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Sursum Corda haalt
eerste prijzen op het marsconcours
Op het afgelopen zaterdag gehouden marsconcours te Neede, uitgaan-
de van de Gelderse Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen, waar-
aan de drumband, minirettes en majorettes van Sursum Corda deel-
namen, werden door hen prachtige resultaten behaald.

In de morgenuren werd begonnen
met een def ilé voor het gemeentehuis
in Neede waaraan een twintigtal
korpsen deelnamen. De afvaardiging
van Sursum Corda nl. majorettes, mi-
nirettes en drumband die hieraan ook
deelnamen, kwam hierbij als beste uit
de bus en kreeg hiervoor de Ie prijs
de zgn. defileerprijs en mocht hier-
voor een prachtige bokaal in ont-
vangst nemen, aangeboden door het
gemeentebestuur van Neede.
's Middags begon het eigenlijke con-
cours met beoordeling van een drie-
tal juryleden. De drumband kwam uit
in de derde divisie met lyra's en ef-
fektinstrumenten en speelde als
staande mars Winters Intermezzo van
Th. Smits en als loopmars Good Fel-
lowship van Egberts/Smits. Ze kre-

gen hiervoor een zeer goede beoorde-
ling en behaalden dan ook een royale
Ie prijs.
Vervolgens kwamen de majorettes
aan de beurt die een prachtige show
lieten zien op mechanische muziek
van Teach-in en The Cats. Van het
talrijk aanwezige publiek mochten
ze een geweldig applaus in ontvangst
nemen. Blijkbaar had de jury toch
een andere kijk op het showwerk van
de majorettes dan de doorsnee leek,
want de meisjes moesten, toen om 6
uur de uitslag bekend werd, genoe-
gen nemen met een 3e prijs. In elk
geval hebben ze nu ook voor de eer-
ste keer een concours meegemaakt en
hebben ze toch weer een stuk erva-
ring opgedaan ten aanzien van ma-
joretteconcoursen waarbij de ontvan-

gen juryrapporten hen de weg zal
wijzen naar nog meer perf ektie in de
shows waarbij nog beter resultaat in
de toekomst voor hen zeker mogelijk
zal zijn.
Ondanks deze tegenvaller was men
toch wel erg best tevreden over de
twee eerste prijzen die op deze dag
behaald waren en de stemming zat er
dan ook goed in toen men omstreeks
7 uur weer in Vorden arriveerde met
de GTW-bus.
Vanaf de Zutphenseweg werden de
deelnemers door de muziek opge-
wacht en trok men in feestelijke
stemming het dorp in naar het Jeugd-
centrum waar onder het genot van
een drankje nog gezellig een poosje
werd nagepraat over de belevenissen
van deze dag.
Al met al een goede dag voor Sursum
Corda en haar instrukteur van de di-
verse groepen, de heer J. Hilferink,
die deze dag de vruchten mocht pluk-
ken voor het grote enthousiasme
waarmee hij de diverse nummers met
de korpsleden heeft ingestudeerd.

L.P.
Musiktreffen

Vorden

Een LP.
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verkrijgbaar bij
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FOTO DOLPHIJN
en radio-TV-speciaalzaak

OLDENKAMP
Vorden

Nutsfloralia
Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25
september a.s. wordt in de zaal van
hotel Bakker de 52e bloemententoon-
stelling van de Nutsfloralia gehou-
den.
Zoals elk jaar zijn hier ook nu weer
wedstrijden aan verbonden. Iedereen
kan meedoen aan de wedstrijden en
meedingen naar de vele prijzen. De
kursisten zullen dan ook tonen wat zij
op de kursus dit jaar geleerd hebben.
Ook de firma's Dijkerman, Klumper
en Spiegelenberg zullen een stand
verzorgen.
De jurering zal dit jaar een verande-
ring ondergaan. Het bestuur heeft
gemeend, in overleg met de betref-
fende personen, voor de meer gevor-
derde inzenders, die meestal en te-
recht de meeste prijzen kregen, af-
zonderlijk te beoordelen, zodat nu
ook anderen de kans krijgen een prijs
te winnen.
Een reden te meer dus om mee te
doen en iets in te zenden. Nadere ge-
gevens omtrent tijd en plaats van in-
levering, vindt u in een advertentie

van Contact van vorige week. Tot
ziens bij Floralia.

Fietsende school-
jeugd zullen worden
gekontroleerd

In toenemeTrae mate moet worden ge-
konstateerd dat het specifieke ver-
voermiddel van de jeugd, de fiets, bij
velen ernstige mankementen ver-
toont. Bij een steekproef werden fiet-
sen waar|^iomen waarvan de rem-
men vrij^^niet funktioneerden en
waarvan de sturen zo maar rond te
draaien zijn of de voorwielen losza-
ten, aldus het bestuur van de afde-
ling Vorden van Veilig Verkeer.
De kinderen zijn hierdoor niet alleen
voor zichzelf maar ook voor anderen
een groot gevaar op de weg.
Naast deze levensgevaarlijke gebre-
ken verkeert de zo belangrijke ver-

lichting bij duisternis voor het meren-
deel in een zorgwekkende toestand.
Aan vele kinderfietsen bevindt zich
zelfs geen restant meer van wat eens
een rood achterlicht of reflektor had
moeten zfln( terwijl bij het eveneens
verplichte witte spatbordgedeelte het
roest overheerst, terwijl alle bescher-
ming tegen het achterop komend ver-
keer ontbreekt. Dit, alle in het verle-
den gevoerde akties van „Goed licht,
allicht" en „Zorg dat je gezien wordt"
ten spijt. Dit is niet alleen een Vor-
dens verschijnsel, maar een landelij-
ke tendens.
In het kader van een landelijke aktie

van Veilig Verkeer Nederland „Laat
ze toch voorgaan" zullen in Vorden
binnenkort alle fietsen van de lagere
schooljeugd gekontroleerd worden in
samenwerking met de plaatselijke
rijkspolitie en Veilig Verkeer Vorden.
Bij deze kontrole zullen de gekonsta-
teerde gebreken op een speciale fiets-
kontrolekaart worden aangetekend,
ledere ouder is dan van de gebreken
op de hoogte en kan passende maat-
regelen nemen. Na deze aktie moet er
wel op gerekend worden, dat er van
politiezijde op een strenge naleving
van de voorschriften gekontroleerd
zal worden.

Wordt donor

Uw bloed kan een leven redden
Deze keer eens geen aanslag op uw
portemonnee, maar alleen het ver-
zoek van het Rode Kruis iets van uw
bloed af te staan: voor u een kleine
moeite maar voor uw zieke medemens
van grote betekenis.
Reeds in de oudheid kende men aan
bloed grote kracht toe en probeerde
men al op allerlei manieren patiënten
met bloed te genezen, o.a. door het la-
ten drinken van bloed en door het op
een of andere manier overbrengen
van dierlijk bloed op patiënten. Ook
liet men patiënten in bloed baden, in
de hoop dat dit genezing zou brengen.
Zo trachtte men in de loop der eeu-
wen steeds op allerlei manieren pa-
tiënten met bloed te genezen, maar
helaas met erg weinig sukses doordat
men nog onvoldoende kennis had om-
trent de eigenschappen van mense-
lijk bloed.

Thans is de wetenschap op dit gebied
enorm uitgebreid en is een bloed-
transfusie een normale za^^k^ewor-
den, waaraan elk jaar duiz^Klen pa-
tiënten hun leven hebben te danken.
In ons land heeft het Rode Kruis een
belangrijke taak gekregen bfl de wer-
ving van vrijwillige donors en zo zijn
er over het hele land versnreid on-
geveer 300.000 donors die
bloed afstaan.
En denkt u nu niet dat dit wel vol-
doende is en dat u dus niet behoeft
mee te doen, want juist door de tech-
niek en de toenemende kennis kan
met bloed steeds meer worden ge-
daan en kunnen steeds meer mensen
met bloed of met daaruit bereide ge-
neesmiddelen worden geholpen (bij

grote operaties, verkeersongevallen,
allerlei bloedziekten etc.).
Indien u zelf gezond bent, is het dan
niet voor de hand liggend dat u uw
dankbaarheid toont door één of twee-
maal per jaar iets van uw bloed af te
staan? Iedere gezonde volwassene
tussen 18 en 65 jaar, die niet als
„vaste" donor b$j een bloedtransfusie-
dienst of bloedbank is ingeschreven
en die in het afgelopen jaar geen geel-
zucht, een andere ernstige ziekte, een
operatie of een bevalling heeft door-
gemaakt en die niet onder regelma-
tige behandeling van een arts is, kan
zonder bezwaar wat bloed afstaan
(nog geen halve liter). De normale
hoeveelheid bloed van een volwasse-
ne is ongeveer 5 liter en de afgestane
hoeveelheid wordt binnen enkele we-
ken weer in het lichaam aangemaakt.
Maandag 26 september organiseert
het Rode Kruis een bloedafname-
avond en doet een beroep op alle ge-
zonde volwassenen een halve liter
bloed af te staan. Geeft u zich hier-
voor op bij het Rode Kruis. U redt
misschien een mens!

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrij-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur _ Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmldddag van 16—17 uur.

Deze week vindt u onderstaand arti-
kel over:

BESCHERMING VAN HUURDERS
VAN WOONRUIMTE IN
GELIBERALISEERD GEBIED

1. Inleiding
In een groot aantal gemeenten in ons
land zijn de huurprijsvoorschriften
van de Huurwet voor woningen in
beginsel buiten werking gesteld. De
huren van woningen zijn daar vrij en
we spreken daarom van geliberali-
seerd gebied.
Wat kan er nu gebeuren als de ver-
huurder in het geliberaliseerde gebied
de huurder de huur opzegt, bijvoor-
beeld omdat zij het niet eens kunnen
worden over de huurprijs ?
Wel, in dat geval geniet de huurder
bescherming krachtens de artikelen
1623 a en volgende van het Burgerlijk
Wetboek. Hoe een en ander werkt
zullen we in de volgende punten na-
der toelichten.

