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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Ondanks tentoonstelling
zorgen bij Nutsfloralia

Gedurende drie dagen was het Jeugdcentrum te Vorden het
domein van bloemen, planten, fantasiestukjes, enz. Evenals
voorgaande jaren mocht de organisatie (bestuur Nutsflora-
lia) niet klagen over het aantal inzendingen. Speciaal het
aantal ingezonden stekplanten was groter dan voorheen. De
belangstelling viel dit keer wat tegen, waaraan de marathon
televisie-uizending van de Avro niet vreemd zal zijn.

Volgend jaar zal de bloemententoonstelling voor de 50e keer
worden gehouden. Het bestuur van Nutsfloralia maakt zich
nu al zorgen i.v.m. de financiën. Een begrijpelijke zaak wan-
neer men bedenkt dat men het afgelopen weekend alleen al
zo'n ƒ 500,— kwijt was aan zaalhuur, waaraan toegevoegd
dat Nutsfloralia het moet hebben van de entreegelden.

Wellicht kan het gemeentebestuur bij het gouden jubileum
in 1974 de organisatoren een „gouden" handdruk geven. De
Nutsfloralia in Vorden heeft al die jaren nl. bewezen dat de-
ze bloemen- en plantenshow echt wel aanslaat. Wat deze
tentoonstelling betreft, vermelden wij dat de firma Dijker-
man in opdracht van het bestuur een echte arreslee (van ho-
tel Bakker) in een bloemrijk jasje had gestoken, terwijl de
inzending van het bestuur zelf, een brg, een leuk cachet gaf
aan deze 49e Nutsfloralia.

De jury, bestaande uit de heren Wesselink, Klein Haneveld,
Dijkerman, Koldenhoven, Kettelarij en de dames Harmsen,
Van Arkel, Turfboer, Zeevalkink en Klumper uit Vorden
alsmede de heer Bakker uit Warnsveld en de heer Vreeman,
kwamen tot de volgende prijswinnaars, die de prijzen uit
handen van sekretaresse mevr. Hesselink, in ontvangst moch-
ten nemen.

Rubriek stekplanten kinderen, browalia: 1. Bert Maalderink;
2. Ronny Cuppers; 3. Josje van Dijk; 4. Lucia Hoebink; 5.
Bert Schouten.

Idem, bladbegonia: 1. Dick Groot Nuelend; 2. Fred Hesse-
link; 3. Gerdien Verkerk; 4. Bert Fokkink; 5. André Knoef.

Stekplanten voor volwassenen, begonia: 1. mevr. Decanije;
2. mevr. Haverkamp; 3. mevr. Korenblik; 4. mevr. Van Oei;
5. mevr. Weenk.

Idem, streptocarnus: 1. mevr. Wuestenenk; 2. mevr. Zweve-
rink; 3. mevr. Bogchelman; 4. mevr. Fokkink; 5. mevr. Len-
selink.

Voorwerpen natuurprodukten: 1. mevr. De Rode; 2. mevr.
Wagenvoort.

Idem voor kinderen: 1. Alex Hoebink; 2. Lucia Hoebink; 3.
Henriëtte Hazekamp.

Miniatuurtuintjes: 1. Geert Wesselink; 2. Marian Branden-
burg en Erna Aerds; 3. Ria Fokkink.

Eigcngekweekte planten: 1. mevr. Decanije; 2. mevr. Norde;
3. mevr. Wagenvoort; 4. mevr. Fokkink; 5. mevr. Groot
Nuelend.

Eigengekweekte bloemen: 1. mevr. Knoef; 2. mevr. Fleming.

Eigengekweekte vruchten: 1. mevr. Fokkink; eervolle ver-
melding mevr. Knoef.

Kursisten kleine vazen: 1. mevr. D. Woestenenk, mevr. Eg-
gink en mej. Gotink; 2. mevr. Eggink en mevr. Norde.

Kursisten grote vazen: 1. mevr. Rouwenhorst; 2. mej. Go-
tink; 3. mevr. Doornink, mevr. Norde en mevr. Te Linde.

Kursisten fantasiestukjes klein: 1. mevr. Hekkelman; 2. me-
vrouw Meyerman.

Idem fantasiestujes groot: 1. mevr. Gotink; 2. mevr. Norde
en mevr. Jansen; 3. mej. D. Woestenenk.

Kursisten tafelstukjes: 1. mevr. Te Linde, mej. Hekkelman;
2. mevr. Nijland, mevr. Koning, mevr. Doornink; 3. mevr.
Decanije en mevr. Gotink.

Kursisten stobben: 1. mevr. Decanije; 3. mevr. Norde.
Kursisten wandstukjes: 1. mej. Meenink, mej. Woestenenk;
2. mevr. Meyerman, mej. Hekkelman en mevr. Gotink; 3.
mevr. Te Linde en mej. Woestenenk.

Kursisten kop en schotel: 1. mevr. Nijland en mevr. Door-
nink; 2. mevr. Te iLnde, mevr. Meyerman en mevr. Deca-
nije; 3. mevr. Eggink, mej. Gotink en mevr. Zeeburg.

Kursisten droogbloemen: 1. mevr. Gotink, Gerrie Gotink,
mevr. Decanije, mevr. Koning en mevr. Bouwmeester; 2.
mevr. Gotink, mevr. Bloemendaal, mevr. Te Linde; 3. mevr.
Jansen, mej. Hekkelman, mevr. Bloemdaal, mevr. Koning,
mej. Woestenenk en mevr. Schipper.

Niet kursisten kleine vazen: 1. mevr. Haverkamp; 2, mevr.
Stijl; 3. mevr. Weenk.
Niet kursisten grote vazen: 1. mevr. Wesselink; 2. mevr.
Krol; 3. mevr. Harmsen.

Niet kursisten bakjes: 1. mevr. Veldkamp, mevr. Pelgrum,
Rein ie Pelgrum; 2. mevr. Haverkamp, Reini Pelgrum, mevr.
Eggink; 3. mevr. Norde, mevr. Weenk, mevr. Pelgrum; 4.
Alice Verstege.

Idem fantasiestukjes klein: 1. mej. Krimp, Alice Verstege;
2. mevr. Stijl; 3. mevr. Ruiterkamp.
Idem fantasiestukjes groot: 1. mev^Hijl, mevr. Pelgrum;
2. mevr. Verstege; 3. mevr. Krol.
Niet kursisten tafelstukjes: 1. mevr. Ruiterkamp; 2. mevr.
Weenk; 3. Rein ie Pelgrum; 4. mevr. Harmsen.
Niet kursisten stobben: 2. mevr. Pelgrum; 3. mevr. Eggink;
4. mevr. Weenk; 5. Alice Verstege. ^^
Droogbloemenboeketten: 1. mevr. ^•erkamp, mevr. Eg-
gink; 2. mevr. Ruiterkamp; 3. mevr. Eggink.
Droogbloemen fantasiestukjes: 1. mevr. Wagenvoort; 2. mej.
Van Dorsten, mevr. Weenk; 3. mevr. Wagenvoort en Marja
Weenk.

Voorts waren eer nog enkele fraaie inzendingen (buiten me-
dedinging) van de firma's Klumper en Dijkerman uit Vor-
den, de heer W. Hol uit Zutphen en pottenbakker de heer en
mevr. Colenbrander uit Bronkhorst.

Oranjezonnetje te gast op
Oranjefeest Wildenborch
Onder wel zeer fraaie weersomstandigheden vierde de buurt-
schap Wildenborch zaterdag het traditionele Oranjefeest.
In feite begon het feest reeds op vrijdagavond toen de to-
neelvereniging TAO uit Wildenborch het blijspel „In de
nacht begon het" opvoerde. Onder regie van de heer Hoi-
tink gaf TAO een prachtige vertolking van dit stuk van Jan
Blaaser, Evenals vrijdagavond was de kapel zaterdagavond,
toen het toneelstuk werd herhaald, goed bezet.

Het feest op zaterdag begon 's middags toen de schoolkin-
deren m.m.v. de muziekvereniging Sursum Corda van de
Prinses Julianaschool in een feestelijke optocht vertrokken
naar het feestterrein nabij kasteel Wildenborch. Daar wer-
den de traditionele kinder- en volksspelen gehouden, waar-
van de uitslagen waren:

Balgooien dames: 1. mevr. OKvoort-Heersink; 2. mevr. Ban-
nink-Klein Bramel; 3. Joke Hiddink; 4. mevr. Klumpenhou-
wer-Klein Ikkink; 5. mevr. Winkels-Klein Horstman.

Korfbal dames: 1. mevr. Kaemingk-Lenselink; 2. mevr. Win-
kels-Horstman; 3. mevr. Pardijs-Weustenenk; 4. mevr. Brin-
kerhof-Pardijs; 5. mevr. Kornegoor-Nijendijk; 6. mevr. Zee-
valkink-Pardijs.

Briefposten dames: 1. mevr. Van Amstel-Nijhof; 2. Hannie
Klein Ikkink; 3. mevr. Reintjes-Wilgenhof; 4. mevr. Korne-
goor-Nijendijk; 5. mevr. Groot Nuelend-Eggink; 6. mevr.
Brinkerhof-Pardijs.

Doeltrappen dames: 1. mevr. Klein Brinke-Bannink; 2. mevr.
Vliem-Kreunen; 3. mevr. Van Ark-Gotink; 4. Erna Groot
Nuelend; 5. mevr. Groot Nuelend-Eggink; 6. mevr. Klein
B r inke-M eyer ink.

Vogelschieten heren: 1. Joh. Braakhekke; 2. J. Hilferink; 3.
J. Bargeman; 4. F. Staring; 5. H. Kettelarij.

Schijfschieten heren: 1. H. Winkels 2. J. Groot Nuelend; 3.
W. Vreeman; 4. A. Klein Brinke; 5. W. Staring; 6. F. Sta-
ring.
Balschieten heren: 1. F. Staring; 2. J. Groot Nuelend; 3. B.
Aalderink; 4. J. Brinkerhof; 5. F. Klein Brinke; 6. J. Kor-
negoor.

Balgooien heren: 1. H. Klein Brinke; 2. H. Klein Ikkink;
3. Joh. Pardijs; 4. H. Klein Brinke; 5. D. Stokkink; 6. A.
Knoef. A

Bandengooien heeren: 1. D. Stokkink; 2. W. Vreeman; 3.
Joh. Pardijs; 4. G. Ruiterkamp; 5. A. Klein Brinke; 6. D.
Pardijs.

Voor de kinderen van de klassen l t/m 3 waren er spelletjes
georganiseerd zoals busgooien, bj^fcenspel, ballopen, zak-
lopen, enz. De kinderen uit de hofere klassen bekampten
elkaar op het gebied van ringsteken, skilopen, hindernisbaan
enz. Voor alle kinderen van groot tot klein was er een prijs
beschikbaar.

De uitslag van de optocht van versierde fietsen, wagens, enz.
was als volgt: 1. fam. Pardijs; 2. fam. Lenselink; 3. fam.
Brinkerhof; 4. fam. Oplaat; 5. Irma Schroër en Aline Zoe-
rink.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen ter spra-
ke:

1. Sociale verzekeringen.

2. (Nogmaals) de brandbeveiligingsverordening, en

3. Het verbod van opslag van voorwerpen en mate-
rialen in bermen.

Ad 1. SOCIALE VERZEKERINGEN

Enige tijd geleden werd in deze rubriek nader inge-
gaan op de uitvoering van de Algemene Bijstandswet,
de Wet Werkloosheidsvoorziening en enkele Rijks-
groepsregelingen, met de uitvoering waarvan het kol-
lege van burgemeester en wethouders is belast.
In aansluiting hierop komt 't het gemeentebestuur
nuttig voor enige aandacht te schenken aan Sociale
Verzekeringswetten, waarvan de uitvoering niet bij
het gemeentebestuur ligt, zoals de AOW, de AWW
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ\
de Kinderbijslagwetten (AKW, KWL, KKZ), de Ziek-
tewet, de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (W
AO), de Ziekenfondswet en de Werkloosheidswet.

De Algemene Ouderdomswet en de Algemene

Weduwen- en Wezenwet (AOW, AWW)
De AOW-pensioenen zijn per l juli 1973 verhoogd tot

ƒ 517,— per maand voor ongehuwden en ƒ 732,— per
maand voor gehuwden.
Wanneer een man en een vrouw, beide ouder dan 65
jaar, gaan trouwen, en beide reeds in het genot waren
van een ongehuwden-AOW, dan blijven zij dit na het
huwelijk behouden.
De AOW-uitkering gaat in op de eerste dag van de
maand waarin men 65 jaar wordt. Bij een echtpaar
moet de man de 65-jarige leeftijd hebben bereikt.
Het verdient aanbeveling de AOW reeds enige maan-
den voordat men 65 jaar wordt aan te vragen bij de
Raad van Arbeid te Arnhem. De betreffende aan-
vraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het postkan-
toor. Na het overlijden van de gehuwde man of vrouw
wordt het aan hem of haar toegekende pensioen uit-
betaald aan de achterblijvende echtgenoot/echtgenote
tot en met de 5e maand na die van overlijden.

De Algemene Weduwen- en Wezenwet kent drie soor-

ten uitkeringen: weduwenpensioen, tijdelijke wedu-
wenuitkering en wezenpensioen.

