bestuur. Tevens had hij
zitting in de begeleidingscommissie van
de raadsfraktie.

Het plaatselijk partijblaadje van de

P.v.d.A. "De Roode Draad" werd
redaktioneel onder andere door de heer
Stoltenborg gevormd. Verder heeft hij
zitting in de ledenraad van de woning-
bouwvereniging "Thuis Best", terwijl
hij op organisatorische gebied geen on-
bekende is bij de karnavalsvereniging
"De Deurdreajers". Het wel en wee in
de gemeente Vorden heeft altijd al zijn
intersse gehad. Zijn grootste belangstel-
ling gaat uit naar de sociale afdelingen
en de sport in al zijn facetten.

vuur te blussen, maar dat lukte niet.
Hierop werd snel de brandweer gewaar-
schuwd, die de brand om vijf uur
meester was. De nablussingswerkzaam-
hesden hebben nog enkele uren in beslag
genomen. De kantine en de bergruimte
gingen door het vuur verloren. Er
hebben zich geen persoonlijke ongeval-
len voorgedaan. De omvang van de
schade is nog niet bekend, terwijl naar
de oorzaak een onderzoek wordt inge-
steld.

Brand by
boomkwekery
Spiegelenberg
schade plm. ƒ50.000
De Vordense brandweer werd woens-
dagmiddag tegen kwart voor vijf gea-
larmeerd vooreen brand bij de firma M.
Spiegelenberg, boomkwekerij aan de
Ruurloseweg. Buren ontdekten het eerst
hoe de vlammen hoog uit het hoofdge-
bouw sloegen. Omdat de eigenaar en
ook geen der personeelsleden op dat
moment aanwezig waren, sleepten de
buren en brandweerlieden nog een aan-
tal auto's, landbouwtrekker, ouderwetse
tilbury en arreslee enz. uit het hoofdge-
bouw.

De vuurhaard was ontstaan in het
linkergedeelte, waar een hondertal hooi-
balen waren opgeslagen. Deze gingen in
vlammen op, evenals het belendende
pakhuis waar landbouw vergif en andere
chemische middelen lagen opgeslagen.
Ook een jeep, enkele landbouwspuiten,
grasmachines, cirkelzaag en kleine ap-
paraten gingen verloren. Het hoofdge-
bouw, dat door een brandmuur van het
linkergedeelte was gescheiden kon door
krachtdadig optreden van de brandweer
worden behouden. Hier was alleen wa-
terschade. De Vordense brandweer
stond onder leiding van commandant
v.d. Broek; nadat eerst met behulp van
de tankwagen het vuur werd bestreden,
werden later de slangen op het WOG--
waterleidingnet gekoppeld. Een en an-
der was teren brandschade verzekerd;
men schat ^•schade op ongeveer een
halve ton. *^oorzaak is onbekend, de
politie stelt een onderzoek in.

P.v.d.A. raadslid B. van Tilburg
duidelijk teleurgesteld over
argumentatie VVD en CDA

22eraarbeur$
van liet oosten

De wedstrijd wordt gehouden bij de heer
Zents.
Op 6 oktober wordt een dropping
gehouden, uitgezet door Johanna Beren-
pas en Dick Regelink. De jaarlijkse
feestavonden samen met de GMVL en
Plattelandsvrouwen worden op 3 en 4
november gehouden in het dorpscen-
trum. Jong Gelre zal dan het toneelstuk
van Herman van Velzen "Urn den old'n
Beernschot" opvoeren. Beide avonden is
er bal na met resp. medewerking van de
gebr. Kamperman en "Take it Easy".

De ledenvergadering van de afdeling
wordt gehouden op 24 november. Johan-
na Berenpas is aftredend en niet her-
kiesbaar. Aftredend en wel herkiesbaar
zijn Peter van Asselt en Ans Ruessink.
Voor de leden bestaat de mogelijkheid
om zich bij Herbert Bouwmeester op te
geven voor een aantal cursussen zoals
vakvaardigheid (bestaande uit elektrisch
booglassen voor beginners en metselen);
BEDRIJFSECONOMISCHE CURSUS-
SEN (cursus oriëntatie jonge agratiers
O:J.A.) cursus economische vorming
toekomstige ondernemer EVTO; Voorts
cursussen rundveehouderij (zoals rund-
veeverbetering, graslandexploitatie,

klauwverzorging, machinaal melken) als
mede een cursus varkenshouderij.
Al naar waar de meeste aanmeldingen
vandaan komen zullen de cursussn
gegeven worden op de middelbare land-
bouwscholen te Zutphen, Doetinchem
en Winterswijk.

Prinses Beatrix
fonds

Moet dag nog?
Deze week, van 18 t/m 24 september is
toebedeeld aan het Prinses Beatrix
Fonds, om haar jaarlijkse inzamelings-
aktie te houden. Het Fonds werd in 1956
opgericht als Nationaal Fonds voor de
bestrijding van de kinder^femming.
Later werd het Het Prins^pBeatrix-
Poliofonds en nog weer later, na uitbrei-
ding van de doelstelling de "Stichting
Prinses Beatrix Fonds". Dat Fonds, dat
zorg draagt voor poliopatiënten, spastici
en vele andere groepen van^fchamelijk
gehandicapten, klopt ook di^lrar bij de
Nederlandse bevolking aan om een
bijdrage.

Uw bijdrage, om haar taak t.o.v. de

Bij ons in d'n Achterhook
Bearnd van 't Weavershuus is t'r ok weer. Veur un wekke of wat trugge
mos e nao 't ni'je Spittaol in Warnsveld, daor mos e onder 't mes. De
dokters daor hadd'n uutevonnen dat zien ene been un centimeter of wat
kotter was as 'n anderen en daor woll'n zee now us wat an doen. Zien hele
leanven hef Bearnd zo'n betjen mank elopen. Veur zowied bekand was
Bearnd met 't gebrek geboor'n. Had lopen ging um altied zwaor af en op
schole mos e nog wel us tookieken as de anderen an 't spöll'n wazzen. Zien
vader ball'n um zien enen klomp wel goed op maor dat was toch neet
genog.
Nao de schole zol e eers shoemaker of kleermaker wodd'n, zoas iederene in
die dage met un bult of slechte bene, maor dat wol Bearnd neet. Zodoende
was e as stalstreujer op 't Weavershuus trechte ekommen en daor zien hele
leaven blieven hangen. D'r mot ezeg wodd'n dat de boer van 't
Weavershuus ut goed met Bearnd etroffen had. De keern, dat zee
motteri'je met mekare, ehad hadd'n ko'j op de vingers van ene hand tell'n.
Bearnd, van zien kante, waardeern 't ok dat e zo in 't huuselukke leaven
openommen wier en in volle dinge eers ekend wier.
Umdatte wi'j eiken harfs un paar mudde earpels op 't Weavershuus haal'n
kenn'n wi'j um ok aardug goed en vandaor da'w um gisteraovund opezoch
heb um te zeen hoe of hee d'r an too was.
"En Bearnd, wat heb zee met ow uutespookt?".
"Now, heel wat, 't is now allemaole gips wa'j ziet an mien linkerbeen,
maor daoronder heb z'um aardug te pakken ehad".
"Heb zee ow de spieren langer emaakt?"
"Oh nee, zee heb mien 't onderbeen deurezaagd en daor un ni'j stuk bot
tussen ezet".
"Da'j dan now al weer zo geaf bunt, i'j zölt toch wel un heel betjen bloed
verspöld hemmen".
"Now en of maor dat hef daor niks te beduun, zee hangt zo un flesse met
dat rooie sap boaven ow bedde en laot ow dan vol lopen, at zee teminste
van de grei heb. Want an blood heb ze wel un betjen gebrek. Daorumme
Zo'k ow ok will'n zeggen da'j d'r maondag oaver un wekke wel weer hen
mot. I'j wet wel, nao de landbouwschole um daor un klein flesken vol af te
staon. De leste jaorn bunt t'r eerluk ezeg wat te weinug ewes, zo'n goeie
tweehonderd maor de leste keer. As dat nog minder wod kan 't Rooie
Kruus neet meer kommen want dan wod 't te duur. At iederene die d'r
veurug jaor is ewes dit jaor d'r ene metbreg, bu'w al un heel ende in de
goeie richting".
"Kan iederene daor zo hen gaon "
"A'j goed gezond bunt zie't zee ow met plezier kommen. Oh ja, wet i'j
waor 'k t'r nog te weinug van zie? Van al die luu die an sport doet, de
bloem van van onze natie um zo te zeggen, at al die tennissers, voetballers,
vollyballers en trimmers now us kwammen? Echt us un keer sportief (en
dan Sportief met un hoofdletter) wazzen? Dan was 't probleem van te
weinug belangstelling metene opelöst".
"Maor dat stuk bot dan waor komp zee daor an, of haalt zee dat ons ok
af?" ,
" 'k Denke dat 't van un koe is, want a'k langs de weie lope wil't linker
been altied oaver 'n draod hen, de weie in nao de kleverpölle".
Oaver Bearnd hoeve wi'j ons gin zörge te maken, mensen die weer zukke
praötjes heb, köstert nog wel un tiedjen rond bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Vanwege het feit dat hij pas sinds mei 1976 in Vorden
woont en daardoor door het CDA en VVD als "de
onbekende" werd gekwalificeerd, kwam de heer B.
van Tilburg niet in aanmerking voor een wethouders-
zetel. "Dat men dit argument heeft aangegrepen vind
ik gewoonweg teleurstellend. Ik zou het CDA en de
VVD willen toeroepen "mensen zeg toch eerlijk watje
bedoelt. Tenslotte woon ik al 25 jaar in het buiten-
gebied en heb ik een ruime ervaring op bestuurlijk
niveau", aldus reageert de heer van Tilburg.

De 61 jarige geboren en getogen Amster-
dammer heeft al een hele carrier achter
de rug. Na een technische opleiding aan
de H.T.S. te hebben gevolgd heeft hij
drie jaar architektuur gestudeerd. Van-
wege de oorlog kon hij deze studie niet
afmaken. In de oorlog heeft hij in het
verzet gewerkt en zich onder andere
bezig gehouden met het helpen onder-
duiken van Joodse medeburgers en wat
daar allemaal bij komt kijken. Na de
oorlog werd hij technisch ambtenaar bij
de gemeente Amsterdam. Op gegeven
moment werd hij hoofd van de afdeling
sanering in de hoofdstad. Na zijn
Amsterdamse periode verhuisde de heer
van Tilburg naar Winschoten waar hij
adjunkt-direkteur gemeentewerken
werd. "Een fascinerende tijd, je staat in
het brandpunt van de gehele gemeen-
schap", aldus herinnert van Tilburg zich
deze periode.

