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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Gevaor
Augustus 1971.

D'n eenen zut veulle eerder gevoar as d'n andren. Ge-
voar zien is niet etzelfde as bange wezen, 't Is juus net
andersumme - wie gauw gevoar zut hoeft niet bange
te wezen, um oaverkump niet makkeluk wat.
Mien heugt nog een verhaaltjen uut de schole. D'r was
een Baron, ergens in een bergachtig land, die mos een
ni'je koetsier hem'en. Doar meldden zich op de bepoalde
tied dri'j liefhebbers veu et baant j en.
„Kiek", zei de Baron „et bunt hier bergen en afgron-
den, dat hi'j al wel ezien, ik mot een keerl he'men die
durft te ri'jen. Bun i'jluu bange ?"
„Niks bange", zei d'n eersten „ik ri'je op een hande-
breed noa an de kante in een vollen draf !"
D'n tweeden durven nog meer ! „Ik stuure in gallop
oaver et randjen !"

Toe zei d'n darden: „Nee, ik wil d'r moar van afzien,
ik bun neet bange, moar ik zie altied gevoar. Ik durve
hier bes te ri'jen, moar niet zoo kot op de kante en 't
liefste een betjen kalm an."
,,Dan bun i'j de man die 'k mot hebben !" zei de Baron.
En nouw he'k ok gevoar ezien. Ik kwamme van de
drukkeri'je, ree langes „De Wehme" op de „Norde Brug-
ge" an en sloege linksaf. En midden op de rondweg dach
ik inenst: ,,At et nouw es motterig was - slim motterig -
ak nouw es et stuur iets te weinig ummehalen - en zon-
der erg van de weg raken - dan ree ik net langes dat
rikken hals oaver kop de bekke in ! En doar steet altied
veulle water !"

Nou zal mien dat niet makkeluk oaverkommen. Nee niet
um te pochen, moar ik zie lichte gevoar, at de radio
proat van mot, kriegt ze mien met gien stok de weg
op met de auto ! Moar and'ren mot soms wel en die wiet
van hand mos kan dat onverwachs oaverkommen. En
dan bunt 't ok wel die eur eigen mot metbrengt. Die
hebt moar een halve flesse voch neudig um in de nevels
te ri'jen. At ze de goeie - of better ezeg - de verkeerde
flesse moar hebt.

„Eur eigen schuld", zeu'j wel zeggen. Zeker eigen schuld
moar doar bu'w niet met kloar. Meestal breg et ok
eur huusholding in narigheid !
Nee, doar mot ze wat an doen. 't Hef lange goed egoan
moar op een keer gebeurt 'r wat. Loat de „Heide" den
gresdreve moar vol holt potten. Dat doet ze veur niks,
he'k al wel es eheurd.
In de hoppe dat een verstandig woord zien weg zal
vin'en . . .

d'n Oom

'De Snoekbaars'
Leden van de Vordense hengelaarsvereniging waren de
afgelopen dagen tweemaal in de gelegenheid deel te
nemen aan een viswedstrijd. Eerst was er een onderlinge
wedstrijd in de Baakse Beek waaraan door slechts 22
personen werd deelgenomen. Desondanks was de vangst
groot en werden er 96 vissen gevangen met een totale
lengte van 1758 cm. De volgende onderlinge wedstrijd
wordt gehouden op zondag 29 augustus.

Aan de gekombineerde viswedstrijd tussen de vereni-
gingen Almen, Laren en Vorden, welke in het Groene
Kanaal bij Eefde werd gehouden en die georganiseerd
werd door Laren, werd in totaal door 69 personen deel-
genomen. Het bestuur van De Snoekbaars was wel bij-
zonder teleurgesteld door het geringe aantal deelnemers
(17) van haar vereniging.

In deze gekombineerde wedstrijd werd maar liefst 5074
cm vis gevangen. Almen ving gemiddeld per deelnemer
104,6 cm en behaalde daardoor de eerste prijs. De wis-
selbeker werd daardoor definitief eigendom van Laren.
Door De Snoekbaars werd 1340 cm vis gevangen, dus
gemiddeld 78,8 cm per deelnemer.

Oriënterings-
avondwandeling
Avondwandelingen blijken in de midzomertijd een toe-
ristische trekpleister te zijn. Het bestuur van de buurt-
vereniging Kranenburgs Belang had door het organise-
ren van de tweede avondwandeling van dit seizoen blijk-
baar precies in de roos geschoten: een rekord-aantal
deelnemers gaf zich op.

De tocht ging via de Ganzesteeg, Bokslag, langs het
kasteel Medler via Zents waarna de rijksweg bij de
Medlerkoepel werd overgestoken in de richting van de
„Weverink", daarna via het spoor en de Tolhutte en de
Hamsveldseweg weer terug naar de finish bij café
Schoenaker.

Onderweg kreeg elke deelnemer een traktatie. De vijf
spreekwoorden - op de boom bij Wesselink - vormden
veel problemen. Enkelen hadden onderweg zelf al een
aantal bekende spreekwoorden op papier gezet. Het
nummer van het slot op de eerste slagboom, het jaartal
van de boerderij van Knoef vonden de deelnemers wel.
De voorzitter van de buurtvereniging reikte na afloop
de prijzen met een toepasselijk woord uit. De dames N.
en A. Wesselink, die de wandeltocht precies in de ge-
plande tijd van 20,44 tot 22,44 (2 uur) hadden uitgelopen
kregen de eerste prijs. De nummers twee, drie en vier
hadden evenveel strafpunten en moesten loten.

v. v. Vorden
wil de zaken
flink aanpakken
De voetbalvereniging Vorden heeft geen gemakkelijk
jaar achter de rug. Aan de vooravond van het afgelopen
seizoen waren de verwachtingen bij Vorden niet al te
hoog gespannen, hetgeen achteraf een juiste veronder-
stelling bleek.
Het begon allemaal toen het eerste elftal halverwege
de kompetitie onderaan de rangijst bungelde. Intern
rommelde het toen hier en daar. Er vonden gesprekken
plaats tussen bestuur en eerste elftalspelers, er werd
een speciale ledenvergadering gehouden (op verzoek van
de leden) kortom d.m.v. uitvoerig met elkaar van ge-
dachten te wisselen kwam de rust terug. Het resultaat
was dat het eerste elftal een plaats in de middenmoot
veroverde met als sluitstuk het fraaie resultaat in de
strijd om de GVB-voetbalbeker. Vorden drong nl. door
tot de laatste vier, maar werd toen uitgeschakeld.

ZATERDAGVOETBAL
Toch kende Vorden één hoogtepunt. Het afgelopen sei-
zoen werd er nl. verschillende keren gesproken over een
afdeling zaterdagvoetbal. Het bestuur voelde daar in
eerste instantie niet al te veel voor, omdat enige jaren
geleden een poging om een zaterdagafdeling van de
grond te krijgen op niets was uitgelopen en tevens om-
dat de andere plaatselijke voetbalvereniging, de sv Rattl
al een zaterdagafdeling had gevormd. Toen in de na-
jaarsvergadering echter stemmen opgingen dat de tijd
nu rijp was voor een aparte zaterdagafdeling, zegde het
bestuur na lang beraad toe alle medewerking te zullen
verlenen. Het resultaat is dat a.s. seizoen met twee elf-

tallen aan de kompetitie zal worden deelgenomen.
Naast deze zaterdagafdeling komt Vorden in de zon-
dagafdeling met tenminste zes elftallen uit. In de loop
van augustus wordt bekeken of nog een zevende elftal
aan de kompetitie zal worden toegevoegd.

VEEL JEUGDLEDEN
Wat de jeugd betreft, hierover behoeft men zich bij
Vorden geen zorgen te maken. Kijken we naar de pu-
pillenafdeling dan valt hier een enorme ledenstijging te
bespeuren. Had men ca vier jaar geleden zo'n 20 pupil-
len, thans telt deze afdeling ruim 100 leden. Terecht
is men er bij Vorden trots op deze jongens te kunnen
opvangen en hen te laten genieten van het edele voet-
balspel.

