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PvdA: weglopen uit de raad moet
men beschouwen als werkstaking
„Ons weglopen uit de raad kun je beschouwen als
een soort werkstaking. Alls andere middelen zijn uit-
geput, ga je als eerste middel tot zoiets over. Men
.kan veel zeggen over ons, maar niet dat wij ons
ooit negatief hebben opgesteld. Dat juist onze frak-
tie ails eerste de raadszaal heeft verlaten, onder-
streept de wijze waarOp de Vordense raad funktio-
neert," aldus verklaarde de fraktie van de PvdA te
Vorden in een vraaggesprek]e dat de fraktie had
niet de redaktie van de Rode Draad (een blaadje
dat de afd. Vorden van de PvdA zo nu en dan ver-
spreid).
„Het klinkt allemaal mooi wanneer er gezegd wordt
je kunt de gemeente alleen maar met zijn allen be-
sturen. De omstandigheden moeten er dan wel naar
zijn. In een goed funktionerende raad krijgt de me-
ning van elke fraktie een plaats in de uiteindelijke
beslissing. Daarvoor zit je tenslotte in de raad.
Op het oigenblik heeft echter de meerderheid b.v.
de CDA of geen mening of men volgt slaafs het
standpunt van b. en w. Dan krijg je situaties waar-
in 3 a 4 personen daadwerkelijk uitmaken wat goed
is voor de Vordenaren. Wij voelden er weinig voor
hieraan mee te doen," a ldus de fraktie van de PvdA.
Op de vraag wat men denkt te winnen met deze
handelswijze, /ei de fraktie er op korte termijn wei-
nig van te verwachten. „Het is echter wel frappant
dat b. en w. thans uitgebreide informatie aan de
raad verschaffen en in een vroegtijdig stadium over
sommige aangelegenheden de mening van de raad
vraigen. Dingen die vroeger niet of nauwelijks voor-
komen. Misschien is dit toeval, misschien niet. Op
lange termijn zal er echter wel degelijk iets veran-
deren, zoiets moet de tijd hebben om „door te wer-
ken".
Over de houding van de burgemeester zegt de frak-
tie: „Burgemeester Vunderink is ongetwijfeld een
ijverig man en in het persoonlijk vilaik geen onaar-
dig iemand. Een bezwaar is dat hij zich niet altijd
als burgemeester gedraagt en de schijn op zich laadt
als raadsvoorzitter niet boven de partijen te staan.
Zijn nauwe kontakten met de CDA-fraktie zijn voor
iedere ingewijde duidelijk. Typerend is ook, dat hij
na 3 ju l i geen enkele poging heef t gedaan om tic
breuk in de raad te herstellen, iets wat wel ver-
wacht mag worden van een burgemeester."

Dinsdag hebben burgemeester Vunderink en de
fraktievoorzitter van de Partij van de Arbeid te
Vorden, de heer J. Bosch, een gesprek gehad. Tij-
dens dit onderhoud, dat op verzoek van burgemees-
ter Vunderink plaats vond, heeft de burgervader
een beroep gedaan op de fraktie van de PvdA om
weer in de raad terug te keren.
„Te lang wegblijven houdt grote risico's in voor
samenwerking op lange termijn. Het is in het be-
lang van de gehele Vordense gemeenschap dat de
raad van Vorden weer zo snel mogelijk compleet is.
De plek waar bepaalde problemen dienen te worden
opgelost is mijns inziens in de raad," zo vindt bur-
gemeester Vunderink.
De heer Bosch vond het nuttig dat eikaars stand-

punten konden worden uitgewisseld. „Het verzoek
van de burgemeester om weer in de raad terug te
keren zal ik met de fraktie bespreken," aldus de heer
Bosch, die van mening was dat tijdens het onder-
houd de partijen niet als „kemphanen" tegenover
elkaar stonden.
Behalve het aanhoren van eikaars standpunten heeft
het onderhoud echter „voorlopig" weinig opgele-
verd. Dit was zowel de mening van de heer Vunde-
rink als die van de heer Bosch.

Polovereniging vierde
tweede lustrum
Zaterdag vierde de Vordense zwem- en polodub het
tienjarig bestaan. Een feestcommissie had voor deze
gelegenheid een programma samen/gesteld geschikt
voor jong en oud.
Na 's middags een fietsenrally te hebben gehouden
kwamen de deelnemers bij camping De Reehorst,
waar allerhande .spelletjes werden gedaan, terwij l
de inwendige mens niet weid vergeten. De aanwe-
zigen, phn. 87, werden verdeeld in groepen van /es.
Deze groepen bleven de gehele avond bijeen.
De feestcommissie had voor de/e gelegenheid een
zgn. „Klungeltrofee" ingesteld, / i jn t le een beeldje
voor diegene die uiteindelijk als l aa t s t e (dus de
grootste ,,klungel") /on eindigen. De heer Reerink
werd winnaar . Voorzitter F. Mengeiïnk gal' t i jdens
de feestavond een kort overzicht over het wel en
wee en deelde mede d a t de club thans 70 leden telt.

Tentoonstelling
De Vogelvriend
In november zal de Vorden^ptanarievcreniging De
Vogelivrk-nd een nationale tentoonstelling origanise-

i l c t bestuur verwacht , dat zeker /o'n f i 00 in /en-
aimgen kunnen worden verwacht.
Om de hoge kosten van een dergelijke tentoonstel-
l ing te k u n n e n draden slarr^fcLt bestuur van De Vo-
gelvnend de/er dagen met t^Brgrote verlotingsaktie'.
De hoofdprijzen liegen er niet om nl. een bankstel
en een prachtig rijwiel. Gehoopt wordt nu dat de
3500 loten snel aan ,,de man" ge-bracht kunnen wor-
den.

Bejaardensoos
De bejaardensoos Kranenburg is weer van s tar t ge-
gaan in /aal Schoenaker. Wanneer er nog bejaarden
zijn van boven de 60 jaar die van sjoelen, bil jarten,
k a a r t e n , spelletjes doen houden, of gewoon maar
van een gezellig babbeltje, dan zijn z i j van harte
welkom. Op 14 oktober is er weer een gezellige mid-
dag bij Schoenaker.

•'^v/^K/fc'.vr'
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"U moet veel belangrijke
zaken weten voor u een
hypotheek afsluit.
Daarom eerst praten met
de Rabobank"

Rabobank
getó en goede raad

B.

Mogelijkheid voor
judo en tai-jitsu
Bij voldoende deelnam;' bestaat in Vorden de mo-
gelijkheid dat er gestart zal worden met jeugdjudo
en Tai-jitsu (zelfverdediging). Voor meisjes én jon-
ge vrouwen is een cursus van 20 lessen in het Tai-
jitsu, iets onmisbaar* in deze tijd, zo Luidt de me-
•nlng van de organisatoren. Men kan zich donderdag
18 september opgeven in het Jeugdcentrum. Voor
jeugdjudo kan men inschrijven v.a. N j a a r en voor
/e l fve rded ig ing v a n a f 13 jaar .

Uw reddend bloed
M a a n d a g 22 september a.s. wordt weer de jaarli jkse
bloedafname-avoml gehouden in d-e Bij/. Lagere
Landbouwschool. Dit bloej^waarvan er veel nodig
is, wordt verwerkt tot plHia, waarmee het Ned.
Rode Kruis /eer velen van dienst is zoals zieken-
huizen. e,d. Het is daarom van belang /lat alle do-
nors zich op deze avond melden op de oproepkaart
vermelde tijd. Het comité verwacht al le 3 10 donors
zonder uitzondering. Bove^Ëen hopen zij dat vele
nieuwe donors zich deze l^nd zullen melden.N

Zong t u er allen voor dat de „oogst" zo groot mo-
geli jk is. Zie ook de advertentie in dit blad.
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KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTEMEUWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

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

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

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 10-17 uur

Deze week komt slechts één onderwerp aan de orde,
t.w.:

de bestrijding van wespen.
De wespen, die het ons in de zomer en vooral in de
tw-eede he l f t van de zomer lastig maken, vooral op
de dihwiale zandgronden, behoren tot de familie
der Vespidae.
Het igeldt hier de soorten:
Paravespula garmanica F., de Duitse wesp;
Paravespula vulgaris L., de gewone wesp.

Levenscyclus.
Bovengenoemde wespen behoren tot de sociaal le-
vende insekten, cl.w./. dat zij in meer of minder
grote groepen bij elkaar leven.
In het voorjaar legt het reeds —in het vorige najaar
bevruchte wijfje, de „koningin" van de staat, een
nest aan, meestal in de grond of op andere beschut-
te plaatsen, in schuren, muiuriholten e.d.
De raten worden gemaakt van .grijze of bruingele,
papierachtige stof, bereid uit door het insekt fijnge-
kouwde hout- en andere vezels. De raten zijn altijd
omgeven door een min of meer ballonvonmig om-
hulsel eveneens bestaande uit hetzelfde papierach-
tige materiaal.
In de raa t legt de koningin h a a i eieren. D-e d a a r u i t
komende larven worden door h a a i verzorgd. Na de
verpoppimg komen hierui t de werksters, die van de
koningin uitwendig alleen verschillen door de veel
geringer afmetingen. Deze werksters zijn van het
vrouwelijke geslacht, doch onvruchtbaar en het zijn
deze werksters die, als / i j te na gekomen worden,
ons s teken .
Ongeveer een m a a n d na de aan log van l i e t nest ko-
men de eerste werksters u i t de poppen. De/e nemen
het w-erk van de verdere uitibouw van het nest en
de verzorging van het broedse! van de koningin
over, die nu het nest niet meer venlaat en eieren
blijft leggen.

In aiuigustus of september worden er mannelijke
wespen 'geboren en kort -daarna nieuwe doch nu
vruchtbare wijf jes . Deze verlaten het nest om te pa-
ren. De mannelijke wespen sterven terwijl in de loop
van het n a j a a r alle inwoners van het nest afsterven.
De jonge bevruchte wijfjes zoeken een beschutte
plaats op voor de overwintering om in hè* voorjaar
weer opnieuw een kolonie te stichten. De wespen
die we in het vroege voorjaar /ien z i jn dus al t i jd de
nieuwe koninginnen.