In 1960 trad hij in dienst van het Bouw-
fonds Ned. Gemeenten. Eerst in Assen,
later in Amersfoort was hij de rechter-
hand van de hoofdtechnische dienst.
"Tussen de bedrijven door heb ik heel
wat voor het Bouwfonds rondgezworven
en veel met mensen moeten omgaan".
Belangstelling voor de politiek was hem
als het ware met de paplepel ingegoten.
Zijn vader was fanatiek SDAP-er. De
heer van Tilburg nam de politieke
interesse van zijn vader over. Zowel in
Winschoten als in Amersfoort was hij
afdelingsvoorzitter van de P.v.d.A. In

onder haar doelstelling vallende gehan-
dicapten te kunnen uitvoeren en dat
moet nog steeds. Ondanks de vele
sociale voorzieningen is er dat beetje
extra hulp noodzakelijk voor velen, om
ze beter te kunnen later functioneren in
onze maatschappij, om ze letterlijk op
weg te helpen, om ze ook eens een

vacantie te kunnen, om hun huis iets
beter aan te passen en gaat u zo maar
door. Vijf miljoen gulden per jaar is
daar voor nodig! Laat uw kans niet voor-
bijgaan om onze gehandicapten te hel-
pen. Geef royaal in de collecte bus of op
giro 969, Prinses Beatrix Fonds, 's-Gra-
venhage.

Wethouder W.A.J. Lichtenberg [CDA]:

"Ik hoop dat ze my een eerlyk kans geven"

1962 werd de heer van Tilburg raadslid
van de P.v.d.A. fraktie in Amersfoort.
Een paar jaar later begon hij een
camping in Voorthuizen. Het duurde
maar even of de heer van Tilburg was
raadslid in de gemeente Barneveld. Tot
aan zijn vertrek naar Vorden bleef hij
dat. (In totaal 10 jaren).

"Een fantastische tijd. Met onze kleine
fraktie hadden we een grote inbreng.
Het klinkt misschien gek, maar met de
fraktie van het G.P.V. konden we
uitstekend over weg". Eenmaal in Vor-
den hoefde de heer van Tilburg niet
meer zo nodig. Toen men hem vanuit de
P.v.d.A. verzoen zich kandidaat te
stellen, eerst voor de raad en gelijktertijd
voor een wethouderspost, kon hij toch
geen nee zeggen. "Nu wil ik er ook zijn.
Ik verbeeld me dat ik nog wel een
bijdrage kan leveren in de dorpspolitiek.
Voor de P.v.d.A. wil en blijf ik mij
inzetten. Juist dat wethoudersschap had
me zo getrokken. Meepraten in het
college, daar wordt immers alles "pan-
klaar" gemaakt. Ik had de uitdaging
graag aangenomen, ik voel dat ik het
aankan. Niet alleen heb ik aan de
bestuurlijke kant gezeten maar ook aan
de ambtenarenkant. Het hele spel heb ik
meegespeeld", aldus de heer van Til-
burg die nu hoopt als raadslid zijn
kennis en ervaring die hij in de loop der
jaren op velerlei gebied heeft opgedaan
ten dienste van de Vordense gemeen-
schap te kunnen stellen.

zutphen20t/m 27 sept.1978
werkdagen 14 tot 22 uur zaterdag 10 tot 18 uur

zondag gesloten

Druk bezet
programma
jong gelre

By de installatie van de heer W.A.J. Lichtenberg [CDA] tot wethouder van de
gemeente Vorden, lanceerde de fraktievoorzitter van de P.v.d.A. de heer J. Bosch,
een felle aanval op hem. Letterlijk zei de heer Bosch: "Wy krygen een nieuwe
wethouder, waaraan ernstig getwyfeld mag worden of hy in staat is deze
verantwoordelijke funk t ie naar behoren te vervullen. Waarschynlyk is hy niet in
staat over alles heen het gemeen tely k belang te zien'1.

Voor de leden van de afd. Vorden van
Jong Gelre breekt een zeer drukke tijd
aan. Zo zal de sportcommissie en
agrarische commissie op zondagmiddag
17 september een traktorbehendigheids-
wedstrijd organiseren. Hiervoor zijn al
ruim 20 aanmeldingen binnen gekomen.

Reageert de heer Lichtenberg: "Deze
persoonlijke aanval van de heer Bosch
was een klap in mijn gezicht. Ik ben in
een donkere hoek gezet. Het heeft mij
enorm verbaasd dat de fraktievoorzitter
van de Partij v.d. Arbeid zich zo kan
conformeren aan "De Roode Draad"
(dit is een blaadje dat periodiek in
Vorden door de P.v.d.A. als een soort
huisorgaan wordt verspreid red.) Voor

Brand by
kammenfabriek
Nadat woensdagmiddag de brandweer
uit moest rukken voor de brand bij
Spiegelenberg aan de Ruurloseweg,

moesten de brandweerlieden donder-
dagmiddag opnieuw in actie komen.

Een felle brand legde een gedeelte van
de kammenfabriek Van Dijk en Boere
aan de Industrieweg in de as. De brand
brak omstreek vier uur uit in het
berghok. Personeelsleden trachtten het

"Het dorpscentrum is toch van ons
allemaal....'
Ze zeiden het heel serieus, met ernstige gezichtjes die twee knapen, die
door de grote glazen-deuren het Vordens Dorpscentrum waren binnenge-
stapt En ze vonden DE LIFT [Waar vind je anders zo'n heerlijk
heen-en-weer-geval in ons dorp?} een "breed" stuk speelgoed.
Maar hoe werkt zo'n ding?
Hij krijg je dat op-en-neer?

Een huurder van het Dorpscentrum zag de vragende blik in vier Vordense
kinder-ogen en wilde graag dienstverlenend bezig zijn, ook voor de jeugd.
Wel kregen ze te horen: "Nee, speelgoed is zo'n mooie lift echt niet. Dat
kan niet, dat mag ook niet van de beheerder van het Dorpscentrum "
Ze begrepen het best, maar zeiden zich-zelf-verdedigend: "Het Dorpscen-
trum is toch van ons allemaao /?"
Ze hebben gelijk!
En juist daarom ook willen we er "zuinig" op zijn, het goed gebruiken.

De twee knapen vonden het tochtje met de lift in HUN Dorpscentrum af.
Met glunderende gezichten gingen ze door de grote glazen-deuren het
dorpscentrum uit en het dorp weer in.
Zij— een ervaring rijker.
Wij.... een kern-achtig gezegde!

het overige wuif ik deze aanval op mijn
persoon gewoon weg", aldus de kersver-
se wethouder Lichtenberg. Wel spreekt
hij de hoop uit dat ze hem een eerlijke
kans geven.
"Ik stel het me zo voor. Heel in de verte
zie ik een Lichtpuntje. Daar werk ik
naar toe. Ik hoop er over één a twee
jaren te komen. Lukt dat, dan ben ik
geslaagd, anders heb ik misgekleund.
Voor mijzelf geloof ik dat ik er kom",
aldus de heer Lichtenberg die zei enorm
blij te zijn met de portefeuilles van onder
andere sport, cultuur, jeugdzaken etc.
Deze portefeuilles waren voorheen in
handen van wethouder Bogchelman.

"Mijn voorkeur ging inderdaad naar
deze portefeuilles uit. Ik moet zeggen
dat de verdeling in goed overleg heeft
plaats gevonden en dat er geen claims of
afspraken aan vooraf zijn gegaan",
aldus de heer Lichtenberg.

De belangstelling voor deze zaken is
reeds een aantal jaren geleden bij hem
gewekt toen hij namens de raad zitting
kreeg in het bestuur van het dorpscen-
trum en de muziekschool. "Van nabij
heb ik ook de ontwikkeling van de
jeugdsociëteit meegemaakt. Het heeft
mij enorm geboeid wat het bestuur op
poten heeft gezet". De belanstelling voor
de sport dateert uit de tijd dat de broers
van de heer Lichtenberg aktief voetbal-
den. "Ik ging vaak mee als supporter.
Voor mij zelf was het voetballen niet
weggelegd. Als oudste uit een gezin van

zeven broers was er voor mij het werk op
de boerderij".
Vier jaar geleden deed de heer Lichten-
berg zijn intrede in de raad van Vorden,
waar hij zijn broer Wim opvolgde. De
belangstelling voor dorpspolitiek en po-
litiek in zijn algemeenheid was al vroeg
gewekt. Lichtenberg Sr. bekleedde vele
funkties op kerkelijk en maatschappe-
lijk gebied.
Het gehele gezin kreeg daardoor als het
ware een zwak voor het besturen. Een
broer van de huidige wethouder is
inmiddels burgemeester van Pannerden;
één broer is gemeentesekretaris in Beu-
ningen, terwijl een andere broer werk-
zaan is bij het ministerie van C.R.M.
"Voor mij gemakkelijk wanneer ik eens
adviezen nodig heb", zegt Lichtenberg
lachend.
Zelf heeft hij de nodige ervaring in het
besturen opgedaan. Momenteel heeft hij
nog zitting in het bestuur van de
plaatselijke Rabo-bank. Hij is tweede
voorzitter van de Coop. "De Graaf-
schap". Commissaris zuivelfabriek en
voorzitter van de ABTB. Gezien zijn
nieuwe funktie als wethouder zal hij
waarschijnlijk bovengenoemde
werkzaamheden binnenkort beëindigen.
"Ik heb er in ieder geval veel ervaring
aan opgedaan", zo zegt de 48 jarige
Lichtenberg (gehuwd en vader van vijf
kinderen in de leeftijd van 9 tot 18 jaar).
De taak die hij als wethouder op de
schouders krijgt is goed doorgesproken
thuis. "Mijn vrouw staat er volkomen
achter". De werkzaamheden op de
boerderij zijn dusdanig georganiseerd
dat ik mij echt wel drie dagen per week
kan vrijmaken. De heer Lichtenberg ziet
zin nieuwe funktie als een enorme
uitdaging. "Ik sta altijd open voor
positieve kritiek, daat kun je lering
uittrekken", zo merkt hij tot slot op.



Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 t/m 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur
zaterdags van 9.00 -12.30 uur / Vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur

TE ZIEN:
Demonstraties van
verschillende produkten
o.a.
- OPEN HAARDEN
- KEUKENS
- SANITAIR
- SAUNA
- HOBBYMACHINES
- ISOLATIE TOEPASSINGEN
- TEGELS
-ENZ.

U bent allen hartelijk welkom Tot ziens op zaterdag 30 sept. a.s. (Kopje koffie staat klaar)

Wij presenteren
de nieuwe
herfst- en

winterkollektie
1978-1979

BRUIDS-
JAPONNEN EN

AVONDKLEDING
Het allernieuwste uit

binnen- en buitenland.

Prachtige kollektie voor
BRUIDSMEISJES
BRUIDSJONKERS

MAANDAG 18 SEPTEMBER ZUTPHEN
Ontmoetingscentrum De Hanzehof

DINSDAG 26 SEPTEMBER DOETINCHEM
Schouwburg AMPHION

DONDERDAG 28 SEPTEMBER LOCHEM
Hotel Alpha

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222

f 'kaarten inci.koffie è 5.50. fel. 05448-222

Hengelo-Ov. tel. 05400-11983

aanvang van alle shows om 20.00uur^

Reserveer tijdig

1938 1978

Groot feest voor ons en voor Uw allen.
Wij verkopen nu 40 jaar naaimachines en daar
willen wij U nu van laten profiteren.

In de periode van 11 september t/m 23 september geven wij

10% KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN NAAIMACHINE

BORGOQIEn
UW NAAIMACHINE-SPECIALIST \J

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Te koop i 3,25 hïfTTiais.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 16 september 15.00 uur.
G. J. Hiddink, Deldenseweg
l, V orden.

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle legering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

O
LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21/: uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Onze rekken hangen weer vol met

NIEUWE EN „WARME"

najaarsmodellen
Komt U rustig kijken en passen om U te
oriënteren op de nieuwe mode.

WIJDE EN KLASSIEKE MANTELS
t/m 54 vanaf 159,-

JOPPERS Vanaf 75,-

COATJES Vanaf 115,-
BONTJASJES
in „Blousson" + % modellen. Vanaf Zl»ff'
SUÈDE JASJES EN MANTELS Vanaf 139,-
JAPONNEN EN PAKJES
Een grote kollektie. Vanaf 89,-
Van diverse GOEDE MERKEN
BLOUSES van „VELISCH" en
„M ARIANN-PARIS" vanaf 49,75

Denkt U aan onze spectaculaire

MODE-SHOW
op dinsdag 19 september a.s.
om 8 uur 's avonds in de „Keizerskroon"

m.m.v. Schoenhandel Klein Antink en „Bloemen" Groot Jebbink

Kaarten a f 5,- incl. koffie en consumptie bij bovengenoemde zaken.

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur - 's maandags gesloten - 's woensdags de
hele dag open

't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

bodeqa

gewoon als extra service

Vorden, Kerkstraat 13, tel. 1385 Lochem, Nieuwstad 31, tel. 2748

NEDAP Toeleverings-industrie
Produktontwikkeling en fabricage van electro-technische fijnmechanische en
electronische apparatuur.

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze afdeling Montage

LTS'ers of MTS'ers electro of electronica
Tevens vragen wij full-time vrouwelijke krachten voor lichte
montage werkzaamheden

Wilt U meer informatie, bel ons dan even onder no.
05753-1900 's avonds 05440-2285.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP Hengelo
Zelhemseweg 22a



TOYOTA1O DAAGSE
september september september september september

12 13 14 15 16 18
september september september

Officieel TOYOTADEALER Bennie Wenting
Spalstraat 28 - 30, Hengelo (Gld.) - Telefoon 05753-1256

Bij de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

koopt u VOORDELIGE EN
GOEDE
DAMESCONFECTIE

Mocht u niet slagen dan maken we eventueel.

HENGELO(GLD)TEL.O5753 -1461

UciriSGri 17 september

Golden Lion
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zaterdag 16 september a.s.

Bal voor gehuwden
Orkest „de Merano's"

Plaatsreservering nu reeds mogelijk, tel. 05753-1461

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

een GEREEDSCHAPMAKER
Onze gedachten gaan uit naar iemand met een leeftijd
van 23 tot 30 jaar met praktijkervaring en in het bezit
van het Bemetel diploma gereedschapmaken of gelijk-
waardig hieraan.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan:

GOM A Metaalwarenfabriek B.V.
Ruurloseweg 80, 7255 MA HENGELO Gld. Tel. 05753-2710.
(van 8.00-17.00 uur)

Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

1978
Citroen LN Demo
Opel Kadett

1977
CX 2400 Pallas
Citroen CX 2400 Pallas Autom.
Airconditioning
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen GS Club Break
Citroen GS Club
Citroen LN
Citroen GS x2 met L.P.G.
Citroen 2CV6
Honda Civic
Citroen CX 2200D met schuifdak

1976
Citroen CX 2400 Pallas met leer
Citroen CX 2200 D
Citroen GS Club met LPG en
schuifdak
Citroen G Special

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen A
uit voorraad leverbaar.

Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4 Special
Simca 1100LE
GS Club Break

1975
Citroen CX 2200 Super
Citroen G Special
Citroen Dyane 4
Citroen 2CV4
Renault 4
Alfa Sud
Simca 1100
Mercedes 220D
Simca 1000 GLX
Renault 16 TS
Citroen G Spec. Break

1974
Citroen 2CV4
Citroen 1220 Club Break

Simca 1100 Spec.
Morris Mini Clubman
Simca 1100LS

1973
Citroen GS Club
Citroen Dyarie 6
Citroen Ami Super
Simca 1100 Spec.
Renault 4
Renault 6
VW 1303 Spec.

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4 2x
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Opel Kadett

1971
Renault 6
Datsun 1200

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-af d.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZO'N KREDIETKAART

BUROCflSIOn

Welkoop biedt ruime keuze in
diervoeders/dieraccessoires
... ga maar kijken bij de winkel

In uw buurt.

... voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelf

Hengelo — Ruurlo — Vorden

Ruime parkeergelegenheid.

A.S. DONDERDAG 14 SEPT,
Na veel geklop en getimmer bent u van harte
welkom in ons geheel vernieuwde pand.

Bij een feestelijke opening hoort een feestelijke
korting van uw aankopen.

U ontvangt waardebonnen ter waarde van ±
10% korting op de door u gekochte goederen.
Deze actie duurt tot23 september a.s. De
waardebonnen blijven geldig tot 31 dec. 1978.

Burg. Galleestraat 3
Tel. 05752-1381

VLOTTE EN „JONGE'
HERENMODE
vindt u nu volop bij

RUURLO

BLOUSSONS in Suède - nappa - ruiten en cord

Vanaf ........................................ 155,-

COATS in im. Lammy. Vanaf ................ 159,-

ORG. LAMMY CO ATS vanaf 550,-
SUÈDE BLOUSSONS op „Borg "nu 229,-

MODIEUZE PANTALONS- VESTEN EN TRUIEN

Vrijdags koopavond
Onze zaak is: 's maandags gesloten

's woensdags de hele dag open



MAANDAG 25 SEPTEMBER 'S AVONDS OM 8 UUR

GROTE MODESHOW
IN HOTEL BAKKER IN VORDEN
* Kaarten bij de deelnemende zaken
verkrijgbaar of aan de zaal.

In de pauze verloting,
opbrengst voor Holy Spirit Hospita/in Bombay

Deel
nemende

zaken:

LAMMERS
DAMESCONFECTIE EN MODE

SIEMERINK
JUWELIER EN OPTIEK

DIJKERMAN
BLOEMSIERKUNST

OPLAAT
GEBAK

All* soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingan.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Kom
keukens

kijken
Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 • tel. 05735-2000*

Hoge werkschoenen
(LEER MET RUBBER-ZOOL)

Maten 40 tot en met 45

Deze week. /25,-
WULLINK Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden -Telefoon 1342

KASTELEN

iden
bitter

twWeiu-vud liëtntani

Slijterij Wijnhandel
g;):;,,:' SmftVorden •,<••
\ Alc:3O% ;-|i

Deze kruidenbitter is in samenwerking met onze
distillateur op een bijzondere wijze

samengesteld.
Pittig - niet zoet - een streling voor de tong

Komt u even proeven en u zult verrukt zijn.

SLIJTERIJ SMlH

Jonge Florijn
Vieux Cooymans 12,75
Citroen Gildester 7,95
Paola Port Rood wit 8,95
Franse Cognac Perquis 17,50

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Gevraagd

elektro-monteur
met enkele jaren ervaring

Dekker Elektro B.V.
Zutphenseweg, Vorden. Telefoon 2122.

Nieuwe vloerbedekking?
Zie dan eens onze grote kollektie
in onze tapijtshowroom.

MERKTAPIJT
- UIT VOORRAAD TE LEVEREN

- TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN
- GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD

100% WOL TAPIJT
400 br. Per meter reeds vanaf. 150,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Het is echt niet overdreven, maar
deze laarzen zitten altijd als ge-
goten aan uw been. 't Geheim van
deze pasvorm-garantie ? Model
Marian hebben wy in small, medium
en large en het strech-pigskln-
materiaal van model Tina zet zich
geheel naar uw been.

styled by Helioform.

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

vrije tijd?
dan't
pak uit!