Naast deze „rijke" pupillenafdeling heeft men een ju-
niorenafdeling met vijf elftallen. Al met al brengt de
voetbalvereniging Vorden circa 20 elftallen op de been.
Gelukkig is de akkomodatie zodanig dat allen gehuisvest
kunnen worden. Drie prachtige speelvelden, vier kleed-
kamers en een fraaie kantine, ziehier de trots van de
vereniging. De speelvelden zijn gemeentelijk eigendom,
de opstallen zijn eigendom van de vereniging.
Bijzonder erkentelijk is het bestuur de gemeente. De
dienst gemeentewerken doet alles wat mogelijk is het
sportpark in goede staat te houden.

UITBREIDING BESTUUR
Nu de vereniging groeit en groeit (ca 330 leden) meent
men dat nu de tijd rijp is het bestuur met twee leden
te moeten uitbreiden tot 9 personen. Door een goede
funktieverdeling hoopt men dan de zaken krachtiger te
kunnen aanpakken, zodat Vorden over niet al te lange
tijd de KNVB kan binnenstappen.
O.l.v. de nieuwe trainer C. de Weert is de selektiegroep
op 3 augustus met de training begonnen. De spelers re-
kenen erop dit jaar hoge ogen te kunnen gooien. Vooral
door de fraaie resultaten aan het slot van het seizoen
1970-1971 heeft men veel vertrouwen in eigen kunnen
gekregen.

V.A.M£. De Graafschaplijders
heeft belangrijke 'sportieve' plaats

éMet z'n ruim 300 leden is^F auto- en motorclub De
Graafschaprijders een vereniging geworden in Vorden
waarover met respekt gesproken wordt. Niet alleen in
sportief opzicht maar bovenal op de wijze waarop deze
sportvereniging „goodwill" voor de gemeente kweekt.
Het meest recente voorbeeld hiervan is wel het twee-
daags motorsportevenement „De Achtkastelenrit" die
De Graafschaprijders dus in casu de gemeente Vorden
zowel nationaal als internationaal bekend maakt. Vorige
maand namen niet minder dan 160 personen aan deze
rit deel.

ORGANISATIE
Daarnaast wordt de vereniging dikwijls ingeschakeld
bij de organisatie van talrijke motorsportevenementen.
Een sprekend voorbeeld hiervan is de Oost-Gelderland-
rit (één van de grootste betrouwbaarheidsritten in ons
land) die dit jaar op 16 oktober gehouden zal worden
en waar De Graafschaprijders qua organisatie nauw bdj
betrokken is.

Ook een bekend evenement is De Oost-Nederland Nacht-
rit, een oriënteringsrit die telkenjare wordt georgani-
seerd door HMC Hengelo, EMAC Enschede en De
Graafschaprijders uit Vorden. Verder organiseert de
vereniging jaarlijks verschillende oriënteringsritten,
crosswedstrijden etc.

JWlONALE KAMPIOENEN
In deze vereniging, waar het bruist van aktiviteiten,
kan het niet anders of er moeten ook kampioenen uit
de bus komen. En die komen er ook jaarlijks. Op vrij-
wel ieder jaarlijkse feestavond van de club (en wat voor
een feestavond !) staan er rond negen uur verschillende
kampioenen klaar om gehuldigd te worden.
In alle onderdelen van de motorsport (uitgezonderd de
wegraces en speedway) heeft De Graaf schap rijders de
laatste jaren nationale kampioenen geleverd t.w. bij
crosswedstrijden, betrouwbaarheidsritten en oriënte-
ringsritten.

ZEER HOOG AANGESCHREVEN BIJ KNMV
Dat de vereniging bij de KNMV zeer hoog staat aan-
geschreven moge blijken uit het feit dat verschillende
bestuursleden ook een funktie in de hoogste motorsport-
regionen bekleden.
Wie kent in motorsportkringen niet de naam van de
heer W. Bielderman, de man die de leiding heeft van
o.a. het Nederlands team dat meedoet aan de befaam-
de internationale motorzesdaagse, de heer D. Pardijs,
KNMV-official bij o.a. crosswedstrijden en last but not
least de heer D. J. Rouwenhorst als man „achter de
schermen".
Laatstgenoemde, een rustige en sympathieke figuur, is
vanaf de oprichting (ruim 21 jaar geleden) sekretaris
van De Graafschaprijders en wordt door zijn medebo-
stuursleden geschetst als „de spil van de vereniging".
Ook zijn organisatorische talenten zijn niet onopge-
merkt gebleven, wat blijkt uit het feit dat de heer Rou-
wenhorst tevens sekretaris is van de afdeling Gelder-
land der KNMV.
Uit dit alles valt wel af te leiden dat De Graafschap-
rijders een kerngezonde vereniging is. Een aardige bij-
zonderheid: de meeste leden komen van buiten Vorden,
ook uit plaatsen waar bekende motorclubs zijn !

Achtkastelentocht
trekpleister
De Vordense Achtkastelentocht, die elke woensdagmid-
dag wordt gehouden, blijkt nog altijd een grote toeris-
tische trekpleister te zijn. Deze week had Vordens fiet-
sende burgemeester A. E. van Arkel 188 pedaalridders
onder zijn hoede, die de ruim 32 kilometer op hun stalen
ros aflegden nOder hen waren twee Zweden. Allen ge-
noten bijzonder van de fraaie fietstocht door een prach-
tige omgeving.

Nieuws van
de kerken

OPEN DEUR-DD3NST IN DE HERVORMDE KERK
De interkerkelijke evangelisatiekommissie, die uitgaat

van de plaatselijke Gereformeerde en Hervormde kerk,
belegt a.s. zondagavond 15 augustus om 19.00 uur een
zogenaamde Open Deur-dienst in de Hervormde dorps-
kerk. Natuurlijk is bij elke kerkdienst op alle zondagen
de kerkdeur open; natuurlijk is bij elke kerkdienst op
alle zondagen iedereen van harte welkom . . . maar zeer
zeker ook bij de genoemde dienst a.s. zondagavond.

De naam Open Deur-dienst herinnert aan het landelijk
evangelisatieblad „De Open Deur", dat door de plaat-
selijke evangelisatiekommissie ook verspreid wordt en
door velen gelezen wordt.

De heer Wismeyer, landelijk medewerker van het ge-
noemde blad, hoopt deze .dienst te leiden. Het onderwerp
van zijn toespraak luidt: „Reis in de mist . ."

De band Red Cross Singers uit Zeist verleent muzikale
medewerking. Liturgieën worden gestencild.

In verband met deze bizondere avonddienst (altijd op de
derde zondag van de maand) vervalt in de Hervormde
kerk de vroegdienst van half negen. De morgendienst
begint om 10 uur, waarin hoopt voor te gaan ds. J. H.
Jansen. Ook dan staat de kerkdeur open. Ook dan is
iedereen van harte welkom. Net als 's avonds om zeven
uur. (Zie de advertenties in dit nummer.)

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 15 AUGUSTUS

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. H. Jansen
19.00 uur de heer Wismeijer (Open Deur-dienst)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier

19.00 uur Open Deur-dienst in de Hervormde kerk
voorganger de heer Wismeijer

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346 b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

Geboren: Richelle Margarete, dochter van J. R. M. Bil-
jouw en T. M. Smit; Roy Jurgen, zoon van H. T. te Lin-
dert en F. B. Braakhekke; Reinald Peter Bjorn, zoon
van J. Koerselman en Y. J. E. L. Verhage.
Ondertrouwd: G. J. M. Schutten en C. Burger.
Gehuwd: K. van Aalst en A. G. Huizinga; A. Hellinga
en M. M. Post; J. Kruize en H. J. Haanappel; J. J. A.
Versteeg en M. Hogendoorn; G. J. Brummelman en W.
Berkelaar.
Overleden: Geert Menken, 91 jaar, echtgenoot van G.
Brand; Hendrika Alberdina Korenblek, 82 jaar, weduwe
van G. Hoetink.
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SUPERMARKT

PRESENTEERT:

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks nu

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

RUNDERPOULET
met gratis mergpijp 250 gram

ZURE ZULT

HAMWORST

BOERENMETWORST

BACON

150

150

150

100

98
178
298
368
388
175

gram 59

gram 89

gram 89

gram 109

PRODENT TANDPASTA
3 familietubes van 375 voor

LUX TOILETZEEP
van 157 voor

TEO HUISHOUD-AARDBEIEN-
JAM van 125 voor

ARDITA DAMESVERBAND
2 pakken

LUYCKS SLASAUS
van 159 voor

TEO PUDDINGSAUS
div. smaken 2 flesjes

LEVERPASTEI
2 x 200 gram voor maar

CHINESE SPERZIEBOONTJES
van 98 voor

ZOETE IMPORTWIJN
Donna Rosa of Muskateller
l,6 liter per fles

259
149
98

130
135
125
109
79

359

Literfles

Herschi

CASSIS

89

SINAAS-

APPEL.