Het voedsel.
Hun behoefte aan koolhydraten (suikers) dekken
genoemde wespensoorten door de opname van nec-
tar uit bloemen, honingdauw (suikerhoudende
vloeibare afscheiding van bladui /cn) , vruchtvlees
en sap van rijpe vruchten (peren, pruimen o.a.),
m a a r ook met vloeibare zoete voedings- en genot-
middelen bestemd voor menselijke consumptie (li-
monade, stroop e.d.).
De eiwitten die de wespen nodig hebben voor de
instandhouding van hun eigen lichaam, maar voor-
al voor de voedering van de larven, verschaffen zij
zich door het vangen en consumeren van andere in-
sekten. In de eerste plaats / i jn a l ler le i vllegensoor-
t e n de proodieren, m a a i d a a r n a a s t ook volwassen
hooiwagens en cicadcn en hun l a r v e n , evenals on-
behaarde of ur in i ig behaarde rupsen , larven van
bladwespen, /aagwespen, hon ingb i j en en spinnen.
Om een idee te geven van het belang van wespen
als onze bondgenoten bij de verdelging van insek-
ten: Schmitt (1921) nam waai ' , dat 300-400 werksters
van Vespula germanica in (i uur phn. 2500 vliegen
van verschillende soorten, l e /amen met (>50 Tipu-
l ic leu ( lanigpooMn'Uggen) en Culiciden (steekmug-
gen) in hun nest brac.ht.cn.
In een ander geval weiden in 101 van de Duitse
wespen afgenomen prooien K I kamervliegen, 5 vlees-

1 1 . l k le ine kamervlicg, l 's t al v lieg en 16 an-

dere insektensorten geteld.
Ook vlees van kadavers wordt wel aangenomen mits
vers en met beschadigde hu id . \Vespen / i j n nl. niet
in staat de huid stuk te bijten.
Uit het bovenstaande b l i jk t dat wespen een rol kun-
nen spelen in on/e strijd tegen de insekten. Zij zijn
derhalve . .n t i t t i i ige" dieren, zodat / i j niet dan in de
u i t e i s t e nood/aak verdelgd dienen te worden.

De verdelging.
Is het noodzakelijk dat een wespennest uitgeroeid
wordt , dan kan dit het best gebeuren door in de in-
v liegopeningen van het nest en/of in alle andere
openingen waardoor de dieren naar binnen komen
en de directe omgeving d a a r te bestuiven met een
poedenvtonnrig insecticide, met propoxur (Baygon-
stuif) , l indaan (Sipritex-H-poeder, Omyl-poeder) of
carboryl.
De bedoeling is dat de binnenkomende wespen in
aanraking komen me" het poeder, dat / i j dan aan
de beharing van het l i j f en poten mee in het nest
brengen. Hierdoor wordt ook het broedsel en de
koningin gedood.
Hei gebruik van de poeder geeft in h-et algemeen
sneller r e s u l i a a i dan he i gebruik van een spuitbus
mei een van de bovengenoemde insecticiden.

Bovengenoemde behandeling dient 's avonds of bij
koel weer te geschieden, als alle leden van de kolo-
nie binnen zijn.

Doel men dit n i e t , dan loopt men de k a n s door woe-
dende \ves ]>en te worden aangevallen.

N.B. Burgemeester mr. M. Vunderink zal niet op
vrijdag 26 september a.s. doch reeds op donderdag
25 september spreekuur houden, te weten van 10.00
tot 12.00 uur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 21 september: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink, bediening van de Heilige Doop; 19.00 uur
Interkerkelijke Jeugddienst, ds. J. Zijp, Geref. pre-
dikant, legerpredilkant, te Apeldoorn.
Het lied van de week: gezang 487.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondaig 21 september: 10,00 uur ds. Zijp van Apel-
doorn; 19.00 uur Interkerkelijke Jeugddien&t in de
l Ie r \ . Kerk, voorganger ds. Z i jp van Apeldoorn

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); 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 Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

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

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30-12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

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 j r.

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.
woensdaigmiddaig voorleeshalfuiurtje 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.

BURGERLIJKE
STAND

(.eboren: Erwln, /.v. J. Weenk en B. G. Rossel;
Gerrit Derk Jan, /.v. M. J. Weulen Kranenbarg en
M. J. Nossent.
Overleden: H. W. Kruidbos, oud 75 jaar; H. J.
Brinkerhof ' , oud 73 j aa r .
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SUPER-SLAGERIJ
Filet Americain

Wiener Schnitzel

100 gram

gepaneerde
100 gram

Hamburgers 3 stuks

125
118
198

Varkenslappen magere 500 gram 498
Fricandeau

Hacheevlees

Vlees- of
huzarensalade

van de schouder
500 gram

300 gram

100 gram

548
238

90
Ruim assortiment in BARBECUE- EN FONDUE-SCHOTELS en specialiteit in
HEERLIJKE SAU7SEN

Vleeswaren
Gekookte ham
Rolspek
Slagersleverworst
Palingworst
Varkensrollade

150 gram

100 gram

250 gram

150 gram

van eigen grill
100 gram

Alles zolang de voorraad strekt

129
79

129
119
169

ZONNETUIN*
Export tomaten

Malse sla

Champignons

Cox's Orange

Witte kool

nu per kilo A

2 kroppen

blanke
200 gram

fijne handappel
2 kilo

panklare
500 gram

98

98

98

198

39

DIEPVRIES-VOORDEEL
Spinazie

Kippesoeppakket

Vissticks

Kroketten

Bami schijven

Patates Frites

kilo

500 gram

pak a 10 stuks

grijpzak 30 stuks

4 stuks

kilo

149
98

149
298
139
149

VRUCHTENLIMONADE

literfles

ROOKWORST
keurpak 250 gram

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 22 september

Malse sla 2 krop

Rollade schijven 3 stuks

Dinsdag 23 september

Gekookte bieten 500 gram

Speklappen ™9e
g
r
r
e
am

Woensdag 24 september

Andijvie klte

Sucadelappen soo g„m

89
225

49
228

79
675

A&O GRAAG TOT
Vbor de lange winteravonden

De Berend
Boudewijnkwis

Palace puzzel

Teletest

VOOR DE KLEINTJES

Hobbyland - Cucina

nu van 5,95 voor

625 stukjes

van 5,90 voor

<p"lg°-

495

250

490

98
WASVOORDEEL

All zeeppoeder draagkarton 750

Radion zeeppoeder 998
K *• tonnetje a 3 3/4 kilo nu \J %^ %^

Dixan zeeppoeder tonnetje 1850

Lux toiletzeep badstuk 89
Rfaynnfl Deodorant zeep 1AQnexona 2 stukies nu I49

^*>®3«$0£$$^
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APPELMOES

VOORDEEL SLIJTERIJ

WF BESSENGENEVER1025
liter van 12,25 nu 1̂ ^ •• \J

495
795

1295
298

795

Cousin vieux

Jarbin Liqueur

Vat 69 whisky

Underberg

Amstel bier

VETTER
V* liter

diverse soorten

van 14,95 nu

3 flesjes van 3,95 nu

krat a 24 pijpjes slecht

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK*

Slagroomstam

Speculaas

van 3,65 nu

250 gram

318

168

Bloemen en Planten
Troschrysanten

Roosjes

per bos

per bos

198
149

ZOETWAREN VOORDEEL

Nobo koekjes?--
^g^^ • • • "^^

98
per pak

per bakje

Gevuld speculaas

IJscups bruin

Fourre grote rol

Golden Wonder Chips JJ ,̂paprika

98
79
98
59

SUPERVOORDEELTJES
DE BETUWE

Halviture jam
divers smaken, van 2,14 voor 189
Unox erwtensoep 169

A O Choco-vlokken
melk, groot pak 105
Hoy knakworst jampot a 8 stuks 109

A & O soep diverse smaken
4 bordenblik - 2 blik 145

A&O Fritessaus
emmertje 179
Honig Mie 500 gram 159

Closetpapier pak a 4 rol 98

Calvé pindakaas jampot van 2,24 voor 189

A & O koffiemelk "5* 149

Krings Appelsap
3 flessen

A & O Drink litertles van 0,95 voor 69

Combo koffie vacuüm 500 gram
nu slechts 339

A & O Choc.hagel 500 gram 219

TEO puddingsaus diverse smaken
per flesje 89

Advokaat 398

Combano sherry 475
Spaanse bottelinq. fles van 5,95 voor B M ^J

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232



Helemaal nieuw en
midden in de roos «*
geschoten is onze

Grote
najaars-kollektie
ledere week
nieuwe modellen

MANTELS

in jeugdig en klassiek o.a. loden - tweed - wollen unie stoffen,

corduroy, velours, vanaf 130,-
JAPONNEN EN PAKJES

diverse goede merken: Lucy Linden - Jin - Kober - Piller - Inez-style -

Presence vanaf 79,50
BLOUSES - PULLOVERS - T-SHIRTS - BLOUSSONS -

VESTEN - ROKKEN EN PANTALONS

in een groots assortiment en ZEER VOORDELIG !

Modecentrum TEUNISSEN - Ruurio
Vrijdags koopavond Toonaangevend in mode voor Ruurio en omgeving

Het is geen kleinigheid

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is
bepaald geen kleinigheid.
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
dicht bij huis).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen manke-
menten? Zijn ze wel schoon?
Het Is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

En voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.

Verstandig met aardgas
Onderhoud, werk voor de
vakman

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Te koop: spinazie op be-
stelling. H. Weenk,
Schuttestraat 12. Vorden,
tel. 05752-1659.

Te koop: hangkettingen
bij J. F. A. Zents, Ruur-
loseweg 119, Vorden.