- Recht op weduwenpensioen heeft de weduwe van
een verzekerde:
a. indien zij een ongehuwd eigen kind of pleeg-

kind heeft, dat voor of op de dag van overlij-
den van haar echtgenoot is geboren;

b. indien zij zwanger is op de dag van het over-
lijden van haar echtgenoot;

c. indien zij arbeidsongeschikt is op en sedert de
dag van het overlijden van haar echtgenoot,
mits de arbeidsongeschiktheid tenminste drie
maanden duurt;

d. indien zij 40 jaar is op de laatste dag van de
maand, waarin haar echtgenoot is overleden.

— Wanneer zij niet aan één van de vermelde bepa-
lingen voldoet dan heeft zij recht op een tijdelijke
weduwe nu if kering. Deze wordt verstrekt over ten-
minste 6 en ten hoogste 19 maanden.

— Een wezenpensioen wordt toegekend aan volle we-
zen tot 16 jaar; in bepaalde gevallen (wanneer het
kind studeert of gebrekkig is), wordt wezenpen-
sioen betaald tot 27 jaar.
Sedert l juli 1973 zijn de verschillende uitkerings-
bedragen als volgt:

Weduwen zonder kinderen onder 18 jaar
ƒ 517,— per maand

Weduwen met kinderen onder 18 jaar
ƒ 732,— per maand

Wezen tot 10 jaar ƒ 167,— per maand
Wezen van 10 tot 16 jaar ƒ 245,50 per maand
Wezen van 16 tot 27 jaar ƒ 320,— per maand

De tijdelijke weduwenuitkering bedraagt eveneens
ƒ 517,— per maand.
De vakantie-uitkering bedraagt tot nu toe 6%,
evenals dit het geval is met berekking tot de AOW
pensioenen.

Een volgende keergaan wij in op andere verzekerings-
wetten.

Ad 2 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING
Reeds eerder is er in „Contact" op gewezen, dat, nu
de brandbeveiligingsverordening in werking is getre-
den, aanmelding verplicht is van alle zogenaamde
„inrichtingen". Onder „inrichtingen" worden in dit
verband begrepen: loodsen, opslagplaatsen, bedrijfs-
garages, vergaderzalen, tentoonstellingsruimten, win-
kels, warenhuizen, kantoren, scholen, dagverblijven,
café's, restaurants, bars, verblijfsinrichtingen, kam-
peerplaatsen en tijdelijke bouwsels, die voor de ge-
noemde doeleinden worden gebruikt.
De aanmeldingsplicht geldt zowel voor nieuw- als
voor bestaand gebruik. Op het bureau gemeentewer-
ken zijn hiervoor zgn. kennisgevingformulieren ver-
krijgbaar, waarop tevens is aangegeven welke overige
stukken moeten worden overgelegd.
Wij stellen rechthebbende op inrichtingen nog in de
gelegenheid de betreffende stukken bij ons kollege in
te dienen vóór 31 oktober a.s. Bij niet aanmelden
dient rekening te worden gehouden met de mogelijk-
heid tot sluiting van de „inrichting".
Nader gewenste inlichtingen worden gaarne verstrekt
op het bureau gemeentewerken.

Ad 3 VERBOD VAN OPSLAG VOORWERPEN
IN BERMEN

Het gemeentebestuur wijst belanghebbenden - voor
zover nodig - op het gestelde in artikel 59 i van de
gemeentelijke politieverordening, waarin is bepaald,
dat „het is verboden materialen en andere voorwerpen
op of in de bermen van wegen te deponeren".
Nog afgezien van eventuele strafsankties in deze po-
litieverordening, zullen genoemde materialen en voor-
werpen - voor zover nog aanwezig - na l oktober a.s.
door de zorg van de gemeente uit de bermen worden
verwijderd en wel op kosten van de overtreders. In-
dien belanghebbenden/rechthebbenden van mening
zijn, dat een (tijdelijk) gerbuik van de gemeentelijke
berm bezwaarlijk kan worden vermeden, dan dient
hiertoe - in overleg met het bureau gemeentewerken -
een verzoek te worden ingediend bij het kollege van
burgemeester en wethouders, en wel (eveneens) vóór
l oktober a.s.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink, tekst: Matrheus 5:10
10.00 uur ds. J. Veenendaal (Bloemendienst, gezinsdienst sa-
men met de Zondagsscholen)

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH
Geen dienst i.v.m. Bloemendienst in de dorpskerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kindernevendienst
19.00 uur ds. A. C. van Nood van Barchem

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9 30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9. J 5 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Old.

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., til. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

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 nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE. .
STAND

GEBOREN: Reindert Theodor Martijn, zoon van J. A. Jan-
sen en K. T. de Vos.
ONDERTROUWD: E. J. Dijkman en G. D. H. Offereins.
GEHUWD: E. G. Lamme en J. M. Wolters; G. R. Ligten-
barg en H. G. Vrieze.
OVERLEDEN: J. Jansen, 85 jaar, weduwnaar van G. W.
Horstman.
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KOERSELMAN CASSETTES
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GEVULD! UI1OX

UTERBLIK

1.49

Mooie bos

CHRYSANTEN
voor

nutroma
koffiemelk
PER HALVE LITER 1*38

I.O8
Een heerlijk koekje

BOKKE

POOTJES
nu per pak

Ff/n gebak

WENER

PUNTEN
nu per pak

Regent Excellent
Grote doos BONBONS nu

Pa rein
COUQUE BASTOGNE

Pak a 3 stuks
MENTOSROLLEN

AMANDELBLOESEM
lekker koekje

Dr Oetker
TAARTBODEM geen 185 maar nu

Pak a 8 stuks
ROOMBOTERRINGEN voor

Frico

Jonge v.v. kaas
500 gram

Del M on te
TOMATEN KETCHUP per fles

UNOX ROOK WORST
geen 208 maar

ROYCO TOMATENSOEP
nu

LITERBLIK DOPERWTEN
zeer fijn

VAN NELLE SUPRA KOFFIE
van 255 voor

vlees en vleeswaren uit onze super-slagerij

Gelderse schijven 3 stuks. . .
Hamburgers 3 stuks . . . .
Fricandellen 3 stuks . . . .
Magere speklappen 500 gram .
Klapstuk met klein beentje 500 gram 348
Runderstooflappen 500 gram . 398
Malse riblappen 500 gram. . . 548
Ossestaart 500 gram . . . . 218
Woensdag: Gehaktdag 500 gram 218

150 gram BOTERHAMWORST 79

150 gram GEBRADEN GEHAKT 89

150 gram BOERENMETWORST 109

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

150 gram GEKOOKTE HAM 129

groente en f ruit

Malse andijvie
kg

Blanke zuurkool
500 gram

Stoofprij
kg

Malse sla
2 kroppen voor

Ze is er weer!

Panklare hutspot
500 gram

Pracht bananen
kg

Cox's Orange
2 kilo

Appels James Grieve
2 kilo

Blanke champignons
250 gram

Gekookte bietjes
500 gram

SLIJTERIJ
WHISKY

Vat 69

Vette r s DRY GIN
( gratis l liter Tonic)

LEGNER VIEUX

3 sterren

Zoete Spaanse WIJN
nu per fles

Diepvries HAANTJES
950 gram

Snelfiiter KOFFIE
PCD 500 gram

MOLNY LUIERS nr l
pak a 60 stuks

Koffer All zeeppoeder
van 820 voor

Literflakon
DRUIVENSAP puur ...

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Te koop stereo pick-up
en bromfiets Sparta
Berendsen
H.K. van Gelreweg 13

Attentie - Attentie
Wil deerene die één van onze
28 plaktafels in bruikleen
heeft en niet meer nodig
heeft even bellen 05752-1523

Schildersbedrijf

J. M. Uf'ferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

Te koop MRY vaarzen
a.d.t. 23 sept. tot 2 oktober
B. Toonk
Schuttestraat 20 Vorden

Te koop wegens aanschaf
gas, een cv ketel (petroleum
stook) I,. Velhorst
Wiemelmk 11 tel. 05752-1880

WIE KAN
ONS GEZIN HELPEN?
Onze goede hulp kan ons,
door omstandigheden,
niet meer helpen.
Wie kan en wil 2 morgens
per week haar plaats
innemen?
Mevr. A. G. Krajenbrink-
Boland. Ruurloseweg 19
Vorden Tel. 1366

Denfcf u aan het
Volksfeest te Linde
27 en 22 september

Te koop Mercedes 200
Bouwj. 67-68, bijzonder
mooi en goed, met radio
enz. + caravan Spritt
Alpine met voortent
Vorden, Tel. 1910

VERHUISD:
van De Bongerd 36 Vorden
naar Christinalaan 2
te Vorden
C. Visser - Tel. 1963

Te koop z.g.a.n. DRU
gashaard kap. 8000 cal.
De Boonk 27

Te koop bij inschrijving
± 60 are mais. Briefjes
inleveren voor of op 22
sept. 's avonds 7 uur bij
G. J. Snellink
Bekmansdijk 4 Vorden

Denkt u aan het
Volksfeest te Linde
21 en 22 september

Te koop 2 varkens voor
huisslachting Petrain en
eetaardappelen winter-
opslag, Noorderlingen en
Pimpernel
Ruurloseweg 123 Vorden

Te koop een volbloed
dragende MRY vaars
a.d. telling 25 september
vader: Annie's II Bout
B. F. Bennink Vorden Tel.
05752-6745, Wildenb.weg 18

Te koop l ha 10 are
snijmais bij J. Reerink
Langkampweg 8 Vorden

Te koop wegens aanschaf
cv oliehaard merk Pelgrim
kolenhaard merk Beckers
douche verwarmingslamp
H. J. Heuvelink
Vordenseweg 22 Warnsveld

Inplaats van kaarten

DICK WOLTERING
en
ANNIE GROOT KORMELINK

hopen dinsdag 25 september om 14.30 uur
in het gemeentehuis te Lichtenvoorde in het
huwelijk te treden, waarna om 15.00 uur de
kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
te Zieuwent

Vorden, Onsteinseweg 13
Zieuwent, Boekelder weg 5
September 1973

Receptie 's middags van 16.30 tot 17.30 uur
in zaal Schoenaker, Kranenburg.Vorden
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(Inplaats van kaarten)

HENK RUITERKAMP
en
ANNIE BESSELINK

geven u mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaats vinden op
vrijdag 28 september a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld
Kerkelijke bevestiging en inzegening om 14
uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden, door
ds J. Veenendaal

Vorden, Lindeseweg 22
Hengelo Gld, 'De Menkhorst' E 72
September 1973

Toekomstig adres: 'De Bessekamp',
Lindeseweg 26 te Vorden

Receptie van 15.15 tot 17.00 uur in zaal
Langeler te Hengelo Gld

pwiwiiiiiiiHiwiiiHiw»̂ ^

speciaal

Acryl pullover
(ronde hals) moderne kleuren

maat 98

f7,90 met kleine
styging per maat

Acryl pullover
(met kol) moderne kleuren, maat 98

f7,90

Voor
nieuw tapijt

natuurlijk naar:

met kleine
stijging per maat

RAADHUISSTR.. VORDEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

imNmiwwm^^

J. L. KLEIN BRINKE
en
H. KLEIN BRINKE-WESSELINK

hopen op maandag 24 september met hun
kinderen hun 25-jarig huwelijk te herdenken

Vorden, september 1973
Kruisdijk 7

Receptie van 15.30 tot 17 uur in café-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit) te Vorden

iesloten
VAN 24 T.M. 29 SEPTEMBER

Bakkerij Hoornenborg

Inplaats van kaarten

Op 7.aterdag 22 september 1973 hopen onze
ouders en grootouders

A. F. J. WAARLE
en
J. A. J. WAARLE-JANSEN

hun zilveren huwelijksfeest te vieren.

Corrie - Henk
Roy
Ria - Johan
Bertus - Ria
Jan
Ans

Vorden, september 1973
Stationsweg 14

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden

Voor onze zaak in Zutphen
horlogerie - goud - zilver
vragen wij e«n leuk

vlot meisje

A

minimum leeftijd 18 jaar

MAANDAGS GEHELE DAG VRIJ
GOED SALARIS

. F. W. van Soest
Turfstraat 16 - Zutphen - Telefoon 14223
oL's avonds na 7 uur Dr Staringstraat 14, Vorden

GROTE VOORRAAD
5 JAAR SLIJTGARANTIE

EN , , GRATIS GELEGD

HENGELO (GLD)

23 september
SANG UND KLANG
met zang van Cecil

3bors vol gezelligheid

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobby bladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindeiaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Kies hoge rente
voor uw geld

41/2%
Gewone spaarrekening
< » r y p 5 - spaarrekening

)ns tapijt
(reeg een
«eurstempel

U weet het: twee kunnen^^^ méér dan
één. Wat zou dan Mooier Wonen niet
kunnen, samen met nog 150 andere
erkende woninginrichters.Hier is het bewijs:
met trots geven wij voortaan ons tapijt een
eigen signatuur de G van Gezamenlijk. Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt.