RANJA

van 98 voor

79

Classe Royal

BIER

12 eurof lessen

voor

675

De Betuwe

APPELSAP

per fles

van 91 voor

75

Koude melk

INSTANT-

PUDDING

4 pakjes

99

GEZINSFLES

JUS d'ORANGE
VAN 98 VOOR

KLETS-

KOPPEN

heerlijk koekje

van 105 voor

8ê

Pak a 10 stuks

PINDA-

KOEKEN

nu slechts

98

Pak a l O stuks

cocos-
TtRANSEN

250 gram

VANILLE-
TOFFEES

voor maar

79

De kinderen

zijn er dol op

BALL-O-GUM

van 49 voor

39

SUPERUNIE

Roodmerk koffie
250 GRAM

2.05

ELK 2e PAK

1.59
VELUCO

APPELMOES
LITERBLIK 79 ELK 2e BLIK

Literflacon

STER

AFWAS 98

elke 2e liter

49

Literpot

Z.Z.
AUGURKEN
deze week

voor

98

Lydia

HAARLAK

grote bus

van 298 voor

225

4 in een
CELWA 1000
CLOSET-
PAPIER
van 125 voor

89

6x10 Dido

PAPIEREN
^v • afZAK-

DOEKJES

van 105 voor

85

MET SPIJS

DEZE WEEK VOOR

^fe&ï ÖO^%k Ho( JLW> "Ws?

Groente en Fruit
GOUDGELE ANDIJVIE

FLINKE KOMKOMMER

STARK EARLY's

PRIMA HANDAPPEL

PRIMA BANANEN

BAMI-PAKKET

PANKLARE SPITSKOOL

kg 49

per stuk 49

per kg 98

kg 98

per stuk 119

500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

Uit onze brooderie

Krentebrood



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon
Heiiiald Teter Björii

BJÖRN
G. J. Koerselman
Y. J. E. L. Koersel-

man-Verhage
Vorden, 9 augustus 1971
Burg. Galléestraat 12

HERVATTING
ZAN GREPETITIES

Chr. Gern. Zangver.
EXCELSIOR

op woensdag 18 augustus '71
aanvang 8 uur in de land-
bouwschool (Nieuwstad)
Nieuwe leden hartelijk wel-
kom

Vanaf heden kunt u zich
weer opgeven voor de kur-
sussen
STENOGRAFIE EN
MACHINESCHRIJVEN
Inlichtingen en opgave van
nieuwe leerlingen
Mevr. W. Duursma-Schuur-
man, Dorpsstraat 15, tele-
foon 1988

Open Deur-
kerkdienst

in de Ned. Hervormde
kerk n.s. zondag-
avond om 19.00 uur.

Te koop: Langzaamwasma-
chine met verwarming.
Het Hoge 38, Vorden

Te koop: Davo kolenkachel
droogkap met voet; stel
kokskleren maat 56 en sla-
gersjassen maat 56; ronde
tafel; 2-delige broedkooi v.
kanaries en een vogelvolière
30 Roman. De Stroet 4 Vor-
den

Te koop: Een goed onder-
houden Florett bromfiets.
G. Holsbeke, Raadhuisstraat
16, Vorden

Te koop: Herenfiets. Hame-
landweg 15, Vorden, na 6 u.

Te koop: G.o.h. meisjesfiets
(Gazelle) 6-10 jaar. Vlek-
kert, Almenseweg 61 Vor-
den

Gebruikte

straat-
klinkers
dik formaat

thuis bezorgd
ƒ 100,— per duizend

exkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Wie wil mjj één morgen in
de week komen helpen ?
Mevr. v. d. Linden, Het Jeb-
bink 31, Vorden

Gevraagd: Een nette werk-
ster die geheel zelfstandig
mijn huis kan schoonhouden.
Werktijden nader overeen te
komen. U kunt mrj komen
bezoeken in de ochtend tot
10 uur. M. Th. Schuurman,
De Boonk 47

Te koop: Nieuwe aardap-
pels ,,Parel" bij A. J. Mak-
kink p.a. H. J. Brinkerhof,
Kruisdijk 11, Vorden, tele-
foon 1674

Open Deur-
kerkdienst

in de Ned. Hervormde
kerk a.s. zondag-
avond om 19.00 uur.

Te koop: Een volbloed dra-
gende vaars aan de telling
16 augustus of een nieuw-
melkte koe. H. W. Mullink,
Ganzensteeg 7, Vorden, te-
lefoon 6784

Te koop: Beste biggen.
B. Oortgiesen, Medler Vor-
den

PETROLEM BESTELLEN
17S6 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

Inplaats van kaarten

i '
\\
• •
"

GERRIT EGGINK
en

3 WILLY VAN VELDHUIZEN

geven, mede namens wederzijdse ouders'
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op vrijdag 20 augustus om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wel-
eerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, augustus 1971
Brandenborchweg 4 - Zutphenseweg 82
Toekomstig adres: Zutphenseweg 82a, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) te Vorden.

Op zaterdag 21 augustus hopen D.V. onze
lieve ouders en grootouders

J. H. HILFERINK
en
A. W. HILFERINK-MENGEKS

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Vorden, augustus 1971
De Boonk 39

r
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Heden werd nog vrij onverwachts van ons weg-
genomen, onze geliefde moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

IIENDRIKA ALBERDINA KORENBLEK
weduwe van G. Hoetink

in de gezegende ouderdom van 82 jaar.

Vorden: K. Hoetink
J. M. Hoetink-Klein Winkel

Vorden: H. Hoetink
G. Hoetink-Klein Ikkink

Zeist: B. A. Hoetink
B. J Hoetink-B.osch
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 4 augustus 1971
Weidemanweg 4

De begrafenis heeft plaatsgehad op zaterdag 7
augustus op de Algem. Begraafplaats te Vorden.

Adidas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. c». 33,-
Adldas-„Santlago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-„Va!encla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adldas-„Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

GEVRAAGD:

leerling woning-
stoffeerder
EN EEN

timmerman

Woninginrichting - Timmerbedrijf

Doe-het-zelf Centrum

HEYINK
Ruurloseweg 2, Hengelo G, tel. 1484

VOOR DE SCHOOL WEER
BEGINT EERST EVEN NAAR

Boek- en kantoorboekhandel

Fa Hietbrink
het adres voor alle schoolartikelen en
voor kursussen

Er is al
een ERRES voor f 599,-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Door omstandigheden gedwongen
moet het bestuur hierbij bekend ma-I
ken aan alle belanghebbenden dat het

Nutsgebouw
PER l OKTOBER AANSTAANDE

gesloten zal worden.
Onder dankzegging voor het verleen-
de vertrouwen.

Het bestuur van het
„DEPARTEMENT VORDEN DER
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN
'T ALGEMEEN"

STICHTING
JEUGDCENTRUM

In verband met de ingebruikneming
van het Jeugdcentrum in begin sep-
tember a.s. kunnen de jeugd- en an-
dere vereniging zich opgeven wan-
neer zij gebruik willen maken van
één van de ruimten.

Ten behoeve van een verdeling wor-
den de besturen verzocht kenbaar te
maken of zij voorkeur hebben voor
een bepaalde avond.

Gegadigden kunnen zich schrifteüjk opgeven bij
de sekretaris W. A. Kok, De Bongerd 15, waarna
zij bericht krijgen voor een bespreking over de
huurbedragen en andere voorwaarden.