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. Ruurio
telefoon 1775

FotoDolphijnVoi
telefoon 1313 b.g.g. 1286
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE £

Zutphenaeweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Japonnen
Overgoolers
Rokken, blouses
en ook manfels

nergens voordeliger
dan bij

KONFEK l IKBEDRIJF

Gevraagd per l november a.s. een

PIENTER MEISJE

voor winkel en huishouding.
Leeftijd plm. 18 jaar.

Schildersbedrijf J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden, tel. 05752-1523

Te koop gevraagd:

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

MAAS

Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Fruitbedrijf Medler

JAMES GRIEVE
heerlijke
hand- en moesappel
a.s. zaterdag l O pond
voor ƒ 4,25 in plastic
zak maat 70 plus

HANDPEREN

Verkoop van 9 tot 12 uur.

AMMERS
de grote maten-
specialist.

Indien nodig wordt
naar maat gemaakt.

Zutphenseweg 29, Vorden

aandagmorgen en
oensdagmiddag gesloten

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphonsewefj - Vorden - Telefoon 05752-1514

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt I
Of als u sterven moet!

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

4oars
vo

gezellig-
heid

coneonnifi
'Hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
21 september

NEW FOUR

In de wolken met ons enorme bijdetijdse sortiment

PRACHT PLANTEN
keuze uit meer dan 100 soorten groene,
bonte en bloeiende planten en cactussen.
Kom eens een kijkje nemen In onze
nieuwe aangepaste verkoopkas
met ruime parkeergelegenheid.

Wij zijn elke dag open van 8.30-12.00 uur en van
13.00 uur tot 18.00 uur. Vrijdags koopavond.

GEERLIGS
A 13a - De Bruil - Ruurio - Telefoon 2010

1973
1972
1970
1972

TEGER
Stationsstraat 18
FIAT 500 rood
FIAT 600 groen
FIAT 850 Sp. geel
FIAT 127 groen
FIAT 127 groen 40.000 km 1972
FIAT 127 rood 1973
FIAT 128 groen 1971
FIAT 128 groen 1972
FIAT 128 groen, rood 1973
FIAT 128 groen 1974
FIAT 128 rood 4-drs. 1973
FIAT 128 groen 4-drs. 1972
W 1500 zeer mooi 1968

OCCASIONS RUURLO
Telefoon 05735-1426

SIMCA 1000 groen 2x 1969
SIMCA 1100 4-drs. 1970
FIAT 125 Special 1970
FIAT 1500 rood 1965
Renault R4 met schade
OPEL KADETT 1972
BATAVUS BROMFIETS TS 50

Speciale aanbieding:
alleen maand september:
grote bus AUTO WAX
van 9,95 NU bij ons 8,95

Tevens voor 2,— uw auto prima
schoon!2-drs.^opknapper 1970

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

Bezoekt vrijdag 26 en zaterdag

27 september a.s. het grote

VOLKSFEEST
TE LINDE
bij café Van Asselt.

Vrijdag 26 september:

20.00 uur de Holtense toneelvereniging OCH met
het kostelijke blijspel:

„DONDER DAGEN",

vervolg op Madam de Boerin

Zaterdag 27 september:

9.30 uur vogel- en schijf schieten.
13.00 uur officiële opening door de voorzitter de
heerG.Ruiterkamp, waarna vendelzwaaien door de
heer Berenpas.

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

13.30 uur aanvang volks- en kinderspelen o.m.
dogcarrijden voor dames, doeltrappen voor dames,
ringwerpen voor dames,,kegelbaan, ballerospel,
korfballen voor dames en heren enz.

17.00 uur prijsuitreiking.

's Avonds groot dansfestijn
met muziek van Hameland Combo



Donderdag 18 september 1975

37e jaargang no. 28 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT
Rijvereniging De Graafschap in de
ban van de Achtkastelenmarathon

In de bossen rondom kasteel Kiiefskamp wordt mo-
menteel door leden van de Vordense rijvereniging
De Graafsdhap koor'.sachtig gewerkt O'm een cross-
terrein uit te zetten.
Dit met het oog op de Aditkastelen-marathon die
de rijivereniging zaterdag 27 september organiseert
en waarbij 300 ruiters akte de présence zullen ge-
ven. He*, is voor het tweede j aa r dat dit ruitersport-
evenement wordt georganiseerd.
Toen het 'bestuur van De Graafschap vorig jaar
plannen opperde (en deze plannen uitvoerde) voor
liet houden van een ruitersportdaig was men niet al-
leen verbaasd o v-e r het aantal deelnemers (122),
maar bovcnail over de lovende rea;kt/ics die men na
afloop in ontvangst mocht nemen.
Het s'.o m l toen al vast dat de Achtkastelen-onara-
thon een j aa r l i jk s terugkerend sportgebeuren zou
woiden. In een gesprek dat we de/er dagen hadden
met voor / i t t e ! J. A. \orde eu vice-voorzitler B. H.
Wagenivoor t werd ons al gauw duideli jk gemaakt
dat men ni-cts aan het toeval wil overlaten en dat
men adles zo perfökt mogelijk wil laten verlopen.

ENTOURAGE MOET HET DOEN
„Weet je," zo zegt Ben Wagen voort, „ruiter en
paard kunnen hier zo f i j n aan hun trekken komen.
De entourage moet het nl. doen. Daarom hebben
we dit j a a r ook het toer-element ingelast, d.w.z. een
tocht van plm. 30 kilometer. Deze tocht voert de
deelnemers langs vrijwel aille kastelen. Zo'n 3,5 a 4
uren is men dan volop in de gelegenlheid om van
het natuursdhoon te genieten," /o /egt Waigenvoort.
Voor deze tocht hebben 140 ruiters ingeschreven.

HOOFDSCHOTEL
Hoofdschotel v a n de Aohtkastelen-maratihon is van-
zelfsprekend de samengestelde wedstrijd, onderver-
deeld in een lichte en een zware klasse. Niet minder
dan 155 e<juipes /uilen aan de start verschijnen.
Meer zou ook niet kunnen, want bij het crossen
moet nu al om de minuut gestart worden. Nu we
het toclh over de cross hebben, dit wordt wel het
meest spectaculaire gebeuren van de dag. Zo'n
tWaalf mensen offeren al zo'n veertien daigen al hun
vrije uren op voor het in orde brengen van het
crossterrein.
Er worden vele gevarieerde hindernissen aange-
bracht zoals b.v. de coffin (afsprong, sloot, uit-
sprong). Voorts moeten ruiter en paard door een
watergat. Dat dit „watergat" momenteel kurkdroog
staat, deren de heren Norde en Wagenvoort niet.
,,Met tanks wordt het water er ingebracht," zo werd
ons te kennen gegeven. Aan de Wiaarleweg tegen-
over „de Eersteling" is een parkeerplaats geschapen.
Voor het pulbliek dat de cross wil bijwonen wordt
vanaf de Hengeloseweg het terrein aangegeven.

BEKENDE NAMEN
De deelnemers vertrekken zo rond 12.00 uur vanaf
kasteel Vorden. Binnen een uur zal dan de „aan-
looproute" van 10 kilometer via Het Onsteiin wor-
den afgelegd.
Bij de zware klasse nemen er 40 ruiters aan deel,
waarbij vele namen van deelnemers borg staan voor
een heviiige strijd. Zo zal de winnaar van vorig jaar
Joop Wolters (uit Zieuwent) met Puck weer van de
partij zijn. Een man met internationale ervaring.
O.a. heeft Wolters clc Military van Badminton (En-
geland) uitgereden. Andere bekende namen: J. Rui-
terkamp (Twello) met Irma; Roelinik (Rijswijk) met
Ikarus; J. de Wit (Ermelo) met Symfonie; J. Klein
Braskamp (Geesteren) met Horide; F. Kraibbenborg
(Zieuwent) met Roy: F. Weernink (Rmirlo) met
Zilverster.

DRESSUUR EN SPRINGEN
BIJ KASTEEL VORDEN

Vergeleken bij vorig j a a r is de cross /waarder. Daar
staat tegenover dat de deelnemers nu in de gelegen-
heid z i jn de crossroute van te voren te bestuderen.
Na afloop van de cross wordt voor (k' /ware klasse
bij kasteel Vorden het springconcmirs gehouden. De
dressuur v ind t 's morgens reeds plaats, eveneens bij
het kasteel. In de morgenuren komt dan tevens de
lichte klasse in aktie met het onderdeel springen.
De cross voor de lichte klasse vindt /aterdagmiddag-

plaats bij De Kieskamp. Van/elfsprekend is het par-
cours dan inmiddels aangepast, d.w./, minder /waar
en kort-er. In de/e lichte kilasse /u i l en o.a. een tien-
tal ruiters van de organiserende vereniging van de
partij zijn.
Federatie-inspecteur A. Ellens uit Borculo zal de
crossnoiute van te voren keuren. ,,De «keuring zal
•evenwel geen problemen opleveren, want de samen-
stellers van de cross, de heren B. Wagenvoort en B.
VViMidcr ink , hebben wel vaker iets dergelijks bij de
hand gehad," zo oordeelt vooraitter Johan Norde.
Inclusief de j u ry zijn de gehele dag 70 personen in
touw om doze ruitersportdaig te laten slaigen. „Dat
moet ook wel, een combinatie van toer- en wed-
s t r i j d t o c h t wals bij ons wordt gehouden, treft men
niet vaaik," zo menen de ongaj^atoren.
Het bestuur van De Graafsc^P heeft voor de deel-
nemers nog een verrass-mis; in petto. Kasteel Vorden
( t . / . t . het nieuwe gemeenfuhuis) wordt die dag op
bepaalde uren opengesteld voor rui ters en publ iek
zodat in dit geval het aang(|^wie met het nuttige
verenigd kan worden. Muzic^w< er ook. Direct na
afloop van h-et springen zal de boerenkapel van de
muziekvereniging Concordia de aanwezigen een
poosje bezig houden.

