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B&W stellen voor: onderhandse
aanbesteding kasteel Vorden
Volgende week dinsdag zal de raad van Vorden zich buigen over
het voorstel van B&W betreffende de onderhandse aanbesteding
van kasteel Vorden. Reeds in december 1973 besloot de raad over
te gaan tot aankoop van kasteel Vorden met bijgebouwen met on-
der en naastliggende grond voor een prijs van 200.000,- teneinde
in deze gebouwen, na restauratie, het gemeentehuis te vestigen.

Thans is het zover dat één en ander kan
worden aanbesteed. Wat de aanbesteding
betreft merken B. en W. in hun toelichting
het volgende op: „De aanbesteding dient
plaats te vinden in nauw overleg met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het
hoofd van het district Midden voor aanvul-
lende Civiel-technische Werken. Dit werk
leent zich niet voor openbare aanbesteding.

Degene die uiteindelijk met het werk als
hoofdaannemer zal worden belast zal erva-
ring met dit soort werk moeten hebben, ter-
wijl zijn bedrijf zodanig van omvang moet
zijn, dat een snelle uitvoering verzekerd is.
In het overleg dat hieromtrent nog gaande
is, zal worden bezien in hoeverre plaatse-
lijke bedrijven toch bij dit werk kunnen wor-
den ingeschakeld. Het is de bedoeling dat
het gehele werk wordt aanbesteed, doch dat
de gunning in gedeelten, naarmate bedra-
gen beschikbaar komen, zal worden ver-
leend. Over een en ander zal nauw kontakt
worden onderhouden met de raadscommis-
sie voor algemeen bestuur.

De totale kostenraming van restauratie en
verbouw van kasteel Vorden is bflna vflf
miljoen gulden t.w. ƒ3.747.902,-- voor ar-
chitektenhonorarium, historisch onderzoek,
toezicht, adviseurskosten, bestratingen,
parkaanleg, straatverlichting, parkeerplaat-
sen, herstel bruggen, duikers, sluisjes etc.
Bovengenoemd bedrag dient met ƒ 653.187,--
vermeerderd te worden voor de kosten van
prjjs- en loonstijgingen, aansluitkosten elek-
tra, gas, waterleiding, telefoon etc. Daar
komt nog bij ƒ 223.911,-- voor aankoop kas-
teel en noodvoorzieningen. Renteverlies tij-
dens de bouw wordt geraamd op 100.000
gulden, terwijl voor de inrichting gerekend
moet worden op een bedrag van ƒ 250.000,—.

In het kader van het extra werkgelegen-
heidsprogramma is volgens een mondelinge
mededeling door de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg voor de restauratie van het
kasteel met bijgebouwen een totaalbedrag
opgevoerd van ƒ 3.242.918,—, terwyl voor de
verbouw door genoemde dienst voor de LPL
regeling is aangemeld ƒ 1.158.171,—. Totaal
ƒ 4.401.089,-.

Het bedrag van ƒ 1.158.171,-- is eveneens
door de gemeente aangemeld. Van het opge-
voerde bedrag van ƒ 3.242.918,-- wordt voor
de restauratie van het Rijk 40% ontvangen;
10% van de provincie; 30% gemeente, die
via de jaarlijkse bijdrage uit het gemeente-
fonds wordt terugontvangen. Ten laste van
de gemeente blijft 20%.

Verwacht mag worden dat van het voor de
verbouw gemelde bedrag van ƒ 1.158.171,--
89% zal worden gesubsidieerd. Totale kos-

ten die uiteindelijk voor de gemeente over-
blijven (incl. inrichting) ƒ 1.850.000,-.

Voor dekking van het gemeentelijk aan-
deel in de kosten van aankoop, restauratie
en verbouw dienen de volgende reserves
aangewend te worden t.w. ƒ 250.000,-- (ge-
raamde opbrengst huidige gemeentehuis) en
ƒ 175.000,-- (het voor de restauratie en ver-
bouw gereserveerde bedrag met toegevoeg-
de rente). Door het aanwenden van deze
bedragen wordt de budgetaire positie van
de gemeente niet beïnvloed, aldus B. en W.
Ten tijde van de aankoop van het kasteel
werd ervan uitgegaan, dat ook over de vol-
gende reserves zou worden beschikt t.w.
ƒ 152.000,-- (de algemene reserve) en
ƒ 250.000,-- (een gedeelte van de winst uit
grondverkopen).

Dit bedrag van in totaal ƒ 402.000,— achter
de hand houden voor eventuele tegenvallers,
zo stellen B. en W. De budgetaire gevolgen
voor de gemeente van de aankoop, restau-
ratie en verbouw van het kasteel met bijge-

bouwen zullen jaarUJks ƒ 95.000,— bedragen,
zo hebben B. en W. berekend.

Verder zal de raad een voorstel bereiken om
grond en opstallen aan te kopen van de
familie H. E. Gosselink aan de Raadhuis-
straat. Deze grond totaal 0.39.16 ha, heeft
de gemeente nodig om o.m. de verbindings-
weg tussen de Horsterkamp en de Raad-
huisstraat te realiseren. De overeengeko-
men prijs bedraagt ƒ 210.000,—.

Verder wordt de raad verzocht ƒ 5472,50 be-
schikbaar te stellen als extra krediet ten
behoeve van de openbare kleuterschool Het
Kwetternest, voor o.a. aanschaffing van
buitenmateriaal; aanschaffen en plaatsen
van materiaal voor de inrichting van het
nieuwe gedeelte van het speelterrein en het
aanbrengen van een deur aan de binnenzijde
van de berging en het aanschaffen van twee
vloerkleden.

Voor de plaatsing van de tweeklassige
noodkleuterschool De Springplank aan de
voetbalvereniging Vorden (de voetbalver-
eniging heeft deze kleuterschool thans In
gebruik als kantine) Is nog geen recht van
opstal verleend. B. en W. stellen voor hier-
toe thans te besluiten. Voorts komen er In
de raadsvergadering van volgende week
dinsdag punten aan de orde die betrekking
hebben op voorlopige vaststelling uitgaven
openbaar kleuteronderwijs en openbaar la-
ger onderwijs over het jaar 1974.

Koerselman
cassettes

X I L V B R W I T EDCLSTAA4L

Ouderavond
openb. lagere
school dorp
Voor de jaarlijkse ouderavond van de Open-
bare Dorpsschool bestond ook nu weer een
grote belangstelling. Bij de gebruikelijke
verslagen van secretaresse mevr. Jansen-
Boers en de penningmeesteresse mevrouw
Edens-ten Have bleek de laatste een groot
nadelig saldo te moeten melden.

Tot nieuwe oudercommissie-leden werden
gekozen mevrouw Kamerling-de Boer en de
heer D. J. G. Harmsen. De scheidende com-
missieleden mevrouw Wesselink-Ruessink
en de heer Nflland werd onder aanbieding
van een kleine attentie dank betuigd voor
al hetgeen zij voor de oudercommissie en de
school gedaan hebben.

De inning van gelden voor schoolreisjes, St.
Nikolaasfeest, kerstfeest, schoolfond en bij-
drage oudercommissie zal voortaan niet

}meer via school en schooljeugd geschieden,
waardoor het onderwijzend personeel van
veel rompslomp ontlast wordt, terwijl de
jeugd bovendien geen geld meer onder haar
hoede hoeft te nemen.

De ouders zullen nu een lijst ontvangen,
waarop zg zelf de gevraagde bedragen kun-
nen invullen. Het totale bedrag kan daar
in één of meer termijnen voor bepaalde da-
ta op de nieuw in te stellen bankrekening
van de penningmeesteresse van de ouder-
commissie overgemaakt worden.
Het hoofd der school de heer Brinkman gaf
hierna een uitvoerig overzicht van het
schoolgebeuren in het afgelopen jaar.

Na de pauze werden dia's vertoond, die tij-
dens de schoolreizen van alle klassen ge-
maakt waren, waardoor de ouders een beeld
kregen hoe en waar de jeugd vertoeft tij-
dens de traditionele reisjes hetgeen bijzon-
der in de smaak viel.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 vur «n

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 18-17 uur

Op 28 oktober a.s. zal er weer een openbare
raadsvergadering gehouden worden.
In deze vergadering zullen o.m. de volgende
onderwerpen aan de orde komen:

— Restauratie kasteel Vorden en bijgebou-
wen.

— Aankoop grond niet opstallen van de
fam. H. E. Gosseelink.

— Voorlopige vaststelling uitgaven open-
baar kleuteronderwijs over 1974.

— Voorlopige vaststelling uitgaven open-
baar lager onderwijs over 1974.

— Extra krediet ten behoeve van de open-
bare kleuterschool „het Kwetternest".

— Recht van opstal voetbalvereniging Vor-
den op een gedeelte van het gemeente-
lijk sportterrein.

— Intrekking raadsbesluit d.d. 30 septem-
ber 1975, nr. 12a, verkoop bouwterrein
aan de heer B. J. W. Koers.

I. De restauratie van kasteel Vorden en
bijgebouwen.
In zijn vergadering van 19 december 1973
besloot de raad van onze gemeente met al-
gemene instemming over te gaan tot aan-
koop van kasteel Vorden met de bijgebou-
wen en met de onder en naastliggende grond
voor een prijs van ƒ 200.000,— met de be-
doeling om in deze gebouwen, na restaura-
tie, het gemeentehuis te vestigen.
Dit besluit van de raad werd op 23 januari
1974 door het college van Gedeputeerde
Staten van Gelderland goedgekeurd.
Het kasteel Vorden is vooral door zijn his-
torische binding met het dorp Vorden een
wezeniyk onderdeel van het dorp geweest.
Ook uit castellogisch oogpunt, qua vorm
etc., is dit kasteel van bijzonder grote waar-

de. In ons land is het kasteel Vorden het
enige voorbeeld dat de typisch 16e eeuwse
opzet (winkelhaakvormige plattegrond en
ingang in de hoek) nagenoeg gaaf heeft
bewaard. Slechts over de landsgrenzen
vindt men vergelijkbare huizen in een zelfde
oorspronkelijke staat. Het kasteel Vorden
is zeer specifiek voor het Nederrijnse cul-
tuurgebied in de 16e eeuw.
Door de raad werd op 23 april 1974 een
krediet van ƒ46.000,— gevoteerd o.m.
voor het opmaken van schetsplannen voor
de restauratie en de verbouw en het treffen
van enkele noodvoorzieningen aan de ge-
bouwen. Aan Architektenbureau W. A. Hei-
neman b.v. te Velp werd het ontwerpen van
deze plannen opgedragen. Na het gereed-
komen van de tekeningen werden deze me-
dio 1975 gepresenteerd aan de regionale en
landelijke pers.
Eind september 1975 berichtte de minister
van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk
Werk, dat hfl het restauratie- en verbouw-
plan, zoals dit door Architektenbureau Hei-
neman werd ontworpen, aanvaardbaar
achtte. De bijna volledige conservering van
de laat 19e eeuwse vormgeving, de wijzi-
gingen en het herstel van de bruggen (res-
tauratie beekbrug en reconstructie kasteel-
brug) en de toegangen werden juist geacht.
Ook het autovrijhouden van het direkte
voorterrein van het kasteel werd van groot
belang geacht.

II. De kosten van restauratie en verbouw
kasteel en bijgebouwen.
De totale kosten van restauratie en ver-
bouw worden geraamd op ƒ 4.725.000,—. Dit
bedrag wordt gevormd door:
a. restauratie en verbouw van het kasteel

met bijgebouwen, inclusief architekten-
honorarium, historisch onderzoek, toe-
zicht adviseurskosten, bestratingen,
parkaanleg, straatverlichting, parkeer-
plaatsen, herstel bruggen, duikers en
sluisjes, aansluitkosten elektra, gas, wa-
terleiding, telefoon etc. ad ƒ 4.401.089,—;

b. kosten aankoop kasteel en noodvoorzie-
ningen ad ƒ 223.911,—;

c. renteverlies tijdens de bouw ƒ 100.000,—.
De bedragen genoemd onder a. t.m. c.
vormen tezamen de totale kostenraming.