2. Bescherming volgens het
Burgerlijk Wetboek

Zoals gezegd geniet de huurder van
een woning in het geliberaliseerde
gebied aan wie de huur is opgezegd,
bijvoorbeeld omdat hij het niet eens
is met een nieuwe huurprijs, bescher-
ming volgens het Burgerlijk Wetboek.
Hoe is deze bescherming geregeld?
De regeling zoekt de bescherming:
- in de manier waarop de opzegging

moet gebeuren;
— in de termijnen die bij opzegging

in acht moeten worden genomen;
— in de mogelijkheid voor de huur-

der om bij opzegging aan de kan-
tonrechter verlenging van de huur
te vragen.

Voor we deze drie zaken nader toe-
lichten, eerst nog de vraag: wat ver-
staan we onder woonruimte?

Wel dat is in beginsel alles wat ge-
schikt is als woning en als zodanig
wordt verhuurd. Hieronder vallen dus
ook voor bewoning verhuurde ka-
mers of etages. Een aantal woonge-
legenheden valt niet onder de rege-
ling, doch daarover volgende week
meer.

3. Opzegging van de huur
Voor beëindiging van een lopende
huurovereenkomst zal altijd opzeg-
ging moeten plaatsvinden. Het maakt
hierbij niet uit of de huur voor be-
paalde dan wel voor onbepaalde tijd,
hetzij mondeling of schriftelijk werd
aangegaan. Als de huur voor onbe-
paalde tijd werd aangegaan, dan
moet worden opgezegd tegen de
overeengekomen betaaldag voor de
huur.
Het bovenstaande geldt zowel voor
de verhuurder als voor de huurder.
Voor beiden geldt ook dat zij moeten
opzeggen btj deurwaardersexploit of
by aangetekend ebrief.

Als de verhuurder de huur opzegt zal
hij moeten denken aan het volgende:
— hij moet, op straffe van nietig-

heid, de redenen noemen waarom
hij de huur opzegt;

— hij moet wijzen op de mogelijkheid
om aan de kantonrechter verlen-
ging van de huur te vragen;

- hij moet er op wijzen hoe die ver-
lenging kan worden gevraagd
(door middel van een schriftelijk
verzoek aan de kantonrechter;

- hij moet wijzen op de termijn
waarbinnen dat verzoek om ver-
lenging moet worden gedaan (dat
is binnen zes weken na de opzeg-
ging).

Heeft de verhuurder een of meer van
de laatstgenoemde drie voorschriften
niet in acht genomen, dan is de op-

zegging alleen geldig als de huurder
tijdig een verzoek om verlenging bij
de kantonrechter heeft ingediend.

4. Termijnen voor opzegging
Als de verhuurder de huur opzegt zal
hij een termijn van drie maanden in
acht moeten nemen. Voor elk jaar
dat de huurder in de woning gewoond
heeft, komt daar een maand bij. In
totaal zal de termijn echter niet lan-
ger kunnen zijn dan zes maanden.
Wanneer de huurder de overeen-
komst wenst te beëindigen dan is de
opzegtermijn gelijk aan de duur van
de betalingstermijn. In dat geval
geldt echter een minimum van een
maand en een maximum van drie
maanden. In het bovenstaande gaat
het - zoals dat heet - om dwingend
recht, d.w.z. er kan niet van worden
afgeweken.

5. Verlenging van de huur
Zoals al gezegd kan de huurder bin-
nen zes weken na de opzegging de
kantonrechter vragen de huur te ver-
lengen. Het moet een schriftelijk ver-
zoek zijn. Dit kan per gewone brief.
In het verzoekschrift moeten worden
vermeld:
— naam en voornamen van de huur-

der j
— zijn woonplaats en adres;
— naam, adres en woonplaats van

de verhuurder;
— de reden waarom verlenging

wordt gevraagd.

Het verzoek moet worden gezonden
naar de griffie van het kantonge-
recht. Dit moet zijn het kantonge-
recht waaronder de gemeente van in-
woning behoort. De adressen van de
kantongerechten in Gelderland vindt
u volgende week in het Gemeente-
nieuws. Als het verzoek is ingediend
zal dit in ieder geval tot gevolg heb-

ben dat de huurovereenkomst voor-
lopig van kracht blijft. Voor de indie-
ning van het verzoek zijn geen grif-
fierechten verschuldigd.
Wat doet de kantonrechter nu met
het verzoek?
Hij kan zowel de huurder als de ver-
huurder horen en de belangen van
beide partijen tegen elkaar afwegen.
Als naar het oordeel van de kanton-
rechter van, de huurder niet kan wor-
den verlangd dat hij de woning ont-
ruimt, zal hij de huurovereenkomst
voor bepaalde of onbepaalde tijd ver-
lengen.
De verhuurder kan tegen deze beslis-
sing bij de rechtbank in hoger beroep
komen. Bij verlenging van de huur-
overeenkomst kan de rechter desge-
vraagd tevens een nieuwe huurprys
vaststellen als blijkt dat de oude niet
meer overeenkomt met die van ver-
gelijkbare woonruimte. Een verzoek
om vaststelling van een hogere huur-
prijs zal hij echter afwijzen, voor zo-
ver dat verzoek verband houdt met
verbeteringen die de huurder zelf in
de woning heeft aangebracht.

6. Verdere verlenging van de huur
Heeft de kantonrechter de huur voor
bepaalde tfld verlengd, dan kan de
huurder uiterlijk drie maanden voor
het einde van die termyn opnieuw
verlenging vragen. Was voor de huur
voor onbepaalde tijd verlengd en zegt
de verhuurder opnieuw de huur op,
dan kan binnen zes weken na de op-
zegging een nieuw verzoek om ver-
lenging worden ingediend.
De rechter is niet aan een maximum
termijn gebonden. De huurder kan
dus telkens opnieuw verlenging vra-
gen. Ook voor verzoeken om verdere
verlenging zijn geen griffiekosten
verschuldigd.

(wordt vervolgd)

Z I L V E R W I T K D f U* TA Ai.

Pil CASSETTES

KOERSELMAN

Kon.
Wilhelminafonds
De grote Koningin Wilhelminafonds
kollekte, gehouden in het kader van
de landelijke aktie 1977, heeft in Vor-
den ƒ 5692,83 opgebracht. In 1976
bracht de kollekte ƒ 4313,36 op.
Hartelijk dank voor uw medewerking
en uw financiële bijdrage.

Bestuur KWF afd. Vorden

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Flanel
ruitblouses

van maat 92-170

v.a. 15,-

GEBOREN: geen.
ONDERTROUWD: R. Wolsink en M.
C. van den Broek.
GEHUWD: J. G. H. M. van Haaf ten
en H. Harmsen; P. Derksen en W.
Smeenk.
OVERLEDEN: H. B. M. Knippen-
borg, oud 71 jaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. W. M. Weenink (Warns-
veld)

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. Veenendaal gezinsdienst

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19 uur ds. F. D. Rooze,
Eefde

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrfl-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Wijnberg, Ulft, tel. 08356-3670 en
J. H. Hagedoorn, Lochem, tel. 05730-
1483 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wijkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wijkgebouw

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

TAFELTJE-DEK-JE
Sept.: mevr. Takkenkamp, telefoon
1422 (8—9 uur)

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent: de heer Grootbod, elke don-
derdag van 17—18 uur in het Groene
Kruisgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak is
het kantoor te Hengelo, Kastanjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
uur, tel. 05753-2345



mode van nu

IcHliel en mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

DERKSEN 'S
Goederenhal

Spijker... Goed!!
in Spijkergoed.

Lois Roy Rogers

Levis Bip

Lee Wrangier

Love 49 R

Land Lubber

*
*
*

Spalstraat 32 Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753 - 1884

Juist wat u
nodig heeft
Een schoen; volgens de Cali-
fornia-maakwijze vervaardigd,
dus soepel als een handschoen,
maar door een stalen brug
vormvast in de voetholte.
Bovendien een ideale pasvorm.
Dat wordt vlinderlicht lopen op

De modcschoen met voetbed

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

KERSTKAARTEN
De nieuwe kollekties zijn uit!
Grote keuze. Onder andere:

ANTON PIECK
OUDE AMBACHTEN
en nog veel meer. Bestelt u vooral tijdig.

weevers

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vordi'ii - Telefoon 05752-1514

Bij aankoop van dier-
voeders en dierbeno-

digdheden leuke
balpennen voor de

kinderen gratis.
Geef Uw dieren

daarom (én voor
dierendag),

's wat extra.

Mode-
show

in hoteJ Bakker
te Vorden

op maandag
26 september a.s.

aanvang
's avonds 8 uur

met koffie-
complèt

Kaarten
verkrijgbaar
aan de zaak

VORDEN TEL. (05752) 1381

M I de veelzijdige mode-specialisten

K>
a

-t.il

dier
o O

O

Vitaminen...
goed voor ze!

voor alle huisdieren!
Preparaat AD 3-15 ml

voor 2.10

Tiptop aanbieding 2
8-delige gloeilampenset
Steek nu voordelig Uw licht Of57

1 x 40 Watt, 3x 60 Watt,
2x 75 Watt, 2x 100 Watt 12rrS
Welkoop aktieprijs

9.95

Praktische ronde
_4 voerbakken. Kies uit

rond model klein

1.85
rond model middel

2.65
rond model

groot

3.45

"̂ •••̂ ^

5 Lekker groot kauwbot.
Voor maar o oc

•<•-.

Ö01?e*N
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r^

we l
voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

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

Let op: alle aktieprijzen gelden t/m 5 oktober.