Het bestuur van het
JEUGDCENTRUM

SPAR THEEBUILTJES 79

POTJE KICK OPLOSKOFFIE 99

500 GRAM JONG BELEGEN KAAS 289

2 ZAKJES VRUCHTENHAGEL 79

150 GRAM HAM . . 109

2 KUIFJES WELI MARGARINE 112
2 PAKJES PETIT BE1JRRE a 250 GRAM 98

SPUITBUS VLIDO van 445 voor 298

10 SINAASAPPELS . 198

13-14 augustus: KILO DRUIVEN 169

REMMERS
DE SPAR

1$ SPAREN BU DE KfcO€

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G Weulen Kranenbarg

Verhuur
gelegenheidskleding voot
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Open Deur-
kerkdienst

IN DE NED. HERVORMDE KERK

TE VORDEN OP ZONDAG 15 AUG.

A.S. 'S AVONDS OM 19.00 UUR.

Deze dienst wordt geleid door de heer Wismeyer
uit Driebergen.

Muzikale begeleiding: de band „Red Cross Sin-
gers" uit Zeist

Juweel
kleurvogel

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ l,—

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengeloseweg 69

EMPO

RIJWIELFABRIEK
IV B. EMSBROEK N.V. . VORDEN

In enkele produktle-afdelingen
hebben wjj plaats voor

actieve
medewerkers

Mondelinge of schriftelijke
sollicitaties aan ons adres:
Enkweg 17 te Vorden.

Telefonische afspraken
no. 05752-1241

EMPO

A.S. ZATERDAG 14 AUGUSTUS

BAL
VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

aanvang 19.30 uur.

Muziek:

The Moodchers

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykclkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

SIMCA1000
Dezelfde ruime, praktische en uiterst wendbare Simca 1000
die u zoveel ziet. Maar dan met 1118 cc en 53 pk onder de
kap. Race-spiegel, luchthoorn, halogeen verstralers, kuipstoel,
ronde klokken, toerenteller, zwartlederen sportstuur. En
helemaal fel oranje gespoten met een matzwart kofferdeksel
vóór. En dan natuurlijk Simca-service erachter!

AUTOBEDRIJF

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256



Tot onze grote droefheid is heden, 9 augustus
1971, plotseling zacht overleden onze lieve moe-
der en grootmoeder

ELISABETH GEERTBUIDA DE JONG
weduwe van Albertus Harmanus van den Berg

in de leeftijd van 66 jaar.

Uit aller naam:
H. R. van den Berg

Vorden, 9 augustus 1971
Berend van Hackfortweg 3

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen
vrijdag 13 augustus 1971 om 11.00 uur in de
Christus Koningkerk te Vorden, waarna de begra-
fenis zal plaatsvinden op de rooms-katholieke be-
graafplaats te Kranenburg.

De overledene is opgebaard in de aula van de
Verenigde Ziekenhuizen, af d. Coehoornsingol te
Zutphen. Bezoektijd van 16.00 - 17.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be-
grafenis in café Schoenaker Ruurloseweg 64 te
Kranenburg.

Nuts Blokfluit en
Melodica Club

We beginnen weer met onze lessen
in blokfluit en melodioa en wel op

13 AUGUSTUS:
Gevorderden melodica en accordeon
om 18.30 uur Nutsgebouw.

14 AUGUSTUS:
10.00 uur beginnelingen blokfluit;
10.45 uur gevorderden blokfluit;
11.30 uur beginnelingen melodica

De nieuwe leerlingen kunnen zich opgeven aan de
navolgende adressen:

Mevr. Hazekamp, Ruurloseweg 108 Medler, tele-
foon 6615;
de heer P. de Vries, Het Gulik 16, telefoon 1941;
de heer Schipper, De Haar 7, telefoon 1785;
de heer D. de Boer, Insulindelaan 33, telefoon 1827
en aan het Nutsgebouw op 14 augustus om 10 uur

NAJAARSVERGADERING

op maandagavond 16 augustus in de
kantine, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen voorjaarsvergadering.
3. Jaarverslag sekretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Voorstel uitbreiding bestuur tot 9 personen.
6. Aftreden huidige bestuur t. w. H. Emsbroek;

J. Koster; J. Lindenschot; J. Rietman; A. Vel-
horst (allen herkiesbaar).

7. Verkiezing nieuw bestuur.
Voorzien dient te worden in o.a. vakature
J. Oost en F. Smit.

8. Verkiezing voorzitter.

Het bestuur van v.v. ,, Vorden"

Vorden
Plan Zuid
Nog 2 van de 6 te bouwen royale

senii"
bungalows
(twee onder één kap) met C.V. en
garage.

Uitstekende ligging.

INDELING:
begane grond: ruime entree met gar-
derobe, keuken, slaapkamer, bijzon-
der grote L-vorm woonkamer van bij-
na 47 vierkante meter;
Ie verdieping: 2 slaapkamers, bad-
kamer met 2e toilet, zolderkamer,
bergruimte.

Prijs inklusief alle kosten ƒ 82.000,—.
Met de bouw wordt spoedig begon-
nen.

Makelaarskantoor

PETERS N.V.
Stationsplein 35 Zutphen
Telefoon 05750-5747*
b.g.g. 05752-1820

Direktie: W. v. d. Linden, lid n.b.m., makelaar in onr. goederen
en assurantiën. M. Peters, lid n.v.g.a., makelaar in assurantiën.

WEEKENDAANBIEDING OP ALLE

Technische School

OVERALLS

f 1,- reduktie
Uw adres

WONINGHM RICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

In onze landelijke besteldienst hebben
wij plaats voor een

vrachtwagen-
chauffeur

Eventuele inlichtingen telefonisch te
verkrijgen onder nummer 05752-1773
(de heer Ter Huerne)

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

or beter slijpen

Wapen- t n sporthandel

eeds doeltreffend!

Z,utphenseweg - Vorden

BIJEVRDIENSTE

Voor het schoonhouden van onze
winkel en showroom vragen wij voor
direkt een

SCHOONMAAK-

HULP

Inlichtingen dagelijks aan de zaak of
na zeven uur Wilhelminalaan 8

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Veranderde regels van het

nieuwe spreekuursysteem

bij dokter Lulofs
Ju De volgnummers voor de hele weck kunnen

worden afgehaald tussen 7 uur v.m. en 22 uur
n.m.

2e Voor de mensen die ver van het dorp wonen
en geen kans zien zelf, of een van de huisge-
noten een volgnummer te laten halen, is ge-
legenheid tussen 11 uur v.m. en 1.2 uur v.m.
telefonisch een nummer te bespreken voor de
dag dat zij wensen te komen.

3e Tussen 10 uur v.m. en 10.30 uur v.m. kunt u
opbellen voor boodschappen en herhalingsre-
cepten.

•Ie Tijdens het spreekuur van 8 tot J O uur v.m.
alléén voor werkelijk SPOEDEISENDE ge-
vallen telefoneren.

WILT U DIT UITKNIPPEN EN NAAST UW
TELEFOONTOESTEL HANGEN ?

H.H. VEEHOUDERS
Komplete inrichting voor
ligboxenstallen. Zwaar ge-
galvaniseerde gruproosters,
hangkettingen, hangnylon,
stalbokken, carokeerbeu-
gels, Indiana rubberstal-
matten. Alles voor uw stal.

A. K. Wagenvoort, stalin-
richting, Julianalaan 16,
Vorden, telefoon 05752-1259

Vrijdag 27 en zater-
dag 28 augustus zijn

wij

gesloten
Doe-het-zelf

centrum
Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Open Deur-
kerkdienst

in de Ned. Hervormde
kerk a.s. zondag-
avond om 19.00 uur.

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Krancnbarg
Enkweg bij NS-station

ZONDAG 15 AUGUSTUS

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Zonne-
schermen

Nu zeer eenvoudig doe-het-zelf
konstruktiesysteem.

voor f 69,- precies
exklusief doek

Verstelbaar tot een breedte van
3,80 meter. Uit voorraad lever-
baar.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

HlflSKES
rijdende speciaalzaak Hengelo - Enschede

demonstreert donderdag 12 aug. te
VORDEN a. d. markt 16.30-18.30 uur

— ELNA

— BERN IN A

— HUSQVARNA

— RICCAR e. a.

Zig-zag al voor ƒ 209,00
inruil mogelijk

Showwagen is vanaf woensdag n.m. al op de.
markt; donderdagavond te Ruurlo t.o. postkan-
toor 19.00 tot 20.30 uur.