III. Naar verwacht zal na aftrek van rflks-
en provinciaal subsidie nog een bedrag van
ƒ1.100.000,— ten laste van de gemeente
Vorden blijven. Uiteindelijk zal dit resulte-
ren in een budgettaire last voor de gemeen-
te van plm. ƒ85.000,—. (Het bedrag van
ƒ 1.100.000,— wordt verminderd met een
reeds voor restauratie en verbouw gereser-
veerd bedrag en de geraamde opbrengst
van het huidige gemeentehuis).
IV. Uit de begroting van de gemeente Vor-
den voor 1976 blijkt dat een bedrag van on-
geveer ƒ 541.000,— beschikbaar blijft voor
rente en afschrijving van kapitaalsuitgaven.

Hieruit blijkt dat de jaarlijkse last verbon-
den aan restauratie en verbouw van het
kasteel en de bijgebouwen de uitvoering van
overige urgente werken en werkzaamheden
niet zal belemmeren, terwijl ook belasting-
verhoging niet behoeft plaats te vinden.

Het spreekuur van de burgemeester zal niet
op 24 oktober a.s. doch op 23 oktober a.s.
van 10.00-12.00 uur plaatsvinden.

Wethouder Bogchelman donderdag 23 okto-
ber geen spreekuur.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
DERDE EN LAATSTE
NATOOBI-AVOND
De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg houdt deze week, donderdag 23 okto-
ber, de laatste van een drietal gespreks-
kringen over „Nairobi".
Daar in Nairobi (Afrika) vergadert binnen-
kort de assemblee van de Wereldraad van
Kerken. Ook op het „plaatseUjk vlak" moe-
ten en willen we daarmee bezig zfln.
De plaatselijke pastores leiden om de beurt
deze avonden. Deze week, donderdag, dus
de laatste avond. Plaats: De Voorde, Kerk-
straat 15. Iedereen is er zeer welkom.

IN ALLE KERKEN !
Op verzoek van en in overleg met de plaat-
selijke Raad van Kerken zal a.s. zondag-
morgen 26 oktober IN ALLE KERKEN in
Vorden en in de Kranenburg gepreekt wor-
den over en vanuit het thema van de ko-
mende assemblee te Nairobi: „CHRISTUS
BEVRIJDT EN VERENIGT".
De bijbelgedeelten worden door de voorgan-
gers samen gekozen en besproken. Ook zul-
len enkele liederen in alle kerkdiensten a.s.
zondag gezongen worden. Zo wordt er iets
zichtbaar en hoorbaar van de samenwer-
king van de kerken wereldwijd en dichtbij.
En de oecumene moet aan-de-basis ge-
stalte krijgen en zichtbaar worden.
De Raad van Kerken nodigt dan ook de ge-
meenteleden en de parochianen hartelijk uit
deel te nemen aan de eredienst op a.s. zon-
dag 26 oktober. De diensten zijn in de R.K.
kerk in de Kranenburg, in de Christus Ko-
ning kerk in Vorden, in de Hervormde
dorpskerk, in de Gereformeerde kerk en in
de Kapel de Wildenborch. (Zie de lijst van
de ka*Öiensten).

ZENDINGSAVOND
De Gemeentelijke Zendingscommissie van
de Hervormde kerk te Vorden belegt een
ZEN^^ÏGSAVOND op maandag 3 novem-
ber ^H?e Voorde (Kerkstraat 15). Dr. en
mevrOTw Srjsma (de classicale zendings-
arts) komt vertellen over zijn werk in Ka-
meroun. Dokter Sflsma heeft nu acht jaar
in Kameroun (Afrika) gewerkt. Hij laat
ook dia's zien.
Iedereen is hartelijk welkom op deze Zen-
dingsavond aan het begin van de na j aar s-
zendings-week.

BURGERLIJKE.
STAND \:

Ondertrouwd: B. H. Kreeftenberg en G. J.
H. Meenink; W. M. Voortman en W. E. van
Veldhuizen.

Burgemeester
Vunderink

Gedeputeerde Staten van Gelderland vinden
dat Vordens burgemeester mr. M. Vunde-
rink niet te kort is geschoten in de uitoefe-
ning van zijn functie. Dat delen ze mee in
antwoord op een vraag van de heer O.
Feitsma uit Doetinchem die lid van pro-
vinciale Staten is.

De heer Fietsma stelde 12 september schrif-
telijk vragen betreffende het functioneren
van de Vordense gemeenteraad. Hij vroeg
of GS er van op de hoogte waren dat de
gemeenteraadsfractie van de PvdA sinds 3
juli niet meer aan de gemeenteraadsverga-
deringen deelnam en hij wilde weten of het
niet tot de taak van de burgemeester be-
hoort om de gekozen volksvertegenwoordi-
gers zo goed mogelijk te laten functioneren
in deze raad. „Als deze vraag bevestigend
wordt beantwoord kan het college dan de
opvatting onderschreven dat de burgemees-
ter van Vorden tekort is geschoten bij de
uitoefening van zijn functie. Genoemde bur-
gemeester heeft namelijk tot op heden geen
enkel contact gezocht met de fractie van de
PvdA," aldus Feitsma.

In antwoord hierop delen GS o.a. mee dat
de heer Vunderink op 25 augustus een eer-
ste en op 16 september een tweede poging
hooft gedaan om de Party van de Arbeid
weer aan de gemeenteraadsvergaderingen
te doen deelnemen. Gelet op de bemoeiin-
gen van de burgemeester en op het resul-
taat daarvan, de fractie heeft besloten in
oktober terug te keren ba de raad, kunnen
w\j niet de opvatting onderschrijven dat hij
tekort is geschoten, aldus GS.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 26 oktober: 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink. Thema van Nairobi: Christus be-
vrijdt en verenigt.
Jeudgkerk in De Voorde: 10.00 uur
Tijdens de morgendienst in de Doprskerk is
er kinderoppas in De Voorde
Het lied van de week/van de zondag:
Gezang 401

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 26 oktober: 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal

GEREFORMEERDE KfcRK VORDEN
Zondag 26 oktober: 10.00 u. ds. J. B. Kuhle-
meier, bed. H. Doop. Kindernevendienst;
17.00 uur ds. W. v. d. Kooy van Lochem

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Steninga, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geUjk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1388 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond 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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER-SLAGERIJ
. SCHIJVEN

RUNDERLAPPEN

3 stuks

GEPANEERD
per 100 gram

500 gram

198
108
478

Malse riblappen 500 gram 588
SCHENKEL MET VEEL VLEES

500 gram 378
Heeft u onze nasi of bami uit eigen worstkeu-
ken al geproefd ? 500 gram nu 175

Vleeswaren
LEVER

GEKOOKTE HAM

KATENSPEK

BOERENMETWORST

Slagersleverworst

100 gram

150 gram

100 gram

150 gram

500 gram

79
129
109
129
198

ZONNETUIN*
SPRUITEN

HANDAPPELEN

SINAASAPPELEN

KOOLRAAP

MANDARIJNEN

500 gram

GOLDEN DELICIOUS
3 kilo

per net

net è 1 kilo

89

198

269

49

225

DIEPVRIES-VOORDEEL
BRAADKUIKEN 900 gram 369
Patates frites kilo van 240 nu 179

GRIJPZAK
30 stuks 298

Kipsaté per zakje van 230 voor 209
KIPPELEVERTJES 500 gram 250

Alles zolang de voorraad strekt

IX
ggggoo

Erwtensoep
EXTRA GEVULD

literblik

ROOKWORST

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 27 oktober

ZUURKOOL

ROOKWORST

Dinsdag 28 oktober

HUTSPOT

KLAPSTUK

Woensdag 29 oktober

RODE KOOL

RUNDERLAPPEN

500 gram

UIT EIGEN SLAGERIJ
500 gram

500 gram

500 gram

PANKLAAR
500 gram

MAGERE
500 gram

39

425

55
428

45
598

A&O GRAAG TOT
SPECIAAL STUNTVOORDEEL

ere melk
literfles

A&O Appelmoes
literblik

gram

ALL ZEEPPOEDER

Zeeppoeder
WASVERZACHTER

PRESTO

draagkarton

WITTE REUS
draagkarton

COMFORT
flacon van 499 voor

VOOR DE AFWAS
flacon van 120 nu

750

498
398
105

Allesreiniger AJAX
flacon van 378 voor

FA
298

229

^
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Tomatensoep
4-BORDENBLIK

van 135 voor

VOORDEEL SLIJTERIJ
FLORIJN
literfles van 13,30 voor

Citroen brandewijn %?%?*&

Bootz likeuren

Catz kruidenbitter

Sonnema Berenburg

Smirnoff Vodka

ALLE SMAKEN
van 10,15 voor

liter van 13,75 voor

fles van 14,95 voor

Zeiler Grafsch. Moezel

995

795

795

895

1095
1095

495

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK •

HAZELNOOTSTAM

BANKETSTAAF

van 365 voor

plm. 200 gram

318
215

Bloemen en Planten
SPINCHRYSANTEN

KERSTSTER

grote bos voor

PRACHT KAMERPLANT
nu

225
425

ZOETWAREN VOORDEEL
Speculaasbrokken P,li5>luks 89

149
295

98
139

EIERKOEKEN

AFTER EIGHT

IJscolinos
NIBB-ITT COCKTAIL

pak a 10 stuks

van 395 voor

per bakje

zak van 166 voor

SUPERVOORDEELTJES

Jus 'd orange
KRINGS 3 flessen van 267 voor 229
APPELSAP KRINGS

3 flessen 198

A&O

Halfv. koffiemelk
literfles van 162 voor 149
KOFFIEMELK BECEL

fles van 178 voor 159
ZURE HARING pof van 181 voor 169

Griekse perziken 1KQ
liferblik • \J \^

VLAAIVULLING JONKER FRIS div. smaken
van 198 voor 169

PINDAKAAS 4
CALVE
jampot van 224 voor 198

HALVITURE JAM
jt

BETUWE
per pot nu 185

FANCY PINK ZALM blik van 269 voor 229

Calvé chili - poesta 1QO
SCHASCHLIK OF BARBECUE-SAUS flacon v. 230 voor l \^ \J

SNELFILTERKOFFIE SM
g
B°m

vacuum 359

COIVÏBANO SHERRY van 595 voor 495

COMBANO SHERRY HOLLANDSE BOHELING
nu voor 475
ROOD, WIT OF ROSE
van 325 voor 289

MARTINI VERMOUTH WIT 475

Sandeman sherry ftQR
MED. DRY - CREAM OF SECO per fles \J \J \J

Nieuwétad 5
Vorden

Telefoon 1232

§^



Fruitbedrijf Medler

Ingrid Marie
Cox Orange
Goudreinet
Golden Delicious
Zoete appels
Hand- en stoof peren

elke zaterdag
verkoop van 9 tot 12 uur

Voor:

voordelige en goede
dameskonfekfie

naar:

KONFEK11EBEDRIJF

ILAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden
De zaak waar ze ook
maatkonfektie maken.
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1456

Te koop gevraagd:

kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2. Hengelo

tel 057R8-1637

UW FOTOGRAAF

voor bruids-, fami-
lie-, diner-reportages
familiefoto's aan
huis en ook in onze
studio's maken wij
moderne bruidsfoto's

Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775

Foto DolphijnVorden
telefoon 1313 b.g.g. 1286

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voor
loonzaagwerk

Houthandel
Berenfsen

Deldensebroek-
weg 16
Vorden

Tel. 05752-1429

Voor kinderkleding

modecentrum Teunissen Ruurlo
* Enorme sortering

* Modieuze kollektie

Steeds speciale aanbiedingen
Het modecentrum voor Ruurlo en om geving - VRIJDAGS KOOPAVOND

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

PROFIJT^
AANBIEDING

Droogrek
Dit enorme staande droogrek van To-
rnado, met een drooglengte van 26 meter
kunt u binnen en buiten gebruiken. Het
is inklapbaar en daardoor handig op te
bergen.