CINDERELLA
Een droomzacht tapijt. Een tapijt dat
u zich gedroomd heeft voor uw
slaapkamer. In fijne zachte tinten.
Gemaakt van een mengvezel: 80%
acrilan en 20% evlan. Kamerbreed
360 cm. Per str. meter

79,50
VERDUN
Een tapijt om voor te vallen. Mooi
van uiterlijk. Sterk door verstevigde
jute op schuimlatex rug. Kamer-
breed 400 cm. En helemaal niet duur.
Per str. meter

Daarom:

VORDEN

5% Spaarrekening met een opzegtermijn
van 3 maanden

51/2%

6% Spaarrekening met een opzegtermijn
van 12 maanden

6% Ideaal spaarplan 'De Zilvervloot'
Ambtenarenspaarregeling,
Bedrijf «spaarregelingen, Winstdelingsspaarregelingen

7% Spaarrekening met een opzegtermijn van 24
maanden

71/2%
SpaardcpotlKHvi.jy.ru op naam met een looptijd van 4 jaar
doch opvraagbaar na 2 Jaar (7%) en na 8 jaar

8% Spaardepotoewezen op naam
met een vaste looptijd van 5 jaar

Rabobank
de bankvoor iedereen



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij

Kassakoopje Gevulde speculaas 250 gram f 0,79
UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Chocolade vla f A RA
i/2 liter van 65 voor WjjWW

Slagroom I 4 OQ
1/4 fles van 154 voor l jt V

Magere yoghurt I A CQ
(met vruchten) y2 liter van 87 voor W J W V

Mag. malse riblappen f K CO
500 gram voor W| vO

Doorr. runderlappen I A OQ
500 gram voor 1̂ •(/(/

Magere runderlappen I ft QQ
500 gram voor XrlOC?

Wiener snitzeis
(kant en klaar) per stuk voor

Room snitzeis
3 stuks voor

f 1,40
f2,40

Paprika snitzeis I O A A
3 stuks voor fca^\J

Alpen snitzeis . f -f fiC
3 stuks voor •• V W

Kuikenboutjes f Q £Q
(zonder vel en borstbeen) 500 gram ' \Fj\J\J

woensdag Gehaktdag f O CA
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram £• V V

f 2,98vrijdag Verse Worst
500 gram voor ,

In onze speciale kaasstand:

GROENTE EN FRUIT
DAGELIJKS VERS

V/2 kg handsinaasappels .

Champignons 200 gram .

Witte druiven 1 kg ...

Cox 9Orange 2 kg . . .
Groente en f ruif rek/a me geldig t.m. zaterdag

f 1,98

f 0,98

f 1,45

f 1,69

MAANDAG EN DINSDAG:

Aardappelen Bintjes 5 kg f 1,79
Ook weer voorradig VATVERSE ZUURKOOL

Jonge belegen kaas f O QO
l pond voor JLm\J^J

m^mi^^l^mm^mmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmi^^^mfmmmÊ

Zolang de voorraad strekt Pracht I)OS qladiolen f 1,98
FIJNE VLEESWAREN .W|d lekker versl

uit eigen worstmakerij

150 gram TONGEWORST f | Q9

150 gram GEBRADEN GEHAKT f (ƒ.98

100 gram GEKOOKTE HAM f 1,09

ECHTE BOEREN METWORST per stuk ... f 2,25

DIEPVRIES

Liter vanille ijs
« van 249 voor f |_987

1000 gram patat nu voor . f 1,49

3 blik CALIFORNIA SOEP
C groente of kip) nu 3 voor

GOLD AARDBEIENJAM Betuwe
van 188 voor 178, nu voor

l fles Rosé de Fruits + gratis
glas, van 285 voor

l fles YIVO JUS d'ORANGE
van 119 nu voor

RAAK SINAS zonder prik
iy2 liter van 165 voor

RODEO KOFFIE
500 gram van 370 voor

ROOSYICEE 0,6 liter
van 349 voor 325, bij ons

EMMER BLOEMBOLLEN
nu

PAGE TISSUE WIT 4 rol
van 235 voor 212, bij ons

YOORRAADPAK FLEURIL
van 498 voor

VAT ALL
van 1775 voor 1545, bij ons ...

YOORDEELFLAKON SILAN
van 245 voor
UNOX ROOK WORST 250 gram
van 208 voor 193, bij ons

f 2,50
f 7,50
f 1,75
f 3,98
f 11,95
f 1,98
f 1,69

UNOX ROOKWORST 350 gram
van 278 voor 258, bij ons

FRIO BLOEM
l kg voor

NASI OF BAMI Koen Visser
1/1 blik van 238 voor

l bierpul FRANSE of
GROVE MOSTERD nu

NOBO SANDWICH KOEKJES
200 gram

VICTORIA PANKY WAFELS
van l,— voor 0,85

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 24 sept.



Donderdag 20 september 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr. 25

„Henk van de Empo" verlaat na
37 jaar sekretaris-penningmeester
te zijn geweest, de v.v. Vorden

Volgende week zal tijdens de najaarsvergadering van de
voetbalvereniging Vorden afscheid worden genomen van de
heer H. Emsbroek, in voetbalkringen beter bekend als
„Henk van de Empo".
Niet minder dan 37 jaren heeft de heer Emsbroek op vak-
kundige wijze de financiën van de vereniging beheerd, ter-
wijl hij bovendien Vorden ruim 22 jaren heeft gediend als
sekretaris. In al die jaren heeft de heer Emsbroek onmis-
kenbaar zijn stempel gedrukt op het voetbalgebeuren in Vor-
den. Niet voor niets werd hij beschouwd als „het hart" van
de vereniging. Door zijn toedoen heeft Vorden de laatste
jaren goed „geboerd".

Vergeleken bij vroeger heeft de vereniging thans een akko-
modatie waar men „u" tegen zegt. Toen de heer Emsbroek
zelf nog een balletje schopte, speelde Vorden op een veld
nabij café 't Zwaantje. Na de oorlog - de Canadezen hadden
het terrein - verwoest - werd een tijdje gespeeld op een nood-
terrein bij 't Garmel. Direkt na de oorlog kreeg Vorden de
beschikking over de huidige plek, het Gemeentelijk Sport-
terrein.

Doordat de financiën goed werden beheerd en elk dubbeltje
eerst werd omgekeerd alvorens het werd uitgegeven, kreeg
de heer Bmsbroek in 1968 de bekroning op zijn werk. Toen
kreeg Vorden nl. de beschikking over een drietal velden met
een prachtige kantine en een viertal kleedkamers. Een wens-
droom van de heer Emsbroek ging toen in vervulling. In-
middels is de kantine alweer achterhaald door een nieuw ge-
bouw t.w. de voormalige kleuterschool De Springplank, wel-
ke als zodanig werd omgebouwd.

„De reden dat ik afscheid neem van de voetbalvereniging
Vorden is omdat ik vind dat nu maar eens jongeren het
werk moeten overnemen", aldus de scheidende penning-
meester. Het besluit van de heer Emsbroek werd door het
bestuur gerespekteerd, al neemt men volgende week wel met
bloedend hart afscheid van een man die enorm veel voor
de voetballerij in Vorden heeft betekend. Hetgeen de heer
Emsbroek heeft gedaan is de GVB evenmin ontgaan, gezien
het feit dat hij vorig jaar werd verrast met de erespeld van
de GVB. Ongetwijfeld zal hier volgende week door Vorden
nog wel een onderscheiding aan worden toegevoegd.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

AKTIES DEKENALE WERKGROEP

Van 23 tot 30 september wordt de Vredesweek gehouden. In
het kader hiervan heeft de dekenale werkgroep voor Vrede-
Missie en Ontwikkeling (dekenaat Zutphen) enkele grote ak-
tiviteiten op touw gezet.
Op woensdagavond 26 september zal in de Emmanuelkerk
te Zutphen de Chileense zang- en uziekgroep Inti-Illimani
optreden. Deze beroemde groep maakt in de Vredesweek
een toernee door ons land en is geïnviteerd door de Sja-
loomgroep. Zij starten hun toernee door Nederland op
maandag 24 september in Harlingen, daarna op 26 septem-
ber in Zutphen, op donderdag 27 september in Groningen,
28 september in Utrecht, 29 september in Heerlen, zondag
30 september in Schinnen (L.)» maandag l oktober in Epe
(Gld.) en dinsdag 2 oktober in Rotterdam. Op dinsdag 25
september zal de groep voor de televisie een opname ver-
zorgen, waarvan de uitzending zal plaatshebben op dinsdag
2 oktober in het KRO-programma. De groep is sterk ver-
bonden met de bevrijdingsbeweging in dit Zuidamerikaanse
land, waar juist deze dagen zulke dramatische gebeurtenis-
sen hebben plaatsgevonden. In elke plaats zal men in de
stand informaties over Chili kunnen verkrijgen.
Op zondag 30 september wordt er in Kranenburg een Vre-
desvoettocht gehouden, ter lengte van 6 kilometer. Gezinnen
ouderen en jongeren kunnen hieraan deelnemen. Tijdens de-
ze tocht zullen er gespreksthema's worden gegeven, waar-
over men kan diskussiëren. Onder meer over de vrede in de
wereld, die geen zaak is van politici en grootmachten alleen,
maar door allen wordt gemaakt. Heel dicht bij huis in gezin,
school, bedrijf, in de kerk, het leger en de sport. Het gaat er
om te ontdekken hoe men zelf in deze levensterreinen een
bijdrage aan de vrede kan geven. Hoe liggen de machtsver-
houdingen en gezagsverhoudingen in gezin, school, kerk en
bedrijf? Kunnen problemen eerlijk en open ter sprake ko-
men? Kan men akseptcren dat er konflikten zijn en weet
men die vruchtbaar te maken? Als men dat leert in eigen
omgeving, dan zal het ooit ook eens lukken dat er volkeren
met elkaar echt gaan samenleven. Niet op basis van even-
wicht van angst en afschrikking door wapens, maar door
een vertrouwen.
De Vrcdcsvoettocht zal om 15.00 uur beginnen bij zaal
Schoenaer te Kraenburg. Iedereen kan hieraan meedoen.
Ouderen zijn van harte welkom en het is misschien een goe-
de gedachte als het hele gezin meewandelt. Na afloop van
de tocht wordt er in de R. K. kerk te Kranenburg een inter-
kerkelijke oekumenische dienst gehouden tot besluit van
deze Vredestocht.

BLOEMENDIENST/GEZINSDIENST

Zondagmorgen 23 september wordt <in de Hervormde kerk
een bloemendienst gehouden die tevens gezinsdienst is. Van-
uit deze dienst zullen kinderen van de Zondagsscholen (dorp,
Medler en Wildenborch) een bloemengroet brengen aan zie-
ken en hoogbejaarden. Dit gebeurt namens de gemeente.
Daarom worden de gemeenteleden vriendelijk verzocht voor
dit doel bloemen naar de kerk te brengen en wel op zater-
dagmorgen 22 september van 10.00 tot 12.00 uur bij de in-
gang onder de toren. Er zullen liturgieën gestencild worden
voor deze gezinsdienst, die om 10.00 uur begint. Om 8.30
uur is er een gewone kerkdienst in de serie kerkdiensten
over de Bergrede van Jezus (Mattheus 5, 6, 7). Tekst voor de
vroegdienst van a.s. zondag is Mattheus 5:10.

CANTORIJ

Voor het gebruik van het nieuwe Liedboek voor de kerken
is het wenselijk - zo is zondag in de Hervormde kerk be-
kend gemaakt - dat ey te vormen cantorij van wat gemeen-
teleden de gemeentezang ondersteunt. Deze cantorij komt
daartoe een half uur vóór de aanvang van de dienst van
10.00 uur bijeen onder leiding van de cantor-organist de
heer Gijs van Schoonhoven. Voor de eerste keer op zon-
dag 7 oktober. Belangstellenden worden verzocht zich te
melden bij één van de predikanten, bij een ander kerke-
raadslid of bij de heer Gijs van Schoonhoven, Zutphenseweg
2, boven.

DE KINDERCANTORIJ

De Kindercantorij van de Hervormde kerk repeteert, zingt
op zaterdagmorgen om 11.00 uur in het zaaltje achte de
kosterswoning, Kerkstraat 15. Nog veel meer kinderen vanaf
ca 8 jaar zijn er zeer welkom! Ouders worden gevraagd hier-
over eens te praten met hun kinderen. Het is fijn om met
een heel stelletje te zingen onder de goede leiding van Gijs
van Schoonhoven.

HET LEERHUIS VAN DE KERK GAAT WEER OPEN
Deze week worden er enige honderden uitnodigingen ver-

zonden aan de jeugd die behoort bij de Hervormde kerk. Ze
worden uitgenodigd deel te nemen aan een kursus om van-
uit de Bijbel met elkaar te bespreken wat het geloof bete-
kent voor jonge mensen van nu. Naar leeftijd zullen ver-
schillende groepen gevormd worden. Graag verwijzen we
hier naar de uitnodigingen die dag, uur en plaats vermelden.
Zij die belijdeniskatechisatie willen volgen (met de moge-
lijkhed om voorjaar 1974 belijdenis van het geloof te doen
en lidmaat van de Kerk te worden; in het bijzonder van de
Hervormde kerk en zo van de wereldkerk) worden uitgeno-
digd maandagavond 24 september om 20.00 uur te komen in
het zaaltje achter de kosterswoning, Kerkstraat 15, om zo
met elkaar nadere afspraken te kunnen maken o.a. dag, uur,
hoe vaak, enz.