Makkelijke kleren aan l
En juist daarin hebben wij
volop keuze. Goedzittende
broeken, gemakkelijke
truien en zorgeloze shirts.
Alleen de prijskaartjes
zijn wat krap.
Begrijpt U l

LID VAN DE

first

tentiel CA mode
schooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

voor betaalbare mannenmode

hang/
legkast wn
170x100x50 cm

grenen
louvredeur
198x38 cm 37-
vurehouten kast
met louvredeur
en 4 legplanken
170x48x30 cm

ii i%ao»

117»
vuren legplanken
19 mm dik 23x208 cm
28x208 cm 16,901
33x208 cm 19,OO
38x208 cm 22,9O

23x208 cm

1390>•«*•
Jeliik in 2bü >

HUBO - DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Telefoon 05735-1368
Tevens voor

al uw schilderwerk

Dus U wilt uw tuin opnieuw
inrichten?
Daar willen wij u bij helpen:
we adviseren, maken ontwer-
pen (ook voor doe-het-zel-
vers), leveren de materialen,
leggen aan en onderhouden.
Kortom, we hebben materi-
aal, mogelijkheden en ideeën.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
IJselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

FRUIT IS GEZOND
James Grieves
Verkoop elke zaterdag
van 9 tot 12 uur.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

tOYOTA TOYOTA TOYOTA TOVOTA tOVOTAl

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN
^ J33F volledige garantie
OH --w nieuwe Toyota ongeacht de
kilometer^. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla A 30 Automaat ^ 1976
TOYOTA Corolla 1200 De Luxe ,̂  1973
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 1200 Economie 2 st. .. 1977
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN Dyana4 1973
CHRYSLER 180 1973
DATSUN120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 LS 1972
CITROEN Dyana 4 2 stuks 1973
MAZDA 818 Coupé 1976
FIAT 128 CL 1100 Dec. 1976
RENAULT R4 1975
RENAULT R6 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ̂

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Flat 128
en in volautomatische DAF

Instrukteur:
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)
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Donderdag 14 september 1978
40e jaargang nr. 28 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
Wy ontvingen een verslag van de Stichting Gelderse Raad voor het Jeugdbeleid
welke onlangs een onderzoek hebben verricht naar de jeugdsituatie in Vorden.
Enkele ons inziens belangryke facetten uit dit verslag hebben wy er uitgelicht. In
enkele artikelen in Contact hebben wy ook altyd naar voren laten komen dat er
gebrek is aan een goede jeugdleider, het onderzoek heeft dit ook wel bewezen. Wy
hopen dat wy door dit artikel te plaatsen een steentje by dragen. En dat er in
Vorden een jeugdleider of cultureel werker aangesteld zal worden.

Algemeen
De gemeente Vorden omvat naast de
kern Vorden een zestal gehuchten:
Delden, Kranenburg, Linde, Mossel,
Veldwijk en Wildenborch. Op een totaal
van 7.400 inwoners kent de gemeente
per 1-1-1977 2.240 jongeren tot en met
18 jaar. Varieerde het aantal geboorten
van 1958 tot 1973 tussen de 146 (1965)
en 109 (1967) beweegt zich het aantal
geboorten zichbaar in een dalende lijn:
93 in 1974, 81 in 1975 en 79 in 1976. Het
aandeel van de jeugdigen en jongeren in
de totale bevolking neemt dus langzaam
maar zeker af. Bekijken we de groep
jongeren tot 18 jaar afzonderlijk, dan
blijkt de groep 10-14 jarigen het sterkst
vertegenwoordigd (in 1977: 662), op
enige afstand gevolgd door de 5-9
jarigen (606).

Als naar de leeftijdsopbouw van de
totale bevolking over een langere periode
wordt gekeken, blijkt de 'vergrijzing'
van de bevolking een min of meer
continue lijn te volgen: in 1960 was
30,2% jonger dan 14 jaar, in 1970 nog
maar 26,8%, terwijl de 65-jarigen en
ouder in dezelfde jaren resp. 10% en
12,5% vormden. Deze bevolkingsont-
wikkeling heeft en/of krijgt gevolgen
voor het gemeentelijk beleid o.m. in de
sector onderwijs en vrijetijdsbesteding
t.b.v. jeugdigen en jongeren. De jonge-
ren komen voor ±1/5 deel uit agrarisch
georiënteerde gezinnen; 10% van de
beroepsbevolking is werkzaam in de
bouwnijverheid, ongeveer 25% is werk-
zaam in de overige takken van nijverheid
rond 15% in economische diensten en
eenzelfde percentage in sociale diensten.

Hulpverleningsmogeiykheden voor jon-
geren.
Het JAC-Zutphen ontvangt per jaar
10-15 jongeren uit Vorden met hulp-
vragen/problemen op het gebied van
huisvesting, sexualiteit/relaties en ver-
veling. Uit hulpverleningsgesprekken
blijkt dat de sociale controle soms een
privé-leven bemoeilijkt. Binnen de ge-
zinssituatie ervaarden deze jongeren een
sterke "druk" van de ouders. Jongeren
ontvluchten deze druk (rondhangen na-
bij Rotonde-automatiek of een centraal
punt in de nieuwe wijk). Maatschappe-
lijk werkers verbonden aan reclasse-
ringsinstelling te Zutphen ontmoet Vor-
dense jongeren - in het kader van z'n
preventief werk - in diverse café's in de
kop van Oost-Gelderland. Uit zijn con-
tacten blijkt dat Vorden een vrij gesloten
gemeenschap is; gezinnen houden de
"vuile was" binnen de deur, proberen
eerst problemen zelf op te lossen en
schakelen - veelal te laat - in het uiterste
geval hulpverlenende instanties in. De
meeste jongeren zijn nogal gezagsge-
trouw; de ouderen vinden vaak en nogal
snel dat de jongeren onnodige overlast
bezorgen. De gezinssituatie is erg hecht,
veel wordt "opgezouten". Alcoholge-
bruik vanaf ± 14 jaar komt regelmatig
voor, druggebruik nauwelijks.

Een in Vorden zelf werkende maat-
schappelijk werker signalleert duidelijke
verschillen tussen autochtone en import-
gezinnen. De laatste zijn echt gesloten,
de autochtonen vrij open naar binnen:
d.w.z. er wordt regelmatig via de achter-
deurbij elkaar in- en uitgelopen. Finan-
ciële problemen lijken in de gezinnen
uitzondering. Psychische spanningen
mede als gevolg van alcohol-, WAO- of
huisvestingsproblemen komen nogal
veelvuldig voor. Jongeren maken weinig
actief gebruik van algemeen maatschap-
pelijk werkinstelling. Waarom? is uit
een - vermoedelijk verkeerd opgezet -
onderzoek niet duidelijk kunnen wor-
den.

Jongeren en overheidsinstanties.
"De gemeente" wordt in vele kringen
van jongeren en van wat kritischer
ouderen als laks, behoudend, moeilijk
toegankelijk voor overleg of inspraak
afgeschilderd (vgl. ouders die verkeers-
situatis/ligging speelveldje willen be-
spreken, VJV-subsidie-aanvraag, niet
openbaar zijn van raadscommissieverga-
deringen, oudercommissies van open-
baar onderwijs mogen zich niet mengen
in onderwijs (personeel-)beleid, het
krantenartikel m.b.t. Jeugdsoos). Een
beperkte groep jongeren komt via knok-
partijen, kleine vernielingen, ongeoor-
loofd brommergebruik (o.a. crossen), te

hard rijden, in aanraking met de politie.
Deze groep verveelt zich in het rustige
Vorden en zoekt avontuur.

De boven 16 jarigen bezoeken vnl. in de
weekends discotheken in de omgeving.
Het alcoholverbruik is hoog (± ƒ 50,-
per weekend). Veel bezochte etablisse-
menten/discotheken zijn: Concordia:
Hengelo (weekend); IJssalon Boersma
(hele week); Café Schoenaker in Kra-
nenburg (vnl. woensdag- en zaterdag-
avond); Jeugdsoos Vorden (weekend).
Sommigen gaan naar bar-discotheken in
Toldijk, Halle en Bathmen. De horeca-
bedrijven in Vorden (Pantoffeltje, Ro-
tonde) zijn weinig of in het geheel niet
ingesteld op jongerenbezoek, veeleer
richten zij zich vnl. op jonge stelletjes,
verloofden en ouder volwassen publiek.
De meeste jongeren zijn lid van een
sportvereniging: voetbal- volleybal- of
motorclub. Recreatief voetbal vindt
soms plaats op trapveldjes bij het tennis-
veld, aan het Wiemelink ( bij de spoor-
baan) en bij Hissink (Julianalaan). Café
Schoenaker (Kranenburg) fungeert als
ontmoetingsplaats voor o.a. motorrij-
ders; van daaruit trekken zij veelal naar
motorcross evenementen of discobars in
de omgeving.

Een groep van ±28 a 30 jongens van
15-19 jaar zoekt regelmatig tijdverdrijf
in de sporthal op momenten dat daar
meisjes sporten. Na enige afspraken met
de beheerder, vervolgens trubbles over
een vernield toilet is de groep daar
weggestuurd en sindsdien (±6 weken
geleden) niet teruggekeerd. De sporthal
kent alleen verenigings- / oefen- en
wedstrijdsport, geen sportieven recreatie
(instuif e.d.). "Concordia" is markant-
ste trekpleister in de weekens. uit
preventief oogpunt zet de politie op te
routes naar Vorden en omgeving extra
surveillances in. Van excessieve ordever-
storingen en/of openlijke agressie is tot
op heden niets gebleken, aldus de
politie.

De Jeugdsociëtite Vorden trekt een jong
publiek, jonger dan degenen die bar-
discotheken op commerciële basis prefe-
reren. De ruimte is te klein. De activi-
teiten zouden minimaal 3X per week
moeten plaatsvinden om aan de gesigna-
leerde behoeften te voldoen

Jongerenwerk§vrüetydsbesteding
Favoriete bezigheden van de lagere
landbouwschoolbevolking zijn: paarde-
sport, touwtrekken in verenigingsver-
band, voetballen en activiteiten van Jong
Gelre. De LHNO meisjes vinden em-
plooi in de majorette-afdeling van het
plaatselijke muziekkorps en in de sport -
vooral volleybal, 's Zomers wordt er dor
de meisjes veel gezwommen. Naast
Concordia en de plaatselijke cafetaria is
het zwembad vooral ook ontmoetings-
plaats voor jongeren. Uit een oogpunt
van passieve recreatie voor meisjes moet
de motorcorss-wedstrijdsport, die in
deze contreien erg populair is, genoemd
worden. Aan een in de 4e klas gestart
volksdansclubje werd zeer enthousiast
deelgenomen, na de schoolperiode ver-
waterde dit initiatief.

Voor 12-14 jarigen biedt Vorden weinig
vrijetijdsmogelijkheden buiten de sport.
Opmerkelijk vinden enkele informanten
het, dat ook in de verenigingen relatief
weinig jongeren in de "puberteitsleef-
tijd" voorkomen. Beneden 16 jarigen
zoeken nogal eens vertier met eigenhan-
dig tot "cross-mobiel" aangepaste
brommers in de bossen c.q. op parti-
culiere terreintjes. Zowel op de openbare
weg als op particuliere terreinen levert
dit bromcross-amateurisme volgens de
politie nogal wat risico's op. De brom-
mers zijn niet verzekerd, de berijder
vanwege zijn leeftijd evenmin. De
groepscommandant der Rijkspolitie,
groep Vorden, heeft het gemeentebe-
stuur onlangs per brief gewezen op de
juridische haken en ogen verbonden aan
dit tijdsverdrijf (de Wet aansprakelijk-
heid Motorrijtuigen strekt zich ook uit
tot de niet-openbare weg, bij eventuele
aanrijdingen rijzen allerlei civielrechte-
lijke problemen o.m. in verband met de
aansprakelijkheid). Een alternatief zou
kunnen zijn: een goed gereglementeerde
en verzekerde vereniging die dit soort
brom-crossertjes onder zijn hoede
neemt.