Prijs 62,50 nu 44,50

Waslijnautomaat
kunststof kassette aan de muur, waarin
5 uittrekbare nylon drooglijnen.

Uittrekbaar op iedere lengte tot 3.70 m.
Totale drooglengte 18.50 m met ekstra
beugel om er nog iets onder te hangen.
Ook van Tornado

Prijs 24,75 nu 18,75

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124]

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenaeweg 13 - Vorden • Telefoon 05752-1334

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:
Audi 80 GL 1973
Mercedes 280 S 1970
Renault R4 1971
Peugeot 104 1973
Opel Manta 1600 S 1972
Ford Taunus 1600 L 1973
Vauxhall 1973
Citroen 2CV 4 1971
Opel Rekord 1700 4-deurs 1970
Peugeot 504 1973
Peugeot 404 dec. 1970
Hanomag F 25 diesel
met zijruiten 1972
Peugeot 204 dec. 1969
Simca 1301 Special 1973
Taunus 1300 L coupé dec. 1970
Renault R 12 TL 1973

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.
Brengt u een dezer dagen eens een bezoek aan
onze nieuwe showroom.

EN TOCH ... IS

ONBETW'

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensoweg • Vorden - Telefoon 05752-1514

U HOEFT NIET IN DE KOU TE STAAN

wij hebben voorradig:

echte zeeduffel
140 breed, per meter / 29,50

ruitstof
met imitatie bontrug

En nog veel meer echte warme
jassenstof.

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden
Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten

engelo <gid.>
tel.O5753-1461

DANSEN
26 oktober

EXODUS

TEGER
Stationsstraat 18

Door de suksesvolle verkoop van
nieuwe Fiat automobielen:
Fiat 128 Sp. 4-drs. 13.000 km 1974
Fiat 128 2-drs. - 4-drs. 1972-73-74
Fiat 127 2-drs. 1972-73-74
Fiat Autobianchie Al 12 z.m. 1972
Fiat 500 rood, als nieuw 1973

RUURLO
Telefoon 05735-1426

Fiat 600 groen, 45.000 km 1972
VW kever 1500 1968
Simca 1000 - 1100 resp. 1969-70
Opel Kadett 1972
Audi 75 L 1970
Renault 4 met schade
Enkele auto's om op te knappen.

)nze showroom is vrijdags geopend tot 21.00 uur, zaterdags de gehele dag

Franse kaas
in Vorden?
Jawel!
De bekendste soorten Franse kaas vanaf
heden verkrijgbaar.

Ook een kaasplateau voor thuis verzorgen
wij voor u

VINOTHEEK
SMIT
VORDEN TELEFOON 05752-1391

HERFST - PLANTTIJD
Wij hebben voor u 'n ruim assortiment in coniferen,
heesters, hagen, heide, rozen, rhododendron, azalea
enz.

SPECIALE AANBIEDING:
een leuk BLAUW CONIFEERTJE, zolang de voor-
raad strekt, voor maar ƒ 2,—.
Alléén vrijdag en zaterdag partikuliere verkoop

BOOMKWEKERIJ - TUINCENTRUM

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26 - Vorden - Telefoon 05752-1464

DENK NU VAST AAN DE
Wij hebben voor u - voor het opknappen van uw

kamer - een kombinatie, werkelijk ongelooflijk.

LET OP:

kast wengé/wit
180 cm breed

bankstel 3-2-1

salontafel 1895,-

Mocht u meer behoefte hebben aan het opknappen

van uw slaapkamer, ook daarvoor hebben wij een

kombinatie-aanbieding. LET OP:

SLAAPKAMER
keuze uit 5 modellen

MATRAS

MATRASDEK

BEDBODEM

2 KUSSENS

Als u dan ook nog

GORDIJNEN
nodig heeft, maken wij die, tot en met woensdag 5
november

GRATIS
indien u voor méér dan ƒ 250,- aan gordijnstoffen
besteedt.

WEES ER SNEL BIJ,
WIE HET EERST KOMT, HET EERST MAALT

DISCOUNT CENTRUM RUURLO
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Liefdesbrieven inspireerden Vordenaar
Christiaan te Winkel
tot het schrijven van boeken . . .
Hoe komt men er toe om een boek te gaan schrijven. Is dit van te
voren gepland of komt het zomaar bij iemand op die van zichzelf
meent goed met een pen overweg te kunnen?
Christiaan te Winkel - voor zrn naaste omgeving Chris - sinds acht
jaar onderwijzer aan de Bijz. school aan Het Hoge en tegenwoordig
ook in Vorden woonachtig, moest toch wel diep nadenken om een
antwoord op deze vraag te kunnen geven. Wel een beetje verwon-
derlijk voor iemand die volgende maand zijn derde boek ten doop
gaat houden.

Ik hoop wel dat de mensen begrijpen wat ik
schrijf. Een bepaalde boodschap? Volstrekt
niet, mocht dat wel zo zijn dan is dat mee-
genomen. Ik pretendeer het niet."
Het thema geïsoleerd zijn" waarover Te
Winkel nogal graag placht te schreven, is
toch ook wel min of meer van toepassing
op zijn eigen levenswijze. Niet dat Ik mij
niet op mijn gemak zou voelen tussen veel
mensen, maar ik ben nu eenmaal graag al-
leen. Bovendien wanneer ik geconcentreerd
ben verdwijnt de omgeving om mij heen.

„Wel, ik heb nooit de idee gehad om te gaan
schrijven. Het is eigenlijk begonnen in mijn
militaire diensttijd. Ik had nog veel vrije
tyd en vulde die tijd op met het schrijven
van brieven." Echtgenote Erna die tijdens
het gesprek dat wij met Chris te Winkel
hadden, aandachtig meeluisterde, knikte
veelbetekenend.

Chris bepaalde zich niet alleen tot 't schrij-
ven van lefdesbrieven, aan wat nu zijn char-
mante echtgenote is, maar bleek bovendien
een man te zijn aan wie collega-militairen
gaarne hun hartsgeheimen toevertrouwden,
met andere woorden: „zeg, Chris, ik kan
het moeilijk op papier krijgen, maar wil jij
mfln meisje schrijven!"
Goed, Chris wilde zijn militaire vrienden
niet teleurstellen en schreef. Het gevolg
hiervan was dat Chris te Winkel bleef
schrijven. Enfin om een lang verhaal kort te
maken, veel geschreven brieven werden niet
verstuurd. Geleidelijk aan rijpte bij hem de
gedachte om daadwerkelijk te gaan schrij-
ven. Niet met de bedoeling om het ooit uit
te geven maar louter en alleen voor eigen
genoegen.

Uitgever enthousiast
Zo kwam Chris te Winkel tot het schrijven
van een verhaal, gedeeltelijk gebaseerd op
bepaalde dromen en gedeeltelijk op fantasie
berust. Een verhaal dat zich afspeelde na
een eventuele derde wereldoorlog, waarbij
jeugdherinneringen de boventoon voerden.
De geboortstreek (Winterswijk) speelde
hierbij een grote rol. Chris gaf aan dit ver-
haal de titel „De Grasbaan".

Echtgenote Erna (toen nog zyn verloofde)
las het verhaal en werd meteen enthousiast.
„Ik stuur het naar een uitgever," zo sprak
z ĵ. „Doe je best maar," zei Chris en schonk
verder geen aandacht aan de woorden van
zijn wederhelf t. Het manuscript werd opge-
stuurd, maar voorlopig nul op het request,
tot haar werd geadviseerd een literaire uit-
gever te benaderen.

Dit gebeurde en zie de uitgeversmaatschap-
pij „Querido" toonde zich zeer enthousiast.
In april 1972 kwam het boek, tot grote ver-
bazing van Chris zelf, uit. „Het gevolg hier-
van was wel dat ik tot mezelf zei „door-
gaan", mede doordat ik enorm door de uit-
gever en door mijn vrouw werd gestimu-
leerd. Wel ging het schrijven mij meer moei-
te kosten omdat ik voor mij zelf kritischer
werd en ik wist dat het geschrevene uitge-
geven zou worden."
Het liet Te Winkel er niet van weerhouden
een boek te schrijven over iemand die zich
op een bijzondere manier probeert waar te
maken en dan grandioos afgaat. Een soort
liefdes-verhaal zonder happy-end. De titel
„Mfl dorst". „Over dit boek was ik zelf niet
erg enthousiast. Het moest in een te ge-
forceerd tempo worden geschreven, omdat
het eind 1973 bfl de uitgever moest zijn.
Vrijwel de gehele zomervakantie heb ik er-
aan opgeofferd. De uitgever was wel en-
thousiast en dacht ik bij mijzelf: het zit wel
goed."

Mensen
verkeren in een isolement

Chris te Winkel liet het niet bij deze ge-
dachte, maar schreef vrolijk verder. Zo zal
volgende maand de verhalenbundel „Va-
cuüm verpakt" op de markt verschenen. In
feite drie verhalen. „Opmerkelijk is," aldus
Te Winkel, „dat al deze verhalen betrek-
king hebben op het isolement waarin de

mens verkeert. Dat viel me in feite pas op
toen het boek klaar was

Eén verhaal is getiteld „Polonaise" en gaat
over stropers. In 1972 heb ik dit al geschre-
ven en het thema kon ik nu nog best ge-
bruiken, want van herschrijven hou ik niet.
Geen „herstelwerkzaamheden" dan maar
liever de prullemand in.

Het tweede verhaal in deze bundel „Mohr
niet" gaat over iemand die dacht dat hij
een vriend had, maar toch uiteindelijk al-
leen overbleef. „Een verhaal met een beet-
je sadistisch trekje," zoals de schrijver zegt.
Het derde verhaal uit de bundel is getiteld
„Inpakken" en gaat over een man die long-
kanker heeft en nog maar enkele weken
heeft te leven. Hjj ontvlucht het ziekenhuis
om nog één keer de „ronde" door het dorp
te maken en sterft dan uiteindelijk in zijn
eigen huis.

Geen pessimist
De inhoud van zijn boeken doet vermoeden
dat Chris te Winkel als een pessimist door
het leven gaat. „Dat moet ik ontkennen, ik
ben niet pessimistisch maar realistisch. Ik
schrijf over dingen die voor mij van belang
zijn. Wat mg enorm bezig houdt is het ge-
ïsoleerd zijn van de mensen. Zelf ben ik een
argeloos mens, ik vertrouw iedereen met als
gevolg dat ik nog wel eens ergens intuimel.

„Daar kan ik over meepraten," zegt echtge-
note Erna met een lachje.
Behalve van de beroepscritici hoort Chris te
Winkel weinig of niets van zijn naaste om-
geving over zijn boeken. „De meesten weten
niet hoe ze er mee aan moeten. Er zijn wei-
nig mensen die domweg zeggen wat ze den-
ken. Of dit een bepaalde schroom is, ik weet
het niet. Zelf praat ik er niet over."

Geen beroeps
Om ooit van zijn hobby zijn beroep te ma-
ken ziet Chris te Winkel niet zitten. „Ge-
woon voor de lol doen en deze hobby kost
geen geld. Bovendien wanneer je voor je
boterham schrijft moet je wil je een groot
publiek bereiken, commercieel gaan schrij-
ven. En daar hou ik niet van."
Favoriete schrijver van hem zijn de Ameri-
kaan Hemmingway vanwege zijn realisti-
sche kijk op het leven en wat de Nederland-
se auteurs betreft Gerard van 't Reve. „Niet
enthousiast over de inhoud van zijn boeken,
maar de manier waarop hij schrijft," zo zegt
Te Winkel.
In tegenstelling tot zijn „serieuze boeken"
blijkt Te Winkel de wereld ook wel van de
plezierige kant te kunnen bekijken. Behalve
de hobby schrijven mag lüj graag achter de
piano kruipen of op zyn gitaar of viool spe-
len. „In elk geval wel lichte muziek," zo
zegt Te Winkel, die vroeger ooit nog eens
deel uitmaakte van een dansorkest.