Berend Koning wint
wisselbeker trekker-
behendigheidswedstrijden
Berend Koning uit Vorden is wini geworden van de trek-
kerbehendigheidswedstrijden die zaterdagmiddag op een ter-
rein bij de landbouwvereniging Ons Belang in Linde werden
gehouden. Hij kwam daardoor in het bezit van de fraaie
wisselbeker, die door Jong Gelre Ring Berkelstreek beschik-
baar was gesteld.

De Ring Berkelstreek (Warnsveld, Vorden, Lochem, Almen
en Laren) organiseert elk jaar deze wedstrijden, waaraan be-
halve door leden ook niet-leden mag worden deelgenomen.
Onder de twaalf deelnemers ontspon zich een spannende
strijd. Door de wedstrijdleiding (de heren G. v. d. Peyl, D.
Norde en G. Rossel) was rondom de gebouwen van de land-
bouwvereniging een „handikapparkoers" uitgezet. De deel-
nemers moesten met dezelfde trekker met aanhanger tussen
verschillende lege olievaten doorrijden, daarna achterwaarts
parkeren zonder de vaten om te gooien, een lege ton op de
aanhanger zetten en weer terug naar de finish. Dit alles
uiteraard zo snel mogelijk, terwijl men bij het omgooien
of aanraken van een vat 30 strafpunten opliep.

Gerrit Rossel uit Vorden maakte de snelste tijd nl. 2 minu-
ten en 40 sekonden, maar hij had 150 strafpunten. Dick Nor-
de, de winnaar van 1972, die een fraaie tijd maakte van 2.56
maar 60 strafpunten had, werd onttroond door Berend Ko-
ning wiens tijd wel niet zo snel was (3.11) maar hij had geen
enkel strafpunt.

Aan het eind van de middag reikte D. Norde namens de
Ring Berkelstreek met een toepasselijk woord de prijzen uit.
De uitslag was: 1. Berend Koning, Vorden; 2. Dick Norde,
Vorden; 3. Gerrit ter Avest, Almen; 4. Gerrit Rossel, Vor-
den; 5. Herman Eggink, Laren; 6. Bert van Heuven, Lochem
7. Berend Ebbink, Almen; 8. Bert Bosch, Vorden; 9. Jan
Gotink, Vorden; 10. Jan Meulenveld, Lochem; 11. Alfons
Kleve, Velswijk; 12. Paul Zents, Vorden.

Kon. Wilhelminafonds
De grote Koningin Wilhelmina Fonds-kollekte, gehouden in
set kader van de landelijke aktie 1973, heeft in Vorden een
rekordbedrag van ƒ 2.590,57 opgebracht.

In 1972 bracht de kollekte ƒ 1.341,16 op. De bekende akti-
viteiten van onze kollektantes en de nieuwe wijze van kol-
lekteren met ,de grote bus" hebben ongetwijfeld tot dit re-
kordbedrag bijgedragen. Aangemoedigd door dit sukses is
besloten het komende jaar op dezelfe wijze te kollekteren.
Hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële bij-
drage. Bestuur KWF afd. Vorden.

Mr. Aantjes komt spreken
Nadat vorige winter - door de beslommeringen met de ka-
binetsformatie - mr. W. Aantjes zijn aangekondigde spreek-
beurt te Vorden niet kon vervullen, komt hij nu wel spreken.
De vergadering is gepland op maandag 22 oktober a.s.. Hij
hoopt zijn standpunt t.a.v. kabinetsformatie en de houding
van de AR-partij tegenover het kabinet Den Uyl duidelijk
te maken en te verdedigen.

Sukses voor zuivelfabriek
Bij de vorige week, ter gelegenheid van de algemene verga-
dering van de Kon. Ned. Zuivelbond in Haarlem gehouden
landelijke kaaskeuring, behaalde de Vordense Coöp. Zui-
velfabriek met haar inzending een gouden medalje. Van de
in totaal 116 uit het gehele land ingezonden kazen werden
er slechts 7 met goud bekroond.

Meisje gewond
Op de Ruurloseweg ter hoogte van de afweg naar het zwem-
bad is vrijdagavond tegen half zeven een ongeluk gebeurd,
dat nog betrekkelijk goed is afgelopen. Het 14-jarig doch-
tertje van de familie A. te Vorden, dat per fiets in de rich-
ting Ruurlo reed, sloeg bij de afweg naar het zwembad links-
af zonder op het haar achterop komende verkeer te letten.
Zij werd door de eveneens in de richting Ruurlo rijdende
auto van V. uit Hemmelo geschept. Het meisje klaagde over
pijn in het hoofd en had verwondingen aan de voeten en
knieën. Zij werd per ambulance overgebracht naar de Ver-
enigde Ziekenhuizen te Zutphen. De fiets werd vernield, de
auto had een vernield spatbord en voorruit.

De groote,
kleine man...

September 1973.

. . . 'k Hadde mien daor op de banke an de kante van de
weg in de schemme van de groote beuken neerezet - de f ietse
tegen een boom an. „Wat woone wi'j hier toch in een be-
veurrecht land", dacht ik, zooda'j op nog gien uur gaons
van hus zukke mooie pleskes vindt . . .
Van de andere kante kwam d'r eene anfietsen - ok een man
van buuten - dat zie'j meteene. Ik schatten um een paar jaor
older as ikke. „Een mooi zitten, daor", zeg e, schaof zien
fietse ok an de kante en ging bi'j mien op de banke zitten.
Et duurn maor effen of wi'j wazzen met mekare an de praot.
Eers zo'n betjen aover en weer utvissen waor of e wi'j hen-
kwammen. Officieel zik an mekare veurstellen is d'r hier
niet bi'j, al zol dat nog ens zoo gek niet wezen. Ik meenen
dat e mien wat bekend veurkwam, en zegge in 't leste: „Bun
ik jaoren el een al es an ouw huus ewes? 'k Hebbe as jonge
al es een buurvrouw op de karre naor eur schoonzuster
ebrach - dat was toe ok wedevrouw. Daor ging ze alle jaor
een keer nao toe, maor in 't leste veel eur et loopen te
zoer. Ik zaog een jonge keerl op 't land, dat mot i'j dan ewes
hemmen".
„Kump uut", zeg de man, „die schoonzuster van ouw buur-
vrouw, was mien moeder."
„Was die gien twee keer etrouwd ewes - en i'j bunt - ak et
goed hebbe een „veurjonge" - van de tweede man - ouw
stiefvader - wazzen gien kinder."
„I'j hebt et goed onthollen", zei de man, „'t klopt wa'j daor
zekt."

Uw reddend bloed
Elk jaar vaste prik in de tweede helft van september:
bloedafname-avond van het Nederlandsche Roode
Kruis.

Er is steeds meer bloed nodig voor'diverse operaties
en het komité „bloedplasma" prijst zich gelukkig voor
een klein deel in deze behoefte mede te mogen voor-
zien. Het doet dan ook een beklemmend beroep op
alle gezonde Vordenaren dit edel streven te steunen
en, ingeschreven of niet ingeschreven, als donor zich
a.s. maandagavond te melden in de landbouwschool.
De leeftijdsgrens is 18 tot 65 jaar.
Toont uw bereidwilligheid. Na afloop gratis koffie.
Zie ook de advertentie in dit blad.

„As kinder kennen wi'j ouw stiefvader altied weer, hie was
een breur van onze buurman. Die twee lekken sprekkend op
mekare - hadden etzelfde postuur en leepen steil rechtop.
Dat was vrogger iets bezunders - met et older wodden 'be-
gonnen de meesten wat veuraover te gaon. Veural die wat
langer en niet zoo gezet wazzen - die hadden dan „et werk
in de butte zitten" en wodden eprezen. Kleiner soort men-
sen hadden daor minder las van."
„Jao - hie leep tot et leste toe keersrechtop, maor van et
werk hef e zien possie wel metehad. At e niet bi'j de boer
was had e bi'j huus werk genog. Hie was altied ieverig en
had de boel netjes in odder." De man nikken effen met zien
hefd - ik kon zien dat e in gedachten raken - net of e wat
zeggen wol waoraover hie mos naodenken. „En ok veur
moeder en veur ons - ik hebbe mien eigen vader niet ekend
en ok niet emist, i'j heurt hier en daor wel es wat met dat
weertrouwen - et is ok aoveral niet alles - maor ik kan niet
anders zeggen; ik heb d'r een beste vader an ehad."
En toe bleef et effen stille tussen ons beiden - elk hadde
wi'j onze eigen gedachten. Ik kon mien dat keerltjen zoo
weer veur de geest halen - van anzien een gewoon menne-
ken - een daghuurder met een paar bnder grond - twee melk-
beeste - een betjen varkens en een koppeltjen hoender, die
- net as zoo volle andren - de boer op mos um d'r een paar
cent bi'j te verdienen. Et eenigste bezundere vonne wi'j an
um dat e zoo sprekkend op zien breur lek en zo parmantig
liep. En nou was ik d'r pas achter ekommen dat dat kleine
keerltjen groot is ewes in etgene waorin grooten klein en
kleinen groot kont wezen . . .

d'n Oom.

Zeer gunstige resultaten bij de
werktuigenver. Ons Aller Belang

De Coöperatieve Werktuigenvereniging Ons Aller Belang te
Wildenborch/Medler heeft goe^.geboerd". In het afgelopen
boekjaar l mei 1972 tot 30 a^^M973 had de vereniging een
winstsaldo van ƒ 13.369,10 wat ongeveeer eens zo veel is dan
het voorgaande boekjaar.

Voorzitter L. Groot Bramel wees in zijn openingswoord op
de algemene ledenvergadering die in de kapel te Wilden-
borch werd gehouden, op deze gunstige resultaten. Ruim 40
procent van de geldomzet was afkomstig van niet-leden, die
hun werkzaamheden door de vereniging lieten verrichten.
Al met al een zeer gunstig resultaat.

Boekhouder-administrateur G. Klein Brinke deelde mede,
dat de vereniging momenteel 43 leden telt met 394 ha kul-
tuurgrond, dit is 21 ha meer dan in het voorgaande boek-
jaar. De balans sloot met een totaal van ƒ 54.282,61. Na een
dankwoord van de voorzitter voor de akkurate werkzaamhe-
den van de boekhouder bracht de kaskommissie bij monde
van de heer J. Berin ink een goedkeurend verslag uit. In de

nieuwe kommissie werden benoemd de heren T. Ruiterkamp
en J. Zents.

Besloten werd om van het voordelig saldo ad ƒ 13.369,10
een bedrag van ƒ 12.844,— aan te wenden voor afschrijvin-
gen op de inventaris en het restant ad ƒ 525,10 aan de re-
serverekening toe te voegen. De voorzitter deelde mde dat
de post debiteuren nu aanmerkelijk is verbeterd, dankzij het
feit dat en groot gedeelte van de leden en niet-leden onge-
veer driekwart van hun betalingen automatisch via de bank-
rekening afhandelen. Wel werd door enkele leden uit de ver-
gadering het advies gegeven om het besluit van de vorige le-
denvergadering wat het punt renteberekening betreft, ook toe
te passen bij nalatige betalers.

Besloten werd om de oude graanmaaier, die praktisch het
hele jaar niet is gebruikt, te verkopen. Het bestuur atten-
deerde de leden er nog eens op, dat alle werktuigen na ge-
bruik direkt schoongemaakt en teruggebracht dienen te
worden.

Oranjevereniging Vorden
Aangemoedigd door het enthousiasme van de Vordense burgerij bij de viering van het zilveren re-
geringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin, en door de suggestie van een bewoner van het Plan
Boonk gedaan in een ingezonden meededeling in dit blad op 13 sept. jl. meent uw Oranjevereniging
dat het tijdstip is aangebroken voor een ledenwerf aktie door middel van onderstaand formulier, dat
u ingevuld gelieve te zenden aan:

DRUKKERIJ WEEVERS B.V., NIEUWSTAD 12, VORDEN

Wanneer de ongeveer 2000 gezinnen uit onze gemeente voor minimaal ƒ 5,— (of meer) lid zouden
zijn van de Oranjevereniging, zouden zeker de middelen aanwezig zijn om elk jaar een dergelijk
Oranjefeest te organiseren.
Gezien het enthousiasme op 5 sept. jl. rekent het bestuur op een massale aanmelding als lid van de
Oranjevereniging Vorden.

Het bestuur van de Oranjevereniging Vorden.

Ledenwerf aktie Oranjevereniging Vorden
Na het sukses volle feest van 5 sept., waar toch werd bewezen dat het kan in Vorden: een werkelijk
goed georganiseerd feest te geven. Dit jaar lag dit grotendeels aan de samenwerking met de Sport-
kommissie en dat er een flinke duit van gemeentewege werd verstrekt, wat uiteraard ook niet ieder
jaar kan, toch is in Vorden de mogelijkheid aanwezig om ieder jaar een groots vuurwerk en zulke
fantastisch kinderfeesten te organiseren. Daarom hebben wij gemeend, als redaktie van Contact)
ons beschikbaar te stellen als inleveringsadres voor onderstaande bon. Juist omdat wij ons geheel
neutraal kunnen opstellen geven wij u advies om lid van de Oranjevereniging Vorden te worden.
Dan kunt u de vergaderingen bezoeken en uw zegje doen en met opbouwende kritiek helpen om
het Oranjefeest in Vorden in de komende jaren te doen slagen. Red.

Ondergetekende:

Adres :

geeft zich op als lid van de Oranjevereniging Vorden tegen een kontributie van

ƒ per jaar (minimaal ƒ 5,—).