De prijsuitreiking vindt eveneens plaats bij kasteel
Vorden. Zowal voor 'de lichte als de /warre klasse
is de eerste p r i j s een prachtig rijwiel.

PvdA verontrust over
dienstregeling NS
De afd. Vordeu van de Partij van de Arbeid is ver-
ontrust over de nieuwe dienstregeling van de Ned.
Spoorwegen. „Nu deze nieuwe regeling is inge-
voerd blijkt dat de verbinding v a n de '.rein Win-
tersvijkHZutplhen met de treinen van en naar Arn-
hem ronduit slecht is geworden."
Zoals bekend is deze lijn al eens met opheffing be-
dreigd. H-et gevaar bestaat, a ldus de frakt ie van de
PvdA, dat ails gevolg van de nieuwe situatie hel a a n -
tal reizigers /ail afnemen en hierdoor wederom de
<>l>he l ï i h i i g te r discussie /a l komen te s taan. Wij / i j n
derhalve verontrus t over deze gang van /aken.
In een bnief aan het college van b. en w. te Vorden
v ei zoek t de fraktie van de PvdA het gemeentebe-
stuur: a. init iat ieven te nemen die kunnen leiden
tot verbetering van de venbindingen; b. stappen te
ondernemen ter voorkoming van een eventuele op-
h e f f i n g van de/e spoorlijn, /o mogelijk in overleg
met de andere belanghebbende gemeenten.

EHBO-kursus
K v e n a l s hei vorig j a a r b l i j k t er ook nu weer weinig
belangstelling te bes taan voor de geplande EHBO-
cursus van de a fd . Vorden. Al tJ iaus 'e weinig om
de/e cursus doorgang te laten vinden.
Steeds meer en meer wordt er daarentegen een be-
roep gedaan op de K HIK) bij voetbaltoernooien en
andere spoi LgebeurK'nissen, omdat, daa rb i j EHBO
verpl ich t aanwezig moet / i jn .
Wiaarom zorgt niet elke sportvereniging, nu er weer
gelegenheid voor is, vx>or een team van EHBO eis
te kiweken uil eigen gelederen. Er zullen bij elke
vereniging toch wel mensen te vinden moeten /ijn,
die zoveel clubliefde bezitten om deze taak op zich
te nemen.
De vaste kern van de EHBO wil veel doen en doet
veel. Het aan ta l malen dat op hen een beroep wordt
igedaan om geheel belangeloos veel vrije tijd hier-
voor op te offeren, wordt vaak te groot. Er zijn
weekeinden waarin alle materiaal en mankracht
moet worden ingezet. Het bestuur meent dan ook
•een extra beroep op de verenigingen te moeten
doen en hoopt dat er voor zaterdag 27 september

oveel inschrijvingen zullen binnenkomen, dat
de cursus door kan gaan.
De secretaresse, mevrouw Te Slaa-v. d. Kooi, Pasto-
rieweg 3, tel. 1297 zal u gaarne alle i n l i c h t i n g e n
verschaffen.

Hondekettiing, badilaken, bilunii, badmuts, jongens-
jack, bankbiljet, regenpak, vest, autosleutels, kol-
bertjas, portemonnee, voetbalschoenen, portefeuille,
.horloge, fiiestas, meetlat, sleutelbos, damesfiets, plas-
t i c tas met speelgoed, zonnebril , vishengels, blousje,
shirt. Inlichtingen Rayonbureau der Rijkspolitie te
Vorden, Raadhuisstraa- :>, tel. 05752-1230.

Een halve eeuw Nutsfloralia
A.s. weekend zu.llen ,,de haantjes" van Bakker weer
moeten wijiken voor moeder n a t u u r . De /aa l van
hotel Bakker zal dan gedurende drie dagen weer
omgetoverd worden in een zee van bloemen, plan-
ten etc.
Het belooft voor het bestuur van Nutsl loi a l i a een
'bijizonder weekend te worden want het is voor de
50e keer da' de/e rioralia-tentoonstelling wordt ge-
houden. Mevrouw Van Monnik was een halve eeuw
geleden d eigen e die de eerste tentoonstelling orga-
niseerde. Andere dames van ,,het eerste uur" waren
o.a. mej. Steenman, mevrouw Emsbroek-Steenman,
mevrouw Elbnink-Wijers en niet te vergeten wijlen
de heer J. Kost.
Mogen wij mevrouw N. F. Albei s-Bloemeiidaal ge-
loven dan zal de tentoonstelling nog vele jaren wor-
den geffouden, want zo zegt zij: „In deze snelle tijd
staat één ding vast nl. dat de televisie niet is op-
gewassen tegen de liefde voor bloemen. Hebt u wel
eens een vrouw ontmoet die niets om bloemen
igeeft?" zo vroeg zij ons.
Wij moesten hierop helaas het antwoord schuldig
bli jven. „Zie je nu wel daarom zal deze bloemen-
tentoonstelling ook beslist in de toekomst niet ver-
dwijnen."

ALS MUZIEK IN DE OREN
We weten zeker dat deze woorden van mevrouw
Albers als muziek in de oren zullen klinken bij de
huidige presidente van Nutsfloralia, mevrouw J.
Haverkaimp-Boschloo. Waar de/e laatste zich een
t i k k e l t j e bo/ongd om maakt is het financiële ge-
deelte.
„Gelulkk'iig / i jn wij er tot nu toe al t i jd in geslaagd
de eindjes via een verloting, grabbelton e.d. aan el-
kaar te knopen. Subsidie krijgen we nl. niet. Wij
hebhen dit all eens een paar keer aan het gemeente-
bestuur gevraagd. In het subsidiebeleid komt echter
het woord , , \ iutsfloralia" niet voor."
Om nog even terug te komen op mevrouw Albers.
Zij weet precies w a a r / i j het over heeft want niet
minder dan 2() jaren heeft mevrouw Albers deel uit-
igemaakt van het bestuur. Twee jaa r geleden heeft
/ i j het werk aan jongeren overgedragen. „Het ging
me toen w^el aan m'n hart. Gelukkig heb ik aan die
t i j d veel kennissen over gehouden, w a n t als ik b.v.
op het b e j a a r d e n c e n t r u m De Wehme kom dan zeg-
gen de mensen v a a k : k i j k daa r hob je mevrouw Al-
bers van de flnral.ia."
Mevrouw Albcrs is er t o r ' s op dat in de loop der
j a r e n /oveel dames hebben geprofiteerd van de
>bloenischi!kcursus. Ook was er in de wintermaanden

vaak 'een cursus in 't malt e n van kers ts tukjes . ,,Niet
alleen aardig om de/e dingen zelf te maken, maar
bovendien scheelt het in de portemonnee!"
Een bloemententoonstelling vergt veel voorberei-
ding. „Wij zi jn er minstens een maand mee bezig
en met wij bedoel ik dan de acht dames van het be-
s tuur . Het is echter w-el gezellig. Waar het ons al-
leen aan ontbreekt is dat we geen mannen in hel
bestuur hebben. Vaklieden z i j n ook alt i jd zo druk .
Je moet ze er bjv. met de haren bijsiepen om iets
voor de tentoonstelling in te /enden," zo /egt me-
vrouw Haverkamp.
Bij de komende tentoonsteling kan be.i bestuur
evenwel rekenen op een inzendinig van de f i rma Dij-
kerman eu mej. Kilumper, t e r w i j l ook van de t u i n -
bouwschool uit Borculo 'n i n/e n ding ve rwach t kan
worden. Verder zullen er zo'n -55O inzendingen zijn
in allerlei vorm.
Aan de tentoonstelling zelf wordt geen officieel .tin-
tje gegeven. „Niks geen tam-tam, doen zoals nor-
m a a l , " a ldus de /icnswijze van het bestuur.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST
Zondaig 21 september wordt er 's avonds in de Her-
vormde kerk weer een interkerkelijke jeugddienst
gehouden. In de/e dienst hopen we met e l k a a r na
te denken over de vraag: Voel je je v r i j . We den-
ken zo vaak dat wc v r i j z i j n , als we doen waar we
zelf zin in hebben, maar is dat ook zo? Voorganger
in deze dienst zal zijn ds. J. Zij]) uit Apeldoorn. We
nodigen iedereen uit om de/e dienst mee '.e maiken.
Hartelij 'k welkom!

GESPREKSKRINGEN VAN DE
RAAD VAN KERKEN
Op uitnodiging van de Raad v a n Kei ken te Vor-
den-Kranenburg hield maandagavond jl. prol. dr.
K. Runia uit Kampen in de (mooie!) /aa l van de
Huishoudschool op Het Hoge een d u i d e l i j k en

)oeirnd betoog over hel o n t s t a a n , de opbouw, werk
ivijze en b e t e k e n i s \ a n de Wereldraad van Kerken.
Opgericht t e Amsterdam in 1(.M8. Nu / i jn ru im 270
c enken lid van de Wereldraad).
Eind november - begin december vergadert de al-
gemene vergadering, de assemblee van de Wereld-
-aad in Nairobi ( A f r i k a ) . Prol. R u n i a is één van de
i f .gcvaaardigden v a n u i ' de Gereformeerde Kerken
n Nederland.

De voor / i t le r van de p l a a t s e l i j k e Raad van Kerken ,
Is. J . 1 1 . J a n s e n , sprak e r / i j n vreugde over u i t da l

v e l e n gekomen waren om d cv e a \ o n d mee Ie m a -
ken , l l i j deelde t i jdens dcv.e bi jeenkomst ook mede.
l a l he lde bedoeling is om in een k r ing , een groep
) ] > een dn ie t a i l avonden samen nog nader in te gaan
>p het centrale thema van de assemblee Ie N a i r o b i :
.Chris tus bevrijdt en verenigt".