Voor een thuisdemonstratie kunt u ook bellen
05400-17575 of 05420-11

knippen
zonder rugpijn en zonder handen vol
blaren.

Dat wordt een plezierig1 vooruitzicht
voor de tuinier

Wij willen u de

Skil
heggeschoar
model 527 als seizoenartikel voordelig
aanbieden voor een prijs van

f95,-
V.L.C.

De Graafschap
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden

VOLLEYBALVERENIGENG

Dash
hervat de training in de gymzaal op

DINSDAGAVOND 17 AUG. A.S.

17.30 - 18.30 uur meisjes-aspiranten

18.30 - 19.30 uur jongens junioren

19.30 - 21.00 uur alle dames

21.00 - 22.30 uur alle heren

Ook diegenen die interesse hebben en nog geen
lid van onze vereniging zijn, zijn van harte wel-
kom.

MEISJE
GA JE NAAK DE HUISHOUDSCHOOL ?

Voor

naalden, spelden,

centimeters,

scharen, enz.

kijk dan oven bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN £UTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Extra
belichte
pluspunten...

• Wooninrichtingsadviezen gratis.
Prijscalculatie interieurplannen
vrijblijvend.
Kijktijd in gezellige sfeer onbe-
perkt.

^Vakkundige uitvoering pertinent
zeker.

• Garantie nooit teleurstellend.



Donderdag 12 augustus 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 19

Jeugdcentrum gaat openen l
Vorden, 6 augustus 1971.

Het bestuur van het „Departement Vorden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" heef in haar
vergadering van 15 juni 1971 tot haar spijt moeten besluiten dat zy de exploitatie van haar Nuts-
gebouw per l oktober 1971 zal moeten beëindigen, gezien de grote onontkoombare tekorten van
de laatste jaren, de te geringe gemeentelyke subsidiëring van deze tekorten en de uitspraak van
de gemeenteraad van Vorden op 15 december 1970 „dat dit de laatste maal is dat subsidie wordt
verleend onder de huidige omstandigheden".
Dit bestuursbesluit werd nog niet bekend gemaakt in afwachting van het uiteindelijke resultaat van
de besprekingen, die al enige tijd aan de gang waren, tussen vertegenwoordigers van het Departe-
ment en de „Stichting Jeugdcentrum Vorden", met het doel een samenwerking tot stand te bren-
gen in de toekomstige exploitatie van het Nutsgebouw en het Jeugdcentrum. Om dit te bereiken
werd in principe besloten om het Nutsgebouw in te brengen in de Stichting, waarbij het Departe-
ment de voorwaarde moest stellen dat het Departement een vordering op het vermogen van de
Stichting krijgt in de vorm van een hypotheek, waarvan de rente de jaarlijkse bijdrage zou wezen
van het Departement in de exploitatie van de Stichting. Hierdoor zou het Departement een instand-
houding van haar vermogen verkrijgen, maar de Stichting zou op deze wijze een gebouw erby
krijgen waar direkt al in zyn geheel een hypotheek op rust, wat weer een extra last zou leggen
op de toekomstige exploitatie, een last die niet verantwoord leek om te aanvaarden.

Zodoende kwamen de vertegenwoordigers van het Departement en de Stichting in hun bespreking
van 5 augustus 1971 tot de konklusie dat het onmogelijk is om het Nutsgebouw in te brengen in
de Stichting Jeugdcentrum op een goede financiële basis voor nu en voor later.
Uitgaande van het bestuursbesluit van het Departement om de exploitatie van het Nutsgebouw
per l oktober a.s. te beëindigen en het besluit van het bestuur van de Stichting Jeugdcentrum om
een bredere basis aan het bestuur te geven, besloten de vertegenwoordigers van het Departement
en de Stichting dat de beoogde samenwerking gerealiseerd zal worden door in het bestuur van de
Stichting een bestuurslid van het Departement op te nemen, zodat voortaan in Vorden voor de
gehele gemeenschap één gebouw, het Jeugdcentrum, op een gezonde basis geëxploiteerd zal kun-
nen worden.
Deze besprekingen hebben ertoe geleid dat de opening van het Jeugdcentrum enige vertraging
heeft ondervonden. Het bestuur van de Stichting Jeugdcentrum heeft besloten haar gebouw be-
gin september a.s. te openen, een gebouw waarin vele dorps- en verenigingsaktiviteiten kunnen
plaatsvinden, zoals sport en spel in de speelbal van 12 bij 20 meter, muziek en dergelijke in een
zaal van 6 bij 12 meter, alsmede andere aktiviteiten in drie kleinere zalen, terwijl de keuken ook
niet ontbreekt.
In de vaste overtuiging dat het Jeugdcentrum aan haar doel zal beantwoorden, namelijk „het be-
vorderen van het jeugd- en verenigingswerk in de gemeente Vorden, in de ruimste zin des woords"
werd deze brief opgesteld door de voorzitters van het Departement en de Stichting,

A. Harmsma en J. F. Geerken.

Nieuw dagverblijf voor het
geestelijk gehandikapte kind

Maandagmorgen is in Vorden officieus een nieuw kleu-
terdagverblijf voor geestelijk gehandikapte kinderen in
gebruik genomen. Het dagverblijf, het vierde in Oost-
Gelderland, is voorlopig gevestigd in het Van Hasselt-
paviljoen aan De Boonk.
Het Van Hasselt-paviljoen is een voormalige kinderva-
kantieverblijf van de „Herstellingsoordvereniging 1835-
1905 voor Vervoerspersoneel" van de Nederlandse Spoor-
wegen. De Stichting Dagverblijven en Tehuizen Zutphen
huurt het paviljoen van deze vereniging.
Op het ogenblik zijn nog maar drie kinderen in het dag-
verblijf opgenomen. Volgende week zullen dat er zes
zijn. De stichting verwacht dat tezijnertijd ongeveer 25
tot 30 geestelijk gehandikapte kinderen in het nieuwe
dagverblijf ondergebracht zullen worden. De voorzitter
van de stichting, de heer J. H. Heessels (tevens direkteur
van de Stichting Welzijn Gehandikapten Oost-Gelder-
land, welke kleuterdagverblijven onder haar beheer heeft
in Didam, Terborg en Zieuwent) wijt deze erg beschei-
den start aan de geringe bekendheid van dergeleike ver-
blijven bij de bevolking. Mede met behulp van enige pu-
bliciteit hoopt de heer Heessels dat meer ouders hun
geestelijk gehandikapt kind overdag naar een kleuter-
dagverblijf zullen laten gaan. Iets, dat hij in het belang
acht van zowel de ouders als van het kind zelf.

BEHOEFTEN
De Stichting Dagverblijven en Tehuizen Zutphen (DTZ)
veronderstelt dat het nieuwe dagverblijf te Vorden, te-
samen met de bestaande verblijven in Didam, Terborg
en Zieuwent, voor de komende jaren wat betreft Oost-
Gelderland in de behoefte voorziet. Het Van Hasselt-
paviljoen is bedoeld voor geestelijk gehandikapte kin-
deren (in de leeftijd van ongeveer twee tot acht jaar)
uit Vorden en omliggende gemeenten. Deze stichting in
Zutphen, die nauw samenwerkt met de Oost-Gelderse
Stichting in Didam, is in 1968 van start gegaan en heeft
sindsdien drie dagverblijven in haar beheer „Het Baake"
in Baak, een dagverblijf voor geestelijk gehandikapte
volwassenen; Huize „De Zon" te Vorden, gezinsvervan-
gend tehuis voor geestelijk gehandikapte volwassenen

en dan ook een kleuterdagverblijf, eveneens te Vorden.

DOELSTELLING
Over het waarom van deze kleuterdagverblijven zegt de
heer Heessels: „Steeds weer kwamen maatschappelijke
werkers en werksters in gezinnen waar een geestelijk
gehandikapt kind was, dat net ,,te goed" was voor een
inrichting, maar dat de ouders - en overdag is dat
meestal de moeder - „tot last" was. Zo'n kind vraagt
nu eenmaal veel meer aandacht dan een gezond kind.
Die extra aandacht krijgt het in een dagverblijf, waar
per groep van vijf tot negen kinderen twee leidsters
werkzaam zijn. Het is dus zowel in het belang van het
kind als van de ouders, dat het in een dagverblijf komt."
Over de doelstelling zegt de heer Heessels: „Wij trach-
ten bij een geestelijk gehandikapt kind zijn zelfontwik-
keling, lichamelijke ontwikkeling, spreken en zindelijk-
heid te bevorderen".