Handtekening:

(inleveren bij Drukkerij Wee vers B. V., Nieuwstad, Vorden)



RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

Raad „boomde
geruime tijd
over bomen

Het voorstel van B&W om twee paardekastanjes en een eik
aan het dorpsplein te restaureren, heeft dinsdagavond in de
raad heel wat stof tot diskussies doen opwaaien.

Genoemde bomen zijn nl. ziek en om ze te genezen Ls een
grootscheepse behandeling noodzakelijk. De 200 jaar oude
kastanjes kunnen na de behandeling nog wel 200 jaar leven,
aldus een schatting van de boomchirurgen gebr. Copijn uit
Groenekan. Met de eik ligt het anders. De kansen op her-
stel worden geraamd op ca 30 procent. De totale kosten van
de restauratie bedragen ƒ 18.500,- t.w. voor de eik ƒ 6.500,-
en voor de tweee kastanjes tesamen ƒ 12.000,—.

Burgemeester Van Arkel deed een ernstig beroep op de raad
het voorstel van B&W te steunen. „Het b jammer dat aan
deze bomen, die het cachet van het dorp bepalen, in het ver-
leden niet voldoende aandacht is geschonken", aldus de
burgemeester.

De heer Lichtenberg (KVP) stelde dat dit de eerste maal is
dat er geld wordt uitgegeven voor bomen. „In aanmerking
genomen dat in de gemeente Vorden zoveel bomen staan,
stond ik in eerste instantie sceptisch tegenover het voorstel
van B&W. Wanneer echter de kastanjes gekapt zouden wor-
den, geeft dat een raar gezicht in het dorp." Ook omdat de
heer v. d. Wall Bake (deze vergadering niet aanwezig) de
heer Lichtenberg had verteld over de deskundigheid van de
gebr. Copijn, deed het KVP-raaslid besluiten zich voor res-
tauratie van de kastanjes en de eik uit te spreken. „We we-
ten dan in de toekomst hoe te handelen", aldus de heer Lich-
tenberg.

De heer Regel ink (AR) ging akkoord met de restauratie van
de kastanjes. „Niet om ƒ 6.500,— voor de eik uit te geven.
De eik staat er met het oog op de verkeersveiligheid hele-
maal verkeerd. Dus laat maar afsterven", aldus de heer Re-
gelink. Burgemester Van Arkel was het met de zienswijze
van de heer Regelink m.b.t. de eik volstrekt niet eens. „De
eik is het visitekaartje van het dorp", aldus de voorzitter,
die in dit verband sprak van „eert het olde".

De heer Bosch (PvdA) had wel waardering voor de voorstel-
len van 'B&W. „Tien jaar geleden was u waarschijnlijk uit-
gelachen. Toch moeten we niet „rucksichtlos" bomen gaan
restaureren. De eik moeten we laten afsterven, maar dan wel
een alternatief zoeken", aldus de heer Bosch die zei geen
bezwaren te hebben tegen de restauratie van de kastanjes.
De heer Bogchelman (CHU) onderschreef de woorden van de
heer Bosch.

Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) had wat de eik betreft
inlichtingen ingewonnen bij de heer Van Dorsten (publicist
over bomen). Deze had ook gezegd dat de eik zwaar ziek is
o.a. door de uitlaatgassen. „Wellicht kan hier een andere
boom geplant worden", aldus mevr. v. d. Heide die B&W
met klem adviseerde ook andere bomen in Vorden in de
gaten te houden. „Aan de Rietgersweg bv. staat een hele rij
acasia's. Door een burenruzie staan er nu enkele bomen
in de rij, aangetast door vuur".

De heer Tjoonk (VVD) ging akkoord met de restauratie van
de kastanjes. „Met de eik is het gebeurd, deze 'boom is in
z'n leven wel zo gepest en gesard, 24 uur in de uitlaatgas-
sen, door de kabels in de grond en niet te vergeten de vele
spijkers die in zijn „bast" zijn geslagen, zodat hij wel dood
moest gaan. Dat aan de Oostelijke Rondweg vele bomen
doodgaan vind ik veel ernstiger", aldus de heer Tjoonk. Hij
stelde wat de eik betreft voor ook eens een andere deskun-
dige in te schakelen. „Ik durf er zo niet in te stappen. Voor
18.000 gulden kun je wel een hektare bos kopen", aldus de
heer Tjoonk.

„Een andere deskundige inschakelen kan best, maar dan 'ben
je alleen al 10.000 gulden kwijt voor een papieren rapport.
Nu kost alles samen ƒ 18.500,—", aldus wethouder Gerrit-
sen (BR), waarop de heer Tjoonk repliceerde „dan kan ik u
wel een adres geven waar het maken van een rapport geen
10 mille kost."

De heer Mennink (CHU) had over deze bomenkwestie ge-
sproken met mensen uit het buitengebied. „Ook daar zegt

men: „laten staan". Ik wil het risiko wel nemen, maar ad-
viseer B&W wat de eik betreft ook eens een andere dan de
gebr. Copijn te raadplegen", aldus de heer Mennink.

„Hoeveel Vordense inwoners zullen al die jaren onder de
eik hebben gezeten en elkaar liefelijke woorden hebben toe-
gesproken", zo vroeg wethouder Bannink (CHU) zich af.
„Wanneer de bomen verdwijnen dan worden de „levende
longen" uit het dorp weggenomen. Laten we nu onze burge-
meester eens een plezier doen. Hij, die zoveel voor bomen
en planten over heeft en die wat het natuurschoon betreft,
een warme pleiter is voor onze gemeente, laten we voor hem
ook de eik restaureren", aldus wethouder Bannink.

„Als de eik verdwijnt heb ik het gevoel dat een familielid is
overleden", aldus merkte burgemeester Van Arkel op, die
de heer Bannink hartelijk dank bracht voor zijn warme plei-
dooi.

De heer Koerselman (PvdA) voelde er persoonlijk wel voor
de eik te laten staan, evenals de heer Gotink (BR), welke
laatste voorstelde B&W ervoor te laten zorgen dat de ge-
meente in de toekomst zelf bomen heeft die als „vervanging"
voor sommige bomen kunnen dienen. „Het is en blijft een
gok, maar laten we de proef nemen", aldus burgemeester
Van Arkel die tot zijn vreugde konstateerde dat het meren-
deel der raadsleden het hier mee eens was, waarmee het
hoofdstuk „restauratie bomen" werd afgesloten.

SUBSIDIE VOLKSUNIVERSITEIT ZUTPHEN

Behalve de restauratie van de bomen kwamen dinsdagavond
nog een paar voorstellen van B&W aan de orde. Zo besloot
de raad ƒ 350,— subsidie te verlenen aan de Volksuniversi-
teit Zutphen. In samenwerking met deze Volksuniversiteit
verzorgt het Nut te Vorden enkele kursussen zoals bv. pot-
tenbakken, sieraden maken, film1- en fotokursus enz. De
ƒ 350,— is bedoeld als bijdrage in de personeelskosten van
de administrateur. Voorts werd vastgesteld een bijdragerege-
ling ontsluiting partikulier bouwterrein.

RATTI l AFDELING ZATERDAG WON VAN WILP l

Ratti l afdeling zaterdag is de nieuwe kompetitie begonnen
met een overwinning op het bezoekende Wilp l dat een 3—l
nederlaag moest inkasseren. Nadat de thuisclub de aanval
op het Wilpse doel had geopend, waarbij vooral de spitsspe-
lers van zich deden spreken, was het in de 10e minuut
Reindsen die een afgemeten pass van Dijkman effektief af-
rondde l—0. Ratti probeerde hierna door te drukken, maar
in de afwerking van de talrijke aanvallen schoot men tekort.
Wilp putte hieruit de moed om zelf in de aanval te gaan
en Ratti werd teruggedrongen. Men kon de stand echter op
l—o houden doordat doelman Wassink enkele malen zeer
kundig ingreep en omdat Wilp de muur van Ratti-spelers
niet in dusdanige moeilijkheden kon brengen dat er gescoord
kon worden.

In de tweede helft pakte Ratti het anders aan. De bal werd
meer in eigen gelederen gehouden en men bracht meer rust
in het spel. Hierdoor golfden aanval na aanval op het Wilp-
doel. Men kwam echter pas tot scoren toen Dijkman binnen
het 16-metergebied in kansrijke positie werd gevloerd. Nij-
enhuis plaatste zich achter de bal en gaf de Wilp-keeper
geen schijn van kans 2—0. De rust was nu helemaal terug
in het Ratti-elftal, zonder erg aan te dringen wist men de
bezoekers op eigen helft te houden en die keren dat Wilp
toch in de aanval ging was de achterhoede paraat om het
gevaar te keren. Na twintig minuten wist Dijkman zich han-
dig vrij te spelen en zijn harde lage schot verdween onhoud-
baar in de goede hoek 3—0. Ratti geloofde het wel en was
tevreden met deze uitslag. Wilp daarentegen wenste toch
de eer te redden en nadat enkele aanvallen op niets waren
uitgelopen werd het toch 3—l doordat de Ratti-defensie
even weifelde voor vermeend buitenspel waardoor de voor-
zet van de rechtsbuiten gemakkelijk in een doelpunt kon
worden omgezet 3—1. Met deze stand kwam ook het einde
en gaf de verhoudingen van beide elftallen juist weer.
Ratti 2 afdeling zaterdag speelde met l—l gelijk tegen
AZSV 7.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI

Afd. zaterdag: Avanti l—Ratti 1; Zelos 4—Ratti 2.
Afdeling zondag: Ratti l—UW 1.

Diplomazwemmen
Verleden week publiceerden wij een berichtje over het di-
plomazwemmen de geslaagden hiervan zijn:
C-diploma C. L. Haverkamp, C. C. de Leeuw, J. J. de
Leeuw, P. C. v. d. Heiden, D. W. Lensink, F. J. Rozeboom,
H. C. Ringlever, A. C. Rouwenhorst, W. A. van Asselt, P.
Gille, T. C. Visser, H. H. Velhorst, E. Weenk.

De geslaagde D-kandidaten zijn: H. W. Hazekamp, A. Be-
rends, M. Berends, L. H. L. Velhorst, C. P. M. Hartman, H.
A. Huetink, S. M. v. d. Broek.
Voor het E-diploma slaagden: J. G. Hazekamp, J. G. Ban-
nink, G. A. Gosselink, W. J. M. Eykelkamp, J. R. Knol,
Th. Huetink, F. J. Overbekking, H. H. Brinkman en J. E.
v. d. Broek.

Voor het F-diploma slaagde J. H. Maalderink.
Onder het toeziend oog van KNZB-official de heer Th. Beek
werden in het zwembad In de Dennen voor de laatste maal
de zwemproeven A en B afgenomen. Van de 49 A-kandida-
ten slaagden er 49 terwijl ook de 28 B-kandidaten allen
slaagden.

In totaal werden er dit jaar in Vorden 357 zwemdiploma's
uitgereikt t.w. 173 A-diploma's, 123 B-diploma's, 36 Di-
ploma's, 15 D-diploma's, 9 E-diploma's en l F-diploma.

Dammen
DAMCLUB VORDEN HAD GOEDE
KOMPETITÏESTART

Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV speelt dit
seizoen in de Hoofdklasse samen met clubs als DCA Apel-
doorn, DVD Doetinchem, DLC Druten, De Kroonschijf Ede
DCL Lent, DES Lunteren, Vriendenkring Nijmegen, Meteor
Rheden, DW Voorthuizen.

Het team van Vorden lijkt dit seizoen sterker dan vorig jaar.
Werd vorig jaar nog met lij^fc van de Kroonschijf uit Ede
verloren, thans boekten de ^^ttdenaren in de eerste kompe-
titiewedstrijd tegen hetzelfde de Kroonschijf een 11—9 zege.
De individuele uitslagen waren: W. Wassink—E. Jochem-
en 2—0; B. Nijenhuis—J. Lammers l—1; W. Heuvink—M.
Willemsen 2—0; G. Dimmendaal—E. Fluit 0—2; S. Wiers-
ma—A. Jochemsen O—2; ^•Klein Kranenbarg—J. v. d.
Hoef 1—1; H. Grotenhuis te^Jarkel—J. Butselaar 2—0; J.
Oukes-^G. Severijn 2—0; H. Wansink—J. Wassink 1—1; H.
Esselink—G. Jonker 0—2.

In deze Hoofdklasse zal de kampioen aan het eind van het
seizoen promoveren naar de regionale Hoofdklasse, terwijl
de drie laagst geplaatsten hun heil zullen moeten zoeken in
Ie klasse. Het tweede tiental van DCV komt uit in de Ie
klasse, terwijl het derde team (een vijftal) in de 4e klas zal
spelen.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRIKT OOST
GINGEN VAN START

In het Jeugdcentrum te Vorden is een begin gemaakt met
de jeugddamkampioenschappen van distrikt Oost. In totaal
nemen hieraan 20 jongelui deel die zijn onderverdeeld in 4
poules van 5 spelers.