Jong Gelre Vorden

bestuurstaken
Tijdens de jaarvergadering van Jong Gelre
werden de verschillende bestuursfunkties
verdeeld. Het bestuur ziet er thans als volgt
uit: voorzitter Dick Regeling; secretaresse
Ans Ruesink; penningmeesteresse Johanna
Berenpas; aangevuld met de leden Willy
Obbink, Peter van Asselt, Henk Hukker,
Wim Silvold en Gerrit Rossel.
Het programma voor de komende winter
werd als volgt vastgesteld: vrijdag 21 en
zaterdag 22 november feestavond in zaal
Schoenaker, waar het toneelstuk Romance
rond artikel 17 zal worden opgevoerd door
leden van Jong Gelre. Zaterdagsavonds kan
er na afloop een dansje worden gemaakt
m.m.v. Cannon Ball uit Doetinchem. Dit
orkest zal eveneens meewerken aan het
Nieuwjaarsfeest op zaterdag 3 januari in
zaal Smit.
In februari zet Jong Gelre een feestneus op
en trekt het naar het carnavaleske zuiden
des lands om zich aldaar In het feestgewoel
te storten. Wel of geen ijs, in de winter zal
ook geschaatst worden en wel bij „warm"

weer op de kunstijsbaan in Deventer. De
Ring Berkelstreek is voornemens een uit-
wisseling te organiseren met een Engelse
groep.
Binnenkort zal gestart worden met een cur-
sus Veeverloskunde en een kookcursus. Op
30 oktober organiseert de Ring een sport-
en spelavond in de Exelse Molen. De pro-
vinciale najaarsvergadering wordt gehou-
den zaterdag l november in De Klok te
Dieren.

Ingezonden
(bulten verantwoordelijkheid der redactie)

DE OMGEKEERDE WERELD

Het artikel van het rouwcentrum van vori-
ge week doet mij in de pen klimmen.
Geachte redaktie, ik verzoek u ruimte in
Contact. U gebruikt nu toch meer kolom-
men voor ons lijfblad van Vorden, dus hoop
ik, dat een plaatsje gevonden wordt.
Ik ben een bewoner van het buitengebied
— van het platteland — zoals wij zelf zeg-
gen. Waarom zou die aula niet bü de Alge-
mene Begraafplaats kunnen komen? Dat is

toch mooi buitengebied? Wij plattelanders
zullen daar geen last van hebben, wel ge-
mak.
Het wordt een fijne bedoening hier in Vor-
den. Het gemeentehuis moet naar het plat-
teland — geen CDA-fractie die daartegen
protesteert — maar een rouwcentrum moet
in het dorp — daar staat men beslist op.
Wij boeren zouden zeggen, de koeien in het
kippenhoek, de kippen in de bedstee en de
vrouw in de koestal!
Boeren leert dit van de CDA. U moet zich
aanpassen! Met dank voor de ruimte,

Jaap Korenblek,
Baakseweg 14,
buurtschap Hackfort

Euregio-opstellen
komen binnen
Halverwegen de inzendtermijn van de op-
stelwedstrijd, georganiseerd door de Eure-
gio-Mozer kommissie, beginnen de eerste
opstellen binnen te komen.
De inzenders zijn ingedeeld in twee leef-
tijdsgroepen: 10 tot en met 14 jaar en 15
tot en met 19 jaar. Er is keuze uit de on-
derwerpen: Het nut van Euregio, het gebied

Euregio, een uitstapje over de grens, de
grens en wat valt je op in het andere land.
De inzendingen komen binnen op drie adres-
sen: de K. G. Rhein-Ems in Rheine, de Be-
langengemeenschap Twente Oost Gelder-
land in Enschede en de Stichting Streekbe-
langen Oost Gelderland in Doetinchem. Vele
scholen vroegen bfl deze drie Euregio-secre-
tariaten al informatiemateriaal aan ten be-
hoeve van de leerlingen.
Na de inzendtermijn, die tot en met 31 ok-
tober loopt zullen de opstellen worden be-
oordeeld door een jury bestaande uit de he-

ren Laute (Voorlichting Stad Bocholt), Ap-
pelbauw (Grafschaf ter Nachrichten in
Nordhorn), Bohn (West Deutscher Rund-
funk in Munster), Krosenbrink (RONO in
Enschede), Bilderbeek (Tubantia in Ensche-
de), mevrouw Rake (weekblad Libelle) en
Heitling (publicist in Harfsen).

De winnaars staan prijzen te wachten va-
riërend van jeugdherbergvakanties in het
andere land, tot paspoorten, boekenbonnen
en bezoeken aan evenementen over de grens
binnen het Euregiogebied.

Fraktie Partij van de Arbeid: „Laat het
gemeentehuis voortbestaan in zijn hui-
dige bestemming en zoek andere
oplossing voor kasteel Vorden"
„Teruggekomen op een eerder genomen be-
slissing is niet aangenaam maar beslist
geen schande. Laat het gemeentehuis voort-
bestaan in z\jn huidige bestemming (van
een noodsituatie is pertinent geen sprake)
en tracht voor de restaurantie van het kas-
teel Vorden een andere oplossing te vinden
(moeilijk maar niet uitgesloten)".

Dit schrgft de fraktie van de Partij van de
Arbeid te Vorden in een open brief aan de
raad. „Het is beter thans een eenmalig ver-
lies te nemen dan 50 jaar met een financiële
last te zitten die onze krachten verre te
boven gaan en die gevaren inhoudt voor
andere gemeenschapsvoorzieningen (denk
aan een mogelijke uitbreiding van het ge-
meentelijk sportcomplex, denk aan een be-
hoorlijk - en door de bevolking „geaccep-
teerd" - dorpscentrum, denk aan de wegen-
verbetering, er dreigen hier werkelijk on-
verantwoorde situaties te ontstaan, denk
aan de konsekwenties van de rekonstruktie
van onze dorpskern, indien het komplan
eenmaal tot uitvoering komt en zo zijn er
nog wel meer wensen).

Ons voorstel komt op een tijdstip dat het
wel laat is, maar nog niet te laat. Het voor-
stel is niet ingegeven door party-politieke
prestige overwegingen, maar door de op-
rechte zorg voor het wel en wee van de ge-
meente. Uit het voorgaande vloeit voort, zo
gaat de PvdA in haar brief verder, dat wij
afwijzend moeten staan ten opzichte van
het plan 't huidige gemeentehuis tot dorps-
centrum te bestemmen.

r<*^^/De ird!BP/an het lot wil, dat de Stichting
Dorpscentrum, met zoveel enthousiasme ge-
lanceerd, juist geboren is uit onvrede met
„verbouwde gebouwen" en door middel van
nieuwbouw eindelijk eens een eind wilde

maken aan het voortdurende „gemodder"
met deze voor de gemeenschap zo belang-
rijke zaak.
In plaats van een duur avontuur met het
kasteel, zagen wij het geld liever besteed
aan een aan de eisen des tijds aangepast
dorpscentrum en zeer waarschijnlijk zouden
we daarbij nog veel geld overhouden voor
andere zaken. Als we werkelijk willen is
ook de plaats voor zo'n centrum geen on-
overkomelijk probleem (achter Eskes,
eventueel Brinkerhof).

Maar aan dat werkelijk willen ontbreekt
hee, omdat In het geheel van voornemens
niet het dorpscentrum maar het kasteel
centraal staat; het dorpscentrum is slechts
een afgeleide. Dacht men werkelijk dat de
Vordenaren veel enthousiasme konden op-
brengen voor een verbouwd gemeentehuis?
En /onder enthousiasme vanuit de bevol-
king-, is het dorpscentrum een - o;>k finan-
cieel - hachelijke /.aak.

De fraktie van de PvdA is tot het schrijven
van deze brief gekomen omdat zij het niet
eens is met de berekening van B. en W. in-
zake de jaarlijkse kapitaalslasten van het
kasteel. B. en W. ramen deze jaarlijkse kos-
ten op rond één ton, terwijl de PvdA meent
dat het bedrag hoger dan 180.000 gulden
zal komen te liggen. (Een restauratietrjd
van 1% a 2 jaar lijkt ons gewoon kort,
over een aantal zaken, riolering, wegen-
aanleg etc. bestaat nog grote onzekerheid).

Daarnaast komen nog de andere erploitatie-
lasten, zoals onderhoud en verwarming, die
hoger zullen zijn dan de huidige kosten. Dat
uitbreiding van het aantal huwelijksvoltrek-
kingen ons aanmerkelijk soulaas kan ver-
lenen, lykt illusoir, aldus meent de fraktie
van de PvdA.

Voetbal
VORDEN EN JUVENTUS
DEELDEN DE PUNTEN 1-1
In een wedstrijd die de aanwezige toeschou-
wers nauwelijks of niet geboeid zal hebben
speelden Vorden en Juventus met 1-1 tegen
elkaar gelijk. Een juiste uitslag omdat Vor-
den voor de rust iets meer in haar mars
had, terwijl na de thee de bezoekers elkaar
iets beter konden vinden.

Vorden stratte zoals te doen gebruikelijk in
thuiswedstrijden met een offensief, dat al
snel in een 1-0 voorsprong leidde door een
doelpunt van Bertus Nijenhuis na een goed
genomen hoekschop van Gerrit Wentink.
Trouwens deze Wentink was bij de thuis-
club één van de weinige spelers die deze
middag voor een voldoende in aanmerking
kwam.
Na dit openingsdoelpunt bleef Vorden welis-
waar domineren doch echt gevaarlijk van
opzet waren de aanvallen niet. Hetzelfde
geldt voor Juventus, waar Kees te Heus in
z'n eentje tegen de Vordense defensie op-
bokste omdat zijn medespelers om onduide-
lijke redenen zich vaak ver lieten terug-
zakken. Naarmate het rustsignaal in zicht
kwam daalde het spelpeil bij beide ploegen
zeer.
Deze tendens zette zich in de tweede helft
voort. Nu waren de ploegen volkomen aan
elkaar gewaagd waarbij de beste kansen op
rekening van Juventus konden worden ge-
schreven. Een slordigheidje in de achterste
lijn bij Vorden bood J. Beyer de kans om de
balans in evenwicht te brengen 1-1. Vorden
had hierna geluk dat Ernst te Veldhuis zich
goed op de doellrjn had opgesteld toen doel-
man Meyer na een inzet van Te Heus reeds
was gepasseerd.
Deze zelfde Kees te Heus kreeg een paar
minuten later een dot van een kans toen hij
alleen voor doel verscheen. Hij schoot ech-
ter enkele meters naast. Vorden dat het in
de tweede helft een paar maal met ,,lange
ballen" probeerde, had weinig in te brengen
tegen Egbert van Gessel, die als aanvoerder
een uitstekende wedstrijd speelde. Een paar
maal greep hij bij „paniekerige" situaties
voor het Juventus doel, op koelbloedige wij-
ze in, terwijl verder doelman Besselink
(normaal veldspeler bij Juventus) zich een
betrouwbare sluitpost toonde. Het bleef zo-
doende 1-1.

SP. DIEBEN 1-SV RATTI l (afd. zat.)
SV Ratti vertrok met enige optimistische
stemming naar Dieren, want tegen een laag

geklasseerd elftal moet wel een overwin-
ning te behalen zijn. Maar al snel kwam
men er achter dat dit niet het geval was.
Want door het harde en ruwe spel van Die-
ren kwam Ratti niet aan het voetballen toe.
En werden dan ook tegen de muur gezet.
Na 5 minuten spelen was het dan ook al
raak. Met een hard schot in de bovenhoek
was Ebbink kansloos: 1-0.
Ratti kon geen greep op het spel krijgen en
kwamen zelfs met 2-0 achter te staan. Won-
der boven wonder kwamen wij de eerste
helft zonder blessures door. Toch moest de
wedstrijd enkele minuten onderbroken wor-
den in verband met een blessure van doel-
man Ebbink die te hard was aangevallen
door een speler van Dieren.