JONGE JENEVER
Florijn

JONGE JENEVER
3 sterren

BRANDEWIJN
Mispelblom

PISANG AMBON
voor

CITROEN BRANDEWIJN
Florn

FRANSE COGNAC
Napoléon

CALEM PORTO PORT
per fles

CEDRO SHERRY
(Spaanse botteling)

NIEUW!
VOOR DE DOE-HET-ZELF AUTOBEZITTER

Multigrade

Motorolie

BELANGRIJK!
voor bezitters van diepvriezers

deze week extra

MAGERE VARKENSROLLADE
10 kilo voor

Donderdag bij aankoop van groente of fruit

AARDAPPELEN QO
Skilo \JQ

Lekker uit de broodboetiek:

TIJGERBROOD
800 gram van 181 voor

TARWEBOL
400 gram van 111 voor

10 VERSE PUNTBROODJES
van 131 voor

A&O
SUPERMARKT

2000
Al bers-Vorden

Met veel vreugde denken wy
terug aan onze trouwdag,
welke we mochten beleven
op vrijdag 2 sept. jl.
De belangstelling hierby ge-
toond heeft ons bijzonder
getroffen, waarvoor we
langs deze weg heel har-
telijk dank zeggen.

Gerard en Tineke
Haverkamp

Hengelo (Gld.), sept. 1977
Haarweg 4

Donderdagavond 29 sept. is
er weer

OPEN HUIS
IN „DE VOORDE"

Gezellige spel/kontaktavond
vanaf 19.30 tot 22.30 uur.
Iedereen is van harte wel-
kom.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor één ochtend in
de 14 dagen. Tel. 2101

Te koop: z.g.o.h. Kreidler
(super) bromfiets.
H. Scheffer, Nieuwenhuis-
weg l, Vorden, tel. 1333

Goede bijverdienste:

Ochtendblad TROUW
zoekt een agent (e)
en 'n bezorger (ster)
in Vorden.

Opgave de heer L. Velhorst,
Het Wiemelink 35, tel. 1688
of de heer Tichelman, tel.
08360-25939

Te koop: Kreidler bromfiets
met verzekering.
Het Kerspel 34, Vorden

Te koop: eetaardappelen,
billjjke prijs. H. Smallegoor,
Almenseweg 62, Vorden,
telefoon 1723

Aardappelen regelmatig
thuis te bezorgen. FJjne eet-
aardappelen vanaf 10 kilo,
dus geen opslagverliezen.
Prijs op aanvraag.
A. Hissink, Heijendaalse-
weg 3, Vorden, tel. 1778

SCHIETWED STRIJDEN
van de GMvL en Jong Gelre
op 30 september om 8 uur
in de kapel van de Wilden-
borch

tkoop: chic.bruin hengst-
ien met Arab. bloed
30,—. Tel. 05752-1737

Te koop: Zundapp, metallic
blauw, b.j. 1971.
Hans Böhmer, Zutphense-

82, Vorden

5g enkele uren beschik-
baar voor het geven van
privé orgelles.
Hans Böhmer, Zutphense-
weg 82, Vorden

Staat uw huis al met
foto in het landeiyk
magazine van
Elsevier
„WOONGAABD"?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wy
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizeniyst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

Op 26 september a.s. zyn wy vyfentwintig jaar
getrouwd.

Wy vieren ons zilveren huweiyksfeest met onze
kinderen en opa in café-restaurant „Concordia"
te Hengelo (Gld.) Receptie van 15—16.30 uur.

O. J. STEENRIJK
M. J. STEENBLIK-BUUNK

Vorden, september 1977
Nieuwenhuisweg 4

••••••••••••••••••••••••••l

Inplaats van kaarten

Vrydag 30 september a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

B. G. J. KUYPEBS
en
J. H. KUYPEBS-JANSEN

hun 50-jarig huweiyk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Gelegenheid tot feliciteren op vrydag 30
september van 16.00 tot 18.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, september 1977
Dorpsstraat 12

Op zaterdag l oktober a.s. hopen onze ge-
liefde ouders en grootouders

H. J. M. MEMELINK

en
J. G. MEMELJNK-BUBKINK

hun 40-Jarig huweiyk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren in hotel Leem-
reis, Spalstraat 40 te Hengelo (Gld.) van
15.30 tot 17.00 uur.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Hengelo (Gld.), september 1977
Kerkekamp 16

Op de leeftyd van 60 jaar is overleden ons mede-
bestuurslid, de heer

GEBB A NNINK

Zyn niet aflatende belangstelling voor onze ver-
eniging zal steeds in onze herinnering biyven.

Bestuur en leden
erktuigenvereniging
ns aller Belang"

Van ons is heengegaan, op de leeftyd van ruim
90 jaar, onze lieve moeder, groot- en overgroot^
moeder

BEBENDINA OBEBINK
weduwe van Gerhard Groot Obbink

Tiel: A. H. de Jong-Groot Obbink
Vorden: G. J. Groot Obbink

R. Groot Obbink-de Haan
S. Groot Obbink-van Doorn
kleinkinderen en achterkleinkind

Vorden, 19 september 1977
„Villa Nuova"
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 8, Vorden

De crematie zal plaats hebben vrydag 23 septem-
ber a.s. om 12.35 uur in aula 2 van het cremato-
rium te Dieren.
Vertrek vanaf Dorpsstraat 8 om 11.30 uur.

Ons bedrijf is vrydag 30 september a.s. na 12.00
uur wegens familiefeest

gesloten
TANKSTATION OPEN TOT
18.00 UUR

AUTO- EN TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
Dorpsstraat 12 - Vorden

Wegens sterfgeval

gesloten
donderdag 22 september

en vrijdag 23 september

Fa. G. Groot Obbink

VOLKSFEEST
VARSSEL
30 september:

13.30 uur: Kinderspelen

19.30 uur: Toneel:

„Het daghitje van pension
Zeemring"

1 oktober:
13.30 uur: Volksspelen

19.30 uur:

dansen
met medewerking van

„The Moonlight Stars"

Heren!
onze najaarskollektie

PULLOVERS

SPENCERS

EN VESTEN

is weer kompleet.

Werkelijk fantastisch

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG KI U',/'j2 1514

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat zij, met inachtneming van artikel 4
van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. I,
voornemens zyn gemeld bestemmingsplan te wQ-
zigen en wel ten behoeve van de bouw van vier
woningen aan de Rondweg.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf donderdag
22 september t/m woensdag 5 oktober 1977 ter
gemeentesekretarie voor een ieder ter inzage ge-
durende welke termfln een ieder schriftelijk be-
zwaren tegen het ontwerpplan kan indienen bij

burgemeester en wethouders voornoemd.
Vorden, 19 september 1977

DIT MAG U
NIET MISSEN

In de week van 26 september tot en
met 2 oktober houdt de Nierstichting
Nederland weer haar jaarlijkse inza-
meling. Ook u kunt daarbij helpen.

Er is geld nodig voor:

meer niertransplantaties
meer behandelingscentra
voor kinderen en volwassenen

meer medisch speurwerk
om nierziekten te voorkomen

meer geld om patiënten bl]
te staan
Ook zal in deze week bij u een kol-
lektant aanbellen met de lijst want:

Uw geld of hun leven
Nierstichting Nederland

VORDEN

WEEKEND-
AANBIEDING

MOOIE GERUITE
OVERHEMDEN

deze week

maten s-m-l-xl

WONINGINRICHTING
MANUFACTURE N

HELMINK

17,95



ASSURANTIEKANTOOR

S. DIJKMAN
Zaadmarkt 112 - Zutphen - Telefoon 05750-14710

— Alle verzekeringen

— Hypotheken

— Persoonlijke leningen
Inlichtingen:

J. W. M. JANSEN
Kerkekamp l - Hengelo (Gld.) . Tel. 05753-1357
's avonds van 19.00 tot 20.00 uur

speciaal

Over-
hemden
FLANEL GERUIT

22,50
textiel on mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel 1367 vorden

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is !

BAKKERIJ

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Donderdag 29 september

open huis
Je bent van harte welkom van 19.30
tot plm. 22.30 uur.

Je kunt komen en gaan wanneer je
wilt.

Spel- en kontaktavond In de Voorde

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispootfafel,
ronde kolomfafel, ronde
lage tafel, vifrinekast,
broodkast, mimisefs

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

De nieuwe wintermode komt binnen
bij de grote-matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Loop eens binnen en bekijk het op uw gemak

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 1971

DROPPING CJV-JEUGD
7 OKTOBER

Te koop wegens aanschaf
c.v.: gashaard en mini-
keukenkachel, beide in zeer
goede staat.
De Bongerd 20, tel. 2591

Te koop: vierdels van een
dikbevleesde pink.
J. Reintjes, Vordensebin-
nenweg 2, Lochem, telefoon
05730-2514

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

'f GrindHiuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Nieuwe en gebruikte vries-
kisten, koelkasten, gaska-
chels, oliekachels en kolen-
kachels, inruil mogelijk.
FA D. JANSEN EN ZN
Bleekstraat l, Hengelo (G.)
Tevens gevraagd huishoud-
kachels

STAALSTRAL.EN
Wfl maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. 05752-1309

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders-
tijd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en
boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

Te koop: Tomos A 3 b.j. '74
Tel. 05752-1404

Weggelopen: 2 honden, her.
der en een bastaard, tussen
Lochem-Vorden-Zutphen.
Tegen beloning terug te be-
zorgen, tel. 05735-1653

Te koop: kiepkar op lucht-
banden en kunstmeststrooier
p.z. inh. 500 kg alles in
goede staat. Briefjes t/m
maandag 26 sept.
A. J. Geerligs A 13a Ruurlo

DROGISTERU

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

De grote matenspecialist
Confectiebedrijf

Uw reddend bloed!
Maandag 26 september a.s.