In poule A komen uit: H. Grotenhuis ten Harkel (DCV
Vorden); W. Postma (NAV Warnsveld); W. Ubbink (WDV
Winterswijk); G. Weevers (ADC Aalten); J. Heyink (DCH
Hengelo). In poule B spelen: B. Buunk (DCV Vorden); L.
Voskamp (NAV Warnsveld); G. Stolle (DVD Doetinchem);
W. Verkerk (DCV Vorden); A. Ottink (DES). Poule C: J.
Lamers (DCV Vorden); C. Bennink (ADC Aalten); J. Hu-
berts (DVD Doetinchem); A. Wentink (DCV Vorden); D.
de Groot (ZDV Zutphen). Poule D: J. Masselink (DCV
Vorden); N. Grotenhuis ten Harkel (DCV Vorden); J.
Tuenter (DSO Sinderen); J. Bosman (ZDV Zutphen); K. van
Drumpt (DVD Doetinchem).

De uitslagen op de eerste wesdtrijddag waren als volgt:

Poule A: H. Grotenhuis ten Harkel—W. Ubbink 0—2; W.
Postma—G. Weevers O—2.

Poule B: B. Buunk—W. Verkerk 0—2; L. Voskamp—A. Ot-
tink 0—2.

Poule C: J. Lamers—A. Wentink 2—0; C. Bennink—De
Groot 0—2.

Poule D: J. Masselink—N. Grotenhuis ten Harkel 2—0; J.
Tuenter—J. Bosman 2—0.

FINALE DAMKAMPIOENSCHAPPEN
DISTRIKT OOST

De komende weken zullen in het Jeugdcentrum de wedstrij-
den gespeeld worden om het persoonlijk damkampioenschap
van distrikt Oost senioren.

In de Hoofdklasse komen uit: F. v. d. Broek (Dios Eiber-
gen); J. Frissen (Dios Eibergen).

In de Ie klasse komen 7 spelers aan de borden t.w. J. Huis-
jes (Dios Eibergen); J. Paap (DVD Doetinchem); W. Post-
ma (NAV Warnsveld); W. Eykelkamp (DCH Hengelo); R.
Kampman (NAV Warnsveld); J. Ziemerink (Dios Eibergen);
L. Ribbers (Dios Eibergen).

Oost Gelderland grijpt
kans op
inspraak streekplan
DOETINCHEM — De diskussie over de toekomst van Oost-
Gelderland is nu definitief op gang gebracht. De vier Ach-
terhoekse streekkommissies hebben elk in eigen gebied in-
formatie-avonden gehouden, met medewerking van deskun-
digen van de Provinciale Planologischee Dienst.

De streekkommissie bere^B zich nu voor op een serie van
dertien diskussie-avonden in oktober en november. Ten be-
hoeve van het provinciaal bestuur zullen zij dan beluisteren
hoe de bevolking het toekomstige streekplan ingericht wil
zien. De meningen die tijdens de diskussie-avonden naar
voren komen, zullen me^en advies van de streekkommis-
sies aan Gedeputeerde S^Pi worden doorgegeven.

De eerste informatie-avond, die onder voorzitterschap van
ir. J. 'Bruyn uit Doetinchem in Doetinchem werd gehouden,
trok ongeveer honderddertig belangstellenden. De tweede in
Zutphen, onder leeiding van mevr. E. van Rossum uit Laren
werd door honderdtien geïnteresseerden bezocht.
De derde avond in Borculo onder voorzitterschap van de
heer F. Brummelhuis uit Groenlo, trok zeventig belangstel-
lenden en de laatste in Lieveld, onder leiding van mevr. M.
Mensink-Kooij uit Miste, werd door zo'n honderd mensen
bezocht.

De bezoekersaantallen geven echter geen zuiver beeld van
de werkelijke belangstelling voor de toekomst van Oost-
Gelderland. Door alle mogelijke instanties, groeperingen en
partikulieren in de streek zijn al meer dan vierduizend in-
formatiebrochures besteld bij het sekretariaat van de streek-
kommissies, postbus 213, Doetinchem. Nog dagelijks komen
vele nieuwe aanvragen binnen.

Aangenomen mag worden dat van de unieke kans om in-
spraak te leveren, gretig gebruik zal worden gemaakt tijdens
de diskussie-avonden, die verspreid over het hele gebied
worden gehouden. De scholieren van het voortgezet onder-
wijs, die apart zijn benaderd, zullen door middel van klas-

sikaal samengestelde werkstukken een eigen inbreng leveren.
Hoewel de streekkommissies tijdens de diskussie-avonden
elk standpunt zullen beluisteren en verwerken in hun verslag
aan het provinciaal bestuur, staat het ook iedere belangstel-
lende vrij schriftelijk een mening over de toekomst van Oost-
Gelderland te geven. De schriftelijke reakties kunnen worden
gestuurd naar het sekretariaat van de streekkommissies,
postbus 213, Doetinchem.

HELPT UW
RODE KRUIS HELPEN

KONINGIN
MIANA
25-65

Een feestelijk fotomagazine waarmee u
uzelf en het Nederlandse Rode Kruis
een groot genoegen doet.
Geniet van de prachtige fotoreportage
van de feestelijkheden rond het
jubileum van Hare Majesteit.
Kijk met plezier naar de vrolijke en
gezellige familiekieken.
Een fotomagazine dat belangrijke mo-
menten uit het leven van onze koningin
de revue laat passeren.

Koningin Juliana 25 — 65

Vijfentwintig jaar koningin in haar
vijfenzestigste levensjaar.
Bestel het nu.

BON
Ja. Ik help het Rode Kruis helpen en bestel nu
voor f 4.90 uw uitgave Koningin Juliana 25 — 65.

Naam:

Adres: ,

Plaats:

Handtekening:

Ik draag het werk van het Rode Kruis een warm
hart toe. En steun u daarom graag.
Stuur mij omgaand uw prachtige fotomagazine
Koningin Juliana 25—65, dat vol staat met foto's
in kleur en zwart/wit over het leven en werken
van onze vorstin en over haar zilveren regerings-
jubileum.

Ik ontvang graag exemplaar(en) Koningin
Juliana 25—65.

ö Ik sluit hierbij een betaalcheque/girocheque
in voor een bedrag van f ten name van
het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag.

O Ik heb f overgemaakt op girorekening
124.000, ten name van het Nederlandse Rode
Kruis, Den Haag.

(Bon uitknippen en in gesloten envelop zenden aan
het Ned. Rode Kruis, Prinsessegracht 27, Den Haag).
U kunt ook telefonisch bestellen, bel dan 070-
184200.

HELPT UW RODE KRUIS HELPEN...
En koop dit schitterende fotomagazine

Prins

Johan Friso

5 jaar

de tweede zoon

van Prinses Beatrix

en Prins Claus

viert 25 september

zijn verjaardag
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ijdag 21 en zaterdag 22 september

VOLKSFEESTEN TE LINDE
AUTO-RISICO" Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085-422442

AGENTSCHAP VORDEN/HENGELO

Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij „Vorden"

Tijdelijk adres: Ond. Waarborg Aiy 'Aalten' Dal weg 30 . Aalten - Tel. 05437-2788*

Tor/even voor verzekering van personenauto's ingaande 7 dec. 7972:

Catalogus-
prijs

t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,.
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie

f i or\

f 180,-
f 180,-
f 204,-
f 204,.
f 216,-

All-Risks-premie

Land-
bouwers

f 420,-
f 444,-

f 492,-
f 552,.
f 600,-
f 720,-

Particul.
tot 20000 km

f 480,-
f 504,-
f 552,-
f 612,-
f 660,-
f 780,-

Over. boven
20000 km

f 600,-
f 624,-
f 672,-
f 732,.
f 780,-
f 900.-

No-claimkorting na 2
verzekerings jaren
waarin schade-vrij
werd gereden
bedraagt :

25%

Indien u bij uw vorige maatschappij no-claim korting genoot, zijn wij bereid deze korting
volgens onze normen over te nemen
•fa W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ^ Groene kaart gratis
-X Gratis extra ongevallen-inzittenden-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen
•fa Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD VORDB.N

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

stteds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Bezorg uw
advertentie tijdig

PEPPER
stylcd by Jimmy Joy.

Spacialist voor
kleuterschoentjes.
Vanaf 18: f 34,95

JEUGD
SCHOEISEL
MET PASVOR
GARANTI

PUP
Warme voering.

Vanaf 20: f 34,95

JUDY
Chique voor

kleine voetjas.
Vanaf 28: f 34,95

GARANT-SCHOENEN

WULLINK
Vooraan in schoenmode Dorpsstraat - Vorden

^TOETEN UW FOTO's
DAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DO1PH/JN
Centrum . Vorden

ïlefoon 1313

Laat nu uw
GESTIKTE DEKENS

overtrekken
Als nieuw!

FA A. POLMAN
Vorden - Dorpsstraat 22

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Bezoek f vrijdag 28
en zaterdag 29 september
hef grofe

Volksfeest
te Varssel

aan de Zelledijk

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
13.30 uur Spelen voor de Varsselse kinderen

19.30 uur De Gelselaarse Toneelvereniging
'De Eendracht' met het Drentse stuk
in eigen streektaal van Bart Veenstra

Muzikale omlijsting door

„Les Mirages
Entree f 2,50

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
13.15 uur Volksspelen o.m. vogelschieten,

vogelgooien, belschieten, schijf.
schieten, doeltrappen, ringrijden,
kegelen, pijlwerpen

PRIJSUITREIKING 's avonds tijdens
het grote dansfeest met medewerking van

Les Mirages ii„
Aanvang 19.30 uur Entree f 2,50

Beide dagen draaimolen, zweefmolen, schiettcnt,
en vis-pa,tateskraam op het terrein!

De feesttent is uitnemend verwarmd
Prijzen zijn vanaf 22 september te bezichtigen
bij H. C. Jansen

KEUNE of/e- en gashandel

Vraagt voor onderhoud wagenpark

automonteur
KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden . Tel. 05752-1736

EEN NIEUWE
WONING

Weet u
het niet meer?

Er is ook zóveel keus

Nou . . . allicht
dat wij het weten!

Dat mag u van ons
verwachten!

interieur verzorging

Wim Polman
Vorden - Dorpsstraat 22

Warnsveld - Rijksstraatweg

MODE
die mooi en jong maakt
vindt u volop bij

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurlo
MANTELS
Tweed - Velours

COATS
Ruiten - Gord

SU EDE JASSEN

JAPONNEN

PAKJES

ROKKEN

Gord

Camels

Camels

Velours

TUNIEKS

PANTALONS

BLOUSES

W/j brengen tevens een modieuze kof/ekf/e

kinderkleding
van eerste klas merken o.a. Hunter - Hedex - Tweka

VRIJDAGS KOOPAVOND GRATIS KOFFIE
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Cro//Your Heart... en opeen/
heeft u een beter figuur

PLAYTEX

Nieuwstad - Vorden

Extra voordelig
Geschrapte wortel

tjes y2 kg

Cox d'Orange

l kg

Augurken
3/4 pot

39
100
149

Weekend aanbieding

150
Vrijdag en zaterdag:

Royale bos chrysanten

UW VAKMAN BLOEMIST
BRUIDSBOEKETTENSPECIALIST

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Vorden - Zutphenseweg

VOOR

kinderkleding
IS UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H[LMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Qebr.
Eykelkamp

Mcdler - Tel. 6634

De één houdt van de moeder,
De andere van de dochter,

Maar van smakelyk brood houdt iedereen!

En er zijn zoveel soorten brood

KOM ES AN
EN ZIE ONZE BKOODSORTERING

Brood van de Echte Warme Bakker!

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Bloemen-dienst
(tevens Gezinsdienst)

op a.s. zondagmorgen 10 uur
(23 sept.) in de

Ned. Hervormde Kerk

Voorganger: ds J. Veenendaal

Orgel: Gijs van Schoonhoven
Trompet: Arie VVullink

Vanuit deze dienst zullen kinderen
van de Zondagsschool een bloemen-
groet brengen aan zieken en aan
bejaarden

U WORDT VRIENDELIJK UITGENODIGD

- met uw kinderen deze dienst te komen mee-
maken

- zo mogelijk bloemen naar de kerk te brengen
op a.s. zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur
bij de ingang onder de kerktoren

UITSLAG VERLOTING

Floralia
De prijzen zijn gevallen op de lotnummers:

52 68 88 89 118 127 128 129
139 145 149 186 238 333 425
516 566 641 795 799 831 845 894
915 991 1090 1124 1144 1226
1229 1244 1261 1276 1290 1322
1324 1482 1504 1513 1515 1517
1560 1637 1700 1821 1904 1929
1933 1940 1944

De pryzen kunnen afgehaald worden by mevrouw
Hesselink, Molenweg 15 te Vorden

Het juiste aantal bloemen in het wandstukje was
184. Het werd geraden door Gerrie Gotink

MUZIEKVERENIGING EN DRUMBAND

Coitcordia
a.s. zaterdag 22 september v.m.

Bloembollen-aktie

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Eet smakelijk
met ons GELDERS TARWE
gezond voedsel bij uitstek!

WARME BAKKER

VAN

Bloedafname-avond
Ned. Rode Kruis

Op maandag 24 september a.s. in de
Landbouwschool aan de Nieuwstad

De ingeschreven donors zQn opgeroepen tussen
19 en 21.15 uur. Ieder wordt verzocht de op de
oproepkaart aangegeven tijd in acht te nemen

Bij verhindering op het opgeroepen tijdstip dan
s.v.p. komen tussen bovenvermelde tijdstippen

Nieuwe donors zijn hartelijk welkom!
Mocht u onverhoopt geen oproepkaart hebben
ontvangen, komt u dan toch!