De tweede speelhelft waren enkele spelers
van plaats verwisseld. Zo kwam J. Dijkman
weer op zijn oude plaats terecht als links-
buiten en werd P. Biielawski naar het mid-
denveld gehaald. Dit was een grote verbe-
tering, want direkt kreeg J. Dijkman mooie
kansen om te scoren, maar het vizier stond
niet goed gericht.
Ratti ging beter spelen en nu was het Die-
ren die tegen de muur werd gedrukt. Ratti
mocht een vrije schop van zo'n 25 meter af-
stand nemen. Deze werd met een hard schot
door W. Stokkink omgezet in een doelpunt:
2-1. Dit snelle doelpunt gaf aanleiding om
goed door te gaan en Ratti bleef jagen op
het doel van Deren. Er werden goede aan-
valeln opgebouwd maar er werd slordig met
de kansen omgesprongen. Na plm. 20 minu-
ten werd J. Romer aangespeeld die door zijn
enorme snelheid recht op het doel van Die-
ren afging en beheerst scoorde: 2-2.
Daarna werd de aandacht gelegd op de ver-
dediging, want met deze stand was Ratti
goed tevreden. De spelers H. Eggink en W.
Berenpas moesten nog vervangen worden
in het veld kwamen daarvoor W. Wiegerink
en J. KI. Geltink.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: Sp. Dieren-SV Rat-
ti 2-2; SV Ratti 2-CJV-ers 4 1-1; SV Ratti
3-Sp. Eefde 5 4-1; CJV-ers 9-SV Ratti 4 4-0.

Uitslagen afd. zondag: Vorden-Juventus 1-
1; Winterswijk 2-Vorden 2 2-0; Be Quick 4-
Vorden 3 2-5; Vorden 4-De Hoven 4 2-1;
Vorden 5-Dier. Boys 4 1-1; Vorden 7-Steen-
deren 5 5-2; Zntphen al-Vorden al 4-0.

Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-FC
Nieuwland 1; Helios 3-SV Ratti 2; Almen 3
-SV Ratti 3; SV Ratti 4 vrij.

Programma zondag: Columbia- Vorden;
Vorden 2-Pax 2; Vorden 3-Voorst 3; Sp.
Dieren 3-Vorden 4; Vorden 5-Oeken 4; Ju-
ventus 3-Vorden 6; Sp. Brummen 7-Vorden
7; Ratti 1-SHE 1.



VIVO
Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

vakkundig afgesneden en de beste voorlichting)

KEURSLAGER
9n g oei e slager

Donderdag: HaiTllappen

Vrijdag: Verse WQrst

Zaterdag: gChllltZelS

£e
g
k?

hele Nasi of bami

Varkensrollade fî ,^

Runderrollade 5
M

0̂ mAGER

MALS
500 gram

500 gram

GEPANEERD
3 stuks

volop voorradig
500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

TONGEWORST
150 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram

Maandag: KOOKWORST
200 gram

Dinsdag: BAKBLOEDWORST
4 plakken

Maandag Tartaar
en dinsdag: 3 stuks

Woensdag: rjCUAkTDAfi 50° 9ram 25°v^tn^rv i L/**va 1000 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman^ VELE SOORTEN
BROOD. Wordt gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam

Tompoezen
van 365 voor

4 stuks van 250 voor

318
225

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT

HAGELWIT
per stuk

Golden Delicious c
F
a
RA

2
N£f0

Bloemkool

Chiquita bananen heel kilo nu slechh

Wasflben
Maandag en dinsdag:

Stoojprei
Woensdag:

Rode kool

500 gram

heel kilo

GESNEDEN
500 gram

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week GROTE BOS CHRYSANTEN nu slechts

Wasverzachter
SOFTLAN norm. prijs 495
nu bij ons per flacon slechts

VIVO APPELSAPof JUS d'ORANGE
0,6 liter van 79 voor

SIEBRAND PIKEURTJE
per tles van 325 voor

Vivo chips
NATUREL OF PAPRIKA
per baal van 89 voor

CALVE PINDAKAAS
1/1 liter van 224 voor

SLANKY SMEERKAAS 20+
per kuipje van 93 voor

ZWAN PATE 3 smaken
norm. pr. 55 p. kuipje bij ons 2 v.

ZUIVEL-AFDELING
Volle melk
1/1 liter per pak

Magere yoghurt
1/1 liter

Slagroom
1/4 liter

DIEPVRIES
Iglo vissticks
10 stuks

Spinazie
450 gram

Gehaktballen
ANTON HUNINK
blik a 4 stuks nu slechts

RODE ZALM IN BUK
nu slechts

PANNEKOEKMIX SPECIAAL
KOOPMANS - van 107 voor

BARONIE - MELK OF PUUR
nu slechts

REMIA FRIETSAUS
1000 gram van 397 voor

HONIG GROENTESOEP
per pak van 97 voor

SAN FRANCISCO BISCUITS
van Verkade - van 159 voor

CALVE SLAOLIE 625 cc
normale prijs 305 - bij ons 245
Deze aanbiedingen zijn geldig t.m. 1 november a.s.

Bij aankoop van boodschappen
ter waarde van 25,- een pracht ROOMBOTERLETTER



Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus die
wij bij ons 50-jarig huwe-
lijksfeest mochten ont-
vangen, om nooit te ver-
geten, zeggen wij u allen
heel, heel hartelijk dank.

G. J. van Til
G. J. van Til-Jansen

Vierakker, oktober 1975
Koekoekstraat 15

Gaarne willen wij allen,
die op welke wijze dan
ook, ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt, heel hartelijk
dank zeggen voor de vele
felicitaties, bloemen en
geschenken.

H. G. Albers
D. J. Albers-Weenk

Vorden, oktober 1975
Margrietlaan 23

Voor de vele blijken van
belangstelling na het
overlijden van onze innig
geliefde vader, groot- en
overgrootvader

Herman Alberfus
Sfeenblik

zeggen wij aan familie,
buren en kennissen onze
hartelijke dank.

Namens de familie:
H. Steenblik

Vorden, oktober 1975
Hackfortselaan 4

Te koop: l ha knollen,
ook in 2 gedeelten. Gun-
ning voorbeh. Briefjes in-
leveren voor maandag 27
oktober 20.00 uur. J. Be-
renpas, Mosselseweg 5,
Vorden.

Gratis af te halen: kip-
pemest. Pluimveebedrijf
Boggelaar, de Boggelaar
3, Warnsveld, tel. 05752-
1919.

Keramiste Will Colen-
brander zoekt iemand die
haar gedurende de win-
termaanden één morgen
per week met huishoude-
lijk werk wil komen hel-
pen. Vorden, tel. 2297

Te huur aangeb.: in het
dorp. vrijstaande gestof-
feerde woning voor plm.
2 janr. Inl. tel. 2176.

Gevraagd: hulp in de
huishouding voor één
ochtend per week. Tel.
2101, na 18.00 uur.

Tonge henne-eieren te
koop bij Assink, Vorden-
sebosweg 7, Vorden.

Te koop aangeboden:
kinderwagen en wandel-
wagenbak, bekroond
moHel en ronde box. Tel.
2297.

Te koop: l ha knollen.
Briefjes in te leveren tot
zaterdag 25 oktober 2 u.
Pelgrum, Hamminkweg
4, Delden.

Te koop: vierdels van 'n
slachtpink. H. Gal, Enze-
rinckweg 4, Vorden.

Aangeboden: 75 nieuwe
dakpannen a ƒ l,— per
stuk. Van Burk, Beatrix-
laan 14.

Te koop: tuinbank m.o.w.
kinderledikant, grasma-
chine klein, petroleum-
stel, gietijzer 4 p., boor-
machine, groot. Almense-
weg 35, Vorden.

Denkt u aan de

verkoopmiddag
van de Welfare

m De Wehme op
woensdag 29 oktober a.s.
van 15-21 uur?

Te koop: l ha stoppel-
knollen. J. W. Oortgiesen
Ruurloseweg 113, Vor-
den.

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

In plaats van kaarten

HENK KLUMPENHOUWER

en

JOKE HIDDINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal
plaatsvinden op vrijdag 31 oktober a.s.
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Lochem.
De kerkelijke bevestiging om 14.00 uur
in de Gereformeerde Kerk te Lochem
door ds. Kuhlemeyer.

oktober 1975
Vorden, Schoolhuisweg l
Lochem, Vordensebinnenweg 3

Dag-adres:
Café-Restaurant De Exelse Molen
te Exel
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 17.00 uur.

Toekomstig adres:
Vordensebinnenweg 5, Lochem

De Welfare van het
Ned. Rode Kruis afd. Vorden

houdt op

woensdag 29 oktober a.s.
van 15-21 uur een

verkoopmiddag
in de Wehme

KOMT U OOK?

Welfare, afd. Vorden

AANGEBODEN

diverse merken RIJWIELEN

waaronder Empo, Gazelle, Union-
fabr. afkomstig uit de verhuur
van deze zomer, tevens ook enkele
meisjesfietsen, 7-10 jaar. Nieuwe
jongensfietsen, 7-10 jaar, ƒ 130,—

Tijdelijke aanbieding:

nieuwe ds. of hr. fietsen in krat
ƒ 199,50.
l gebruikte Puch brommer,
l nieuwe Puch skylark, speciale
winterprijs. Enkele overjarige
kinderfietsen. Alles bij

FIETSENBEDRIJF

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 85 - Vorden - Telefoon 1256

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

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Dames trotteur.
Mode voor

weinig geld.
Echt leder!

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

van 20

den haagdaar woont een graaf
zijn zoon heet jantje,.

zo begint één van dé elf verhalen uit het kado-boekje
' Verhalen uit Monumentenland'. Het ligt voor onze jonge
spaarders klaar bij de Rabobank, helemaal gratis!
Zolang de voorraad strekt. Zo hebben

we in de Spaarweek voor
al onze eigen spaarders een
kadootje. En voor iedereen
die dan bij de Rabobank
begint te sparen/

Rabobank S
geld en goede raad

m 8481

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Telefoon 05735-1438

ook voor

TOTALE INTE||EUR-
VERZORGING
KEUZE UIT MEER DAN 200 GORDIJN-
STALEN, TAPIJTEN EN VÜERBEDEKKING

LUXAFLEX EN ANDERE ZONWERINGEN

49,50KAMERBREED TAPIJT
sfeed op voorraad vanaf

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop maandag 27 oktober

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
ste*ksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, /eer geschikt voor melkmachines enz.

FA W, VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Op donderdag 30 oktober a.s.

OPENEN
wij onze verbouwde zaak

Ook u stellen wij gaarne vooraf

in de gelegenheid ons bedrijf te

bezichtigen en wel op woensdag

29 oktober 's avonds van 19.00

tot 21.00 uur.

Hoogachtend,

Fam. A. J. W. MEMELINK

Borculo, oktober 1975
Steenstraat l

JofeleJopper
Warme jongens
jopper met han-
dige steekzakken
en rits. f 69,-
Stoere col-trui
f 17,90

Fortex kollektie - de Trend in mode



De nieuwe kollekties van

* TRIUMPH

* WALAen
* SCHIESSER
KORSELETS, BEHA'S, PANTIES, GAINES

EN NACHTKLEDING

kunt u zien en passen bij

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

SPEKLAPPEN
500 gram

VARKENSLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

SLAVINKEN
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

Voor de boterham

218
498
468
428
498
425
195
255

150 gram TONGWORST
A r- r% m*m~ m* w**m m * • ^m mm tf*

l M? W ^4 l VI l l l • ^̂  • ^ ̂ ^ T T ^̂  •» •

150 gram PEKELVLEESi jv yram rcivci.Ti.ccj

150 gram BOTERHAMWORST
nrn ! .. iff\r\is\Ltr\ncir
l ^>\j yi uiii w^^ • h*r%i i**i'i TT

250 gram KOOKWORST
.* r~ f\ W* **. IVBfe V"k. mm. m V*^* A

^JU yram i\wv/r\ YY witj i

150 gram BOERENMETWORST

1,34
1,48
1,19
1,98
1,34

Slagerg Vlogman
Nieuwstad - Vorden - Telet. 1321

r MANTE-VULA

En de inrichting? Modern, afgestemd op het lichte
en levendig wonen. Met veel kleur en fleur voor

zonnig woonplezier. Of met
groot komfort vertaald in goed en gedegen klassjek.