BLOEDAFNAME-AVOND
VOOR HET
NED. RODE KRUIS
in de openbare dorpsschool, Kerk-
straat 17 te Vorden (dit in verband
met de verbouwing van de land-
bouwschool).

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden. Zij die
onverhoopt geen oproep ontvangen hebben, wor-
den natuurlijk toch verwacht.
Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00 uur,
laatste groep om 21.00 uur. Bij verhindering op de
aangegeven tijd op de oproepkaart kunt u wille-
keurig tussen deze tijdstippen komen.

Nieuwe donoren zijn deze vond ook hartelijk wel-
kom.

Namens het komité:
Joh. Norde, voorzitter
G. J. Brummelman, sekretaris

P.S. Denkt u er vooral aan de zegelkaart en de
oproepkaart mee te brengen

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Uitnodiging tot bflwoning van de

Jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring van de
SPEELTUINVERENIGING VORDEN

in het Jeugdcentrum op maandag
26 september 1977 om 20.00 uur.

Gepraat zal worden o.a. over:
a. zjjn we tevreden met de speeltuinvereniging

zoals die nu „werkt"?
b. speeltuin in Brinkerhof en waar?

Allen die hier belang bij hebben worden hierfoy
uitgenodigd te komen;

c. een nieuw bestuur (we hebben dringend nieuwe
leden nodig).

Inlichtingen: Beatrixlaan 14, Vorden telefoon 1732

is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.

Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

U wilt wel eens een andere
taart . . .
wat dacht u van een

Sint Honoré
Even bestellen bij

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Vorden - Telefoon 05752-1750

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

sleedt doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

ZS PC. „Vorden '64"
biedt u gelegenheid tot

rekreatief
zwemmen
in het overdekte bad 't Rijsselt in
Eefde vanaf 3 oktober tot en met
27 maart 1978

elke dinsdag van 20.15 tot
20.45 uur.

Kosten totaal ƒ 50,— per persoon. Onder deskun-
dige leiding. Wekelijks ontspannen zwemmen is
gezond en houdt u fit.

Aanmelding bij het bad in Eefde, me j. Jet Smit
tel. 05750-17211 of bij E. Brandenbarg, Brinker-
hof 84, Vorden, telefoon 05752-2024

Chr. Huishoudschool
HET HOGE 41 — VORDEN — TELEFOON 05752-1512

Bij voldoende deelname zal er binnenkort worden
begonnen met de

Kursussen
1. KOKEN - 8 avonden

2. NAAIEN-16 avonden
Deze kursussen zullen worden gehouden op de maan-
dagavond van 19.30—22.00 uur.

De programma's van de kursussen zullen in overleg
met de kursisten worden samengesteld.

Het kursusgeld bedraagt ƒ 7,50 per avond; daarboven
komen de kosten van de benodigdheden.

De kursussen staan open voor dames en heren. Opgave vóór 30 sept. a.s.

Met de eerste nachtvorstjes komt ook de behoefte aan

een warme deken
Nu, ze zijn er:

ZUIVER WOLLEN DEKENS
in vele kleuren en maten bij:

RUURLO
Ook dekbedden in dons, halfdons en
polyester met daarbij leuke frisse dessins
in overtrekken

concoiinift
hengelo <gid>
tel.O5763-1461

Dansen
Zondag 25 september

TAKE IT
EASY

Voor al uw

meubelen

•

het juiste adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

l
Zie onze grote kollektie

WOONVISIE MEUBELEN

KWALITEITSMEUBELEN
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Zwembad in Vorden
zal worden gerenoveerd
en techn. installatie gereviseerd
Met de fraktie van de Partij van de Arbeid en Vordens Belang als tegen-
stemmers besloot de gemeenteraad van Vorden dinsdagavond tot het
garanderen van rente en aflossing van een geldlening groot f 247.000,—
aan het bestuur van de Vordense bad- en zweminrichting „In de Den-
nen". Dit onder de bepaling dat deze geldlening uitsluitend wordt ge-
bruikt voor renovatie van het bestaande bassin, vernieuwing van de
grondjeidingen en revisie van de technische installatie.

De PvdA en Vordens Belang hadden
een ander voorstel ingediend, dat in
zoverre afweek van het voorstel van
het kollege dat beide frakties de
technische installaties wensten te
vernieuwen inplaats van te renoveren
en daarbij de technische installatie te
baseren op de kapaciteit van een
eventueel te bouwen instruktiebad.
De heer A. Ploeger, die namens de
PvdA het woord voerde, vond alleen
revisie onvoldoende. „Gezien het be-
drag waarvoor het toekomstige ge-
meentehuis wordt ingericht, ben ik
van mening dat aan de verlangens
van het badbestuur (vernieuwing van
de technische installatie) tegemoet
moet worden gekomen."
De heer L. de Boer (Vordens Belang)
bepleitte een eenvoudiger opzet van
het zwemJbadprojekt. Hij had bere-
kend dat wanneer de technische in-
stallatie wordt vernieuwd, dit 471.000
gulden zou gaan kosten. Dit betekent
jaarlijks 71.000 gulden ten laste van
de gemeente. Een redelijke kleedak-
komodatie etc. zou volgens de heer
De Boer 400.000 gulden gaan kosten
(jaarlijkse last van 48.000 gulden).
Bij monde van fraktievoorzitter J. F.

Geerken verklaarde de CDA dat deze
fraktie akkoord ging met de 247.000
gulden. Wel wees hij er op dat geen
risiko's mogen worden genomen met
betrekking tot de renovatie.
Mr. v. d. Wall Bake (WD) steunde
eveneens het voorstel van het kolle-
ge. „Wij moeten varen op het kom-
pas van de deskundigen", zo vond
hij.
Wat betreft de bestuursvorm van het
zwembad, was de raad voorstander
van het partikulier initiatief, met an-
dere woorden de meerderheid van de
raad wenste de huidige bestuursvorm
voort te zetten. Op voorstel van het
kollege dienen twee raadsleden in
het zwembadbestuur te worden opge-
nomen. De frakties zullen binnenkort
hiervoor kandidaten voordragen.
Aan de wens van het zwembadbe-
stuur voor de aanleg van een in-
struktiebad zal voorlopig niet worden
voldaan. Dit zal voorlopig in de „ijs-
kast" worden gezet.

RUIM HALF MILJOEN GULDEN
OVERSCHOT
GEMEENTEBEGROTING 1978
Uit de ontwerpbegroting voor 1978

van de gemeente Vorden blijkt dat de
gewone dienst sluit met een raming
op de post onvoorziene uitgaven van
571.500 gulden. Dit is rond 230.000
gulden hoger dan de raming op ver-
melde post in de primitieve begroting
voor 1977.

Een resultaat, aldus B&W van Vor-
den, dat zeker tot tevredenheid aan-
leiding geeft, temeer daar de lasten,
althans voor zover die thans bekend
zijn van het kasteel/raadhuis, dorps-
centrum, voorzieningen ten behoeve
van de brandweer etc. reeds in de
ontwerp gemeentebegroting zijn op-
genomen. In een uitvoerige nota, die
de raad binnenkort zal bereiken, zul».
ÏAi B&W uitvoerig op één en ander
ingaan.

Tot leden van de indikatiekommissie
voor opname van bejaarden in de be-
jaardenoorden zijn wat de gemeente
Vorden betreft, benoemd: de heer W.
N. Lulofs, arts wonende te Arnhem;
de heer H. Wullink, psycholoog wo-
nende te Vorden en me j. Kersten,
maatschappelijk werkster. Opname in
een bejaardenoord zonder advies van
genoemde kommissie is voortaan niet
meer mogelijk.

Voorts besloot de raad van Vorden
tot het treffen van een gemeenschap-
pelijke regeling centraal instituut
vorming en opleiding bestuursdienst,
alsmede een gemeenschappelijke re-
geling voor ej^^streekarchivariaat
(samen met'^lrssel, Lochem en
Warnsveld).

Ruiterkamp uit Twello
en Briksma (Doetinchem)
winnaars Kastelenmarathon Vorden
Onder fraaie nazomerse weersomstandigheden organiseerde de Vor-
dense rijvereniging zaterdag voor de vierde keer in suksessie de zo
langzamerhand in paardesportkringen vermaarde kastelenmarathon. Er
werd door niet minder dan 37 verenigingen aan deel genomen, waarbij
een groot aantal deelnemers (162) aan de toertocht. Deze toertocht over
een lengte van 33 kilometer voerde de rijders en rijdsters geheel door
de fraaie omgeving van Vorden. Naar wij van de toernooideelnemers
hebben vernomen werd van deze tocht volop genoten, mede doordat
ook enkele kastelen van dichtbij konden worden bekeken.

Halverwege de tocht, bij kasteel Wil-
denborch, werd een rustpauze inge-
last, waar voor de deelnemers de ge-
legenheid bestond de inwendige mens
te versterken.
Ondertussen werd door de 110 wed-
strijdruiters een begin gemaakt met
de samengestelde wedstrijden welke
waren onderverdeeld in een lichte en

een middenklasse. Het geheel speel-
de zich af nabij de boerderij van de
heer A. Lichtenberg. In de ochtend-
uren werd hier de dressuur gehou-
den.
Voor Rudi van Dalfsen uit Genemui-
den werd het een trieste dag. Nadat
hij de dressuur had voltooid liep hij
met zijn paard aan het leidsel terug.