W e l k e be teken i s , kouse.kwenties heef t dat \ oor ons
KTsoon l i jk , de kerken, de wereld-1

De voorgestelde data z i jn : donderdag 2") september:
,Het persoonl i jk aspect van de/e Bevrijding". Ge-

spreksleider dss. Kiuhlcmeijcr: donderdag !) ok tober :
sproksleinier ds. Kuihlomeijcr; donderdag !) ok'ober:
:>er: gespreksleider ds. VVenendaa l .
Ook'de leden van de Raad van Kerken Ie Vorden-
K r a . n e u b u r g worden gaa rne b i j d;ve ui tgenodigd en
verwacht op de genoemde gespreksa'v ouden .
De hoop en de ve rwach ' i ng is dat een goed a a n t a l
gemeenteleden aan deze gesprekken zal deelnemen.
Ze worden gehouden in ,,De Voorde", de /aal ai l i t e r
de kosterswoning van de Hervormde kerk in hel
dorp, K c r k s l r a a l 1T». D bi-nt er /eer welkom!

Dammen
VORDEN SE DAMMERS BEGONNEN
COMPETITIE GOEI)
Het eerste h e r e n l i e n a l v au de Vorden.se dau ic ln l )
I)( ; \ ' is de compe t i t i e goed beigouuen door met 11
!) van Dios L' ui t Kibcrgru t e w i n n e n . IV i n d i v i d u e l e
u i t s l agen w a r e n : ( . . K i r k d i j k — 1 1 . Gro tenhu is 1-1;
). Ziemerink S. Wcrsma l — l : . ) • l.ippinkhol (. .
D i m m e n d a a l 0-2; |. Huisjes-H. K I . Kranebarg 1-
1; A. Sdiairnborg- B. N i j e u l u i i s 2-0; D. Roose-
boom-A. Wass ink 1-1: R. v. d. Kamp-(W, Slootjes
0-2; A. v. d. H o l s t |. I l o e n i i n k l 1 : I I . Harenbri g
-B. Rosse! 2-0; W. Ribbers-B. H. Breuker 0-2.

DAMGLUB IX V: WINST EN GELIJK
Het eerste t i e n t a l van de Vordense dauu iub DGV
speelde tegen 1XIK uit Kerbeek. De Vordenaren
wonnen met l l -!). De ind iv idude u i t s l agen waren :
H. Grotenhuis I). Bc.kiiiig 0-2; B. Nijenhuis-H. v.
Gerrevink 2-0; T. Harmsma-E. Kersten 0-2; W.
Heuivihik-J. Keninkw.Hikol 2-0; S. Wiersma-H.
Bekinig l 1: G. Wassink-H. M e e n i n k 2-0; H. Rue-
sink-j. de Glee 1 - 1 . Borden S, 9 en 10 reglemen-
t a i r remise.
De eerste compcti t iewedsti ijd tussen het eerste tien-
tal van NAV uit Warnsveld en het Vordense DCV
2 is gerindigd in een 10-1(1 gelijkspel. De individu
ele uitslagen waren: J. Oukes-W. KI. Kamperman
2-0; G- H'ulshol'-R. Kampcrman 0-2; J. Hoeniiik
-J. H. Vissdvers 2-0; H. W. Ksselink-A. J. te Lin-
de 2-0; H. Schel le t H. f. Withuis 0-2; D. Rosse l
-J. Zwiep 0-2; J. Massel ink W. Postma 0—2; B.
YVen ' ink—mej . L. Voskamp 0—2. Borden 9 en 10
reglementair remise.

DAMKAMPIOENSGHAPPEN DISTRIKT OOST
In het j eugdcen t rum te Vorden werden / a l c i d a ^
middag de -5e en Ie ronde gespeeld in de s t r i j d om
het persoonlijk damkanipioensdiap d i s t r i k t Oost
voor jeugd en aspii a n t e n .
In pouk- A waren de u i t s l a g e n : H. Gro t enhu i s I ..
Baikker 1-1; P. Steembrrker—G. Vissohers 0-2: F.
H o l m a n I I . Grotenhuis 1-1: L. Bakkci---P. Steen-
breker 2—0. De s'and met nog twee wedstrijden te
spelen luidt als volgt: 1. G. Vissohers (DCH)'3-5; 2.
H. Grotenhuis 3- i; S. en l. E. Hofman (DCH) en
1, B a k k e r (BDV) 3-3; 5. P. Steenbroker (DCV)
4-0.
In poule B waren de ui ts lagen: H. Ruessink— T.
Scharenborg 0-2: J. M a s s e l i n k - - B. Gerritsen 1 — 1:
B. D i j k m a n A. Laugvlaar 0-2; B. Dijkman-H.
Ruess ink O 2: T. Scliai enborg—J. Masselink 2-0;
A. Laiige.laar-B. Gerritsen 0-2. De s tand luidt: 1.
en 2. B. Gerritsen (DVD) en T. Scharenbong (DIOS)
4-6; 3, H. Ruess ink (DGV) 4-5; 4. B. Dijkman
(DGH) l .-5: 5. i -u (5. j - Masselink (DCV) en A. I .an-
•gclaar (DGR) 4—2. /owel uit ])ouile A als poule B
zullen de twee hoogstigeplaatste spelers u i t k o m e n in
de dis 'ri 'ktsfinalc.
Bij de aspi ranten waren de uilsilaigen ads volgt:
Grorp A: H. Graaskamp-K. M a a l d e r i n k 2-0; E.
Postma-R. B ie l l eman 0-2: T. Helmers-H. Derk-
sen 2-0; l . H e l m e i s - H . Graaskamp 0-2; E. Maal
de r ink -E. l 'oslma l I : H. Derksen-R. Bielleman
0-2. De sta ml lu id t : E H. Graaskamp (DCV) 4-8;
2. E. Maalderink (DGH) 1-5; .'i. en 1. R. Bielleman
(DCR) en T. Helmers (DIO) 4-1; 5. l'.. Postma
(DCV) 4-3; (i. H. Denksen (DCH) 4-0.
Groep B: H. KI. Brinke-H. Hofman 2-0; A. Graas
kamp-K. Wielakiker 0-2; W. Oltvoort-W. Harrn-
seu 2 -0; G. ( ) l t \oo i t-l E KI . Brinke 0-2; H. Hof-
man-A. Graaskamp 2-0: W. Harmsen-F. Wielak-
ker 0-2. De s t a n d l u i d t : E H. KI. Brinke (DCV)
4-8; 2. E. W i e l a k k e r (DCR) 1-7; B. H. Hofman
(DCH) 1- 5; I. en 5. A. Graaskamp (DCV) en C.
Olitvoort (1)10) l 2: ( i . W. Hannscn (DCH) 4-0.
Groep C: M. van (k'l-B. Eeusink 2-0: II. Schipper
—T. BeePjink 2-0; E. Brouwer-A. Berends 2-0; E.
Brouwer-M, van Oei 2-0; B. Eeussiink-H. Schip-
per 0-2. De stand luidt hier: 1. E. Brouwer (DIO)
4-8; 2. M. van Oei (DCV) 4-6; 3. II. Schipper
(DCV) 4-4; 1. en 5. B. Eeussink (DCR) en A. Be-
rends'(DCV) 1-2: C>. T. Bee f t i nk (DOH) 1-0.
Groep D. |. Ol tvoori - B . Stege 2-0; G. Gosselink-
(.. I ' n insen 0 2: W. Girsimk-J. Oltvoort 0-2; B.
Strgr ( - . Gosselink 0 2 . De s t a n d i s hier: l . G.
Prinsen (DVD) .". (i: 2. G. (.osselink (DCV) 4-6; 3.
f. Oltvoort (DCV) 3-1; I. en 5. W. Gcesink (DIOS)
3-0; B. Stege (DCH) 3-0. Ook hier gaan de twee
hoogs jgeplaa ts te dee lnemers over n a a r de d i s t r i k t s -
f i n a k ' .
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Uw garantie voor vakmanschap

GREATZ
TOPPER

Bij aankoop van een kleurentelevisie

2 Greatz portable radio's KADO
met FM en middengolf

Fahnrich
51 cm sensomatic kanalenkiezer van 1778.- nu 1595,-

Kornett
66 cm sensomatic kanalenkiezer van 2538,- nu 2198,-

Reichsgraf 66 cm
met aansluiting voor hoofdtelefoon, bandrekorder
en luidspreker, sensomatic kanalenkiezer
van 2588,- nu 2298,-

Nieuwste modellen 1976
uitgerust met modulentechniek en vidonsysteem. Voorzien van
originele Nederlandse garanfiecheques

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 05750-13813

Eigen servlcedienst - Vooraan in techniek, voouui in service
. s^

specials
Modieuze herfsttooi in fraaie

Gedessineerde - uni

JAPONNEN

2- en 3-delige

ENSEMBLES

De modieuze
najaarskollektie

AAMMEMNC

Tornado
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.

Prijs 24,75 nu 18,75

Tornado strijktafel
stevige metalen strijktafel. Moeiteloos
verstelbaar tussen 70 en 95 cm in 20
standen, voor een ekstra lage prijs

van 42,50 nu 32,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tri. 1555

Te koop: droog open-
haardhout en aardappe-
len. Walgemoet, Branden
borchweg 10,
telefoon 6646

.speciaal voor u
gereserveerd

Stoeisterke jongenskleding
JONGENSANORAKS vanaf 49,50
met uitknoopbare bontvoering, kleine stijging p. m.

ZWARE KWALITEIT ZWARTE JOPPERS m. 140 57,30
kleine stijging per maat

MET BIJPASSENDE TERLENKA EN CORDUROY
PANTALONS

textiel en mode
/chooldermctn

raadhuisstraat tel 1367 vordert

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 Arnhem
Telefoon 085-422442

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

SPECIAAL VOOR Uu

Speciale aanbieding!!
JAPONNEN

29,50 - 49,50 - 79,50

ROKKEN vanaf 15,-

Dit weekend!
Vanaf donderdag:

Dames-pulli
rib-fijn 1 x 1 van 16,95 nu voor 12,95

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 - Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
in café Eskes, Dorpsstraat

ledere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

Gevraagd:

TIMMERMAN
Bouwbedrijf

RONDEEL
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

Matrijzen voor stypen gaarne voor
's maandags 12.00 uur in ons bezit!