Kies maar,naar eigen eisen en inzichten.
Goed advies is onze specialiteit.

| En wij maken van uw buiten een 'binnenhuis*
met persoonlijkheid en karakter.

inter-styte

WIM POLMAN b.v.
VORDEN, Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

aanbieding

Moderne 3-delige

stollen-
wand

praktische indeling, totaalbreedte

Speciale

270 cm nu voor

f 650,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

n——^•
aat uw auto gratis

op roest kontroleren!

Unieke garantie van
5 jaar tegen roesten van binnenuit

maak gebruik van deze service ter gelegenheid van de opening van het

Dinitrol-station

W. B. KURZ
Industrieweg 5 - Vorden - Telefoon 1649

OP ZATERDAG 25 OKTOBER

u kunt zelf zien hoe de DiyffROL-specialist uw nieuwe or gebruikte auto met behulp van
speciale apparatuur op d^fenwezigheid van roest inspekteert.
na de kontrole krijgt u van hem een bevindingsrapport te uwer beoordeling.

«aar er is nog meer.
der het genot van een kopje koffie

kijkt u naar een interessante voorlichtingsfilm.

ook aan uw kinderen is gedacht.
voor hen ligt een leuke verrassing klaar.

u ontvangt een aantrekkelijk geschenk
als u gelijk een afspraak maakt
voor een anti-roestbehandeling.

en u weet het: DINITROL voorkomt niet alleen roest maar stopt het ook als het al begonnen is.
DINITROL anti-roest, l W. B. KURZ
het onmisbare accessoire voor uw auto. Industrieweg 5 - Vorden - Tel. 1649

Contact
graag
gelezen

Nato jacks
Spijkerbroeken
Mutsen
Sjaals
Wanten

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltrtffendi

Zutphenseweg — Vorden

Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen
Vorden

KONTRIBUTIE 1975/1976
Hierbij vestigen wij er uw aan-
dacht op, dat u de kontributie
1975/1976 tot en met
30 november 1975 per giro
kunt betalen op gironummer
1164155 t.n.v. penningmeester
Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen Vorden.

Na deze datum wordt het kontri-
butiebedrag verhoogd met ƒ l,—
inkassokosten.

Voor het jaar 1975/1976 bedraagt het lid-
maatschap: echtpaar ƒ 13,50, gewoon lid
ƒ 9,50 en jeugdlid f 4,75 per jaar.

Huishoudprodukten
Op ons Sorbo-magazijn hebben wij
verpakkingswerkzaamheden plaats v
enkele

voor
voor

leeftijd vanaf 16 jaar;

alsmede voor enkele

GEHUWDE DAMES

Tevens vragen wij een

GEHUWDE DAME
voor enkele avonden per week voor het
schoonhouden van ons kantoor.

SORBO NEDERLAND
Nieuwstad 2, Vorden - Telefonische informatie 05752-1773 afd. personeelszaken
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DEELNAME BOSLOOP TRIMKLUB TELEURSTELLEND

De trimclub in Vorden
die de afgelopen week 't
eerste lustrum herdacht
meende dit feit te moe-
ten vieren met het orga-
niseren van een bosloop,
welke zaterdagmiddag
werd gehouden.

De organisatoren die een
aantrekkelijk parcours
hadden uitgezet, waren
hevig teleurgesteld door
het geringe aantal deel-
nemers. „De verenigin-
gen in Vorden hebben
ons behoorlijk in de kou
laten staan (18 personen
deden mee). We laten
ons echter niet ontmoe-
digen en gaan vrolijk
door," aldus vertelde ons
de leider van de trimclub
de heer J. M. Strijd. Bij
de jeugd die l kilometer
diende af te leggen wa-
ren 16 kinderen van de
partij.

S ® P
POWWEUW*

Paardesport
SUCCESSEN VOOR LEDEN VAN DE
LB DE GRAAFSCHAP
Op de j.l. zaterdag gehouden samengestelde
wedstrijd te Ruurlo werden door de leden
van de LR De Graafschap de volgende suc-
cessen behaald: Gërrit Wunderink met Ex-
cellent Ie prijs in dressuur en werd tevens
Ie samengesteld; Peter Hollander met Me-
teoor 2e prijs dressuur en 3e samengesteld;
Bert Wagenvoort met Lightfeet 6e prijs
dressuur en 13e samengesteld.
Op de j.l. zaterdag gehouden samengestelde
wedstrijd voor pony's te Neede behaalden
de volgende combinaties goede resultaten:
in de dressuur Ellie Kuipers met Precord
Richard Ie prijs; Henny Steeman met
Bruintje 3e prijs; Wim Lenselink met Sil-
vius 3e prijs.

FILMAVOND MOTORCLUB
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
Tijdens het zilveren jubileum, dit voorjaar,
werd het bestuur van De Graaf schaprijders
door automobielbedrrjf Kuipers een film-
avond aangeboden. Dinsdag 28 oktober zul-
len in zaal Smit derhalve films vertoond
worden van de fa. v. Veen-Kreidler en het
Wankel motorproject.
Behalve films over het wereldkampioen-
schap 50 cc in 1973 teon Jan de Vries we-
reldkampioen werd en het kampioenschap
van vorig jaar (kampioen Angel Nieto)
zullen meerdere auto- en motorfilms ver-
toond worden. De toegang is gratis.

Dammen
ONDERIINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
H. Aalderink-A. Abbink l—1; H. Brinke-
rink-A. Graaskamp 0—2; H. Aalderink-C.
van Oei O—2; A. Berends-C. van Oei 2—0;
N. de Klerk-T. Gille O—2; E. Brummelman-
R. Bruinsma O—2; B. Hiddink-T. van Snel-
lenberg 2—0; C. Bruinsma-B. Hiddink O—2;
R. Bruinsma-N. de Klerk 2—0; E. Bruins-
ma-N. de Klerk 2—0; T. van Snellenberg-
G. Brummelman 2—0; E. Bruinsma-N. de
Klerk 2—0; R. Bruinsma-G. Memelink 2—0;
H. Schipper-J. Oltvoort l—l; H. KI. Brinke-
M. van Oei l—1.
Voor de onderlinge damcompetitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Hoenink-Hulshof 1-1; Wansink-Boudri 2-0;
Ruesink-Oukes 1-1; Masselink-Reuver 0-2;
A. Wentink-Rossel 0-2; Wiersma-Breuker
1-1; Dimmendaal-Nijenhuis 0-2; A. Wassink
-Harmsma 0-2; KI. Kranenbarg-Grotenhuis
2-0.

VORDENSE DAMMERS
FRAAI AAN KOP
Nadat het eerste tiental van DCV op het
nippertje met 11-9 van DVD 2 uit Doetin-
chem had gewonnen, gelukt het Vorden de
vijfde competitiewedstrijd tegen DSO l uit
Sinderen, eveneens winnend af te sluiten.
DCV won nl. met 14-6.
De gedetailleerde uitslagen waren: T. Wee-
ning-H. Grotenhuis 0-2; J. Grevers-S.
Wiersma 1-1; J. Huls-G. Dimmendaal 0-2;
B. Berkelder-H. KI. Kranenbarg 0-2; H.
Rikkens-B. Nrjenhuis 0-2; J. Kraaijenbrink-
W. Heuvink 1-1; G. Klompenhouwer-B.
Breuker 0-2; G. Kraayenbrink-W. Sloetjes
2-0; J. Nijkamp-G. Hulshof 2-0; J. Tuenter-
H. Esselink 0-2.
Het tweede tiental van DCV won met 13-7
van DCL l uit Lochem. Hier waren de uit-
slagen: J. Oukes-H. Hazewinkel 0-2; G.

Hulshof-L. Huet 0-2; H. Wansink-J. ter
Weeme 2-0; J. Hoenink-J. Bennink 2-0; H.
Esselink-G. Stok 2-0; A. Abbink-J. Beentje
2-0; J. J. van Dijk-J. Lubbers 1-1; J. Mas-
selink-H. v. d. Laan 2-0.

Waterpolo
De jongens van de Vordense poloclub heb-
ben met wisselend succes een drietal wed-
strijden gespeeld. Tegen Octopus werd met
6-0 verloren, terwijl de ontmoeting tegen
de Berkelspringers een 9-1 overwinning op-
leverde. Albert Sikkens scoorde 5x; Rudie
Sloot lx; Jan Paul Bosboom 2x.
De derde wedstrijd tegen de Flamingo's
werd met 5-4 door Vorden gewonnen. Jan
Paul Bosboom nam alle treffers voor zijn
rekening.

Volleybal
POLLUX l—DASH 3—2
Dash l dames begon in Oldenzaal erg ov<
tuigend en in zeer korte tijd stond men
een riante 2—0 voorsprong. Na de voor-
gaande twee duidelijke nederlagen leek deze
wedstrijd een gemakkelijke te worden, het-
geen wel erg belangrijk voor het nodige
zelfvertrouwen zou zijn. Toch leed men nog
een onnodige 3—2 nederlaag.
Dash startte erg goed met snel aanvalsspel
tegen een bijzonder traag spelend Pollux,
maar de Oldenzaalse dames verloren na veel
moeite met 14—16. De tweede partij trok
Dash flink van leer wat resulteerde in 9—15
winst. In de derde set oo ksnel een voor-
sprong (4—0), maar op onbegrijpelijke wij-
ze stapelde men in de beslissende fase fout
op fout. Halverwege zelfs onnodige foute
opslagen en misverstanden in de verdedi-
ging, wat leidde tot setverlies: 7—15.
In de derde en vierde set over de gehele
linie bij vlagen beter spel dan Pollux, maar
Dash maakte de fouten en Pollur wist de
onmogelijkste ballen te redden. Tevens wer-
den de Vordense dames herhaaldelijk uit
hun spel gehaald door het veelvuldige en
goede wisselen van de Pollux-coach. Vierde
set dus voor de gastvrouwen: 15—11.
In de vijfde set had Dash alsnog de wed-
strijd kunnen redden als niet de 14—11
voorsprong prijs was gegeven. Vijfde set
16—14 voor Pollux.
Over drie weken heeft Dash de moeilijke
thuiswedstrijd tegen 't Hengelose Aristoi 2.

DASH JEUGD NEEMT DEEL AAN
JEUGDCOMPETITIE DE IJSSELSTREEK
Het volleybaldistrict De IJsselstreek gaat
beginnen met een jeugdcompetitie voor
jongens- en meisjesaspiranten en jongens-
en meisjes junioren. Men zal anderhalve
competitie spelen. Bij de meisjes-aspiran-
ten wordt een A- en een B-poule gevormd.
Na een halve competitie worden de boven-
ste vier van poule A en B samengevoegd,
hier zal dan de winnaar van de meisjes-
aspiranten uitkomen. De onderste drie en
vier van poule A en B vormen de rest. Na
de splitsing spelen zij dan nog een hele
competitie.
De winnaars van de meisjesaspiranten, jon-
gensaspiranten, meisjes junioren en jongens-
junioren hebben het recht deel te nemen
aan de voorronden van de clubkampioenen
d.d. 8 mei 1976. De competitie wordt in vijf
zalen (sporthallen) afgewerkt, waaronder
de sporthal in Zutphen.
Naar aanleiding van de vele wedstrijden is
men genoodzaakt nog andere zaalruimte (n)
te zoeken om de competitie in zijn geheel en
op tijd af te werken. Verder zal er een dis-
trictstraining worden gehouden. Er worden
groepen van plm. 12 jeugdspelers geselec-
teerd, die worden samengevoegd en gaan
trainen in Deventer of Zutphen. Hier zullen
dan groepen van plm. 9 jeugdspelers wor-
den geselecteerd o mhet district De IJssel-
streek te vertegenwoordigen in de voorron-
den van districtsteams d.d. 31 januari 1976.
Indeling jeugdteams: meisjes aspiranten:
poule A: SVS a, SVS c, SVS e, Hansa a Sp.
Deventer a, Wilhelmina, Harfsen en Isala.
Poule B: SVS b, SVS d, SVS f, Hansa b,
Hansa c, Sp. Deventer b en DVO (Keyen-
borg).