Plotseling maakte het paard een be,-
weging en raakte hij Van Dalfsen
met één der achterbenen volop tegen
het lichaam. Hij werd snel afgevoerd
naar het ziekenhuis waar een gebro-
ken rib werd gekonstateerd alsmede
interne kneuzingen, terwijl een milt-
en nieronderzoek zal plaatsvinden. Dit
was de enige schaduwzijde aan deze
overigens voortreffelijk georgani-
seerde kastelenmarathon,
's Middags stond voor de lichte en
middenklasse de cross op het pro-
gramma. Deze cross over een afstand
van 3800 meter telde voor de lichte
klasse 14 hindernissen terwijl voor de
middenklasse in totaal 16 hindernis-
sen waren opgebouwd. Ongetwijfeld
een spektakulair gebeuren was het
springen over een watergat. Hier
hadden verschillende toeschouwers
een plekje gekozen om de verrichtin-

gen van paard en ruiter gade te
slaan.
Na afloop van de kastelenmarathon
sprak voorzitter Joh. Norde woorden
van dank aan het adres van de
EHBO, Gelders Landschap, Rode
Kruis en de familie Lichtenberg.
„Niet iedereen stelt zo maar zfln
grond voor een dergelijk evenement
beschikbaar", aldus voorzitter Norde
die vervolgens de prijzen uitreikte.
Zowel voor de lichte als de midden-
klasse loog de eerste prijs er niet om.
Door de organisatoren was voor de
eerste prijswinnaars een fraai Em-
po-rijwiel beschikbaar gesteld.
W. Ruiterkamp uit Twello die in het
verleden al een paar maal dichtbij de
eindzege was, werd ditmaal in de
middenklasse met zijn paard Leopold
winnaar met in totaal 77 straf pun-
ten. Ruiterkamp is lid van de rijver-
eniging Gorssel/Zutphen; 2. H. Jo-
chemsen met Candlelight, De Klomp
Veenendaal; 3. J. Rutten met Kelevia
Middachten, De Steeg; 4. B. Wagen-
voort met Lightfeet, Gorssel/Zutphen
5. H. Tolkamp met Atlas, Varsseveld.
Bij de lichte klasse werd de eerste
prijs gewonnen door D. Brinksma met
Ramark, Doetinchem met 65 straf-
punten; 2. S. Kemper met Lucky,
Bosruiters Keyenborg; 3. C. v. d.
Berg met Melchior, Nunspeetse Rui-
terklub; 4. G. Wunderink met Excel-
lent, De Graafschap Vorden; 5. P.
Vos met Charla, Zieuwent/Harreveld.

21e jaarbeurs
van het oosten

zutphen 211 m 28 sept.1977
rlutagcn 14 tol 22 uur zaterdag 10 tot 18 uur

zondag gesloten

Vrijdag overdradrt
nieuwe
brandweerkazerne

VORDEN — De nieuwe brand-
weerkazerne, ondergebracht
de oude gymnastiekza*!, zal
dagmiddag 30 september om
vier uur officieel door burge-
meester mr. M. Vunderlnk wor-
den overgedragen aan comman-
dant J. van de Broek.

De nieuwe kazerne biedt
plaats aan drie brandweerauto's
en ander brandweerm&teriaal.
Bovendien beschikt de brand-
weer dan over een aparte kanti-
ne, die ook dienst kan doen als
instructielokaal.

Door verbouwing van de oude
gymzaal heeft ook.de tennisvere-
niging een betere outillage gekre-
gen. Een deel van de voormalige
sportzaal Is namelijk ingericht
als kantine voor de vereniging.
Ook kleedruimten en douches
zijn er aangebracht.

Het ligt in het voornemen om
na de officiële opening van de
brandweerkazerne de bevolking
vrijdagsavonds en zaterdags ge-
legenheid te geven de aanwinst
te bezichtigen.

De oude brandweergarage,
achter het gemeentehuls, wordt
verbouwd in het kader van het
dorpscentrum. Zodra namelijk
de gemeente secretarie gaat ver-
hulzen naar Kasteel Vorden
wordt het huidige gemeentehuis
ontmoetingscentrum, waarin
ook een gymzaal is gedacht.

Plattelandsvrouwen
te Vorden genoten
van stereoscopie
Ruim 150 dames van de Plattelands-
vrouwen te Vorden waren in zaal
Smit aanwezig om te kijken naar
„Stereoscopie" een unieke belevenis
in diepteprojektie, dat gebracht werd
door de heer H. de Wijs uit Vianen.
Voor de pauze werd een uiteenzetting
gegeven van de mogelijkheden met
stereoscopische diaprojektie, waarbij
diverse fraaie dia's werden vertoond.
Dan weer zagen de dames bloemen
en dieren als het ware de zaal inko-
men, dan weer keek men in de on-
peilbare diepte van dalen in hoogg-
bergten.
Na de pauze volgde de reis door Ma-
rokko. Op vaak humoristische wijze
vertelde de heer De Wijs aan de hand
van stereoscopische foto's (dia's) van
zijn belevenissen met bewoners van
het Marokkaanse platteland, maar
ook van de omzwervingen in de kasba
van Cassablanca en zijn bezoek aan
een kamelenmarkt. De kennismaking
met de stereoscopische projektie was
voor de aanwezigen een bijzonder ge-
beuren.

75-jarig bestaan Minderbroe-

der sklooster kerkelijk gevierd

KRANENBURG — Wat bezielt
de mensen om zich terug te
trekken? Het heeft allemaal te
maken met het Evangelie" Dit
zei pater provinciaal Th. Simons
in zijn feestpredikatie tijdens de
plechtige hoogmis die hij in de
St. Antonius van Paduakerk cele-
breerde.

Tijdens deze kerkelijke viering
van het 75-jarig bestaan van het
Minderbrooders klooster, bleek
ook uit de grote belangstelling
de grote waardering voor het
werk van de paters en broeders.
Pater provinciaal releveerde daar
ook nog pan, toen hij in zijn
preek het leven van de klooster-
ling naar voren haalde. De predi-
kant dankre tenslotte de bewo-
ners van het klooster voor hun
zegenrijk werk, dat naar hij

hoopte vruchten al zal Olijven
werpen.

Bij dit jubiieum heeft het
klooster zijn activiteiten naar
buiten gestaakt. Al jaren vinden
hier bejaarde kloosterlingen in
een eigen Ffeer een goede verzor-
ging. Het wachten is op toes-
temming van CRM. om van het
klooster officieel een bejaarden-
oord te maken.

Tijdens de plechtige hoogmis
zong het r.k. gemengd koor Can-
temus Domine, in de prachtig
rnet bloemen versierde kerk de
eerste Gregoriaanse Mis. Bij de
offerande werd onder leiding
van dirigent-organist Ant. Wis*
sink, het meerstemmige Jesu
Dulcis Memoriam van Kothe ge-
zongen en bij ae communie het
prachtige gebed van Carl Maria
van Weber..

Trainingspakken voor s.v. Ratti

Vorige week zondag ontving het damesteam van SV Ratti trainingspakken
van wegenbouwbedrijf Dos tal BV te Vorden. Deze geste werd uiteraard
door de dames zeer op prüs gesteld.

Zondag jl. werd door voorzitter Heuvelink aan hét 2e elftal afdeling «omlag
trainingspakken uitgereikt welke waren beschikbaar gesteld door de in-
koopkombinatie Animo-zegels.

Enorme pompoenenoogst

school Wildenborch

Vorige week ztfn in de schooltuin van de Prinses Julianaschool in de Wilden-
boren de pompoenen geoogst. In het voorjaar hebben de kinderen de zaden
in de klas laten kiemen en eind mei zijn de plantjes buiten gezet. Dat een
natte en koele zomer toch nog wel ergens goed voor is bujkt wel uit boven-
staande foto. De „kampioen, pompoen" had zelfs een omvang van 150 cm.



Zoekt u nieuwe

vloer-
bedekking

voor uw

kamer, slaapkamer,

keuken, hal of trap

Wij hebben dit voor u in voorraad

Zie onze tapijtshowroom

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Reklame vrijdag en zaterdag

Moccasnit
BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Extra voordelige
aanbiedingen

2 kroppen sla 129

10 sinaasappels 298

1 kilo handperen 139

Verse soepgroente
150 gram 85

Maandag tot en met woensdag:

Hutspot 500 gram 90

Weekendaanbieding BLOEMEN:

1 Kaaps Viooltje 195
Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

WOENSDAG 12 OKTOBER

Najaarsvergadering
w. Vorden

aanvang 20.00 uur in het
klubgebouw.

1. Opening.
2. Jaarverslag sekretaris.
3. Jaarverslag penningmeester.
4., Ingekomen stukken.
5. Mededelingen.
6. Pauze.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Namens het bestuur:
J. Jansen, sekretaris

Veilig Verkeer Ned,
afdeling Vorden

LEDENVERGADERING
maandag 26 september a.s. 's avonds
om 20.00 uur in hotel Bloemendaal
voor onder meer de behandeling van
de agenda voor distrikts en algemene
vergadering.

VOLKSFEEST Linde
bij Van Asselt
Vrijdag 23 september
blijspel van O.C.H. Holten:
„In een andere wereld"
aanvang 20-00 uur

Zaterdag 24 september
volks- en kinderspelen

's avonds dansen
met DE FLAMINGO'S

4 %
4%%
5 %

U verwacht van uw bankinstelling een goede
service en daarnaast een uitstekende rentever-
goeding ? ? ! !

GAAT U DAN NAAR DE
NUTSSPAARBANK
EEN BONDSSPAARBANK

De thans geldende tarieven zijn:
Spaargiro ..........................................
Spaarbankboekjes dagelijks opvraagbaar
Termijnboekjes 3 maand opzegging ......
Termijnboekjes 6 maand opzegging ......
Termijnboekjes 12 maand opzegging ......
Termijnboekjes 24 maand opzegging ......
Termflnboekjes 36 maand opzegging ......
Termijnboekjes 48 maand opzegging ......
Termijnboekjes 60 maand opzegging ......
Zilvervloot met 10% premie ..................
Spaarselektboekje retourrente 1% .........
Spaarselektextra retourrente 2% .........
Piek-Fljn Speciaal voor de jeugd
leeftijd 11 — 18 jaar premie 5% over
max. ƒ 480, — per spaarjaar ..................
Spaarbiljetten aan Toonder 2 jaar .........
3 jaar ................................................
4 jaar ................................................
5 jaar ................................................