Oproepkaart meebrengen alsmede de zegelkaart

Komité Bloedplasma Vorden;
T^BIaar, voorzitter
G. , . Brummelman, sekretaris

Verf waar u zo feilloos mee schildert, ook af hebt
u 't nopit eerder gedaan. Uw verfhandelaar hééft
Juweel verf! Vraag ook naar die leuke ballonnen
en kleurbladen voor de kleintjes!

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Weekendacrnfa/ed/ng

kinderpullovers
(MET COL) diverse modekleuren

maten 104 t.m. 164

nu f 12,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

T

A.s. moeder
Juist de benen van een a.s. moeder

hebben bescherming nodig.
Daarom is er de Supp-hose panty

voor a.s. moeders,
met een verstelbare tailleband die

meegroeit met de maanden.
Wij adviseren u graag.

bezige benen,
hou ze mooi

met Supp-hose*
Supp-hose verkrijgbaar bij:

H.LUTH

Grolsch bier
bij uw

me/kbezorger verkrijgbaar

Geen gesjouw meer met flessen,
maar tegen normale prijs by u thu's
bezorgd!

Toont ook ten aanzien van onze melk-
en melkprodukten, dat bezorging
door u wordt gewaardeerd

Vordense

Coop. Zuivelfabriek

PROFIJT
AANBIEDING

Snoeischaar

Solide schaar, met rood plastik over-
trokken handvaten en blanke messen
voorzien van knipsluiting

Van f 7,55 voor

f5,40
GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

De verkoop is weer begonnen

FRUIT IS GEZOND l
JAMES GRIEVE

HEERLIJKE
HAND- EN MOESAPPEL

Zaterdagmorgen van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruiftee/fbedri/f

MEDLER
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Europese touwtrekkam-
pioenschappen Nottingham

Na een vijfdaagse reis met bus, auto en boot zijn de Neder-
landse touwtrekploegen en hun supporters - negen teams in
totaal - heelhuids teruggekeerd van hun bezoek aan de Open
Internationale en Europese Touwtrekkampioenschappen.
Deze werden j l . zaterdag en zondag gehouden in de midden
in Engeland gelegen universiteitsstad Nottingham.

Onze beie Nederlandse vertegenwoordigers - Heure uit Bor-
culo in de 720 kg klasse en Vorden in de 640 kg klasse -
hebben in het Europese geweld van de sterkste touwtrek-
teams nog niet zo'n slecht resultaat behaald. Het achttal van
Vorden moest de zesde plaats delen met het team van de
Jersey-eilanden. Heure wist met haar aan internationale er-
varingen rijke team nog tot een vijfde plaats te brengen en
landen als Zuid-Afrika, Ierland en Zweden achter zich te
houden.

640 KG KLASSE

Nadat zondagmorgen alle teams werden gewogen volgde om
half een de feestelijke intocht, begeleid door het pijperkorps
van de universiteit, in heet Wollaton Park. Hier werden alle
wedstrijden gehouden. De president van de TWIF, de heer
F. Fuchs uit Luzern sprak een openingswoord tot de negen
deelnemende landen t.w. Engeland, Zwitserland, Wales, Zuid-
lerland, Noord-Ierland, Zui-Afrika, Jersey-eilanden, Zwe-
den en Nederland.

Het team van Vorden wist in de eerste trekbeurt in de 640
kg klasse na een beslissing met 2—l te winnen van Zwitser-
land en kon ook in de ontmoeting tegen Noord-Ierland met
dezelfde cijfers twee punten binnenhalen. Wales bleek ech-
ter te sterk voor de Vordense jogens. Verdere uitslagen voor
de Nederlandse ploeg waren: Jersey—Nederland 2—1; Zuid-
Afrika—Nederland O—3; Republiek Ierland—Nederland 3
—0; Engeland—Nederland 3—0; Zweden—Nederland 3—0.
De eindstand in de 640 kg klasse was: Europees kampioen
Zweden; 2. Engeland; 3. Republiek Ierland; 4. Zwitserland;
5. Wales; 6. Nederland en de Jersey-eilanden; 7. Noord-Ier-
land; 8. Zuid-Afrika.

720 KG KLASSE

De Borculose jongens van Heure die al meerdere malen in
de Europese kampioenschappen meetrokken en veel inter-

nationale ervaring opdeden, weerden zich uitstekend. Zwit-
serland had in de eerste trekbeurt tegen de Hollandse acht
meer in hun mars en won met 3—0. Maar tegen de Zweden
deden Bröcker en c.s. het beter 3—O, terwijl ook op het team
van de Republiek Ierland alle punten binnenkwamen 3—0.
De verdere uitslagen waren: Nederland—Wales O—3; Enge-
land—Nederland 3—0; Zuid-Afrika—Nederland l—2; Ne-
derland—Jersey-eilanden O—3; Noord-Ierland—Nederland
0—3.

De eindstand in de 720 kg klasse: Europees kampioen En-
geland; 2. Wales; 3. Jersey-eilanden; 4. Zwitserland; 5. Ne-
derland; 6. Zweden; 7. Zuid-Afrika; 8. Republiek Ierland; 9.
Noord-Ierland.

OPEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Niet minder dan zeven Nederlandse touwtrekteams namen
zaterdag deel aan de internationale clubkampioenschappen
die ook onder auspiciën van de TWIF werden gehouden.
In de 640 kg klasse namen deel de teams van TIOS (Hen-
gelo (Gld.), Warbek (kombinatie Wafken/Bekveld), Ketels
(Zieuwent), Eibergen en Eibor (kombinatie Eibergen/Borcu-
lo). In de 720 kg klasse waren dit Vorden en EHTC uit Eer-
beek. De Nederlande teams die met de meer dan honderd
deelnemende landenteams in verschillende poules waren uit-
gekomen, kwamen niet voor een finaleplaats in aanmerking
en werden al eerder uitgeschakeld. Alleen Eibergen verricht-
te in de 640 kg klasse een mooie pretatie door poulewinnaar
te worden. Zij werden na een 2—'l beslissing ook uitgescha-
keld.

Voor het eerst sinds enkele jaren was er ook een Neder-
landse scheidsrechter in Engeland, die diverse wedstrijden
leidde. De heer A. Steenblik, die al op zaterdagmiddag tij-
dens de open wedstrijden een goede indruk achterliet, maak-
te zondag een schitterend debuut. Allen waren vol lof over
zijn leiding en zelfs het team van Wales, dat eenmaal door
hem werd afgefloten, had hiervoor respekt. Steenblik is lid
van de TTV Bekveld uit Hengelo (Gld.).

Bondsmasseur J. Poorterman heeft zich ook uitstekend van
zijn taak gekweten en had letterlijk en figuurlijk handenvol
werk.

De parabel
van de
zandbakjes
een rijtje nieuwe huizen
klein voortuintje, groter achtertuintje.
achter in elk achtertuintje een schuurtje
tussen huis en schuur de waslijn
in ieder huis woont een echtpaar
met de schaapjes op het droge
elk echtpaar heeft of wil twee kinderen
liefst één jongetje en één meisje
het ideale gezin.

op nummer 7 woont echtpaar henk en leonoor
henk en leonoor hebben bob
(carla is wel gepland, maar nog niet verwekt)
henk Is een verwoed doe-het-zelver
op een zaterdag maakt hij tegen zijn schuurtje
in zijn achtertuintje
een zandbakje voor zijn bob
en zo wordt bob met zijn zandbakje
het centrum voor de kinderen uit het hele rijtje.

op nummer 9 woont echtpaar theo en paula
zij hebben robert en nicole
bij het opmaken van de bedden
kijkt paula jaloers uit het slaapkamerraam
naar het zandbakje van nummer 7 en denkt:
mijn kinderen zijn tegenwoordig altijd op nummer 7
nummer 7 heeft tenminste wat over voor zijn kind
nummer 7 heeft een zandbak)
's avonds wordt theo door paula
ter verantwoording geroepen
theo moet ook maar eens aan het
timmeren voor kinderen

paula blijft zeuren ^F
theo bezwijkt
hij kijkt door het slaapkamerraam
hoe nummer 7 zijn zandbak heeft gemaakt
gaat naar de doe-het-zelf-shop
niet lang daarna kent de h^wirij 2 zandbakjes
en vanaf dat moment vormende
kinderen 2 partijen:
de aanhangers van bob en de
aanhangers van robert en nicole
bob roept nieuwe woorden:
„mijn zandbakje is lekker toch
veel mooier dan dat van jullie"
robert roept ook nieuwe woorden:
„nietes, die van ons is lekker veel groter"

niet lang daarna kijkt moeder greetje
van nummer 11
jaloers uit het slaapkamerraam naar nummer 7 en 9
een week later zijn er 3 zandbakjes
en 3 partijen
niet lang daarna hebben alle nummers
hun eigen zandbakje
in elk zandbakje zitten nu
de eigen dochter, eigen zoon of
eigen dochter en eigen zoon
hun eigen taartjes te bakken
hun eigen kastelen te bouwen

van het ene tuintje naar het andere wordt geroepen:
„mijn kasteel is veel hoger dan dat van jullie"
„bah, wat bakken jullie stomme taartjes"
„jouw vader kan niet eens timmeren"
„als je nog eens met zand durft te gooien dan . . ."

de moeders denken onder het nagels-lakken
eigen huis
eigen tuin
eigen zandbakje
eigen kinderen
zo hoort het
anders krijg je maar
verplichtingen.
maar jammer, hiernaast hebben ze een kat.
zou die soms poepen in onze zandbak?
je weet maar nooit!

felix v. d. werf

Nu goedkoop reizen
met het hele gezin
De Nederlandse Spoorwegen hebben sinds enige maanden
hun assortiment van aanbiedingen wederom uitgebreid.
Na het overweldigende sukses van de thans allom bekende
65 +kaart en de zich al evenzo vaste voet veroverende 60
+ kaart voor de dames, heeft de NS nu ook een aanbieding
welke zich op het hele gezin richt en wel de „gezinskaart".

Wat kan men met zo'n gezinskaart doen? Wel, vader en
moeder betalen; alle tot het gezin behorende kinderen tot
20 jaar en zelfs de hond gaan gratis mee. En dit is nog niet
alles want . . . één dag in het jaar gaat u met z'n allen
helemaal voor niks, zover we maar willen, een hele dag
lang. Goedkoper kan het al niet.

Ook voor een gezin waarvan de vader of moeder ontbreekt
gelden dezelfde rechten.
Zie de advertentie volgend week in dit blad.

Avondwandeling
Volksfeest Linde
Elk jaar wordt, voorafgaande aan het Volksfeest in Linde
de gebruikelijke avondwandeling gehouden. De belangstelling
van de zijde der wandelaars viel dit jaar wat tegen, waar-
schijnlijk oordat op vele plaatsen in de omgeving ook veel
te doen was.

Bij de start van de 6,7 kilometer lange tocht gaven zich in
zaal Schoenaker 48 deelnemers op. De route ging via de
Ganzesteeg, langs het Bekslag, Beekvliet achter langs huize
Medler weer terug in de richting Kranenburg via Groot Hel-
leger. De deelnemers moesten een gemiddelde van 4 km per
uur lopen, waarmee de meesten geen moeite hadden. Wel
struikelden vele wandelaars over de in de route verborgen
valse kontrole of de vragen die moesten worden beantwoord
(bv. de lengte van de tocht, het raden van bonen in een pot).

De families Pardijs (Meulenbrugge en Lange End) kenden de

omgeving van de Kranenburg schijnbaar heel goed, want zij
vielen in de prijzen. De eerste deelneemsters die het verst
kwamen, waren de dames Dolphijn uit Borculo. Albert Nor-
de di de tocht met enkele leden van de volksfeestkommissie
had uitgezet, reikte tegen half elf de prijzen uit in zaal
Schoenaker. De uitlag was:
1. de heer J. Pardijs met echtgenote; 2. de heer J. Koning
met echtgenote; 3. de heer Joh. Pardijs; 4. de heer D. Par-
dijs. De groep Martin Heuvel ink kreeg met 176 strafpunten
de poedelprijs.

UIT DE OMGEVING

Motor Rally
HENGELO — De Internationale Veteranen Motor Rally te
Hengelo, de zgn. Hengelo-rit, is een evenement geworden
welke weliswaar zeer druk bezocht geworden is, maar toch
lang niet genoeg tot zijn recht gekomen is als toeristisch ge-
beuren, vanwege de allergebrekkigste maatregelen die wer-
den genomen om 's middags het concours d'Elégance voor
de vele - zelfs zeer vele - toeschouwers hetgene te bieden
waarvoor men gekomen was.

Over de wijze waarop het verkeer geregeld was in de Spal-
straat, waar de deelnemers van het concours zouden passe-
ren en waar de organiatie voor de vele te verwachten toe-
schouwers een overzichtelijke behendigheidsproef had wil-
len instellen, is niets terecht gekomen om de eenvoudige re-
den dat het niet mogelijk was door het drukke verkeer dat
zich plotseling in het dorp samentrok vanwege de rally.