Jongens aspiranten: Hansa a, Hansa b,
Bruvoc, DVO (Keyenborg), Harfsen, Isala,
SVS a, Wilhelmina en SVS b.
Meisjes junioren: Hansa a, Hansa b, Bru-
voc, Dash a (Vorden), Salvo, Teuge, Dash b
(Vorden), SVS a en SVS b.
Jongens junioren: Bruvoc, Dash (Vorden),
Hansa a, Hansa b, Hansa c, SVS en WIK
Steenderen. De competitiewedstrijden wor-
den op maandagavonden gespeeld.

DASH-TEAMS OP DREEF
In de volleybalcompetitie van het district
De IJsselstreek werden een groot aantal
plaatselijke ontmoetingen gespeeld. Het
verrassende element ontbrak daardoor niet.
Zo speelden in de afdeling Zutphen van de
damespromotieklasse Wilhelmina l en Han-
sa l tegen elkaar, waarbij de laatste met
3—O werd verslagen. Ook Hansa 2 moest in
Wilhelmina 2 zijn meerdere erkennen. In de
herenpromotieklasse zijn er nog drie teams
ongeslagen: Wilhelmina l, Hansa 2 en Isa-
la 2, die ook nu tot de volle winst kwamen.

Heren promotieklasse
Koploper Wilhelmina bleef in de running
en won overtuigend van Isala 3 met 3—0.
Plaatsgenoot Hansa 2 handhaafde het on-
geslagen record en gaf DVC l met 3—l het
nakijken.
WIK kwam adem te kort tegen Valto l,
hoewel de Steenderense heren de eerste set
op hun naam brachten. Met 3—l ging de
zege naar Eefde. Isala 2 en Stokvissen ver-
schilden veel in kracht. De Isala-heren gin-
gen met de punten huiswaarts: O—3.
Twee ploegen uit de middenmoot SVS en
ABS l waren aan elkaar gewaagd en deel-
den de punten: 2—2. Bruvoc en Boemerang
deden ook niet voor elkaar onder en beslo-
ten eveneens tot een puntenverdeling: 2—2.
Stand: Wilhelmina l 6—12; Hansa 2 5—10;
Isala 2 4—8; ABS l 4—5; Isala 3 4—4;
SVS l 3—5; Valto l 3—2; DVC l 4—2;
Bruvoc l 5—2; WIK l 4—1; Boemerang l
5—1; Stokvissen l 3—0.

Dames promotieklasse
Isala 2, leidster in deze afdeling, behaalde
een mooi succes en wist Salvo l met 3—l
terug te wijzen. In een fel duel wisten twee
ploegen uit de kopgroep: V en K l en Wilp
l tenslotte elk twee sets te winnen. De
eindstand dus 2—2, waardoor Wilp een punt
achterbleef bij Isala 2. Olympia l moest
alle zeilen bijzetten tegen de SVS-reserves
en kon door een 2—2 gelijkspel wel tevreden
zijn. In de Hanzehal had Wilhelmina l geen
moeite met het eerste van Hansa: 3—0. Ook
de Wilhelmina-reserves waren op dreef te-
gen Hansa 2, waarbij eenzelfde eindstand
viel te noteren.
Stand: Isala 2 4—8; Wilp 4—7; SVS 3 4—6;
V en K l 4—5; Wilhelmina l 4—5; Salvo l
5—5; SVS 2 6—5; Bruvoc l 5—3; Wilhel-
mina 2 3—2; Hansa l 4—2; Olympia l
3—1; Hansa 2 4—1.

Heren eerste klasse Zutphen
Het Vordense Dash-team heeft deze com-
petitie met een verzwakt team moeten be-
ginnen, wat ook in de uitslagen tot uiting
komt. Hansa 5 bleek sterker dan de Dash-
heren, die met 3—O het veld moesten rui-
men. WIK 2 blijft wisselend spelen; nu ver-
loren de Steenderense reserves met ronde
cijfers: 3—O van Hansa 6. Bruvoc 2-Harf-
sen werd 2—l voor de Brummenaren.
Stand: Hansa 5 6—14; Hansa 6 6—13; Han-
sa 3 5—10; Bruvoc 2 5—10; Hansa 4 4—9;
WIK 2 5—7; Voorst l 4—6; Wilhelmina 2
5—6; Harfsen l 5—6; Dash l 6—2; Wil-
helmina 3 5—1.

Dames eerste klasse Zutphen
De reserves van Dash Vorden hebben de
top kunnen bereiken; zij behaalden de volle
winst op Wilhelmina 4 uit Zutphen. Door-
dat DVC l — dat tot nu toe de leiding had
— een punt af moest staan aan DVO (2—1)

konden de Vordense dames langszij komen
en bezetten met de DVC-dames de eerste
plaats in het klassement. WIK l bleef even-
eens in de running en had het niet al te
moeilijk tegen Hansa 4 (3—0) dat nu in de
staartploeg zit. Ook Wilhelmina 5 zetelt
onderaan want het verloor van Harfsen
met 3—0. Wilhelmina 3-Bruvoc 2 werd 2—l
voor de Zutphense dames.

Stand: Dash 2 6—15; DVC l 6—15; Harf-
sen l 6—14; Wilhelmina 3 6—11; WIK l
6—11; DVO l 6—10; Bruvoc 2 6—8; Hansa
3 5 - 7 ; Valto 1 5 6; Wilhelmina 4 6—3;
Wilhelmina 55-1; Hansa 4 5—1.

Heren tweede klasse Zutphen
Het eerste van DVO uit Keyenborg speelde
twee goede wedstrijden; eerst werd Hansa
7 met 3—O overspeeld, waarna tegen Aktief
een kleine 2—l nederlaag uit de bus kwam.
Verdere uitslagen: Voorst 2-DVC 2 O—3;
Bruvoc 4-Bruvoc 3 l—2; Valto 3-Almen
3—0; DVC 2-Bruvoc 3 2—1; Valto 4-Wil-
helmina 4 O—3; Hansa 7-Almen 2 2—1;
Valto 2-Valto 4 3—0.

Dames tweede klasse Zutphen
WIK 2 moest tegen Hansa 5 alle reserves
in de strijd gooien om toch een eervol re-
sultaat te behalen; het werd l—2 voor de
WIK-reserves. Dash 3 heeft een sterk team
op de been gebracht; DVO 2 moest met
3—O het hoofd buigen voor de Vordense
volleybalsters. In tegenstelling tot het der-
de bleek Dash 4 niet op dreef; hier behaal-
den de DVO-reserves een klinkende 3—O
zege. WIK bond in Zutphen ook de strijd
aan met Hansa 6 maar verloor op het nip-
pertje met l—2.
Andere uitslagen: Wilhelmina 7-Almen
3—0; Hansa 6-Bruvoc 3 l—2; Valto 2-Val-
to 3 3—0; Wilhelmina 6-Wilhelmina 7 2—1;
Valto 3-Bruvoc 4 2—1.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal

volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
titie Vordens Dameskoor, zaal

Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, iedere

's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub

Traningsavond TTV Vorden bq het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Elke laatste vrijdag van de maand: ruil-
beurs (Jeugdcentrum)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

Oktober:
15 Verkoop Rode Kruis De Wehme
16 Nutscursus tekenen, Jeugdcentrum
21 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
21 Plattelandsvrouwen
22 KPO
22 Nutscursus timmeren, Schoolstraat 6
22 Verkoop Rode Kruis De Wehme
23 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.
27 Kringledenavond van de Kring Graaf-

schap van de KPO in De Uitrusting te
Eefde

28 Herv. Vrouwengroep Linde
29 Welfare Ned. Rode Krui» afd. Vorden

houdt een verkoopmiddag in De Wehme

November:
6 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.
8 Prinsenbal karnavalsver. De Deurdrea-

jers in residentiezaal Schoenaker
10 Rayonlezing EHBO
11 Bejaardensoos Kranenburg
12 Herv. Vrouwen ver. Dorp
14 De vogelver. De Vogel vriend, nat. jubi-

leumtentoonstelling zaal Schoenaker
15 Idem
16 Idem
15 Vogeltentoonstelling Vogelver. Ons Ge-

noegen in het Jeugdcentrum
16 Idem
18 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
18 Herv. Vrouwengroep Linde
19 Plattelandsvrouwen
20 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.
21 Toneeluitvoering Jong Gelre zaal

Schoenaker
22 Idem
22 Voetbalver. Baakse Boys, 25-jarig be-

staan zaal Herfkens te Baak
24 Bloemschikcursus KPO
26 KPO

December:
2 Herv. Vrouwengroep Linde
4 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.

(Sint)
9 Bejaardensoos Kranenburg

16 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
17 Plattelandsvrouwen
17 KPO
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.

(kerst)
23 Herv. Vrouwengroep Linde
27 Bal voor gehuwden en verloofden,

zaal Schoenaker

Januari:
l Nieuwjaarsfeest Jong Gelre zaal Smit

17 Feestavond W Vorden zaal F. P. Smit

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

DE FIETS
jeugd en fiets
OP DE FIETS NAAR SCHOOL
De meeste Nederlandse kinderen hebben 'n
eigen fiets en gebruiken die veelvuldig.
Vanaf zijn. prilste jeugd is het kind in ons
land vertrouwd met de fiets en de fiets is
een van de eerste „grote" cadeaus die het
kind krijgt. Heel veel kinderen gaan dage-
lijks op de fiets naar school. Vooral op het
platteland, omdat de afstanden er groter
zijn en frequent openbaar vervoer er nogal
eens ontbreekt. Bovendien is de fiets zon-
der meer het goedkoopste vervoermiddel.
Leren fietsen is meestal geen probleem, ze-
ker niet nu de kinder- en jeugdfietsen zijn
aangepast aan vrijwel a l l e denkbare
lichaamsmaten. Vroeger werd een kinder-
fiets nog weieens op maat gemaakt door
blokken op de trappers te bevestigen of
met crank-verkorters, maar die aanpassing
is verleden tijd.
Reeds in De Kampioen van 2 juli 1897 werd
informatie gegeven over „het rijwiel voor
kinderen". Het gebruik van de fiets werd
toen nuttig genoemd voor gezonde kinderen.
De wedstrijdsport werd als schadelijk afge-
wezen en verder werd gesteld dat het kind
niet eerder als dan op tienjarige leeftijd
mocht gaan fietsen. Die leeftijdsgrens van
tien jaar wordt ook nu nog vaak genoemd,
al is het wel een beetje een slag in de lucht,
omdat niet alle kinderen van tien jaar ge-
lijk zijn. Het ene kind heeft meer verant-
woordelijkheidsgevoel dan het andere en het
ene kind weet zich in het verkeer beter aan
te passen dan het andere. In de Nederland-
se verkeerswetgeving wordt danook ten
aanzien van het mogen gebruiken van de
fiets geen leeftijdsgrens gesteld. Iedereen,
van heel jong tot heel oud, mag per fiets
aan het verkeer deelnemen. Dat wil natuur-
lijk niet zeggen dat wfl ieder kind maar
zondermeer op de fiets het verkeer in mo-
gen sturen.

VOORSCHRIFTEN
Als een kind leert fietsen moet het ook de
verkeersvoorschriften leren. Het moet we-
ten wat de betekenis is van de verkeers-
borden en welke regels in acht moeten
worden genomen. Dat kan het beste in de
praktijk gebeuren, dus tijdens gezamenlijke
fietstochten met de ouders of andere vol-
wassenen. Wie wil weten wat dat verkeers-
gedrag voor fietsers precies inhoudt, kan
dat nalezen in het nuttige boekje Fiets-

etiquette waarin dit alles op overzichtelijke
wijze, voorzien van praktische adviezen is
samengevat. Door overmaking van ƒ 3,60 op
postgirorekening nr. 234567 kan dit boekje
bij de stichting: fiets! in Amsterdam wor-
den aangevraagd.