Probleemsituaties .
-Geringe spelmogelijkheden in de direc-
te woonomgeving voor lagereschooljeugd
(trapveldjes e. d.);
-tekort aan vrijwillige leiding voor club-
werk e. d.; moeilijk vrijwilligers te wer-
ven; steeds dezelfde mensen in allerlei
functies;
-jeugdigen en jongeren krijgen relatief
weinig ruimte eigen intiatieven te ont-
plooien c.q. betrokken te worden in de
vormgeving van en bestuurlijke leiding
over aanwezige, vnl. door ouderen geor-
ganiseerde activiteiten;
-het totaal aan voorzieningen in Vorden
zelf is verregaand ontoereikend om aan
de behoeften van de Vordense jongeren
met name in de leeftijdscategorieën
12-15 jaar, 15-18 jaar en boven 18 jaar
gehuwde status, te voorzien;
-in hoeverre jongeren de gelegenheid
krijgen in het nieuwe dorpscentrum
enerzijds bestaande activiteiten (Jeugd-
soos e. d.) uit te breiden en grotendeels
onder eigen verantwoordelijkheid vorm
te geven en anderzijds nieuwe activi-
teiten te ontwikkelen, is vooralsnog
onduidelijk. Van een actieve betrokken-
heid, op c.q. een gemotiveerde inbreng
in de ontwikkeling van dit ontmoetings-
centrum onder jongeren blijkt nog wei-
nig. Met name buiten de kring van
jongeren die zich verbonden weten met
de Jeugdsoos "leeft" het dorpscentrum
(nog) nauwelijk;
-de boven 16-jarigen vinden geen aange-
paste ontmoetings- en/of actieve recre-
atiemogelijkheden in Vorden en zoeken
hun heil elders. Een groep jongeren met
een "harde kern" van ongeveer 12 per-
sonen, daaromheen een lossere groep
"sympathisanten" van ongeveer 15 per-
sonen (en mogelijkheden tot uitbreiding
van deze groep tot 100 a 150 mobiele
jongeren met een verwant recreatief
gedrag) allen tussen 16-20 jaar, voelen
zich in het voor hen te rustige Vorden
alles behalve thuis. Zij ontmoeten
elkaar veel op straat, crossen met de
brommer in Vorden of omgeving, en
brengen het weekend doorgaans in
Concordia door, hoewel velen daarop
reeds uitgekeken zijn. Mede uit ver-
veling wo
wedstrijdi
(vernielin
gebruik e
gebonden
lenen, el
bierfeestj
-voor het
kring e

" sensatie" gezocht in cross-
f ander bravoergedrag
vechtpartijtjes, alcohol-
De kern is sterk groeps-

en weer brommers uit-
trakteren, gezamenlijke
.) ;

en van een passende werk-
gewenste woonruimte zijn

jongeren merendeels aangewezen op
andere gemeenten;
-betrokkenheid van jongeren op maat-
schappelijke en/of politieke vraagstuk-
ken in en van Vorden is zeer gering. Het
ontbreekt volgens een aantal op jonge-
ren betrokken volwassenen aan een
minimale maatschappelijke en politieke
voorlichting en vorming. Jongeren wor-
den door de gemeente en bestaande
verenigingskaders niet of nauwelijks in
de gelegenheid gesteld hun eigen belan-
gen bespreekbaar te maken, laat staan
die belangen doelgericht te behartigen;
-uit - soms aarzelend geuite - reacties
van ouderen en jongeren valt op te
maken dat men zoekt naar betere en
doelgerichtere overlegvormen met het
gemeentehuis. Er bestaat enige twijfel
omtrent het vermogen van het gemeen-
tebestuur om het besluitvormingsproces
zoveel verder te democratiseren, dat bij-
voorbeeld aan de jongeren en hun
belangen, binnen dat proces, afzonder-
lijk voldoende aandacht geschonken kan
worden.

Oplossingssuggesties.
In overleg met en tussen jeugdigen en
jongeren, besturen en vrijwillige leiding
van organisaties voor sociaal-cultureel
werk en - niet in de laatste plaats - het
gemeentebestuur van Vorden zou ge-
zocht moeten worden naar een plan-
matige aanpak van de gesignaleerde
probelemen.
Mogelijkheden daartoe bieden o. m.:

-doelmatige en doelgerichte voorlichting
en inspraak van de betrokken bewoners
m. b. t. structuur en bestemmingsplan-
nen [zowel de opzet van het plan als de
concrete invulling en uitvoering ervan],
Speciale aandacht daarbij voor de leef-
baarheidsaspecten van de directe woon-
omgeving enh et algemene voorzie-
ningenniveau n. b. t. jeugdigen en Jonge-
ren;
-| her- 1 bezinning op de mogelijke ge-
bruikskwalitieten van het nieuwe dorps-
centrum voor de te onderscheiden pu-
blieksgroepen, de toekomstige bestem-
ming van eventueel vrijkomende sociaal-
culturele voorzieningen en onderwysac-
comodaties;
-indien dat wenselijk of nodig blijkt:
aanpassing van de reeds aanwezige
ruimten in het dorpscentrum aan o.m.
de behoeften van diverse - nu nog "niet
aan de bak" komende - categorieën
jeugdigen en jongeren;

-overleg met de plaatselijke horeca ten
aanzien van toegankelijkheid en het
recreatieve gebruik door jongeren van
deze voorzieningen ten einde zo veel
mogelijk tegemoet te komen aan de
behoefte aan ontmoeting en sociale
contacten in de eigen plaats;
-aanstelling van een [ambulant
werkende] beroepskracht / so-
ciaalcultureel werker ten behoeve
van sociaal-culturele activiteiten
voor jeugdigen en jongeren in het
nieuwe dorpscentrum en daar-
buiten;

-ontwikkeling van een op de te ont-
wikkelen activiteiten afgestemd subsi-
diebeleid.

Tentoonstelling
Frans Schubert in
bibliotheek
In verband met de herdenking van het
150e sterfjaar van Schubert (1797-1828)
wordt er in de bibliotheek gedurende
enkele weken een kleine tafelexpositie
gehouden van deze componist. Frans
Schubert wordt gezien als de grootste
componist der vroege romantiek. De
tentoonstelling omvat enkele tientallen
platen en een aantal boeken, die uitge-
leend kunnen worden. De tentoonstel-
ling is te bezichtigen tot en met 16
oktober.

Vanaf maandag 18 september tot en met
6 oktober is in de galerie de expositie
"Zij keken over de grens" te bezichti-
gen. Dit is een tentoonstelling van een
aantal Gelderse kunstenaars die werk
laten zien wat zij in het buitenland
hebben gemaakt. De toegang is gratis.

PIT-kollekte
11 t/m 16 september
't Gaat om meer dan geld alleen
Jazeker, want 't gaat in de ejAie (en niet
in de laatste) plaats om nj^Bfn, jonge
mensen, die voor bepa^^ tijd in
militaire dienst moeten. Vaak tegen hun
zin: 14 maanden van huis, uit hun werk,
in een vreemde omgeving.2ij hebben
daarbij recht op aandacht: jj^Louderen,
van de kerken. Namens dièTcerken zijn
er 120 dominees in militaire dienst als
geestelijk verzorger, als vertrouwens-
man, als praatpaal. In Nederland en
Duitsland staan 44 militaire tehuizen.
Daar geniet iedere militair gastvrijheid.
Dat daarvan gebruik wordt gemaakt,
bewijst het aantal bezoeken per jaar:
ruim één miljoen. Iedereen wil 's avonds
na zijn werk liefst zo gauw mogelijk naar
huis. Een militair kan dat meestal niet.
Vandaar...

De vormingscentra in Nederland en op
Curacao en Aruba worden jaarlijks door
duizenden bezocht (in Nederland op
"Beukbergen" alléén al door ca. 7000
per jaar). U begrijpt dat voor al dit werk
veel geld nodig is. De overheid financiert
met fikse bedragen. De militair betaalt
zelf miljoenen aan de tehuizen (door
middel van de buffetverkoop). Er is
echter veel "particulier" geld nodig... en
daarvoor kunt u zorgen.

Van uw geld:
- kunnen de dominees bijbels en lektuur
uitreiken
- kan Pro Rege (de bond die de 44
tehuizen exploiteert) de inventaris van
de tehuizen vernieuwen of b.v. nieuw
spelmateriaal aanschaffen.
- kunnen de vormingscentra films, bro-
chures en ander studiemateriaal bekos-
tigen.
Meer geld betekend:
méér kunnen doen aan opvang, rekrea-
tie en begeleiding van tienduizenden
jongeren in militaire dienst.
Te weinig geld... je moet er niet aan
denken. Stuur daarom een PIT-kollek-
tant niet met lege handen weg. En als er
soms niemand aan uw deur komt: ons
gironummer is 5163 t.n.v. PIT, Rijs-
wijk.

spoorlijn Zutphen-Winterswijk bestaat
deze maand honderd jaar. Dat moet
natuurlijk worden gevierd. Van zestien
tot 23 september kan iedere treinreiziger
die op het station Zutphen, Vorden,
Ruurlo, Groenlo/Lichtenvoorde of Win-
terswijk een kaartje koopt, voor half
geld reizen. Dit tarief geldt alleen voor
de normale enkele reizen en retourtjes.
De vijf-en-zestig-plus kaartjes bijvoor-
beeld zijn al gereduceerd.

* Bij het tijdelijk extra goedkoop trein-
reizen blijft het niet. Op zaterdag 16
september en woensdag 20 september
worden ritten gemaakt met een echte
stoomtrein van de Veluwsche Stoom-
trein Maatschappij. Op 16 september
wordt een rit gemaakt van Zutphen
naar Winterswijk en op de twintigste
wordt een rit gemaakt van Winterswijk
naar Zutphen.