7*4%

8 %
8 %
6 %
7 %

5 %

8 %

Let wel rente gaat direkt in, waardoor dus geen
dagen of halve maanden verlies !

Nutsspaarbank
eerraondsspaarbank

Dorpsstraat 15

kse rentebere-

De koude dagen komen weer aan

dus voor een goede

KOLEN- OLIE-
OF GASHAARD
naar:

SMEDERIJ

Henk van Ark
Telefoon 1664

Brood,
zo uit de o ven!

U proeft de fflne broodsmaak,
u ruikt de heerlijke broodgeur

echt brood van de
warme bakker!
Haal het bij:

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

Gevraagd voor de a.s. maisoogst enige flinke

traktor-
chauffeurs
minimumleeftijd plm. 18 jaar.

Loonbedrijf HISSINK
Slotsteeg 9 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1439

LET OP: NIEUW
kom ook even by Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

\

Volgens ons niet altijd.
Maar als uw a. s.

schoonmoeder straks uw
trou wkaart uit onze

Kennemer
Kaarten Kollektle

ontvangt, dan zal zij zeker
zeggen tegen uw a. s.

schoonvader.
'Toch hebben wij iets gemist
bij' t begin van ons huwelijk'.

Dus, mensen-met-
trouwplannen, kom snel eens

bij ons naar die uitgebreide
en smaakvolle kollektie

huwelijks-en dankberuigings
kaarten kijken!

Drukkerij
WEEVERS

CONTACT

GRAAG
GELEZEN

LAMMY
styled by Henka.
Origineel l
lamsvacht. NK

Leren .tienerlaars
met astronauten zool.

27-30: 74,95
31-35: 79,95
36-40: 84,95

28-31 96,95
32-39: 99,95
3- 8: 120,-

De prachüge
herfsttinten

op deze folklore laars
geven een warme gloed.
De „lammy" omslag doet

lekker winters aan.

28-34:64,95
35-40: 74,95

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenî kken en -broeken
in de mWekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg — Vorden

PROFIJT
AANBIEDING

Signalement van
een Beterkleder

Draagt altijd het
juiste pak. Hecht
aan een prettige
pasvorm, maar

evenzeer aan
details. Kiest

dus dit
Oxford-

Droogrek
staand droogrek van „Tornado" met 29

meter drooglengte, van 69,50 nu

54,50
Pedaalemmer

geëmailleerde pedaalemmer met roestvrij-
stalen deksel, royale inhoud van 32,50 nu

24,50
Broodtrommel

van stevige kunststof met klepdeksel
voor maar

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

oxforcl

kostuum,
thornproof
met sportieve
aksenten. Uit
onze Beter-
klederkol-
lektie.

HAAL UW BROOD BIJ UW
WARME BAKKER

Proef en overtuig u hoeveel
smakelijker dat is.

Vrijdag- en zaterdagreklame:

Krenten- of
rozijnenbrood
WARME BAKKER

!(QO)Oplaat
•••••

Dorpsstraat II, tal. 1373



Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zo now en dan kom i'j in 't leaven van die mensen
tegen, die 't niks met zit. Alles wat zee anpakt,
löp vekeerd af. Zee brekt un been at zee uut bed-
de stapt, bi'j eur geet altied de beste koe kapot,
zee heb altied met ziekte te kampen of zee jaagt
un ni'jen auto in mekare, den net neet all-risk
verzekerd was umdat zee de leste jaorn toch gin
scha hadd'n ehad.
Soms liekt ut t'r op of zee 't ongeluk opzuukt,
maor dat zal wel neet zo wean. In geldeluk opzich
beheurt zee dan meestal ok nog tot ut soort dat
veur un dubbeltjen geboorn is en nooit gin kwajen

krig.
Tot dat soort mensen beheurt ok Olbert van 't
Slag. Olbert kenne ik nog goed van de landbouw-
schole, waor wi'j samen in dezelfde klasse zatt'n
Toen al ging 't altied mis met Olbert. De meister
vroog um altied oaver dinge die hee net neet
eleerd hadde, hoewel hee wieter zien beste wel
dei. A'w un keer un dag uutgingen, was Olbert
net vekeld of hatte zien voet vestoekt.
'k Wazze 't leste van 't veurjaor bi'j um ewes.
Too hatte toevallug us un keer gelukke ehad en
un arfenisse ekregen van zo'n vieftien duuzend
gulden. Dat beschouwen Olbert aö un ekstraatjen
en wol e dan ok neet in 't bedrief stekken. Hee
wol d'r zich aandelen veur kopen. Olbert zag
nog wel wat in staol. D'r kwammen elk jaor zo-
völle auto's bi'j en daor mos allemaole iezer
veur emaakt wodd'n, dus dat zat goed volgens
Olbert. Of ik toen al zeie dat dat staol van
die auto's zo dunne was as blik interesseern
um neet. Hee wol staol.
Hee koch zich Hoogovens. Koers 43.20. Noe staot
ze op ongeveer dattug en is e ongeveer twee-
darde van zien arfenisse kwiet. En zo geet 't
altied maor wieter.
Ik wazze d'r besunder beni'jd nao wat um van
't zommer nog meer passeert was. Too'k binnen
kwamme zat e in un hook te kieken.
"En Olbert, hoe geet"?
"Och, zo'n gengetjen, un betjen koppiene maor
wieter wilt nog wel zovölle".
"I'j mot wetten", zo ging zien vrouw wieter,
"Olbert hef zörge oaver de earpels. Die waarn
veurug jaor zo schreeuwend duur, daorumme hè'w
d'r van 't jaor maor un goeien pletter van epot.
De potters wazzen wel goed an de pries, maor
erekkend wat 't grei veurug jaor opbracht had
't wel goed ezette'n.
Now volt 't ons un betjen tegen. Un mudde of
wat hè'w d'r in 't begin vekoch veur vieftug
gulden, 't Schient dat t'r now zat bunt, wi'j
kont teminste gin twintug gulden 't mudde meer
beur'n".
"Jao, jao, daor zo'j ok koppiene van kriegen,
maor troost ow da'j 'n enugsten neet bunt.

Volgend jaor is 't wel weer better, a'j dan
maor zorgt da'j d'r wat hebt".
Maor dat zal wel neet. Olbert löp toch altied
achter de mark an. Dan zöch hee ut wel weer in
de varkens. Daor hef ut dan un tiedjen goed met
e gaon en dan begint Olbert d'r ok met. At e ze
dan goed hef, bunt ze net weer niks weerd. Maor
gelukkug bunt neet alle boern zo bi'j ons in
d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Wij hebben een leuke reaktie ontvangen op ons
artikel van de vorige week, doch wil diegene
die het geschreven heeft even zijn of haar naam
bekend maken, anders kunnen wij niet tot plaat-
sing over gaan, alle ingezonden stukken moeten
ondertekend zijn met naam en adres.

De redaktie

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

KLOOSTER JUBILE A
In het Minderbroedersklooster op de
Kranenburg hebben de afgelopen tijd
enkele bewoners belangryke jubilea
gevierd.
Pater Roei Hogenbirk herdacht het
feit dat hy 40 jaar geleden werd ge-
kleed in de Orde der Franciscaanse
Minderbroeders. De jubilaris is mo-
menteel de nieuwe gardiaan, overste,
van het KranenburgSe klooster om-
dat pastoor Sutorius - die als pastor
het zielzorgwerk voor de parochies
Kranenburg en Vorden verricht en
tevens gardiaan was - door zijn ziek-
te hiertoe niet meer in staat was.
Sinds juni is deze taak door pater
Hogenbirk overgenomen; hij is reeds
vanaf november 1976 woonachtig in
het klooster. De jubilaris was na zijn
priesterwijding onder meer werkzaam
als kapelaan in Leiden (plm. 6 jaar),

kapelaan te Rotterdam (plm. 10 jaar)
en nadien in het Open-Deur-Werk
(oekumene) te Haarlem.
Broeder Martinus Jaspers herdacht
tegelijkertijd het zeldzame feit dat hij
65 jaar geleden zijn intrede deed in
de Orde. Hij heeft meer dan vyftig
jaar de administratie verzorgd van
verschillende tijdschriften die door
de paters Franciscanen worden uit-
gegeven in Woerden. Sinds 1966 ver-
blijft hij in het klooster om van een
welverdiende rust te genieten.
Beide jubileums werden in de intieme
kring van de kloostercommuniteit
gevierd.

PAROCHIES VORDEN EN
KRANENBURG GAAN
WERKGROEPEN OPRICHTEN

De pastoor van de Sint Antoniuskerk
te Kranenburg en de Christus Ko-
ningkerk te Vorden, pater Sutorius
ofm is onlangs weer met zijn pasto-
rale werkzaamheden begonnen. Hij
was meer dan een half jaar ernstig
ziek en mag nu op advies van de
specialist langzaam aan beginnen. In
overleg met deken Drs. Van Ijlst te
Zutphen en het kerkbestuur zal hij
zich uit allerlei zaken moeten terug-
trekken om zijn genezing niet in de
weg te staan.
In de naaste toekomst zullen de le-

ken, gedoopt en gevormd, van hun
eigen verantwoordelijkheid moeten
laten blijken, zodat men in beide pa-
rochies komt tot werkgroepen. Deze
zullen het parochienieuws verzorgen,
een liturgische werkgroep vormen,
de Raad van Kerken assisteren, de
charitas beoefenen, het missiewerk
stimuleren, de Vredesweek aankondi-
gen, jeugd, jongeren en bejaarden be-
geleiden, huisbezoek doen, katechese
op school geven enz.
Er zal een „lekenkader" komen dat
uitmondt in een parochieraad, waarin
zowel dames als heren zitting heb-
ben. In de eerste maanden van het
nieuwe werkjaar zal er daartoe een
parochie-avond worden gehouden.
Een en ander is geheel volgens het
Tweede Vaticaans Concilie, waar de
verantwoordelijkheden daar gelegd
worden waar ze thuishoren.