Wij kunnen onmogelijk gieten voor
l of 2 matrijzen, dit wordt te kost-
baar, daar is niemand mee gebaad.

DRUKKERIJ

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

m v § «m £
:jg ^ ^ ^ ^gA :̂ .' •>:• •:•:• »-x-

Op 19en
.20 september houdt

Polem, de grootste
fabrikant van

polyester silo's in
Nederland open-dagen
in haar nieuwe fabriek

van kunststofprodukten
in Lemmer.

Ter gelegenheid hiervan
krijgt elke koper van een

Polem silo een
prachtige, polyester

kuipstoel gratis
aangeboden.

Of u nu een voer- of
kunstmestsilo koopt...
met Polem zit u 't best.

en tot 2 oktober
nog 'n exclusieve
polyester kuipstoel
van f 160.- op
de koop toe bij

aankoop van een Polem silo.

V.LC. „de Graafschap"
afdeling voorlichting-verkoop

Ruurloseweg 120 - Vorden - Telefoon 05752-6641



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

GERJAN
Gerrit Derk Jan

M.
M:.Weulen Kranenbarg

Weulen Kranen-
barg-Nossent

Bianca

Vorden, 12 september '75
Enkweg 3

Berend en Tiny Koning
willen langs deze weg ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele gelukwensen
kadoos en bloemen die we
met ons huwelijk mochten
ontvangen.

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's, die
ons 25-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, zeggen
wij u hartelijk dank.

H. Weenk
J. H. Weenk-

Huurnink
Vorden, september 1975
„Weenk", Schuttestr. 12

Vanaf heden telefonisch
aangesloten onder num-
mer 2451.
G. J. Eskes, Willem Alex-
anderlaan 12, Vorden

Te huur: gemeubileerd
huis vanaf 25 oktober 75
tot 15 juni 1976 in Vor-
den dorp. Liefst gezin
zonder kinderen. »
Telefoon 1900 Vorden

Te koop: andijvie.
B. Korenblek, Wilden-
borchseweg 17, Vorden

Te koop: 3 stalroosters l
meter per stuk; 3 stalmat-
ten rubber. A. G. Schot-
man, Hamsveldseweg 10,
Vorden

Nette weduwe zoekt net-
te dame om eenzaamheid
op te lossen.
Brieven onder nr. 28-1
buro Qontact

Te koop: prachtige kleu-
ren CHRYSANTEN uit
eigen kwekerij.
Fa Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg, Vorden

SUPERBENZINE
95,9 cent

KEUNE
Industrieterrein

Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KÜRZ
Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

G. W. Eij'erkamp
Vorden

Inplaats van kaarten

BEN TUENTER

en

GERRIE WOLTERS

geven u, mede namens hun ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk, dat
zal plaatsvinden op 26 september a.s.
om 13.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 13.30 uur in de Ned. Hervorm-
de kerk door de weieerwaarde heer
ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, september 1975 ^
Prins Clauslaan 11 - Heidepolweg 2
Toekomstig adres: Het Kerspel 7, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Smit, „'t Wapen van
Vorden", Dorpsstraat 10 te Vorden.

G. A. REGELINK

en
D. J. REGELINK-SCHIEVEN

hopen D.V. zondag 21 september a.s.
met hun kinderen hun 25-jarig huwe-
lijksfeest te herdenken.

Feestelijk hopen ze dit maandag 22 sep-
tember te vieren. Gelegenheid tot felici-
teren 's-avonds van 7-8.30 uur in zaal
F. P. Smit te Vorden,

Vorden, september 1975
Hengeloseweg 16

T

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 27 september hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

L. SCHOOLDERMAN
G. C. SCHOOLDERMAN-

LANGELER

Vorden, september 1975
Christinalaan 5

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal Smit
Dorpsstraat te Vorden.

Diep bedroefd maar dankbaar voor alles wat
hij voor ons heeft mogen zijn, geven wij u ken-
nis van het plotselinge overlijden van onze
lieve man, vader, grootvader en oom

HENDRIK JAN BRINKERHOF
echtgenoot van E. Brinkerhof-Boomkamp

op de leeftijd van 73 jaar.

E. Brinkerhof-Boomkamp
H. C. Broekgaarden-Brinkerhof
G. Broekgaarden
J. A. S. Makkink-Brinkerhof
A. J. Makkink

Zutphen: A. Pasman-Klein Obbink
D. Pasman
en kleinkinderen

Vorden, 11 september 1975
Kruisdijk 11

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
In verband met herstraatwerk wordt een ge-
deelte van Het Jebbink tussen de Burgemees-
ter Galléestraat en de Decanijeweg met ingang
van 18 september a.s. afgesloten voor alle ver-
keer gedurende 2 weken of zoveel langer als
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Het gemeentebestuur.

WIE WOL WIL ...
vindt bij ons een enorme keuze
zowel dunne als dikke soorten.

Steeds de nieuwste kleuren
vanaf ƒ 1,25 per bol

Wenst H advies? Wij geven u die graag i

patronen
breipennen in alle maten
funise haaknaalden
kabelnaalden
wolhaaknaalden

H.LUTH
Nicuwstad Vorden

TRENCH-COflT
modisch en nonchalant

Gewoon een lekkere, sportieve jas voor
tal van weersomstandigheden.

Modisch en sportief.

r-'J/thoolelermon
tm*^ MdhiUtatf MO87yoRhn

spoorstraat 46 ruurlo
rechtstreeks van fabriek aan verbruiker

• de nieuwste NAJAARSSTOFFEN
o.a. tweed, ruiten, zijde, jersey

• ROK- EN PANTALONSTOFFEN
in Terlenka. tweed, corduroy

• de komplete kollektie BURDA-patronen
voorradig; eveneens vele fournituren

• DAMESMANTELS EN -COATS
in tweed, corduroy, loden;
de nieuwste modellen

• KINDERJACKS, -PANTALONS en
-TRUIEN
In deze gure tijden uw kind warm en modieus
gekleed

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 9-17 UUR |
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

uw
warme bakker Oplaat
bakt weer

speculaas
volgens een zeer oud recept. Pakt u een
half pondje mee, 't is een traktatie.

Bolussen
hebben we volop, de echte weet u wel.

Probeert u met het weekend ook eens onze

boerenmik
een heerlijk brood dat zeer lang vers blijft

Wat Oplaat maakt dat smaakt... naar meer

BAKKERIJ OPLAAT
Dorpsstraat - Vorden

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

wat vers brood eigenlijk is !

V A «lASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijtsadviezen

UW REDDEND BLOED
Maandagavond 22 september a.s.

bloedafname-avond
voor het Ned. Rode Kruis in de Bijz. Lagere
Landbouwschool aan de Nieuwsfad.

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden. Zij, die onverhoopt geen
oproep ontvingen, worden toch verwacht.

Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00 uur; laatste groep om
plm. 21.00 uur.
Bij verhindering op aangegeven tijd op de oproepkaart, kunt u op een
willekeurig tijdstip komen tussen bovenaangegeven uren.

Nieuwe donoren zijn op deze avond ook hartelijk
welkom.

Denk er aan zegelkaart en oproepkaart mee te brengen !

Het komité,
J. Norde, voorzitter; G. J. Brummelman, sekretaris

WEEKENDAANBIEDING

Kinder
sous-pulli's
alle maten en
diverse kleuren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HEUVIINK
VORDEN ZUTPHENSEWfcG TEL 05752 1514

KINDERJASJES - JOPPERS - PARKA'S
EN JACKETS

vanaf

TINNEROY BROEKEN

vanaf

PULLI'S EN TRUIEN

vanaf

29,50
16,95

7,95
Leuke kollektie KINDERJURKJES - ROKJES

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Telefoon 05735-1438
Vrijdags koopavond



Vlot en toch stijlvol.
Uit de modewereld van

Visser

Sportief doorgestikt
kostuum. Dubbele
plooien in rugpand en
3 opgestikte zakken,
f 275,-

Voor nét even meer stijl en allure hoeft u niet verder dan
onze nieuwe kollektie.

Stap 's bij ons binnen en ontdek 'n andere wereld in mode voor
mannen.

Fortex kollektie - 'n wereld in mode

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 138

Wordt u dit najaar
de gelukkige bezitter
van een
nieuwe woning ?

Kom dan nu al eens vrijblij-
vend met ons praten.

Graag tonen wij u onze
uitgebreide kollekties.

Meubelen
zowel modern als klassiek

Tapijt
vele soorten
in alle prijsklassen

Gordijnen
de nieuwste soorten

De prijzen ?
Vallen u beslist mee

Uw zaak:

WO-NJINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TP 1.05752 1514

UIT!
GOED VOOR U l

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medlcr - Tel. 6634

H.S.V.

De Snoekbaars
A.s. zondag 21 september
wedstrijd
Almen - Laren - Vorden

Loting 7.30 uur bij café De Uitrusting te Eef-
de. Inschrijfgeld f 2,50

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
VORDEN

U bent van harte welkom op onze

kontaktavond
zaterdag 20 september a.s.

in zaal Smit, aanvang 19.30 uur.
Meewerken: 3 muziekkorpsen en
leerlingen.