*Op zestien september vertrekt de
stoomtrein om 12.28 uur uit Zutphen en
wordt om 12.44 uur in Vorden verwacht.
Om 13 uur vervolgt de stoomtrein de rit
en moet om 13.13 uur in Ruurlo aan-
komen. In onze gemeente moet ruim een
half uur worden gewacht voordat de reis
kan worden voorgezet. Een uitstekende

gelegenheid voor fotografen om foto's te
maken. De trein zet om 13.42 uur de reis
voort en wordt om 13.57 op het station
Groenlo/Lichtenvoorde verwacht. Om
twee minuten over twee wordt de reis
naar Winterswijk voortgezet. Om kwart
over twee komt de trein aan op het
eindpunt.

ir Op woensdag 20 september vertrekt
de trein om 13.44 uur uit Winterswijk.
Het station Groenlo/Lichtenvoorde
wordt om 13.59 binnengereden. Foto-
grafen moeten dan snel zijn, want de
trein stopt daar maar een minuut. De
jubileumtrein wordt om 14.20 uur in
Ruurlo verwacht. Ook hier wordt maar
een minuut gestopt. Het station Vorden
wordt om 14.36 uur binnengereden.
Hier moet een kleine drie kwartier
worden gewacht, tot 15.14 uur. Het
station in Zutphen wordt om 15.35 uur
binnen gereden.

*De kaartjes voor de ritten met de
stoomtrein worden verkocht door de
VVV kantoren in Zutphen, Vorden,
Ruurlo, Lichtenvoorde, Groenlo en
Winterswijk. Met het stoomtreinkaartje
kan zonder bijbetaling met een gewone
trein heen- of terug worden gereisd.

Motorsport
Jan Oosterink, Jan Klein Brinke en
Gerrit Bosch overtuigende crosskam-
pioenen "De Graafschaprijders"
Zaterdagmiddag werd de laatste onder-
linge clubwedstrijd, uit een serie van
zeven, van het seizoen 1978 van de
Vordense motorclub "De Graafschaprij-
ders" gehouden. De deelname aan deze
crosswedstrijden was het afgelopen jaar
bijzonder goed. In totaal namer er 68
rijders aan deel. De organisatoren zijn
bijzonder verheugd over de geweldige
deelname. Werd twee jaar geleden met
zes rijders gestart, dit jaar namen al zq'n
25 jeugdrijders deel.
In de A-klasse was Jan Oosterink
zaterdagmiddag op zijn Montesa weer
oppermachtig; 2 Henk Hellegers (Mai-
co); 3 Harry Stapelbroek (Maico); 4
Gerrit Ligtenbarg (Maico); 5 Martin
Janssen (Maico).
in de B-Klasse zegevierde Jan Koop op
Montesa voor Tonny Harmsen op Mai-
co; 3 Rolf Oosterink [Susuki]; 4 Anton
Penterman [KTM]; 5 Henk Willemsen
[SWM].
Bij de jeugd trok Gerrit Bosch aan het
langste eind; 2 W alter Arendsèn; 3 Nico
Bouwmeeste; 4 Tonny Wassink; 5 Gerrit
S c heffer.
Dit alles impliceert dat in de A-klasse
opnieuw Jan Oosterink clubkampioen
werd. In de B-klasse ging het kampioen-
schap naar Jank Klein Brinke, terwijl
Gerrit Bosch bij de jeugd de titel voor
zich opeiste.

Flinke belangstelling orienteringsrit
"Graafschaprijders"
De orienteringsrit die de V.A.M.C. "De
Graafschappers" zondagmiddag organi-
seerde was de voorlaatste welke meetelde
voor de clubkampioenschappen. Er wa-
ren 66 deelnemers. De heren J. Luiten
en W.D. Wisselink hadden een pittige
rit uitgezet met een lengte van plm. 50
kilometer. De deelnemers hadden het
getuige de vele strafpunten lang niet
gemakkelijk maar vonden wel dat de rit,
die de deelnemers door de omgeving van
Vorden voerde, goed was uitgezet.
Na afloop reikte de heer D.J. Rouwen-
horst bij café Schoenaker, waar start en
finisch plaatsvonden, de prijzen uit. De
uitslagen waren als volgt.

100 jaar spoorlijn Winterswijk-Zutphen
*We hebben het septemberfeest nau-
welijks achter de rug, of er staat ons al
weer een ander feest te wachten. De

Eerst uw ogen
en dan

pas de guldens
Op tijd een bril en op tijd een andere
bril. Zo gaat U op de juiste wijze met Uw
vermogen tot kijken om. De prijs van een
moderne bril bij ons valt overigens nog
mee ook

Opticien
Siemerink

Telefoon 1505

P.C.C.A-klasse: l J.W. Westerik, Eefde
158 strafpunten; 2 T.H. Bleumink,
Borculo 182 str.; 3 G.J. Faber, Zutphen
212 str.
P.C.C.-kloSE: l H. Stokkink, Borculo
125 strafpunten; 2 W.J.Eeninkwinkel,
Warnsveld 253str.
Auto's en motoren B-klasse: l G.
Versteege, Hengelo 72 strafpunten; 2 B.
Regelink, Vorden 99str.; 3 G. Siemes,
Zutphen 211 str.
Auto's en motoren B-klasse: l D.J.
Wesselink, Zelhem 253 str.; 2 E.A.
Versteege, Hengelo 278 str.; 3 H.
Boeyink, Zelhem 284 str.
Auto's en bromfietsen toerklasse: l A.
Wessels, Raalte 85 str. 2 J.G. Timmers,
Almelo 127 str.; 3 C. Mulder, Almelo
131 str.
De volgende rit die voor de leden van
"De Graafschaprijders" meetelt voor
het clubkampioenschap is de zgn. "Ver-
jaarsrit" welke door de Hamac uit
Harfsen op 24 september zal worden
georganiseerd.

Dammen
Uitstekende competitiestart dammers
Het eerste tiental van de damclub won
de eerste competitiewedstrijd met 12-8
van DCH uit Hengelo. De uitslagen
waren: J. Wisselink -J. MasselinkO-2; A.
Hoebink - H. Grotenhuis 0-2; H. Vos - H.
Ruesink 0-2; G. Halfman - B. Nijenhuis
0-2; J. vos -J. Lankhaar 1-1; F. Hofman -
H. Klein Kranenbarg 2-0; H. Luimes -
G. Dimmendaal 1-1; J. Heyink - A.
Wassink 1-1; W. Eikelkamp Th.
Slütter 2-0; B. Mombarg - S. Wiersma
1-1.

Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: R. Bulten - A. Plijter 2-0; H.
Vreeman - M. Bulten 2-0; G. Brinkman -
R. Brummelman 0-2; E. Brummelman -
W. Rietman 0-2; H. Hoekman - R.
Bulten 2-0; D. Hoekman - N. de Klerk
0-2; R. Brummelman - A. Plijter 2-0; W.
Rietman - N. de Klerk 2-0.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden.
Tel. 1342

reiiata
jeugdschoenen
hèste maatjes met jonge voeten!



Waterpolo
Vordense waterpoloteams beginnen
competitie met nederlaag
De start van de nieuwe waterpolocom-
pteitie is voor de teams van "Vorden '64"
niet erg succesvol gelopen. De heren
speelden zaterdagavond in Ede en verlo-
ren met 6-2 van DWK uit Barneveld.
Het verschil tussen beide teams lag in
het feit dat de Barnevelders beter met de
kansen omsprongen. Qua spel was het
een gelijkopgaande strijd. Vorden was
echter weinig schotvaardig. In de eerste
speelperiode maakte Arjan Mengerink
een 1-0 achterstand ongedaan. In de
tweede periode nam DWK een 2-1 voor-
sprong. Nadag de stand in de derde
periode was uigelopen tot 4-1 scoorde
opnieuw Arjan Mengerink tegen 4-2. In
de laatste periode werd het 6-2. De
dames van Vorden kwamen zaterdag-
avond eveneens tegen DWK in het
water. Vorden telde vier invalsters, die
lang niet slecht speelden maar niet
konden verhinderen dat DWK met 6-1
aan het langste eind trok. De heren 2
van Vorden verloren na een spannende
strijd met 4-3 van DWK 1.

Zwemmen
Rekordverbeteringen jeugdzwemmers
Tijdens de D-zwemcompetitie, welke
zaterdagmiddag in Eefde werd gehou-
den hebben vrijwel alles jongens en
meisjes van "Vorden '64" hun persoon-
lijke rekords verbeterd. Individueel
kwam Freddy Dijkman bij de jongens
onder de 10 jaar (50 meter schoolslag)
tot een 3e plaats. Heidi Willems werd
vierde bij de 100 meter rugslag meisjes
onder de 14 jaar.

Voetbal
Verdiend gelijkspel van Vorden-Neede.
Vorden l schijnt er zo langzamerhand
gewoonte van te maken om op knullige
wijze doelpunten weg te geven. Gebeur-
de dit vorige week reeds in de eerste
wedstrijd tegen de Witkampers, waar-
door vlak voor tijd nog een gelijkspel in
rook vervloog. Zondag in de uitwedstrijd
tegen Sportclub Neede waren er zelfs
twee "weggevertjes". Eerst was het Hans
Stokkink, die overigens een goede wed-
strijd speelde, die tien minuten na de
rust probeerde een bal terug te spelen op
doelman Wim Harms. Stokkink schoof
de bal echter precier in de voeten van
rechterspits J. ten Hoopen, die op z'n
dooie akkertje Harms omspeelde en toen
dankbaar scoorde, waardoor het 1-1
werd. Voor de rust speelde Vorden frank
en vrij en combineerde er lustig op los,
waarbij op het middenveld André te
Velthuis en Bert Vlogman beter uit de
voeten kwamen dan vorige week. (Helaas
voor Vorden viel genoemd tweetal in de
tweede helft ver terug, waardoor Neede
voortdurend in balbezit kwam). Het
betere spel van Vorden kwam in de
tiende minuut in de score tot uitdruk-
king. Een doelpunt waaraan een voor-
treffelijke aanval vooraf ging. André te
Velthuis passte op Geert Heersink, die
zich van enkele tegenstanders ontdeed,
voortreffelijk voorzette waarna de bal
met het hoofd door Theo Schotman
werd teruggelegd op Eddy Hiddink die
met een droge knal Vorden op een 0-1
voorsprong zette. Deze stand bleef tot
aan de rust gehandhaafd.