De organisatoren Roei Kreunen en G. Burgers hebben zich
achteraf niet zo heel druk gemaakt om dit laatste onderdeel
van het prachtige samenkomen van de leden van de VMC
met hun ..oude beestjes". Hun organisatie klopte precies, de
deelnemers aan de Hengelo-rit vertrokken 's morgens allen
keurig op tijd vanaf De Gompert en het was voor de deel-
nemers weer een prachtige dag om met hun motoren (hun
lievelingsbeestjes) langs en door het fraaie Gelderse land-
schap te rijden. Het was overigens een rit die voor de beste
ri jders toch nog de nodige puzzels opleverde en er moest
onderweg de meeste aandacht worden geschonken aan de
verschillende onderdelen^g|rwijl daarnaast ook de motor
de nodige aandacht biee^^kgen want hier en daar reed er
een deelnemer met een kapotte knalpijp terwijl elders een
machine bleef steken vanwege gebreken aan de gaskabel.
Niettemin overal werden deze gebrekjes luchtig opgelost en
iedereen kwam weer heelhuids aan de finish. Als de grootste
pech vogel kreeg Arie Sch^jteijn uit Rockanje een extra ver-
melding met als vergoed^peen prijsje voor al die pech ter-
wijl Phil Bascy uit Norwich (Engeland) door verschillende
mankementen de meeste strafpunten opliep en vandaar toch
nog een aandenken kreeg aan de rit te Hengelo.

In hotel Leemreis was het tenslotte G. Burgers die de uit-
slag van de rit bekendmaakte waarvoor een jury bestaande
uit vijf Hamove-leden uit het eerste uur de punten hadden
toegekend.

G. J. J. Peelen schutters-
koning in Steenderen
STEENDEREN — De stemming die er donderdagavond bij
de opgave voor het vogel- en schijfschieten heerste in café
Heezen, deed het beste verwachten voor de komende kermis
en dit is dan ook ten volle bewaarheid. Vrijdagmorgen vroeg
trok de kleine schutterij ditmaal voor het eerst onder leiding
van de heer J. Hekkelman jr uit om. nadat eerst voor bur-
gemeester Buddingh' het vaandel was gezwaaid, bij verschil-
lende notabelen hun opwachting te maken.
Intussen hadden de grote schutters zich bij café Rutten op-
gesteld achter de muziekvereniging St. Ceacilia om vooraf-
gegaan door het Marjoretten showpeloton uit Zutphen, dat

een keurige indruk maakte, hun opwachting te maken voor
het gemeentehuis waar burgemeester en mevr. Buddingh'
een vaandelhulde in ontvangst kregen te nemen. Voorzitter
A. Koekkoe sprak h ie rb i j schutters en Steenderens eerste
burger toe en was verheugd dat ook nu weer burgemeester
Buddingh' zich bereid had verklaard het eerste schot op de
vogel te lossen. Deze dankte de kermiskommissie voor deze
eer en wenste de schutters en allen een paar zeer prettige
dagen toe. Het burgemeestersgezin schaarde zich hierna aan
de kop van de stoet om zich te begeven naar de weide van
de heer Winkel waar voorzitter Koekkoek andermaal het
woord nam. Hij dankte de heren H. Koerselman en A.
Dengerink die beiden 40 jaar de belangen van de schutterij
hadden gediend. Hen werd een attentie aangeboden.
Nadat burgemeester Buddingh' het eerste lood op de vogel
had afgevuurd en na 20 schoten alleen nog maar een houten
gevaarte was overgebleven, duurde het tot het 177e schot
in de 2e ronde toen G. J. J. Peelen aan alle onzekerheid een
einde maakte en de laatste resten naar beneden haalde en
hierdoor de koningstitel verwierf.

Iedere dinsdagavond bridgeclub In hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
ledere donderdagavond van 18.30 tot 21.30
uur knip- en naailessen in het Jeugdcentrum
Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Vrljdagavonda dammen (Jeugdcentrum)
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelod icaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uut gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica
Elke zaterdagmorgen trimmen Wj ptck-
nickplaats Wildenborchaeweg
Klnderkantorjj elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

21 sept. Volksfeest Linde
22 sept. Volksfeest Linde
24 sept. Algemene ledenvergadering Nut van het al-

gemeen
24 sept. Bloedafname-avond Ned. Roode Kruis in de

landbouwschool
27 sept. Herv. Vrouwengroep Wildenborch

l okt. Rayonlezing EHBO
l okt. Ledenvergadering Speeltuinvergadering Vor-

den in het Jeugdcentrum
4 okt. Bejaardensocicteit 13.45 uur Jeugdcentrum
6 okt. Jubileumconcert Vordens Dameskoor in de

Ned. Hervormde kerk
9 okt. NCVB vergadering met lezing

11 okt. Herv. Vrouwengroep Linde
16 okt. Vara's opvallend vrolijk gevarieerde visite in

zaal ,,'t Wapen van Vorden"
18 okt. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum
20 okt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

10 nov. Afscheid Prins Willem de Eerste van
De Deurdreajers in zaal Schoenaker

14 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
20 nov. NCVB vergadering met lezing
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

18 dec. Kerstfeest NCVB
19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit

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

L.R. „Hengelo" organiseert
voor de 5e keer concours

HENGELO — Voor de vijfde keer wordt door de Lande-
lijke Rijvereniging Hengelo het concours om het „Bronzen
Ros" georganiseerd. Hengelo zal die dag in het teken staan
van de ruitersport en er zullen meer dan 100 ruiters naar
manege De Gompert komen. Niet alleen 's avonds voor het
springconcours maar ook overdag voor het grote streekcon-
cours dat de LR Hengelo organiseert.
Het streekconcours zal worden gehouden op de terreinen
rondom manege De Gompert terwijl - uiteraard - het hoog-
tepunt van de dag zal zijn 's avonds om 19.00 uur als het
springconcours begint. Bij dit springconcours zal vooral Jan
Breukink van de IJsselruiters de favoriet zijn, want hij wist
tweemaal beslag te leggen op de grote wisselbeker van de
gemeente Hengelo (Gld.) en indien hij er in slaagt om ook
nu weer als eerste te eindigen dan zal de beker voorgoed
zijn eigendom gaan worden.

Zover is het echter nog niet, want het is te verwachten dat
Breukink met Erika een geduchte tegenstand zal ondervin-
den, deze verwachtingen zijn gebaseerd op de inschrijvingen
die de organisatie inmiddels binnen heeft gekregen en daar-
bij zijn zeker enkele geduchte konkurrenten voor Breukink
aanwezig. Dit alles zal zeiker de spanning zaterdagavond in
De Gompert gaan verhogen en wij twijfelen er niet aan of
dit eerste indoor-concours van dit seizoen zal zeker in de
belangstelling staan van het paardensportminnend publiek.
Vervolgens zal er nog een beker te verdedigen zijn nl. De
Graafschapbode-beker, dit kleinood is vorige keer gewonnen
door de Zelhemse ruiter Wim Ellenkamp en ook hij zal bij

het verdedigen van die beker op een zware konkurrentie
kunnen rekenen, omdat er inmiddels al 30 L-ruiters hebben
ingeschreven die al veel ervaringen hebben opgedaan en er
zeker om zullen knokken De Graafschapbode-beker in hun
bezit te krijgen.
De bezetting overdag van het streekconcours is geweldig, er
komen 25 ruiters in de BI en B2 dressuur, vervolgens zullen
in 3 ringen elk 16 ruiters strijden om de titel voor de L-
dressuur, terwijl ook nog voor de L2 en de M-dressuur een
14-tal ruiters aan de start zullen verschijnen, totaal mag ze-
ker gerekend worden dat ruim 100 ruiters aan het steek-
concours deelnemen.

's Avonds in het grote springconcours zullen naast de ge-
plaatsten van het L-springen ook nog 24 ruiters om de grote
prijzen gaan strijden in de M en Z-klasse.
De manege heeft inmiddels - onder het nieuwe beheer van
de heer Huybrecht - grote veranderingen ondergaan. Zo is
de binnenverlichting stukken beter geworden terwijl ook
buiten een zodanige verlichting is aangebracht dat men daar
niet in het donker behoeft te zoeken. De akkomodatie voor
het publiek is stukken verbeterd terwijl ook voor de paarden
en ruiters in de manege voorzieningen zijn getroffen die het
geheel zeker ten goede zullen komen.
Verder zullen de ruime tribunes en een voortreffelijke foyer
borg staan dat de verwende bezoeker bij dit concours niets
te kort wordt gedaan en het bestuur van de LR Hengelo
- alsmede de exploitant - hebben alles gedaan om het ge-
heel zo aantrekkelijk mogelijk te maken.



GARANT

EUROPA

GARANT-SCHOENEN

Wullink
vooraan in

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Meis.ie (scholiere 16 jaar)
zoekt werk voor vrijdags-
middags en-of zaterdags
morgens (of eventueel tot
± 15.00 uur) Liefst NIET
in de huishouding Te berei-
ken: van 17.30-19.30 uur
onder tel.nr. 05752-6601

Te koop
heel roodbont vaarskalf
Th. Zents
Larenseweg 3 Vorden

Te koop Daf 33 b.j. 1966 bij
H. Obbink, Vorden
Vordensebosweg 5

VOOR-at uw

Zutphenseweg - Vorden

steeda doeltreffend!

Wapen, en sporthandel

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders
Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Denkt u aan hef
Volksfeest te Linde
21 en 22 september

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G - Tel. 05753-1728

A4J8S,-

Mus/c cassettes
SPEELDUUR
60 minuten ... f 2,75
90 minuten ... f 3,95

Rekorder
banden
Spoel 15 cm ... f 8,50
Spoel 18 cm f 10,25
Alles met volledige
garantie!

VOOR BEELD
EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124), P

GRANDIOZE
MODESHOW
Zeven mannequins tonen u de nieuwste - door Parijs
geïnspireerde - romantische, klassieke en
avantgardistische

BRUIDS- EN
PARTYKLEDING
Wij presenteren de nieuwste modes

te LOCHEM op DINSDAG 2 OKTOBER a.s.

in HOTEL ALPHA, AANVANG 20.00 UUR

Hierbij nodigen wij u uit deze shQw te bezoeken

GARANT

LOOK
JANE

El*g«nct uit
w««rd«vol bril/int
brushlcd.r.
l 49,95

Bruids- en Modehuis

Beijer Besselink
BELTRUM

KAARTEN é. f 4,- inklusief koffie en gebak zijn verkrijgbaar aan onze zaak
Reserveer - liefst tijdig - TEL. 05448-222

VERDERE HOTEL MEIJER - Groenlo - 25 september
HOTEL HAARHUIS - Arnhem - 27 september

SHOW HOTEL SOCIËTEIT - Doetinchem - 4 oktober

frwwwwvwwvwwww^^

Wullink
Vooraan In
schoenrnodfl

Dorpsstraat 4 - Vorden

Te koop eetaardappelen
'Surprise' tevens een olie-
haard met leiding bij
Norde
Kostedeweg 2 Tel. 6653

Te koop g.o.h. bankstel
Te bevragen: het Wiemelink
18, Vorden tel. 2275

Te koop mooie staande
vogelkooi ook geschikt
voor parkieten z.g.a.n.
Mevrouw Rouwen
De Web me, kamer 119

SUPER BENZINE

76,4 et per Itr
KEI/NE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

Adverteren is
niet goedkoop
Niet adverteren is echter duurder!

Wanneer u echter niet adverteert,
wordt u beslist vergeten

Zorg dat u bij blijft en uw klanten
wekelijks op de hoogte houdt wat u
hen te bieden hebt!

Een heef goede manier om te
adverteren is hef weekblad
Contact, ook voor u.'J

Vraagt eens naar onze kontrakt-
prijzen die regelmatig adverteren
zeker aantrekkelijk maakt

Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

e greep van
e streep.

De streep hoo V weer
helemaal bij.
In fijne modieuze
kleurencombinaties.
De nieuwe overhemden-
kollektiej^binnen.
Kom

GEVRAAGD:

ervaren
timmerman
zelfstandig kunnende werken

Fa Platêrink
Vordenseweg 11 - Barchem - Tel. 05752-6603

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag
KALFSROLLADE
500 gram v.a. .

VARKENSLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN 500 gram 398
l kilo

RIBLAPPEN 500 gram 548
l kilo

RUNDERROLLADE
100 gram

f6,48
f 5,25
f 7,=
f 10,-
f4,98

Voor de boterham
100 gram SNIJWORST 85

100 gram BOERENMETWORST 85

100 gram PEKELVLEES 85

150 gram BOTERHAMWORST 85

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

500 gram NASI of BAMI 198

Elke woensdag GEHAKTDAG !

RUND- EN VABKENSSLAOERIJ

B. G. VLOGMAN »*
Nieuwstad 14 — Vorden

Deze druppel
bloed

kan een medemens het leven redden!

Er is steeds meer bloed nodig voor diverse operaties
en het komité „bloedplasma" prijst zich gelukkig voor
een klein deel in deze behoefte mede te mogen voor-
zien. Het doet dan ook een beklemmend beroep op
alle gezonde Vordenaren dit edel streven te steunen
tn, ingeschreven of niet ingeschreven, als donor zich
a.s. maandagavond te melden in de landbouwschool.
De leeftijdsgrens is 18 tot 65 jaar.

Toont uw bereidwilligheid. Na afloop gratis koffie.
Zie ook de advertentie in dit blad.

ALLE SOORTEN DRUKWERK

Briefpapieren
Doorschrijf systemen
Toegangs bewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Rekeningen
Orderbloks

Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties, enz. enz,
Alsmede alle
familiedrukwerken

Drukkerij Weevers b.v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 1404
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