Aansluitend dansen met medewerking
van The Rhythm Stars

KOMT ONZE

NIEUWE KOLLEKTIE ZIEN

japonnen
rokken, blouses
pulli's, pullovers
in acryl en velours

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Adverteren
doet verkopen

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenaeweg IS - Vorden • Telefoon 06752.1384

Voorlichtingsavond
GAMOG

voor belanghebbenden van
Kranenburg en Medler

DINSDAG 23 SEPTEMBER 20.00 UUR IN
ZAAL SCHOENAKER

Het Bestuur Kranenburgs Belang

Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHEBMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

Wij exposeren op de Jaarbeurs van het Oosten samen met
Manus Holland b.v. te Zufphen. Stand: Hal A no. 55

Beursaanbiedingen:
alleen geldig tijdens de beurs 1975

Diepvrieskisten
Bosch
Bosch
Bauknecht

500 liter 789,-
400 liter 715,-
280 liter 610,-

Diepvrieskast
Bauknecht 360 liter 1067,-

Bosch vaatwasser
Top-Hit met ontharder 745,-

Bauknecht koel/
vries combinatie

Bosch 140 liter tafelmodel
2 sterren 348,—

85 liter diepvries en
170 liter koelruimte 725,—

Bauknecht
wasvolautomaat
12 programma's 5 kg 615,

Bosch wasemafzuigkap
DUH 62 197,—

Pónmalino aanhiorf inn l Voor geïnteresseerde kopers gratistenmange aanoieamg \ ,oeg * bewliien beschikbaar.

afd. van VLC De Graafschap, Postbus 8 te Ruurio met winkels:

te Hengelo Gld., Spalstraat 37, te Linde, Ruurloseweg 120
fe Ruurio, Stationsstraat 12 en te Vorden, Stationsweg 20.
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Ratti 1 zat. kreeg trainingspakken

Het zaterdagclltal van R a t t i l heelt n ieuwe t.ral-
nlngspakiken. Deze werden aangeboden dooi- de
vertegenwoordiger van de AnLincKzegels, de heer
Manneke uit Loohem. Jl. zaterdag werden de n ieu-
we pakken voor het eerst aangetrokken en za ' en als
gegoten, zoals op bovenstaande foto bli jkt . Voor de
aanvang van de wedstrijd R a t t i l— Heleios l werd
het zeer op pri js gestelde geschenk door de heren
Van Houten en W. Sloetjes namens de heer Man-

neke overgedragen aan. hel glunderende zat-erda.g-
'.eaim. RattHvooivitter A. Heuvelink sprak een har-
telijk dankwoord tot de heer Manneke en hoopte
dat de spelers met veel plezier in de nieuwe ten nes
de t raining zouden volgen en de resultaten n a v e -
nant /ouden zi jn . Dat. het. f r a a i e : cadeau de zaterdag-
ploeg stimuleerde bleek later, wan', de Rattianen
wonnen met 2—1.

Solide
kinderschoentjes
met o.a.
correctiesteun
en leren
binnenzool.
De prijs voor
dit kwaliteitsproduct
is verrassend.
22-27 47,95
28-31 49,95
32-35 52,95

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

Diplomazwemmen
Afgelopen zaterdag 13 september vond het allerlaat-
ste diploma/wemmen, plaats voor i esp. A, B, C, D,
F en F onder weinig ideale weersomstandigheden.
Doordat het badpersoneel nog bezig was met het
•examineren van de hogere diploma's, was de heer
Beek, als RNZB-official, bereid de t a a k van chef-
badmeester M. J. Westerlk over te nemen en reikte
de deze weeik afgezwommen diploma's, !()(> stuks, uit
waaronder 3 kinderen van 5 j aa r en één van (>2 j aa r
als oudste, terwijl enkele i-jarige kleu'ers een spe-
c i a a l door het badpersoneel ontworpen zwemdiplo-
ma ontvingen. Daarna ging het bad dicht, hetgeen
voor het bad personeel een succesvol seizoen bete-
kende, waarbij in één week t i j d s 2<>S personen een
diploma ontvingen.

Voetbal
VORDEN VERSLAAT ST. JORIS
(BRAAMT) MET 3-2
Doelman Brugman van St. Jor i s heelt in de eerste
thuiswedstrijd van Vorden in dit prille seizoen toch
wel duidelijk zi jn stempel gedrukt op het voetbal-
gobeuren in Vorden.
In de 20c minimi t kreeg de thuisclub nl. op links
een vrije schop toegewezen wegens een overtreding
legen Teerink. (i-eer' Heers nuk be las t te zich met de
v r i j e schop, de bal kwaim hoog voor het St. Joris-
•doel. Bertji is Ni jen lhuis sprong legen de keeper op,
waardoor Brugman de bal in eigen doel sloeg.
De/e goal had terecln kunnen worden a fgekeurd .
Het gebeurde niet, Brugman wond zich hier zo over
op dat hij Nijenhuis o n d e r u i t schopte. Gelukkig

voor hem z.a,g de scheidsrechter dit niet. Dooi deze
a'ktie bewees Brugman z i j n ploeg overigens geen
goede diens', w a n t nadien keepte hij zo slecht, dat
het een wonder mocht he ten dat Vorden slechts
éénmaal scoorde.
Dit gebeurde een kwar t ie r voor rus t toen Brugman
oen bal losliet waardoor H eer.si nk gemakkelijk kon
scoren 2—0. Foutief ingr i jpen van Wcnt lnk gal
rechtsbuiten Meyer van St. f o i is de gelegenheid de
ai l i t e r s ' a n d tot 2—1 te reduceren. Daarvoor had
Tonnie Wiolters tegen de paal geschoten.
Na de rust was het een t^wie vertoning, waarb i j
V V e n t i n k bij Vorden plaats^Kd gemaakt voor Stege
man, hetgeen nie! bepaald een v e r b e t e r i n g bleek.
De i J i ' i i i s ch ' b kreeg in de/e pevjode ve r sch i ! '
kansen. Doch nu was Briiigman be'er oj) dreef en
stopte O]) fraaie wijze s c h o t e n v a n Nijenhuis. Na
een kwartier werd het 3— ̂ fcen Heerslnk een vr i je
schop via het m u u r t j e inki^ncie.
Vorden dacht dat de bult binnen, was. Toen Abben-
huis de a c h t e r s t a n d tien minuten voor tijd tot één
doelpunt (3—2) tering bracht, moesten de geelawar-
ten in de slotfase nog goed oppassen dat de finish
heelhuids werd bereikt. Hetgeen uiteindelijk geluk-
te. Fraai was hè* echter allemaal niet wat we deze
middag in Vorden zagen.
Rest nog te vermelden dat de heer Ten Hoopen uit
Dinxperlo (schoonzoon van bestuurslid Rie tman)
voor de wedstrijd een fraaie leren bal aanbood. Ken
geste die uiteraard door het bestuur van Vorden op
prijs werd gesteld.

WARNSVELDSE BOYS-RATTI: 2-1
Ratt i l (afd. zondag) heeft hè*, ook in de tweede
competitnewedstrijd niet tot een overwinning kun-
nen brengen; in Wanisvehl bleek de thuisclub —
Warnsveldse Boys — produktiever dan de Kranen-
burgers wat resulteerde in een 2—1 eindstand voor
de Boys.
Ratl werd in het eerste kwart ier duidelijk over-
speeld en aanval op aanval golfde op het doel van
keeper Hultink. In de 12e minuut opende de thuis-
club de score, gebruik makend van dekkingsfouten
•in de groenwitte achterhoede . De vrijstaande mid-
denvoor kon een pass van de rechtervleugel feilloos
inschieten (1—0).
Vijf minuten later lag nummer twee al achter de
Ra'. t i-doeliman, wederom door een misverstand in
de defensie (2—0). Het Wamsveklse offensief luwde
hierna wat en kreeg R a t t i kansen om de achterstand
te verkleinen. Schoten van (i. Hultink en H. Bek-
iker gingen echter naas t .
Na rust kregen de groenwitten meer vat op het spel
en namen herhaaldelijk het in i t ia t ief . Wim Scheffer
bleek venvanigen te zijn dooi B. Ovenbeek (lin'ks-
back), die in de loop van de wedstrijd wegens een
blessure het veld moest verlaten; Theo Bijen nam
zijn plaats in. Na een half uur reduceerde Theo
Polman de achterstand toen hij de bail, nadat in
eerste instantie een aanval door de Boys was afge-
slagen, op de 16-meterlijn te pakken kreeg en voor-
dat de Boys^keeper terug kon z i jn in de doehnond
ikeihard inschoot: 2—1. R a t t i begon steeds beter te
draaien, maar de t i j d was te kort om de achterstand
volledig in te halen.

RATTI l-HELI OS l (afd. zaterdag)
Voor de zaterdag'voetballers begon de competitie
tegen een geheel onbekende ploeg: Helios. Ratti
ging met de- op rd a oh t van trainer j. Noteboom het
veld in om alles op de aanval te zetten. Het gelukte
Rat t i dat . niitstekend, w a n t er was duidelijk een veld-
overwioht, want men kreeg doelrijpe kansen, maar
het yisier was nog niet goed gericht, want schoten
van f. N i j e n h u i s en H. Sloetjes gingen over of de
paal stond in de weg.
Toch was het in de 7e m i n u u t J. Di jkman die met
een hand schot de doelman v e r r a s t t e en scoorde het
eerste doelpunt voor R a t t i van di t seizoen.
Ratti bleef jaigen en kwam zelfs tot uitstekende com-
binaties. Helios probeerde met lange passes de ver-
dediging van Ra*tii te verrassen, maar doelman Eb-
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biink keerde de ballen op uistekende wij/e. J. Nijen-
h u i s kon een bal van rechts die werd voorgezet door
Sloetjes verlengen en in een doelpunt omzetten.
Met een 2—0 voorsprong ging men de rust in.
Over de tweede h e l f t vailt weinig goeds te zeggen,
w a n t er w-ercl geheel anders gespeeld, de conditie
was van laag peil, de aanvalsdnift was geheel weg
en zodoende kon Helios tegenscoren. Toen ging
R a t t i een moeilijke t i j d in want Helios had het spel
van Rat t i overgenomen. Gelukkig voor de spelers
dat het l aa t s te iliintsignaal klonk, zodat de volle
winst toch nog op de Kranenburg beel.

Uitslagen van zondag 14 september:
Vorden—St. Joris 3—2; Steerideren 4—Vorden 5 0—3;
Rat t i 3—Vorden 7 0—3: (a fd . za te rdag) R a t t i 2—
CjV-ers 6 (i-O; CJV-ers 7-Ratti 3 0-7; Almen 5-
Rat t i 4 5-1.