LEIDSTERS
Het Van Hasselt-paviljoen, dat straks officieel geopend
zal worden, werkt momenteel met drie leidsters. In no-
vember komt er een vierde bij. Hoofdleidster is mej.
R. Helmink. In november hoopt men in het paviljoen al
met twee groepen van gemiddeld zeven kinderen te kun-
nen werken. Het verblijf in een kleuterdagverblijf kost
de ouders van een geestelijk gehandikapt kind een gul-
den per dag. Hierin begrepen zijn de kosten van het
halen en brengen van de kinderen. Elk kind kost de
stichting (voor ca 90 procent gesubsidieerd door het
rijk en voor 10 procent door de gemeente) een kleine
dertig gulden per dag.

NIEUWBOrW
De twee eerder genoemde stichtingen hebben reeds ver-
gevorderde plannen op tafel liggen voor nieuw te bou-
wen dagverblijven in Terborg en Lievelde. De defini-
tieve aanbesteding van een nieuw kleuterdagverblijf in
Terborg zal binnenkort plaatsvinden. Het dagverblijf in
de gemeente Lichtenvoorde, dat in Lievelde is gevestigd,
zal worden opgeheven, zodra het nieuwe gereed is.

Touwtrekken
Ploeg gebr. Barink
werd kampioen
van Vorden
Het stoere vijftal van de Gebr. Barink, een volkomen
nieuweling onder de „oudgedienden" is er woensdag-
avond in geslaagd om het kampioenschap touwtrekken
van de gemeente Vorden in de wacht te slepen. Geen
enkele van de vijf andere ploegen wist het door en door
getrainde Barink-team over de streep te trekken, zodat
deze familie-ploeg met ere, ongeslagen de titel voor 1971
in haar bezit kreeg.

Deze tweede ronde en tevens finale van het bekende
jaarlijkse touwtrektoernooi, dat door de VW in nauwe
samenwerking met de plaatselijke TTV Medler wordt
georganiseerd, had woensdagavond onder grote belang-
stelling plaats op het terrein achter café Eskes aan de
Dorpsstraat. Vakantiegangers en supporters omzoomden
het intieme terrein, dat, dankzij een goede afbakening,
gelegenheid bood om het altijd weer sensationele evene-
ment goed te kunnen volgen.
Voor de aanvang der wedstrijden had de muziekvereni-
ging Sursum Corda kompleet met drumband in keurig
uniform, de dorpelingen bijeen geblazen naar het wed-
strijdterrein. Namens de WV sprak de heer Kamper-
man een welkomstwoord.

Terwijl scheidsrechter Nijenhuis zijn handen ophief, ten
teken dat de eerste ontmoeting kon beginnen, klonken
daarna de aanvurende kreten van de coaches der ploe-
gen. De NCRV-reporter die voor het radioprogramma
„Los-vast" opnamen maakte had er kennelijk schik in,
want hij bleef ruim een uur om het schouwspel mee te
maken.
In deze finale werd er hard getrokken, vooral tussen de
favoriete ploegen Gebr. Barink I, de Zuivelfabriek en
Delden, die gelijk stonden met 10 punten. Uiteindelijk
moesten alle teams het hoofd buigen voor Barink I dat
met 22 punten overwinnaar werd. De Zuivelfabriek, die
verleden jaar de wisselbeker won en ook reeds in 1969,
kon de titel dus niet prolongeren.
Spanning was er ook tussen de trekbeurten van de
Zuivelfabriek en De Graafschaprijders waar resp. de
gebroeders J. en D. Pardijs als leiders fungeerden en
er kennelijk een prestigeslag van maakten.

Tot grote hilariteit trokkl^een tweetal teams ter op-
luistering door een kuil vol water, waarbij verschillende

•rs" er van tevoren al rekening mee hadden
gehouden een frisse duik -'T het zilte nat te nemen.
Tn rte pauze gaven twee J^ulsploegen van EHTC uit
Eerbeek, aangesloten bij ^Nederlandse Touwtrekkers
Bond een demonstratie hoe er getrokken wordt in de
bondskompetitie.

Tegen negen uur werden de prijzen, te weten een wLs-
!<er voor het Barink-vijftal (met herinneringsbeker)

en geldprijzen voor de overige ploegen, uitgereikt door
du heer Besselink. De einduitslag was als volgt:
1. en kampioen van Vorden 1971 Gebr. Barink I met
22 punten; 2. en 3. Zuivelfabriek en Delden met elk
16 punten; 4. Wildenborch met 14 punten; 5. De Graaf-
schaprijders met 12 punten; 6. en 7. Gems en Barink II
met elk 2 punten.

Voetbal
PROGRAMMA VOETBALVERENIGING VORDEN
Afdeling zondag

Vorden l gaat zondag naar Groenlo om daar tijdens het
zgn. Kermistoernooi dat wordt georganiseerd door Grol-
se Boys te spelen tegen Viod l uit Doetinchem.
Het tweede elftal van Vorden speelt zaterdagmiddag op
eigen veld tegen Harfsen 2. Vorden 5 en 6 spelen zon-
dag in Warnsveld tijdens de seriewedstrijden van Warns-
veldse Boys tegen resp. Neede 4 en Drempt Vooruit 2.

Afdeling zaterdag

Vorden l speelt donderdagavond tegen Vorden 3 zondag-
afdeling. Zaterdagmiddag 14 augustus speelt Vorden l
tegen SSS l uit Eibergen. Het tweede elftal speelt die
dag tegen SSS 2. Beide wedstrijden in Vorden.

PROGRAMMA SPORTVERENIGING RATTI
Afdeling zondag

Door de sportvereniging Ratti wordt een nederlaagtoer-
nooi georganiseerd ter voorbereiding op de komende
kompetitie en zal beginnen op zondag 15 augustus. Rat-
ti l zal dan uitkomen tegen het sterke Pax 2 uit Hen-
gelo G. Op zondag 22 augustus komt Vios l uit Beltrum
op bezoek en zondag 29 augustus wordt gespeeld tegen
Sp. Kotten 1.
Zondag 15 augustus gaat Ratti 3 naar Laren waar wordt
gespeeld tegen Witkampers 4.

Afdeling zaterdag

Zaterdagmorgen 14 augustus zal Ratti l thuis als spar-
ringpartner optreden van WZC l uit Wapenveld welke
uitkomt in de 2e klas KNVB.
Zaterdagmiddag 21 augustus speelt Ratti l tegen Lo-
chem 5 terwijl dan het tweede team tegen Lochem 6
uitkomt.
Zaterdag 28 augustus zal in het kader van de sportdag
welke wordt georganiseerd door de Sportkommissie
Vorden de wedstrijd worden gespeeld Vorden l—Ratti l
op het gemeentelijk sportpark.

ALUMINIUM
HUISHOUDTRAPPEN

SUPER LICHTGEWICHT

NU EXTRA VOORDELIG

4 treden f 44,95
5 treden f 49,95
6 treden f 54,95

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Diploma
zwemmen
Onder het toeziend oog van de diplomakonsul de heer
H. P. Velthuis en de oud-diplomakonsul de heer G. W
Wilgenhof, werden in het zwembad te Vorden de
vaardigheidsproeven I en II afgenomen, beter
als de diploma's C en D.
Van de 28 C-kandidaten slaagden er 23 en van de 19
D-kandidaten slaagden er 11. De kandidaten waren voor-
bereid door badmeester J. Verstoep en mejuffrouw T.
Oonk. De beoordelingskommissie bestond dit teer uit de
heren J. W .de Gruyter en J. Verstoep.