Toen tien minuten in de tweede helft
Neede met boven omschreven doelpunt
op gelijke hoogte kwam, leek een nega-
tief resultaat voor Vorden in het ver-
schiet te liggen. Toch pakte het anders
uit. Een voortreffelijke pass van Bert

Vlogman bereikte Geert Heersink die
haarscherp voorzette, waarna opnieuw
Eddy Hiddink het kwarwei afmaakte
1-2. De eerste competitiepunten leken
binnen Vordens handbereik. Toen
kwam dan tien minuten voor tijd het
tweede fatale moment. Zo'n dertig meter
voor het Vorden-doel kreeg Sp. Neede
een vrije schop toegewezen. Gezien de
afstand leek er niets aan de hand.

Linksback W. Wesselink nam een aan-
loop en schoot richting Vorden-doel. De
Vorden-spelers keken elkaar aan met
een gezicht "van neem jij de bal op de
slof of doe ik het". Keeper Wim Harms
werd het gezich belemmerd. Ondertus-
sen ging de bal verder en verder richting
Vorden-doel om vervolgens tot grote
verbijstering van alles wat Vorden een
warm hart toedraagt, tegen de touwen
tot stilstand te komen 2-2. Een verdiende
Vorden zege ging de mist in.

Voetbal
Ra U i l - Baakse Boys 1:1-1
Ratti l afdeling zondag startte met de
nieuwe competitie met een thuiswed-
strijd tegen het Baakse Boys 1. De her-
nieuwde kennismaking met de tweede
klasse (Ratti promoveerde het afgelopen
seizoen) viel beslist niet mee voor de
Rattianen. Het ging eerst een beetje
stroef en de produktie was helemaal
matig. Zelfs lukte het de bezoekers om
vlak na rust al een voorsprong te nemen.
Dat was via de middenvoor, die uit een
hoekschop, de bal feilloos achter de
nieuwe Ratti-goalie Harry plaatste: 0-1.

Ratti pakte hierna wat beter aan.
Middenvelder Bennie Overbeek werd
vervangen door Wim Nijenhuis. De
thuisclub probeerde het met uitvallen en
wist uiteindelijk toch succes te boeken.
Bij een vrije trap van dichtbij de rand
van het strafschopgebied scoorde Ernest
Heuvelink de gelijkmaker: 1-1. Hiermee
was de verhouding ook wel goed weer-
gegeven. A.s. zondag speelt Ratti weder-
om thuis tegen Angerlo Vooruit 1. Ter
gelegenheid van het behaalde kampioen-
schap brengt de muziekvereniging Con-
cordia die middag de vereniging 'n
serenade.

Ratti l - Erica 2 afd. zaterdag
Erica bleek geen tegenstander te zijn
voor Sv. Ratti. De eerste 20 min gaven zij
nog wel enige tegenstand maar toen W.
Wiegerink zich van de verdediging
losrukte en 1-0 liet aantekenen klapte
Erica in elkaar. Sv. Ratti bleef goed
doorgaan zo kwam G. Bogchelman voor
de keeper die zijn schot half keerde en
het was J. Dijkman die het afmaakte 2-0.
Sv. ratti zag er een grote overwinning in
zitten en zo kon P. Bielawski 3-0 op het
scorebord brengen.

Erica geloofde het wel en de verdediging
maakte fout na fout Sv. Ratti kon
gemakkelijk goede combinatie op bou-
wen van uit de achterhoede zo was het
W. Wiegerink die voor 4-0 zorgde. Nog
voor rust kwam Ratti op 5-0 toen P.
Bielawski onderuit werd gehaald en H.
Sloetjes zich met de strafschop ging
belasten en onhoudbaar inschoot. Het
doelpuntenfeest ging na rust gewoon
door en het was wederom H. Sloetjes die
er 6-0 van maakte. Even leek het erop
dat de 10-0 gemakkelijk bereikt kon
worden, maar omdat men iets te noncha-
lant ging spelen kwam men niet verder
als 8-0 door doelpunten van H. Stolten-
borg en H. Sloetjes hopenlijk blijft de
doelpuntenmachine van de trainer D.
Rekers goed draaien. In ieder geval een
veelbelovende start van Sv. Ratti die uit
2 wedstrijden de volle 4 punten haalde.

Uitslagen afd. zaterdag
Sv. Ratti l - Erica 2 8-0; Sv. Ratti 2 -
Zelos 3 0-0; Sv. Ratti 4 - sp. Haarlo 3
1-5;
afd. jeugd. Ruurlo al - Sv. Ratti al 5-1;
Sv. Ratti bl - Wilhelmina SSS b2 1-3;
Erica c2 - Sv. Ratti cl 6-0.
afd. zondag Sv. Ratti l - Baakse Boys l
1-1; Sv. Ratti 2 - Erica 9 3-1; sp. Lochem
7 - Sv. Ratti 3 5-3.
afd. dames V en L l - Sv. Ratti l 0-0; Sv.
Ratti 2 - Markelo l 0-15.

Programma Sv. Ratti

afd. zaterdag Gazelle Nieuwland 5 - Sv.
Ratti 1; sp. Eefde 3 - Sv. Ratti 2; Sv.
Ratti 3 - D.Z.S.V. 7; Sv. Ratti 4 vrij.
afd. jeugd Sv. Ratti al - Ruurlo al;
Hercules b l - Sv. Ratti bl ; Sv. Ratti cl -
Vorden c2.
afd. zondag Sv. Ratti l - Angerlo vl ; Sv.
Ratti 2 - A.Z.C. 6; Be Quick 5 - Sv. Ratti
3.
afd. dames Baakse boys l - Sv. Ratti 1;
Sv. Ratti 2 - Ratum 2.

Veilig verkeer besprak aktuele
verkeerszaken

De afdeling Vorden van Veilig Verkeer Nederland vergaderde onder voorzitter van
de heer A. de Roode. Uit de gebruikelijke verslagen van secretaris Joh. J. van Dyk
bleek onder meer dat het ledental vrijwel constant bluft en dat de gebruikelijke
acties goed geslaagd waren. Penningmeester Wolsing boekte over het jaar 1977 een
fors nadelig saldo.
Aan de komende verlichtingsaktie
"Goed licht- goed bekeken" van VVN
zal ook dit jaar weer extra aandacht
geschonken worden aan de verlichting
van de fietsen van de schoolgannde
jeugd. Een controle van deze fietsen bij
de diverse scholen staat op het pro-
gramma. Speciaal zal de aandacht
worden gevestigd op de nieuwe reflekto-
ren welke volgendjaar verplicht worden.
Regelmatig ontvangt de afdeling verzoe-
ken voor nadere informatie over het
uitgebrachte rapport van V.N.N, aan de
gemeente over woonerven. Daar dit in
eerste instantie een kwestie is tussen
V.V.N, en de gemeente kan en wil de
afd. Vorden zich hier buiten houden. De
vergadering betreurt het echter dat in
april 1.1. aan de raad toegezegde discus-
sie hierover en de instelling van de
Verkeerscommissie nog steeds geen feit
is, en hoopt dat dit alsnog spoedig
gebeuren zal.
De vergadering verzocht hierover kon-
tact op te nemen met het gemeentebe-
stuur, evenals over het gevaarlijke kruis-

punt bij de firma Klumper.
Het uitzicht komende van de Stations-
weg is zeer slecht en soms vrijwel nihil
als de parkeerhaven aan de Ruurlosewg
bezet is, terwijl de oversteek voor de
fietsers door het verdwijnen van de
fietsstrook op de oversteek voor de
fietsers door het verdwijnen van de
fietsstrook op de Horsterkamp een
hachelijke zaak geworden is. De Burg.
Galleestraat met de daarop uitkomende
zijwegen vormden ook nu weer een
discussiepunt, evenals het langdurig
parkeren voor laden en lossen langs de
gele troittoirbanden. Over de zichtbaar
heid van een aantal hoeken en splitsin-
gen van wegen meende de vergadering te
moeten stellen dat hier niet voldoende de
hand aan wordt gehouden.
Op 10 oktober 1978 bestaat de afd.
Vorden 25 jaar. Besloten werd tergele-
genheid hiervan een verkeersavond te
beleggen voor leden en belangstellenden
zonder hier aan een receptie te verbin-
den. Nadere mededelingen over deze
avond zullen spoedig volgen.

Werkgroep leefbaarheid nog steeds aktief
De Werkgroep Leefbaarheid heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten;
activiteiten die gestart waren vonden doorgang en nieuwe dingen werden
aangepakt Zo zijn de rondleidingen op het landgoed Den Bramd een vast
onderd<g^Ban het V. V. V. zomerprogramma geworden (er was dit j^Hweer grote
belangsfflBrng). Ook de jaarlijks terugkerende boomplantdag was d^^Hir weer een
succes. Om bij onze bomen te blijven: De werkgroep heeft de gem»Wte verzocht
eens om te zien naar de bomen langs wegen die (nog) voorzien zijn vM een steun-
paal. Vejtl inmiddels dikker geworden bomen hadden namelijk meek t dan lust
van de rjfcjnellende band of de langsschurende paal.

gepleegd, zoals het laten herstellen van
in slechte staat verkerende bergkappen,
het poten van erfbeplanting (voor beide
kan subsidie worden aangevraagd!) en
het aanbrengen van groenvoorzieningen,
het plaatsen van handwijzers en het op
de monumentenlijst zetten van verschil-
lende panden.

Tevens is het de bedoeling om in de
komende herfst een dialezing te houden
over Vorden en omgeving. Hierover volgt
nog nadere informatie. Dit jaar heeft de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden zich
opgegeven voor de landelijke actie "Een
kern waar pit in zit" van de Heidemij, en
tevens wordt ons dorp zeer binnenkort
weer beoordeeld voor de competitie
"Ons Dorp Kan Schoner", een provin-
ciale aangelegenheid, waarbij Vorden
vorig jaar het predicaat "Parel van
Gelderland" in de wacht sleepte. Cen-
traal bij deze laatste beoordeling staat
het odnerwerp Vogels. Vanwege dit
onderwerp werd in de afgelopen winter
een nestkastjesactie gestart, waarvan de
goede resultaten door middel van dit
blad reeds werden vermeld. De toen

Hierop is reeds positief gereageerd:
langs het lebbink zijn banden en palen
verwijderd en hopenlijk zullen er elders
meer volgen. Overigens verleent de
gemeente op meer punten haar mede-
werking: op aandringen van de werk-
groep werd een aanvang gemaakt met
het uitdiepen van de sloot aan de Mispel-
kampdijk. Bij grote regenval treden daar
de twee overlaatkleppen van de riolering
in werking. Omdat de sloot dichtgeslibd
en volgegroeid was, kon van enige
doorstroming geen sprake meer zijn en
bleven de kleppen altijd half open staan.
Het gevolg was een smerige boel, waarin
kinderen speelden, en stankoverlast.
Hopenlijk zal dit snel tot het verleden
behoren.