VOETBALPROGRAMMA
Babbenich—Vorden; Vorden 2-Sp. Kibergen ;!: Sp.
Loohem 4—Vorden 3: X^feiama 3—Vorden 4; Vor-
den 5—Kerb. Boys (i; Di^r Boys l—Vorden (r, Vor-
dei i 7 — D i e r . Boys (i; ( a fd . z a t e r d a g ) Sp. Ambon—
R a t t i !; Cazolte ' ; R a t i i 3 CfV-e r s 8; R a t -
ti l - I l a r f s e n 5: ( a f d . zondag): R a t t i Ï-IJVV 1.

WATERPOLOWEDSTRIJD VORDEN-
PROTEUS GESTAAKT
Boze gezichten in het Vordense /\\'embad. Ken com-
municatiestoornis tussen het badpersoncel en het be-
s tuur van de Vordense zwemclnb was er de ooi zaak
van d a t de competit iewedstri jd tussen de heren l
•van Vorden en Proteus uit Twello halverwege ge-
'staakt moest worden v a n w e g e de i n v a l l e n d e d u i s t e r -
nis.
Op het moment dat er walerpolo gespeeld moest
worden was men in het zwembad druk doende proef
te zwemmen voor het zwemdiploma C en zo zei men
op het bad „we weten van geen jx>lo al". Dit in
tegenstelling tot hè4 bes tuur van de poloclub die
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Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

zei dat het badiperisoneel pertinent een wedstrijd-
programma heeft ontvangen!
Hoe het ooik zij de bezoekers uit Twello werden het
meest gedupeerd, want toen er twee speelhelften
waren verstreken kon men de witte caps nauwelijks
van de blauwe caps onderscheiden. De s tand was op
dat moment nog 0—0, waarbij beide teams enkele
goede kansen hadden laten liggen.

DOS (VARSSEVELD) TE STERK
VOOR VORDEN
Door de verdedigingsfouten van de thuisclub goed
af te s t raf fen is het eerste zevental van de Varsse-
veldse vereniging erin geslaagd de heren 2 van Vor-
den een l—f) nederlaag toe te brengen.
In de eerste hell i kregen beide teams enkele goede
scoringskansen, bij Vorden was de afwerking uiter-
m a t e bedroevend, in tegenstelling tot DOS dat via
Mar ' en Nee leman en ( ietoert KI . N ' ibbel ink in de/e
periode de s t a n d op 0-2 bracht . Dit was l e v e n s de
i us t s tand .
Na de pauze v i o l het slordige p laa t sen van de t h u i s
club op. DOS wist ve le ballen te onderscheppen om
vervolgens doe l t r e f f end toe ie s laan . Neeleman
bracht ' de s tand op 0-3, w a a r n a Parmerrtier tegen-
scoorde 1-3. Neeleman 2\ en K I . N i b b c l i n k b r a c h -
ten de' e i n d s t a n d tens lo t t e op l—(i.

Volleybal
DASH IN TOPVORM IN LOCIIEM
De volleyba hereniging Dash is <>]> het ogenblik in
uiitstekeii'dc condi t i e . Op een groot zaalvolleybal-
toernooi van de vol lcybalc lub A v a n t i te Lochem
toonde het daomsteam van Dash l, dat u i tkomt in
de l a n d e l i j k e derde divisie /idi /eer s terk. Dash liet
geen enkele set winst glippen, waardoor liet onbe
drcrijgd eerste weid voor A v a n t i. Uitslagen: Wivoc—
Dash 0-2; SVS-Dash 0 - 2 ; Avanli-Dash 0-2. Eind-
s tand : I. Dash, Vorden; 2. Avant i , Ix>chem; 3. VVi
voc. W,in terswi j ,k ; I . SVS l , Schalkhaar.

Paardesport
VORDENSE SUCCESSEN
Het sp» tpai k De Berokt in Baarlc (L.) had jl. zon-
dag de pr imeur van IK" Arabisch paaïdenstamboek
voor wat b e l i e f t de r ennen voor Arabische volbloed-
paarden en Arab i sche halfbloedpaarden.
Henk v. d. Berg be re ik te met de Arabische volbloed
Arab -King de ~>c p l a a t s bij de \ olbloedrennen.
Henk Maalderlnk, de i n s t i n c t e n ) - p i k e u r van Stoe-
terij De Hessenkamp bezet te met het paard Ring de
eerste plaats in de ha l ib loed iennen . Successen die
Vorden naam geven in de paardespor'!

Touwtrekken
LAATSTE TOU WTREKTOERNOOI
VOOR DE W.K. IN GAANDEREN
De propagandacommissie van de Nederlandse
'Fouwi rekke r s Bond had als „generale repetitie"
voor de wereldkampioenschappen a.s. zaterdag en
zondag in Doetinchem, jl. zondagmiddag op de ker-
mis in ( i a a n d e i e n een groot toernooi georganiseerd.
Dat de touwtrekspor t bekendheid heeft gekregen
bewees het t a l r i j k e publ iek, dal het terrein aan de
K e r k s t r a a t omzoomde.
Namens de propagandacommissie sprak de heer B.
Olminkhof uit Necde een kort openingswoord en
gal een uiteenzetting over doel en streven van de
bond en technische tips. H i e r n a verschenen liefst
twaa l f ploegen aan de 'ouwen. In de 640 A-klasse
kreeg landeli jk kampioen Bekveld het zwaar te ver-
d u r e n , daar K i bergen op gelijke hoogte kwam. Het
beslissinigsduel werd door de Fjibergse mannen ge-
wonnen. Vorden en Warken Masseerden zich in de
middenmoot met Bathmen en Heure in de achter-
hoede.
Eindstand: ( i - H ) A: l. Fibergcn M put . ; 2. Bekveld 13
p-nt.; 3. Vorden 8 put . : 1. Warken (W;arnsveld) 6
put . ; 5. Baihnven 3 p u t . ; (i. Heure (Borculo) l pnt.
Noordijik was in de 040 B^klasse heer en meester en
z e l f s de B e l t r u m s e Bisons hadden weinig in te bren-
gen tegen het Noordi jkteam. Oostervvi jk uit Zelhetm
was deze middag ui ts tekend op dreef en trok z.ioh
nog voor de Bisons naar een tweede plaats. EHTC
(Eerbeek), Eibergen en DVO waren de overige deel-
nemende ach' tal len.
Eindstand M O B: l Noordijk 18 pnt.; 2. Oosterwijk,
Xelhem M pnt. ; 3. Vios-Bisons, Be 11. rum 13 pnt.; 4.
EHTC, 11 all-Eenbeek 9 pnt . ; ,r>. Eibergen 6 pnt.; 6.
DVO, Hengelo 3 pn t .
De dames Eokikink-Sineenk en Fnzerink-Menkveld
vormden met een dr ie ta l a s s i s t e n t e s de jury, terwijl
bondsarb i te rs }. W. Bröcker en H. Kran-einbang de-
ze middag geen moeil i jke t a a i k hadden.

Gevraagd voor Wichmond en

omgeving een

(CORRESPONDENT

Ook wij willen gaarne de

nieuwtjes uit Wichmond en

omgeving plaatsen in Contact.

Een leuke bijverdienste voor

iemand die de berichten en

verslagen weet te vergaren.

Aanmelden:

Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404

weevers vonden
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UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting!

IKEURSIAGER
n goeie slager

Donderdag: Rundergehakt

Vrijdag:

Sucadelappen

Stooflappen

Ossestaart

Ajuinburgers

Maandag en Torfoor
dinsdag: ' «• «81

500 gram

heerlijk gekruid
500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

3 stuks

3 stuks

398

298

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

B.H. WORST
150 gram

LEVER
100 gram

HAMWORST
150 gram

WIJ VRAGEN MET SPOED:

Cassières,
3 leuke meisjes die een fijne baan willen.

Voor diegenen die 18 jaar zijn en graa^lezierig willen

werken, hebben wij een hoog loon over.

AANMELDEN AAN DE ZAAK OF 's-AVONDS DORPSSTRAAT 16

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Bloemkool

Moesappelen

Champignons

Maandag e ĵinsdag:

Andijvie

per stuk

kilo

200 gram

heel kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

4 GEVULDE KOEKEN

Dreft vloeibaar
grote flacon
van 375 bij ons

BETUWE APPELSTROOP
van 169 bij ons

POLY VRUCHTENGRIES
per zak 180 gram van 92 bij ons

BRIO MARGARINE
per pakje van 74 voor

PURINA DELIKAT vlees of vis
per pak 155 bij ons

Theezakjes

OMO VOORDEELKOFFER
van 820 nu

AJAX ALLESREINIGER
1000 gram van 393 voor

VILEDA ZEEM GOUD
normale prijs 375 - bij ons

RAAK SINAS OF CITROEN
1 liter

IGLO-AANBIEDINGEN

Spinazie
450 gram

Rode kool
450 gram van 190 voor

Sperciebonen
600 gram van 219 voor

Vanille-ijs
1/1 liter van 295 nu

Vissticks
10 stuks van 265 nu

Boerensoepgr.
van 1 19 nu

FANCY

79m W

159
179

^^ Mi ••

245
198
99

Deodorantspray
Rexona GROOT ,Original' of
.Apart' van 695 bij ons 395

DOBBELMAN BLAUW WASPOEDER ROA
2.2 kq van 670 - bij ons

KOELEMAN COCKTAILUITJES
per pot 295 - bij ons

Koffie bon./gem.
KS nu nog ver onder de prijs
500 gram van 451 nu

ALL GROOT VAT
van 19,95 nu

SHERRY A-MERK
3 flessen

FLEURIL KOFFER
van 970 nu

Df*7f* aanhieHinnen ziin neldin

ZALM blik nu

«fvv

249

349^^ • ^rfr

1595
1298

675
t. m. 20 september
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