De heer Potman
25 jaar in
gemeentedienst
In tegenwoordigheid van het voltallige kollege van B &
W, sekretariepersoneel en gemeentewerken, werd in de
raadszaal van het gemeentehuis herdacht dat de l u-e r
G. Potman als registrator en ambtenaar van de bur-
gerlijke stand 25 jaar in dienst van de gemeente Vor-
den is geweest.
Burgemeester A. K. van Arkel sprak de heer Potmun
toe en temperde zijn rede ietwat i.v.m. zijn pensionering
volgend jaar. Hij overhandigde de heer Potman een en-
veloppe met inhoud en mevrouw Potman mocht bloemen
in ontvangst nemen.
Gcineentesekretaris de heer Drijfhout sprak namens het
personeel woorden van waardering en de gemeente-
ontvanger, de heer Ter Haar sprak namens de perso-
neelsvereniging, die tevens nog een cadeau en bic
overhandigde.
De heer Potman dankte voor deze herdenking waarna
nog geruime tijd gezellig bijeen werd gezeten.

TOUWTREKKEN

Zieuwent en Heure
werden kampioen

Het achttal van Zieuwent (café Ketels) uit de B-klasse
640 kg zijn er zondagmiddag in geslaagd om op het 6e
bondstoernooi in Velswijk zoveel punten bij elkaar te
trekken dat zij de kampioenstitel behaalden voor het
seizoen 1971.
De touwtrekvereniging Velswijk had dit monstertoernooi
waaraan door meer dan 30 ploegen werd deelgenomen,
georganiseerd op haar oefenterrein aan de Akkermans-
straat. Over publiek had men niet te klagen en Zel-
hems burgemeester Jhr. mr van Holthe tot Echten wees
er in zijn openingswoord terecht op dat deze sport in
zijn gemeente veel aandacht krijgt. Hij was verheugd
over de aktiviteiten van Velswijk, welke vereniging al-
les in het werk stelt om de touwtreksport in deze stre-
ken te stimuleren. Hij wenste hen nog veel sukses toe,
evenals de deelnemende ploegen.

Hoogtepunten van het toernooi - waarin meer dan 60
wedstrijden werden getrokken - waren de ontmoetingen
in de catchklasse. EHTC uit Hall-Eerbeek kreeg nu
sterke tegenstand van Noordijk en Holten en moest te-
gen beide ploegen een veer laten. Bekveld profiteerde
ook van de felle strijd tussen genoemde ploegen en wist
hoewel het van de Eerbeekse trekkers verloor, toch net
met een punt verschil als winnaar te eindigen. In het
algemeen klassement bleef EHTC bovenaan.

In de A-klasse van de 640 kg waren Medler en Bekveld
weer de toonaangevende ploegen. In de beslissing om de
bovenste plaats was het Hengelose team sterker en kan
de titel in deze afdeling in het eerstvolgende toernooi
binnen bereik halen. Neede weerde zich kranig en werd
derde met Velswijk als vierde.
Zieuwent was niet alleen ongeslagen winnaar in de B-
klasse maar werd tevens kampioen omdat op de nog
komende twee toernooien geen der rivalen hen in kan
halen. Holten werd eervol tweede.

De volgende kampioen was het Borculose Heure in de
C-klasse dat triomfator werd met 12 punten en in de
algemene klassering 64 punten heeft en daardoor de ti-
tel won.
Medler won in de D-klasse na felle strijd van plaats-
genoot Medler.
In de jeugdklasse is Noordijk niet ver meer van de be-
geerde titel af. Ongeslagen bereikten zij de eindstreep
met de jeugd van Zieuwent op de tweede plaats en Hol-
ten als derde.



wegens vakantie

gesloten
Schoenenhuis
Jansen

H. Smeets - Dorpsstraat 34 - Vorden

"STA-PREST"
Nuovo Levi's

Een luchtige, ongedwongen zittende,
soepele broek met de jeans-snit.

Een linnen weefsel met een mes-
scherpe vouw.

Strijken overbodig, wassen en op de
lijn hangen, dat is alles.

Een ideale lente- en zomerdracht in
polyester-katoen.

Wapen- en Sporthandel

Martens
sleede -ioeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Klasse en stijl
vindt u bij ons

in ruime mate!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Donderdag
500 gram VARKENSLAPPEN

500 gram SPEKLAPPEN

3 stuks HAMBURGERS

500 gram VERSE WORST

Vrijdag en zaterdag
500 gram RUNDERLAPPEN

500 gram RUNDERROLLADE v.a.

500 gram RIBLAPPEN

500 gram VERSE WORST

Voor de boterham
150 gram BOERENMETWORST

150 gram BOTERHAMWORST

150 gram PEKELVLEES

Z50 gram KOOKWORST (aan stuk)

338
180
98

260

290
360
398
260

98
68
98
98

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321
ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

PrO/ijt
aanbieding

Roestvrijstalen

BROOD-
TROMMEL

met schuifdeksel

Normale prijs
ƒ 28,50
nu met schoon-
heidsfoutje

19,95
zolang er voor-
raad is

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Te koop: Aanhangwagen
in zeer goede staat ƒ 350,—
Drukkerij Weevers, Nieuw-
stad 12, Vorden

Betonramen
Betonroosters

spotgoedkoop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. H86 - Vorder

Een zorgeloze vakantie
begint bij de bank

Wij staan tot uw dienst met:
— KOMPLETE VAKANTIEREIZEN

— VREEMD GELD

— REISCHEQUES

— ONGEVALLEN EN/OF BAGAGE VERZEKERING

— RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

— AUTOCASCOVERZEKERING VOOR EEN KORTE
TERMIJN

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 . Vorden

Telefoon 05754-514 . Dorpsstraat 9 , Wichmond

WEEKENDAANBIEDING

1 bos kas-
chry santen
(Spider)

2,25
BLOEMISTERIJ

WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 - Vorden

WEGENS VAKANTIE ZIJN WIJ

GESLOTEN
van 16 tot en met 30 aug,

HOF
echte bakker
Het Hoge 24 - Vorden - Telefoon 1394

Fokveedlg
in de
Wilden-
borch

Jong geleerd, oud gedaan

De jaarlijkse MRIJ-fokdag in de Wildenborch - een
van de hoogtijdagen voor de veefokkers uit deze stre-
ken - is gezien de belangstelling, de ruime aanvoer en
de kwaliteit weer bijzonder geslaagd te noemen.

De jury vond het gehalte van de inzendingen beter dan
vorig jaar. De kwaliteit van het jongvee was over het
algemeen beter dan de oudere koeien, waar enkele be-
merkingen op de uiers moesten worden gekonstateerd.
Deze traditionele fokveedag werd gehouden op een
terrein van de heer G. J. Zweverink die zijn weiland
hiervoor beschikbaar had gesteld. De weersomstandighe-
den waren ideaal, de aanvoer was ruim 80 stuks. Keur-
meesters waren de heren J. M. Eenink uit Hengelo G
en H. W. Roeterdink uit Laren G.
De wisselbeker door de vereniging beschikbaar gesteld
voor de beste groep melkkoeien, rubriek 9b (bedrijfs-
groepen 4 stuks van een eigenaar) ging voor de eerste
maal naar de heer G. Dijkman. Deze had hierdoor de
bekerhouder van verleden jaar, de heer A. J. Oltvoort -
die ook in 1969 winnaar werd - op het nippertje ont-
troond.

De wisselbeker van de KIVO te Vorden e.o. welke be-
schikbaar was gesteld voor de beste kollektie bedrijfs-
groepen pinken kwam in het bezit van L. H. Visschers
(in 1970 gewonnen door B. F. Bennink).
Kampioen 1971, de beste melkgevende koe, werd een in-
zending van de heer G. J. Dijkman t.w. nr. 13 in rubriek
2 Gozien (koeien geboren van 7 november 1964 tot en
met 17 mei 1966). Ook in 1970 was de titel voor deze
koe, evenals de kwalifikatie „koe met de beste uier".
Reserve-kampioen 1971 werd Irma 7 van de heer A. J.
Oltvoort in rubriek l (koeien geboren van 18 juli 1959
tot en met 14 juni 1964).
Bij het jongvee bleek in rubriek 7 nummer 73 te weten
Henriette van L. H. Visschers zo goed in vorm, dat zij
andermaal (evenals in 1970) in aanmerking kwam voor
de kampioenstitel bij de pinken. Reserve-kampioene
word hier uit rubriek 6, Rozetta van G. J. Dijkman.
De titol „koe met de beste uier" was dit jaar voor Irma
7 van A. J. Oltvoort (rubriek 1).
Er werd gekeurd in 11 rubrieken. De dieren die met

een eerste prijs werden bekroond, kwamen in aanmer-
king om te worden doorgezonden naar de grote fokvee-
dag te Hengelo G.