IN MEMORIAM BROEDER
EUSEBIUS KNIPPENBORG
In het Minderbroedersklooster van
de paters Franciscanen op de Kra-
nenburg is overleden broeder Euse-
bius Knippenborg ofm. Hy werd op
8 oktober 1906 in Lichtenvoorde ge-
boren en deed in 1924 zijn intrede in
de orde der Minderbroeders te Bley-
erheide. In 1933 deed hy zijn plechti-
ge professie in de Orde. Hy was een
groot gedeelte van zyn kloosterleven
werkzaam op de administratie van
het Antoniusboekje te Worden (ruim
40 jaar). In 1966 werd hij overge-
plaatst naar het klooster op de Kra-
nenburg in verband met zijn ziekte.

Ds. H. J. OORTGIESEN HEBV.
PREDDÏANT TE
HELLUM/SCHILDWOLDE
Onze oud-plaatsgenoot de heer H. J.
Oortgiesen is beroepen tot predikant
van de Hervormde gemeente te Hel-
lum/Schildwolde (Groningen).
Kandidaat Oortgiesen werd geboren
op 9 februari 1949 op „'t Wiemelink"
te Vorden. Hij ging na de lagere
school eerst naar de Mulo te Zutphen
en vervolgens naar de Groen van
Prinsterer kweekschool te Doetin-
chem, van 1965—1970.
Hij ging echter niet het onderwijs in,
maar wilde predikant worden in de
Nederlandse Hervormde Kerk. Hy
moest, om toegelaten te worden tot
de Theologische Faculteit van de
Rijksuniversiteit te Groningen, eerst
een vooropleiding oude talen volgen
en daarin een colloqium doen. Dat ge-
beurde inJanuari 1972. Aan genoem-
de univq^Kit studeerde hy theologie
van janSm 1972 tot augustus 1977.
Sinds l augustus 1975 is hy reeds
part-time pastoraal medewerker van
de Hervormde gemeente Helium/
Schildwolde.
Na eer^fcehouden colloqium te Ut-
recht oUP augustus 1977 werd de
heer Oortgiesen toegelaten tot de
Evangelie-verkondiging.
De kerkeraad van de Hervormde ge-
meente Hellum/Schildwolde heeft
hem nu beroepen als predikant en
ds. Oortgiesen heeft dat beroep aan-
genomen. De bevestiging tot predi-
kant en de intrede zal D.V. plaats-
vinden op zondagmiddag 9 oktober
om half drie in de Hervormde kerk te
Schildwolde. Ds. J. C. Krajenbrink te
Vorden zal het eerste deel van de
dienst leiden (de bevestiging en de
inzegening verrichten) en hem kort
inleiden. Daarna volgt de intrede-
dienst. Bevestiging en intrede vinden
plaats in één dienst, zondag 9 okto-
ber. Iedereen, ook uit Vorden, is er
van harte welkom.
Ds. Oortgiesen krijgt in zijn nieuwe
gemeente een tweederde weektaak.
Het is namelijk zijn bedoeling docto-
raal examen te doen: hoofdvak prak-
tische theologie bij prof. dr. Roscam
Abbing te Groningen. De bijvakken
zijn liturgiek en Nieuwe Testament.
Ds. en mevr. Oortgiesen-Siebelink
wonen in de Hervormde pastorie te
Schildwolde en hebben een zoon, Da-
niël.

Voetbal
VORDEN VERSLOEG BE 0UICK
ZUTPHEN MET 2—3

Vorden doet het tot dusver meer dan
voortreffelijk in de strijd om de
KNVB-beker. Werd achtereenvol-
gens Cteenderen en Doesburg versla-
gen, vorige week werd Be Quick uit
Zutphen dat notabene twee klassen
hoger speelt, in Zutphen met 2—3
verslagen. Opmerkingen uit Be
Quick-kringen „van deze bekerwed-
strijden interesseren ons niet" zijn
natuurlijk wel gedeeltelijk waar. Dat
neemt niet weg dat de Zutphenaren
verduveld graag hadden gewonnen.
De druiven kunnen soms zuur sma-
ken niet waar! Heersink, Hissink en
André te Velthuis scoorden de Vor-
dense treffers.

VERDIENDE ZEGE VAN VORDEN
OP VARSSEVELD 1—2
De lichtvaardigheid waarmee de Vor-
dense aanvallers zondagmiddag in

Varsseveld met de kansen omspron-
gen, kwam de geelzwarten byna duur
te staan. Eerst vyf minuten voor tijd
greep Vorden de alleszins verdiende
overwinning, nadat Heersink en de
zynen een half dozijn kansen hadden
laten liggen.
Het was in Varsseveld een door beide
teams zwak gespeelde wedstryd
waarbij het plaatsen zeer te wensen
overliet. Vorden was aanvallend het
meest gevaariyk. Achtereenvolgens
lieten Oosterink, Heersink, -Hissink
en opnieuw Heersink doelrijpe kansen
liggen. Aan de andere kant had de
Vordensse defensie, ondanks het feit
dat in deze linie dikwyis uitermate
slordig werd gespeeld, het niet al te
moeilijk.
De tweede helft was amper 30 sekon-
den oud, of Vorden keek tegen een
l—O achterstand aan toen Bertus
Nyenhuis finaal mistastte. In de tien-
de minuut werd het geiyk. André te
Velthuis forceerde een vrye schop,
waarna de bal door Hans Oosterink
werd ingeknald l—1. Even later werd
een kopbal van Heersink van de iyn
gehaald, toen keeper Weikamp reeds
was gepasseerd. De beslissende tref-
fer was te danken aan doorzetten van
Chris Hissink die aan de zyiijn scherp
voorzette, waarna Heersink keihard
uithaalde l—2.

Uitslagen Vorden:
Varsseveld—Vorden l—2; Vorden 2
—Zelhem 3 2—0; Witkampers 3—
Vorden 3 1—1; Vorden 4—RKZVC 4
O—1; Noordijk 2—Vorden 5 2—1;
EGW l—Vorden 6 3—1; Vorden 7
—Ratti 3 3—2; Vorden 8—Warns-
veldse Boys 5 3—0.

Programma voor a.s. zondag:
Vorden—Sp. Neede; Viod 2—Vorden
2; Vorden 3—Rtetmolen 2; Rietmolen
3—Vorden 4; Vorden 5—Sp. Eiber-
gen 7; Vorden 6—Sp. Rekken 1; Sp.
Lochem 8—Vorden 7; SCS 3—Vorden
8.

RATTI WON VAN VOORST 3 4—0
Het gaat goed met Ratti l afdeling
zondag. Ook de derde kompetitiewed-
strijd die zondag op eigen veld werd
gespeeld tegen het bezoekende Voorst
3 eindigde in een overwinning. De
groenwitten hebben hierdoor al zes
punten uit drie wedstryden.
Al in de eerste helft werd er flink
op los geschoten. De thuisklub die di-
rekt in het offensief ging, had al
spoedig sukses toen Rob Heuvelink
met een lob over de uitloj^nde doel.-
man het eerste doelpunJHbrde l—
0. Ratti ging door. Op hot midden-
veld kreeg Wim Koers een fraaie
pass van Theo Polman en met een
keihard schot bracht hij de voor-
sprong op 2—0. Nog vooótet de rust
aanbrak was het Antoo^lvters die
na goed kombinatiespel clfbcore tot
3—O verhoogde.
Na de thee deed Ratti het wat kal-
mer aan. De tegenparty kreeg nog
een strafschop te nemen maar doel-
man Huitink wist deze uitstekend te
stoppen. Aan de andere kant benut-
te Bertus Overbeek een aan Ratti
toegekende penalty feilloos zodat de
stand 4—O werd waarmee men best
tevreden was.

Uitslagen Ratti:
Afdeling zaterdag: Ratti l—PTT l
1—3; Ratti 2—DZC 4 2—1; SVDW 3
—Ratti 3 O—1; Ratti 4—Sp. Ambon
3 1—3.
Afdeling jeugd: Sp. Eefde Al—Ratti
Al 3—1.
Afdeling zondag: Ratti l—Voorst 3
4—0; Ratti 2—Dierense Boys 5 3—0;
Vorden 7—Ratti 3 3—2.

Programma Ratti:
Afdeling zaterdag: SVDW l—Ratti
1; Wilhelmina SSS 4—Ratti 2; Ratti
3—AZSV 6; EGVV l—Ratti 4.
Afdeling jeugd: Ratti Al—Voorst
Al.
Afdeling zondag: Be Quick 4—Ratti
1; SHE 5—Ratti 2; Ratti 3—Be
Quick 6.
Afdeling dames: Ratti—AZC.

Dammen
OVERWINNING DAMKLUB DCV
Het eerste tiental van DCV heeft de
eerste kompetitiewedstryd tegen
Huissen 3 met 8—12 gewonnen. De
individuele uitslagen waren: Lamers
—Grotenhuis O—2; T. Jansen—Rues-
sink l—1; Baasman—Slütter 2—0;
Van Dalen—Masselink l—1; Hen-
driksen—Boudri O—2; Berends—Ny-
enhuis O—2; Leiser—Lamers 2—0;
J. Jansen—Heuvink O—2; De Koning
—Wiersma O—2; Vervegaert—Dim-
mendaal 2—0.
Het tweede tiental van DCV verloor
met 14—6 van DVD 2 uit Doetin-
chem.