Ook de P.T.T. heeft na langdurig
overleg één van de wensen van de werk-
groep in vervulling doen gaan: langs de
schuin oplopende toegang naar het
postkantoor is, ten behoeve van mensen
die slecht ter been zijn, (vooral bij glad
weer) een leuning geplaatst. Over ver-
schillende zaken wordt nog met de
diverse instanties en personen overleg

beloofde uitgave over allerlei andere
soorten nestkastjes met bijbehorende
bouwtekeningen nadert haar voltooïng.
Ook in het kader van onze vogels hield
de heer D.A. Heyungs een dialezing over
de ooievaar. Dit zette de werkgroep ertoe
een excursie te maken naar het ooie-
vaarsdorp "Het Liesveld". Aldaar is men
in overleg getreden om hier in Vorden
een dependance te krijgen van het daar
aanwezige ooievaarsopvangcentrum. Dit

overleg is reeds in ver gevorderd stadium
terwijl van zeer veel kanten financiële
steun is toegezegd (Bij elkaar al ruim
ƒ 2000,-) om één en ander op te zetten
en in stand te houden. Voorts is het een
grote wens van de werkgroep dat er in
Vorden en omgeving een vogelwerk-
groep wordt opgericht, die zich bij-
voorbeeld kan gaan bezighouden met
nestkastcontróle e.d.

Positie gemeenteraadsleden die zyn
aangewezen in bestuur plaatselijke
vereniging en stichtingen
In de raadsvergadering van dinsdag 19 september zal de gemeenteraad van Vorden
discussieren over een eventuele nieuwe aanwy/ing van de vertegenwoordiging van
raadsleden in de besturen van het dorpscentrum, het zwembad en de Wehme.
Aanleiding hiertoe is een schrijven van
de heer J. Bosch (P.v.d.A) aan het
college waarin hij de positie van de door
de gemeenteraad aangewezen leden aan-
kaart.
Deze uit de raad gekozen vertegenwoor-
digers hebben als taak "de vinger in de
pap te houden" van het door de
verenigingen gevoerde beleid. De vraag
is nu om welke vinger en om welke pap
gaat het, aldus de heer Bosch.
De positie van deze vertegenwoordiger is
volgens de heer Bosch noch voor betrok-
kenen noch voor de gemeenteraad erg
duidelijk. Moeten bijvoorbeeld deze
mensen naar eigen inzicht handelen of
naar het inzicht van de gemeente? De
gemeenteraad heeft geen inzicht in het
handelen van haar vertegenwoordigers,
omdat er( vrij wel) nooit wordt gerappor-
teerd. Al met al een onduidelijke situa-
tie, waarbij ook confliktsituaties in
bepaalde gevallen nog niet denkbeeldig
zijn (positie in bestuur, positie in ge-
meenteraad).
De heer Bosch stelt voor de situatie
kritisch te bekijken en om daarna af te
vragen of vertegenwoordiging in al deze
verenigingen of stichtingen vanuit de
gemeenteraad wel zinvol is, en of "de
vinger in de pap" in vele gevallen niet
beter via strakkere subsidievoorwaarden
kan worden bereikt.

De suggestie van de heer Bosch is reeds
in de desbetreffende raadscommissie
alsmede in het college van B&W aan de
orde geweest. De voorlopige konklusie
van B&W is dat de voordelen van een
gemeentelijke vertegenwoordiging in
besturen en instellingen, waarvan de
tekorten in principe ten laste komen van
de gemeente, zwaarder wegen dan de
nadelen. Bovendien vragen B&W zich af
of de bezwaren, die aangevoerd worden
tegen een vertegenwoordiging in plaatse-
lijke instellingen ook niet in principe
gelden voor vertegenwoordigers in niet
plaatselijke instellingen.

Bouw 29
woningwetwoningen
De raad van Vorden zal dinsdag 19
september tevens worden verzocht een
besluit te nemen tot het aanvragen en
aanvaarden van door het Rijk te ver-
strekken leningen ter financiering van
grond- en bouwkosten, alsmede van een
jaarlijkse bijdrage. Het bestreft hier de
bouw van 16 ééngezinswoningen en 13
bejaardenwoningen die de woningbouw-
vereniging "Thuis Best" voornemens is
te bouwen in het bestemmingsplan
Brinkerhof 1973 (gedeelte Hoetinkhof).

DE GROENE LIJN

Voedingswaarde van vleeswaren
Vlees en Vleeswaren worden door veel
Nederlanders dagelijks gegeten. De ge-
middelde vleeswarenconsumptie is onge-
veer 40 gr. per persoon per dag. Vlees-
waren leveren verschillende voedings-
stoffen. Zij vormen een goede eiwitbron.
Eiwitten behoren tot de voornaamste
bouwstoffen van ons lichaam, ze zorgen
er o.a. voor dat kinderen kunnen
groeien, maar ook volwassenen hebben
eiwit nodig, omdat het lichaam ze
verbruikt. Deze eiwitten moeten weer
aangevuld worden. Niet alle vleessoorte
bevatten evenveel eiwit. In vet vlees
komt meestal minder eiwit voor dan in
mager vlees. Twee uitersten zijn b.v.
ontbijtspek en rookvlees; een plakje
ontbijtspek (15 gr) levert ± Vi gr. eiwit,
l plakje rookvlees (10 gr) 3 gr. eiwit.

Ook de samenstelling van eiwit kan
variëren. Zelfs de eetbare delen van één
koe kunnen uit een groot aantal verschil-
lende eiwitten bestaan, dus ook vlees-
waren die uit dit vlees zijn bereid. Eiwit
is opgebouwd uit aminozuren. Er zijn
ongeveer 25 verschillende aminozuren.
Een groot aantal daarvan kan het

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik
Laatst heb ik een artikel gelezen over het maken van een foto-
collage. Dat is een verzameling foto's, die een beeld geeft van de
hele familie- en vriendenkring. De foto's worden geplakt in een lijst
of op een stuk karton, waar een glasplaat voor gaat. Zo'n collage is
dan een erg originele wandversiering. Je kunt er zo nu en dan een
foto uithalen en er een nieuwe voor in de plaats zetten om hem
aktueel te houden. Kortom... ik zag wel iets in zo'n collage vooral
omdat ik nogal wat foto's heb, die niet in een album zijn geplakt.
Dat werd dus een avondje gezellig oude foto's bekijken. Vaak
lachen om vroeger, maar soms bekijk je zo'n foto met weemoed.
Een fotoverzameling is net een legpuzzel van je leven.

Maar het ging over het maken van een foto-colla-
ge. Het eerste werk is nu: het uitzoeken van de
foto's die een zo kompleet mogelijk beeld geven
van je leven. Die plaat moet er beslist in. En die
kan gemist worden. Je houdt er bij dat selekteren
al rekening mee dat straks familie en vrienden
zo'n collage met aandacht zullen bekijken om te
zien of zij er wel op staan. Als de foto's zijn
gekozen, wordt er een groot stuk karton mee
belegd. Alle foto's schots en scheef door elkaar en
over elkaar heen.

Als alles zo is ingedeeld, dat het geheel er wat
evenwichtig uit ziet, worden de foto's met een likje
lijm vastgeplakt. 't Beste is om hiervoor rubber-
cement te gebruiken, want dan kun je de foto's
later weer onbeschadigd van elkaar trekken. Een
glasplaat er voor met een paar klemmen, die van
de achterkant en het glas één geheel maken en de
collage is klaar. Met eenvoudige middelen heb je
dan een persoonlijke wandversiering, die er
bovendien voor zorgt, dat de foto's zinvol worden
gebruikt.

lichaam zelf opbouwen. Er zijn echter 10
aminozuren die de mens niet zelf kan
vormen en die beslist in de voeding voor
moeten komen. Deze aminozuren wor-
den essentiële aminozuren genoemd.
Wanneer een eiwit er rijk aan is, spreekt
men van een eiwit van hoge biologische
waarde. In het algemeen zijn deze
eiwitten afkomstig uit vlees, vis, eieren
en melkprodukten.

Naast eiwitten leveren vleeswaren ook
ijzer, vitamine B l en vitamine Bl. Per
dag heeft een mens ongeveer 10.12 mg
ijzer nodig. Uzer is een belangrijke
bouwstof van het bloed. De hoeveelheid
ijzer in verschillende vleeswaren kan
variëren. Is bij de bereiding lever ge-
bruikt, dat bevat deze vleeswarensoort
meer ijzer. Vitamine B l speelt een rol bij
de koolhydraatstofwisseling. Per dag is
ongeveer l mg nodig. Varkensvlees
levert meer vitamine B l dan rund- of
kalfsvlees. Daar is uit af te leiden dat in
vleeswaren die veel varkensvlees bevat-
ten ook meer vitamine B l voorkomt.
Vitamine B2 is betrokken bij verschil-
lende stofwisselingsprocessen. Per dag is
ongeveer 1,4 mg nodig.

Straks uiesap te koop?

De kans bestaat dat er in de toekomst
uiesap op de markt komt. Er wordt
namelijk onderzoek verricht naar de
mogelijkheid om de sappen van de ui in
de fabriek te onttrekken aan de geurige
bol, die zo lekker smaakt, maar de
huisvrouw bij de bereiding vaak tot
tranens toe bezighoudt. Moch het on-
derzoek succes opleveren, dan kunnen
da uiesappen in flesjes in de keuken
bereiken en zonder tranen los te maken
aan spijzen worden toegevoegd. (Tussen
haakjes: de voor dit doel in de fabriek
uitgeperste uien zullen een koek vor-
men, die uitstekend geschikt is voor
veevoer). Er is in Nederland een stich-
ting, die dergelijk onderzoek aanmoe-
digt: de Stichting Nederlandse Uien-
federatie, toepasselijk afgekort als
"SNUIF". Deze stichting, die thans
veertig jaar bestaat, bundelt het hele
bedrijfsleven, dat in ons land met de ui
te maken heeft.

De ui is een belangrijk produkt in de
vaderlandse land- en tuinbouw. Hij
levert een kwart van de produktiewaarde
van alle vollegrondsgroenten in ons land
en er worden steeds meer uien geteeld:
thans vijftienduizend hectaren, waarvan
duizend hectaren zilveruitjes.
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