De bekers en prijzen (medailles etc.) werden na afloop
met een toepasselijk woord door de voorzitter van de
fokdag, de heer B. F Bennink, uitgereikt.

Iedere vrijdag weekmarkt

14 aug. Bal voor gehuwden en verloofden in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler"

27 aug. Bazar muziekvereniging Concordia
28 aug. Bazar muziekvereniging Concordia
29 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd
l sept. Ledenvergadering KPO
3 sept. Medlerfeest groot amusements-

programma
4 sept. Medlerfeest volksspelen en dansen in de

grote feestsalon
5 sept. Medlerfeest VARA-drive-in discotheek
6 sept. Bloedafname-avond van het Ned. Roode

Kruis in de Landbouwschool
10 sept. Oranjefeest Wildenborch
11 sept. Oranjefeest Wildenborch
12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd
18 sept. Avondwandeling Linde
24 sept. Volksfeest Luide
25 sept. Volksfeest Linde
14 okt. KPO-demonstratie-avond

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van byeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Wffliuw
Voetbal
RATTI AFDELING ZATERDAG WON MET 7—4
VAN ONG WARNSVELD
Ter voorbereiding op de komende kompetitie bracht het
Ie elftal van Ratti afdeling zaterdagvoetbal een bezoek
aan het een klasse hoger spelende ONG uit Warnsveld.
Het nog niet voltallige team van Ratti speelde een op-
vallend frisse partij voetbal en begon met een offensief
dat al na enkele minuten resulteerde in een harde knal
van Arendsen in het zijnet. Even later had dezelfde spe-
ler meer sukses bij een doorloopbal O—1. ONG kwam
echter goed terug en het was de rechtsbinnen die de
stand op l—l bracht. Ratti kwam nu steeds beter in
haar spel en zette de ONG-defensie onder druk. Nadat
enkele schoten van Dijkman, De Gruyter en Reindsen
net langs of over waren gegaan, was het Arendsen die
met een schot vanaf de achter lijn sukses had l—2. Even
later slipte een inzet uit de handen van Ratti-doelman
Wassink hegeen 2—2 betekende. Nog voordat de rust
aanbrak werd de stand op 3—3 gebracht. Eerst door
Dijkman die een afgeslagen voorzet onderschepte en net
voor de rust door de ONG-linksbuiten die een hard laag
schot losliet dat doel trof.

Na de rust beperkte ONG zich hoofdzakelijk tot het
verdedigen van de eigen veste, maar het was toch niet
opgewassen tegen het bij vlagen uitstekende positiespel
van de Ratti-aanvallers. Vooral De Gruyter had hierin
een groot aandeel. Tot tweemaal toe speelde hij Dijkman
vrij, wat 3—5 betekende. Ratti drukte door en Reindsen
zag een vliegend schot bekroond 3—6. ONG kwam hier-
na nog even terug, maar bracht te weinig mankracht
in de aanval om de achterstand nog in te lopen. Wel
lukte het hun midvoor met een schuiver er 4—6 van te
maken, maar Ratti beantwoordde dit met een tegen-
goal van Arendsen 4—7, wat ook de eindstand was.
Het was een zeer nuttige oefenpartij dat door de goede
leiding en de sportieve sfeer in het veld tot een wedstrijd
met een ruime voldoende uitgroeide.

WEINIG EER TE BEHALEN VOOR VORDENSE
VOETBALLERS
Verschillende elftallen van Vorden kwamen dit week-
end in aktie. In het kader van het zgn. Hooiplukkers-
toernooi te Lochem, kwam Vorden l uit tegen Reunie l
uit Borculo.
De Vordenaren moesten het In deze ontmoeting stellen
zonder doelman Wentink en Besselink. Dit betekende
voor de achterhoede een geduchte verzwakking want
dit deel van de ploeg en met name invaller-doelman
Meyer maakte een zeer onzekere indruk. De Vordena-
ren begonnen echter uitstekend, want na amper l mi-
nuut spelen gaf Buunk doelman Stroeve geen kans. Ge-
durende een tiental minuten behield Vorden het initia-
tief. Toen echter Winkelhorst profiteerde van verkeerd

Hen van doelman Meyer waardoor de balans in
evenwicht- werd gebracht, gingen de Borculoërs bedui-
dend beter spelen. Bij de rust was het 2—l voor Reunie
door opnieuw een doelpunt van Winkelhorst.
In de tweede helft eiste routinier Pongers alle aandacht
van de Vordense defensie op. Men slaagde er bij Vor-
den niet in om Pongers voldoende af te stoppen. Twee-
maal sloeg hij onverbiddelijk toe 4—1. Nijenhuis be-
paalde de eindstand op 4—2.

Vorden 2 speelde zondagmorgen een oefenwedstrijd te-
gen het in hogere regionen uitkomende Doetinchem 2.
De bezoekers bleken in deze wedstrijd konditionecl do
betere ploeg. Speciaal het middenveld was volkomen in
handen van Doetinchem aangezien Holsbeke en Klein
Sessink zeer traag speelden. Bij de rust was de stand
O—2. Na de hervatting liep Doetinchem verder uit tot
O—3. Te individualistisch spel van Broekgaarden en zeer
onzuiver schieten van deze speler waren er de oorzaak
van dat tegendoelpunten uitbleven. Klein Sessink had
pech toen hij een vrije schop tegen de lat zag belanden.
Beste spelers bij Vorden waren doelman Wesselink,
Maalderink en Nijenhuis.

Het derde elftal van Vorden hield tegen Doetinchem 3
tot aan de rust goed stand O—0. Na de thee gaf ook
hier de betere konditie van de bezoekende club de door-
slag l—5.

VORDENSE ZATERDAGVOETBALLERS SPEELDEN
GELIJK EN VERLOREN
Het is het eerste elftal van Vorden (zaterdagvoetbal)
gelukt om op eigen veld Oeken 2 (zondagafdeling) een
:> :\ gelijkspel af te dwingen. Vorden startte deze wed-
strijd met een sterk offensief, dat vooreerst geen doel-
punten opleverde. Oeken kwam eveneens tot gevaarlijke
tegenstoten, de Vordense doelman v. d. Logt bleek ech-
ter in goede vorm en stopte vele ballen. Na 20 minuten
spelen lanceerde Berkelder zijn medespeler Slootjes, die
op fraaie wijze raak schoot l—0. De vreugde was van
korte duur want de Oeken-speler Breukink maakte ge-
bruik van een onoplettendheid in de Vordense achter-
hoede l—l, terwijl dezelfde speler er even later l—2
van maakte. Vlak voor de rust liet Slootjes een opge-
legde kans liggen.
In de tweede helft een gelijkopgaande strijd. Na een
kwartier kwam de Vorden-speler Klein Gelitnk plotse-
ling vrij voor het Oeken-doel hetgeen 2—2 betekende.
Nadat de bezoekers tegen de lat hadden geschoten en
enkele goede kansen onbenut hadden gelaten werd het
toch 2—3 toen de midvoor uit een corner met een kop-
bal scoorde. Het laatste woord was aan Vorden. Met
een formidabele kopstoot bracht invaller Vreeman via
de handen van de Oeken-doelman de stand op 3—3.

Een matig spelend Vorden 2 (zaterag) heeft in de ont-
moeting tegen SKVW 2 uit Winterswijk ondervonden
dat er nog heel wat te leren valt. Na 25 minuten spelen
hadden de bezoekers reeds een O—5 voorsprong. De
Winerswijkers bleken bijzonder goed op elkaar inge-
speeld in tegenstelling tot Vorden, dat voor de eerste
maal sinds de oprichting in het veld kwam. Invaller-
doelman Vreeman moest vóór de rust nog driemaal do
trieste gang naar het net maken O—8.
In de tweede helft stond bij Vorden Mulder onder do
lat. Ook hij kon niet verhinderen ondanks het feit dat
h ijeen penalty stopte, dat de bezoekers uitliepen tot
0—13.