Tennissen
REEDS 113 PARTIJEN GESPEELD
BIJ TENNISKAMPIOENSCHAP-
PEN VORDEN TENNISPARK
Toen twee weken geleden gestart
werd met de klubkampioenschappen
van de tennisvereniging Vordens
Tennispark, stonden er 170 wedstrij-
den op het programma. Dit als ge-
volg van totaal 158 inschrijvingen in
de verschilende kategorieën. Op dit
moment zijn er 113 wedstrijden ge-

speeld, waardoor behalve de week*
einden tevens de woensdagmiddagen
moesten worden gebruikt.
Zaterdag 24 september worden de be-
slissende rondes voor de finales af-
gewerkt, waarna zondag 25 septem-
ber de finalepartyen plaats vinden.
Gezien de zeer interessante partyen
in de voorrondes, kunnen ook het ko-
mende weekeinde weer mooie wed.-
strijden worden verwacht. Gespeeld
wordt in het herenenkel: H. J. van
Lochem—winnaar H. Brasz/J. Fun-
cke; E. Huizinga—winnaar J. Krooi/
J. Oostenenk.
Damesenkel: finale A. Honig—win-
nares T. Hompe/G. Ubink.
Mixed: halve finale echtpaar Huizin-
ga—echtpaar Wempe; echtpaar Ho-
nig—de heer Te Brake en mevr. v. d.
Meer; echtpaar Hompe—echtpaar
Van Wyk; de heer Pynappel en me j.
pynappel—de heer Oostenenk en me-
vrouw Bakker.
Herendutobel: halve finales J. de
Gruyter/J. Oostenenk—H. Brass/P.
Pynappel; E. Huizinga/J. Krooi—
winnaar J. te Brake/D. Wyers—J.
Honig/R, van Wyk.
Damesdubbel: halve finale A. Honig/
J. van Wyk—I. van Houten/E. Pyn-
appel; finale T. Hompe/C. v. d. Meer
—winnaressen halve finale.
Junioren (herenenkel): winnaars
poule A A. Jas—poule B H. van Snel-
lenberg; poule C J. Kluft—poule D
R. Tuinsma; halve finale: winnaar
C—D tegen R. Tuinsma.
Junioren (damesenkel): poule A P.
van Goethem—T. Stertefeld; poule
B nog niet bekend.
Tenslotte zal in de kategorieën HE
en DE by de senioren nog een verlie-
zersronde worden afgewerkt, terwyi
de junioren in de kategorie mixed om
de hoogste eer zullen strijden.

Touwtrekken
EINDSTANDEN NATIONALE
KOMPETITIE

720 kg klasse: 1. Bekveld, Hengelo;
2. Heure, Borculo; 3. Eibergen; 4.
Twente; 5. Veldboys; 6. Hofboys; 7.
Warken, Warnsveld.
560 kg klasse: 1. Eibergen A; 2. Oc-
topus; 3. Bekveld; 4. Vorden; 5. Ei-
bergen B.
Jeugdklasse A: 1. Vorden A; 2. Bek-
veld; 3. Bathmen; 4. EHTC; 5. Oos-
terwyk.
Jeugdklasse B: 1. Octopus; 2. Buss-
loo en Bisons, Beltrum; 3. Vorden; 4.
Oosterwyk.
Jeugdklasse C: 1. Twente A; 2. EHTC
3. Bekveld; 4. Noordyk en Twente.
Catchklasse: 1. Noordyk, Neede; 2.
Heure; 3. EHTC; 4. Bussloo, Voorst.
640 kg A-klasse: 1. Eibergen; 2.
Bekveld; 3. Bisons; 4. Vorden; 5.
Bathmen; 6. Warken; 7. Heure; 8.
Noordyk. .
640 kg B-klasse: 1. Octopus, Nieuw-
veen; 2. DES, Zieuwent; 3. Okia, Hol-
ten; 4. EHTC, Eerbeek; 5. Ooster-
wyk, Zelhem; 6. Eibergen.
640 kg C-klasse: 1. Sportzicht, Aals-
meer; 2. Bussloo, Voorst; 3. Bisons;
4. Octopus; 5. Bathmen; 6. DVO,
Hengelo.
640 kg D-.klasse: ^ 1. Bekveld; 2.
Twente; 3. EHTC;"4. DES; 5. Bi-
sons.

Maandag:
Knip. en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repetitie muziekvereniging Concor-
dia in zaal Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphijn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorij vanaf 14 ok-
tober.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden by het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NVV.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje
Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.

Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.
Bridgen by hotel Bakker

Vrijdag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden by het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.
Meisjesklub 11-12-13 jaar in het
Jeugdcentrum
Jongensklub „Samuël" 11-12-13 jaar
in het Jeugdcentrum.
Jongensklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Meisjesklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Gemengde klub 16 jaar en ouder in
het Jeugdcentrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bij de picknickplaats -WiL.
denborch.
Padvinderij by troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.
Jongens- en meisjesklub „de Fluiter,
tjes" 6-7-8 jaar in „de Voorde"
Jongens- en meisjesklub „de Krui-
mels" 9-10 jaar in het Jeugdcentrum

September:
21 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
22 Bejaardenkring in het Jeugd-

trum 14.15 uur
22 Nutsfloralia bloemschikkursus
23 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Tentoonstelling Nutsfloralia
23 Volksfeest Linde
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Volksfeest Linde
26 Algemene ledenvergadering van

de Speeltuinver., Jeugdcentrum
27 Soos Kranenburg
28 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
28 KPO
28 Hervormde Vrouwengroep
29 „Open huis" in „de Voorde"
30 Schietwedstrijden Jong Gelre

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-

Vorden
5 Ring-najaarsvergadering Jong

Gelre
5 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
6 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
7 Dropping Jong Gelre
7 Dropping CJV
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
8 Bal voor gehuwden In zaal

Eykelkamp
10 Kommissievergadering PvdA in

hotel Bloemendaal
11 Soos Kranenburg
12 Najaarsvergadering v.v. Vorden

in het klubgebouw
12 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
12 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
19 KPO
20 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
25 Provinciale najaarsvergadering

Jong Gelre
25 Soos Kranenburg

November:
3 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
4 Toneelavond Jong Gelre
5 Toneelavond Jong Gelre
8 Soos Kranenburg

16 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
17 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
19 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
20 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
22 Soos Kranenburg
23 Sport en spel Jong Gelre
25 Ledenvergadering en film

Jong Gelre

December:
l St. Nicolaasmiddag bejaarden-

kring in het Jeugdcentrum
trutan, 14.15 uur

6 Soos Kranenburg
15 Kerstmiddag bejaardenkring in

het Jeugdcentrum, 14.15 uur
20 Soos Kranenburg
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen

in zaal Smit

De besturen van de verenigingen
worden verzocht hun aktiviteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze
in deze rubriek worden opgenomen.



Stoer&
Sterk - Visser

heeft alle toppers
in jongenskleding

ïfi«

Jongensvest.
Doorlopende rits.
Noors dessin.

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs
MODECENTRUM

FORTEX

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Flanel ruit shirt. Diverse
sportieve kleuren.
Draag er 'n pullover van
echte Shetland wol bij.

^4\ //Mieters vest met
\ leuke kraag. Opval- ̂  v J&jjJÊl?

\\ II
luimt; Krciciy. ^pvcii- ^̂ . .

\ / lende kontraststrepen. ipv \11

$

g-fcv Warmecolltrui. Noors
H/*/ patroon. Kom bineer
'" 'm met corduroy

broek.

Zaterdag 1 oktober a.s.
van 10 tot 17 uur

open huis

V

SHOW, DEMONSTRATIE,
VOORLICHTING

Alles op het gebied van bouwen, verbou-
wen, isolatie, keukens, sanitair, tegels
etc.

Bouwcentrum
Kruisbergseweg 13 - Hengelo (Gld)

renata
jeugdschoenen

jes
met

jonge voeten!

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Tel. 1342

HUSQVARNA EN LEWENSTEEV

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Medler - Tel. 6684

KunBtgeblttonreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

LOSSE VERKOOP

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphena Dagblad
Q.O.C.
Graafschapbode

Slgarenmag. BOER8MA
Dorpsstraat - Tel. 1563

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618.214

ttenwrg voor Vorte e.e.

r«lHif*n bfl

Dnoeu»miu
J. W. TIN KATE

2, ToréM
Uilak* l <>f ••nrlo»

WIJ PRESENTEREN DE NIEUWE

HERFST- EN WINTERKOLLEKTIE

1977/1978

BRUIDSJAPONNEN
en

AVONDKLEDING
prachtige kollektie voor bruidsmeisjes en
bruidsjonkers.

Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.

Kaarten inklusief koffie en kons.

/ 5,50 per stuk - Telefoon 05448-222

Aanvang van alle shows om 20 uur

Reserveer tijdig

donderdag 22 september LOCHEM
maandag 26 september ARNHEM
donderdag 29 september DOETINCHEM
maandag 3 oktober ZUTPHEN
donderdag 6 oktober GROENLO

Hotel Alpha
Hotel Haarhuis
Schouwburg Amphion
Rest. de Gulden Helm, Markt
Hotel Meyer

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland:

BELTRUM BIJ GROENLO, TEL. 05448-222 HENGELO (O), TEL. 05400-11983

geeft met deze polyester/wol
angora streep een sportief tintje aan deze japon.
Ondanks de luxe is de kwaliteit goed wasbaar.

Verkoopprijs:
Maten: 40-48 ƒ 189,-

VLOTTE JAPONNEN
tot maat 52 vanaf .

PAKJES
vanaf

MANTELS
tot maat 52 vanaf

BONTJASJES
vanaf

IMITATIE BONTJASJES
vanaf

SUEDE JASJES
vanaf

COATJES
vanaf

RUURLO
Vrijdags
koopavond

89.-

98.-

129.-

219.-

139.-

149.-
125.-