DE TAAK VAN DE SCHOOL
Niet alleen de ouders hebben een taak bij
de verkeersopvoeding. Ook de school kan en
moet hieraan een belangrijke bijdrage leve-
ren. Weliswaar besteden de meeste scholen
wel aandacht aan het verkeer, maar in de
praktijk wordt er nogal laat mee begonnen.
Eigenlijk zou er in de eerste klasse van de
basisschool al mee gestart moeten worden.
Praktijk is iehrbfl belangrijker dan theorie.
Daarom is het vreemd dat niet alle scholen
in ons land meedoen aan het verkeersexa-
men voor de hoogste klassen van de basis-
school. De school zou er voor moeten zor-
gen dat gezamenlijk de verkeerssituatie in
de direkte omgeving van de school wordt
verkend. Daarbij kan in de prakttjk worden
geoefend in het naleven van de verkeers-
voorschriften. Klassikale fietstochten beno-
ren eveneens op het programma te staan.
Die kunnen goed gecombineerd worden met
bijvoorbeeld bezoeken aan musea, langs his-
torische plaatsen in de omgeving of aan
natuurgebieden als onderdeel van de biolo-
gielessen. Zo'n gezamenlijke onderneming is
trouwens ook heel goed voor de sociale vor-
ming. Jammer genoeg wordt bij het voort-
gezet onderwijs op de meeste scholen niets
aan verkeersopvoeding gedaan, terwijl uit
de statistieken blijkt datmet name ook in
de groep van twaalf- tot zestienjarigen nog-
al wat brokkenmakers zitten.

HET KIND HEEFT RECHT
OP EEN FIETS
In een land als Nederland waar de fiets zo
algemeen is en waar vrijwel iedereen een
fiets heeft, heeft ook het kind recht op een
eigen, maar vooral ook degelijke fiets. Geef
uw kinderen daarom liever geen afdanker-
tjes, maar een betrouwbare fiets die in alle
opzichten voldoet. Kies uit bij en laat advi-
seren door een vakman, die ook bereid en in
staat is de nazorg op zich te nemen. Dat
kost een beetje meer, maar is wel veiliger.
Het kind heeft niet alleen recht op een juist
gekozen en degelijke fiets, maar moet die
ook op de juiste wijze leren gebruiken.
Ouders en opvoeders moeten wat dit betreft
er zich niet met een Jantje van Leiden af-
maken.



Geld. Mij van
Landbouw koos
D. J. Remmeünk
als hoofdkommis-
saris veefonds
De ledenvergadering van de plaatselijke af-
deling, dinsdagavond belegd in café Beef-
tink genoot een zeer goede belangstelling.
Aangezien dit weer de eerste bijeenkomst
was, liet voorzitter de heer D. J. v. d. Kolk
in zg'n openingswoord de afgelopen zomer
even de revue passeren en merkte op dat
de droogte de opebrengst van de produkten
had beïnvloed. Spreker noemde bij de rund-
vee de rentabiliteit niet al te rooskleurig,
aangezien het accent geheel ligt bij de EEG
te Brussel.
Verder werd nog even de financiële tege-
moetkomingen besproken, de nieuwe per
oktober 1976 inwerking gaande AAO wet
en de rijkssubsidie voor de Bedrijfsverzor-
ging. Ook het plaatsen van de postbussen
der PTT werd nog even onder de loepe ge-
nomen.
Nadat de nieuwe secretaris, de heer G. Heu-
tink de notulen had weergegeven, kwam 't
ruilverkavelingsplan even ter sprake en
werd opgemerkt dat uitvoerige documen-
tatie voor l maand ter visie ligt op het ge-
meentehuis.
In verband met het overladen van de heer
H. Koerselman, die als administrateur van
het Veefonds had opgetreden, werd in deze
vakature als hoofdcommissaris benoemd de
heer D. J. Remmelink.
Na de pauze was het de heer Lutke-Willink,
sociaal-economisch voorlichter, die een zeer
interessante causerie hield over Wat zijn de
mogelijkheden in de ruilverkaveling? Hier-
in werden o.m. belicht de ontwikkelingsmo-
gelijkheden, de kosten, bedrijfsbeëindiging
enz., waarna een zeer geanimeerde gedach-
tenwisseling volgde.

Met een dankwoord aan spreker voor deze
zeer leerzame bijdrage, sloot voorzitter v. d.
Kolk deze bijeenkomst.

CPB afd. Hengelo
De dames van de CPB afd. Hengelo Gld.
waren in Ons Huis bijeen, waar zij werden
welkom geheten door de presidente mevr.
Dinkelman-Groot Roessink, die voorging
met schriftlezing en gezamenlijk werd Ps.
139 vers l en 14 gezongen. Ook werd har-
telijk welkom geheten een afvaardiging van
Verstegen's Specerijen, alsmede mevr. Ra-
terink-Wentink, die het n.l. mogelijk had ge-
maakt dat deze avond over de specerijen
gepraat kon worden.
Door de chef-kok van de fabriek werd het
gebruik van de specerijen uiteengezet en de
dames waren verstomd te horen, welke mo-
gelijkheden er allemaal waren. Vooral voor
hen die eens verandering in het dagelijkse
menu wilde brengen was het een uitermate
belangrijke middag. Het klaarmaken van
asperges, regoutmix, gehaktmix, soepmix,
alsmede Indische kosten zoals nasi-goreng,
verder roomsaus bij karbonademix, was
voor velen een openbaring. Veel specerijen
werden besproken welke door Verstegen
worden gefabriceerd en door geheel Europa
worden verkocht.
Men was vol lof over het gebodene en stak
dit niet onder stoelen of banken. De heer
en mevrouw Raterink, alsmede de presenta-
tor kregen een attentie aangeboden met -
namens alle aanwezigen - een dankwoord
van de presidente. De avond werd besloten
met het gezamenlijk zingen van het Bonds-
lied.

Bejaardenver.
Ons Genoegen
De Keyenborgse Be j aarden vereniging Ons
Genoegen reisde deze week met een over-
volle GTW-bus vanaf het dorpshuis De
Horst te Keyenborg naar Peeske in Beek.

Daar werd door de voorzitter van de Be-
jaardenvereniging de heer J. Seesing een
welkomstwoord gericht tot allen, waarbij
ook in het bijzonder aan de heer K. Sale-
brink en de heer Limbeek, die de middag
een muzikale omlijsting zouden geven.
Allereerst genoot men van een kopje koffie,
om vervolgens een kleine wandeltocht te
maken door Peeske. Nadien werd er bin-
nenshuis een gezellige sfeer geschapen on-
der het genot van een kopje koffie, een
biertje of een borrelt j e. De stemming zat
er weldra in, mede door de leuke voordrach-
ten, de muziek en de liedjes die gezongen
werden. Een en ander werd besloten met
een polonaise, die bijzonder slaagde, zodat
het, op het einde van de middag, voor voor-
zitter Seesing geen moeite was dankwoor-
den te zoeken en te richten, vooral tot de
familie Nijenhuis, voor de gezellige middag.

Unie van
Vrouwelijke
Vrijwilligers
Ruim 120 bejaarden uit Hengelo en Keyen-
borg waren op uitnodiging van de Unie van
Vrouwelijke Vrijwilligers naar Ons Huis ge-
komen voor een gezellige middag. De presi-
dente van de UW, mevrouw Van Dflke,
heette de aanwezigen welkom en was zeer
verheugd over de goede opkomst.
Het waren De Raddreflers uit Corle bij Win-
terswijk die met vrolijke muziek de middag
openden en al spoedig de stemming er in
kregen. De middag werd gevuld met mu-
ziek, zang en schetsjes; dat het gebodene
in de smaak viel bbfl de aanwezigen bleek
wel uit het gulle applaus.
Aan het einde van de middag dankte de
presidente De Raddreijers voor de gezellige
middag die zij de bejaarden bezorgd had-
den. Na allen uitgenodigd te hebben op de
verkoopmiddag op 19 november a.s. en de
kerstbijeenkomst op 17 december a.s. sloot
de presidente deze middag en keerden de
aanwezigen voldaan huiswaarts.

•
•
•
l

Bestelbon
Naam

Adres

Woonplaats

De nieuwe
Oranjekalender
is verschenen

Een uitgave in kleuren
van Pro Juventute. De op-
brengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg
nodig heeft.

wenst toezending van

a. (aantal) Oranjekalen-
ders 1976 met Nederlands
calendarlum en/of

b. (aantal) Oranjekalen-
ders 1976 met viertalig calen-
darlum: Engels, Frans, Duits en
Spaans.

Belde soorten a f. 5,75
(verzendkosten f. 1,60 extra).

Postglro 517400
Kalenderactie Pro Juventute

Postbus 7101 -Amsterdam
Telefoon (020) 790949

de representatieve
autocoat

HE f MERKWij noemen dit de jas
om keurig voor de dag te komen.

Een praktische jas, die een uitstekende
funktie vervult tijdens koude dagen.

ME DE 3 STREPEN

verzorgt het Nederlands
Elftal

eeds doeltreffend!

. Vorden - Tel. 1272
Ffirstl lUT
LmanJ

styled by Pieker
Uiterst soepele

en super
comfortabele
sportmolière.
Hoogwaardig

buffel-leder.Effen
auto-coat
in
moderne
kleuren.

Brigitte ua» i

WUI NK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

textiel on mede

/chooklermcin

Originele
letterkasten
te gebruiken als wanddekoratie
ƒ 45,— per stuk

DRUKKERIJ

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

Zie ook onze kollektie

Badstof
sweaters

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Er is altijd plaats voor de
Thermat 25
Voor dn^deine droog-
automs^H^eft u maar een
oppervl^^an 0,2 m2 nodig
en wanneer die ontbreekt,
hangt u de Thermat gewoon
aan de wand. 2,5 kilo was-
goed wordt fris gedroogd,
strijkklaar of kastdroog.

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

WEEKENDAANBIEDING

Bedrukte fricot

damespyama's
speciale prijs
van 29,95 voor 25,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

ALGEMEEN ZIEKENFONDS
„OOST GELDERLAND
ZUID OVERIJSSEL"

Mededeling aan de
verzekerden te Vorden

De vertegenwoordigers in de ledenraad van
de verzekerden de heren J. C. van Langen,
Pr. Willem Alexanderstraat 6 en J. Slagman,
Het Hoge 39 te Vorden, zijn in 1975 aftre-
dend als vertegenwoordiger en hebben zich
weer herkiesbaar gesteld voor de periode
1975-1978.
Desgewenst kunnen tegenkandidaten gesteld
worden door tenminste 10 kiesgerechtigde le-
den (langer dan l jaar lid en tenminste 21
jaar) bij de sekretaris de heer G. W. Wissink,
Scherpenzeelseweg 30 te Goor.
Indien binnen 4 weken geen tegenkandidaten
zijn gesteld, worden de genoemde kandidaten
op grond van het verkiezingsreglement geacht
te zijn gekozen.

Voor het Bestuur
G. W. Wissink, sekretaris

BROOD VAN

BAKKER
OPLAAT
Dorpsstraat
dat is pas lekker
brood!

Neemt u ook eens een
stukje

GEVULD SPECULAAS

mee, heerlijk

SINT NICOLAAS KOMT 22 NOV. IN VORDEN

De Vordense winkeliers laten u weer profiteren van een knalaktie

met duizenden guldens aan prijzen. De aktie begint 14 november.

Ter gelegenheid van dit grootse feest geven wij weer een

FEESTKRANT

uit samen met de Vordense Winkeliersvereniging. Deze feestkrant

wordt verspreid in de week van 17 november in Vorden, Hengelo,

Sfeenderen, Baak, Wichmond, Warnsveld, Almen en Barchem. De

mm-prijs bedraagt 28 cent per mm per kolom.

Kopij voor deze feestkrant inleveren voor 1 november a.s. bij

DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - Nieuwstad 12 - Vorden
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