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J. J. v. d. Peyl, 25 jaar sekretaris Marktvereniging:

„Wekelijkse markt in Vorden
heeft beslist een funktie"
In Vorden wordt iedere vrijdag een mankt gehou-
den, met daarnaast in het voor- en najaar een extra
grote markt. Je vraagt je wel eens af .wat heeft zo'n
wekelijkse markt in het achtkastelendorp nu w-el te
betekenen. Is hier de gulden ook inderdaad een
daalder waard?
„Een daalder l i j k t mij wel wat overdreven, laten
we het maar houden op één gulden vijfentwintig.
Eén ding ds wol zeker, de mankt hier heeft beslist
een funktie in de gemeenschap." Aan het woord is
de heer J. J. v. d. Peyl die dezer dagen het feit her-
denkt dat hij 25 jaar als secretaris aan de Manktver-
eniging is verbonden.
Jan v. d. Peyl is er heilig van overtuigd dat de
mankt geen concurrent is van de plaatselijke mid-
denstand. „We zien het elkens weer, op vrijdag-
morgen heerst er in de winkels meer bedrijvigheid
dan anders. Ook bij ons op het gemeentehuis is het
vrijdagsmorgens drukker. En dan spreek ik nog niiet
•eens over de voor- en najaarsmankten die vele hon-
derden bezoekers trekken."
„Wat deze laatstgenoemde markten betreft is de
'grote pulblieke belangstelling wel te verklaren,"
meent v. d. Peyl. „Als manktverenigiing doen wij er
alles aan om juist deze mankten te stimuleren. Wij
houden dan b.v. een gratis verloting, in december
verschijnt Sinterklaas op de markt, kortom midde-
len om de mensen hier naar toe te halen."
De mankt hier mag je natuurlijik nooiit vergelijken
met de mankt in b.v. Zutphen. W;at dat betreft is
het hier veel kleiner van opzet. De mensen die hier
komen gaan doelbewust op een bepaalde kraam af.
Men koopt en verdwijnt dan weer. Het aantal kra-
men koppelen we bewust aan het zielental in Vor-
den. Daar komt bij dat we bewust hebben gesaneerd.
Je zink dan otm een voorbeeld te noemen beslist
'geen 2 viisiboeren of b.v. 2 bloemenstailletjes aantref-
fen. W-e moeten nl. odk in het oog houden dat de
marktkooplieden tevreden zijn, anders komen ze

nooit weer. Gelukkig zijn zij tevreden dus wij ook,"
zo zegt v. d. Peyl niet zonder trots.

NAJAARSMARKT VAN GROTE
BETEKENIS VOOR VERENIGINGSLEVEN

De Vordense markt dateert al vanaf ' 1906 en werd
'in het leven geroepen door W. F. Baron v. d. Borch
tot Verwolde en de heer W. J. Thate. Tot voor tien
jaren was het eigenlijk een biggenmarkt waarbij 2
'kramen nl. een viskraam en een groenteboer.
In venband met de varkenspest destijds is de biggen-
markt in het slob geraaikt. Danikzij de aktiviteiten
va,n de maiiktvereniging en door de gewijzigde eco-
nomische toestand is de mankt toch gaan groeien.
De najaarsmarkt (die a.s. vrijdag weer plaatsvindt)
is van bij/onder gro'e betekenis voor het vereni-
igiingsleven in Vonden.
Aan deze markt is nl. telkenjare een grote verloting
venbonden met als hoofdprijs een rund ter waarde
van duriaead gulden. Van de opbrengst van de ver-
loting komt ml. 40 procent ten goede aan verenigin-
gen met een agrarische insla».
„In feite zouden het Groene Kruis, de kleuterscho-
len en het zwembad niet in het „rijtje" thuishoren.
Dit is echter historisch gegroeid, dus dat blijft zo,"
aldus v.d. Peyl die graag tof in lengte van dagen zijn
funktie als secretaris van de marktvereniging wil
aanhouden.
„We hebben een homogene groep waanin het zeer
prettig wenken is. Ook het gezellig samenzijn (de
ogen van Jan v. d. Peyl beginnen nu te glinsteren)
na faloop van de najaarsmarikt speelt een grote rol
bij deze homogeniteit," zo vindt hij.
Aan het eind van het gesprek deed v. tl. Peyl een
dringend beroep op alle verenigingen in Vorden
om toch maar vooral loten te kopen. „Zij hebben er
zelf belang bij, des te hogex de opbrengst, des te
imeer subsidie kunnen we

In memoriam
Op 25 september j.l. is geheel o.nverwachts op 74-
jarige leeftijd overleden de heer H. J. P. Kooy. De
heer Kooy was als oudste van de leden van het Vor-
dens Mannenkoor een markante persoonlijkheid in
deze vereniging. Met /.ijn vitaliteit paste hij bewon-
derenswaardig in het koor dat zoveel jonge leden
telt. Van een bezielende ijver gaf hij blijk door zijn
trouwe opkomst bij repetitiies en uitvoeringen. Hij
was sympathiek en voor het bestuur was hij een
dankbaar liid door zijn positieve instelling o.a. bij de
vooribereidingspannen voor het a.s. jubileumcon-
cert. Hij leefde geheel toe naar dit in het voorjaar
van 1976 uit te voeren concert. Zijn ijver moge voor
het Vordens Mannenkoor een stimulans zijn.
Vóór de aanvang van de repetitie op maandag-
avond j.l. heeft het Vordens Mannenkoor hem her-
dacht. Met het zingen van Ecce, qtuomodo moritur
van Jacob Handl en het in acht nemen van een mi-

nuut stilte werd door het koor uiting gegeven aan
de gedachtenis van de ovegJgdene. Moge hij rusteneukxlf
in vrede!

Dirigent en leden van Vordens Mannenkoor.

De jaarlijfkse bloedafname-avond georganiseerd door
het Comité Biloedplasima vond maandag 22 septem-
ber plaats in de Bijz. lagere landbouwschool.
Van de 340 donors gaven 205 acte de présence. Het
prikteam uit Amsterdam werd geassisteerd door de
helpers van het Rode Kruis uit /Ai'tphen, dit j a a r
met medewerking van een BHBR-ploeg uit Vorden.
Het comité dankt allen die aan dit welslagen heb-
ben medegewerkt.
Daar het aantal doners (helaas) achteruit gaat door
leeftijd, vertrek enz. is het comité van plan om in
het voorjaar huis-aan-buis Langs te gaan om het aan-

tal donors weer op te voeren. Wij hopen dat wij
niet tevergeefs bij u langs komen cu vele donors
mogen inschrijven.

'We hebben onze persoon-
lijke lening bij de Rabobank
afgesloten, dat is vertrouwd
en safe"

Rabobank G3

Huishoudonderwijs
in beweging
„Denk u m>et ons mee over een nieuiwe naam voor
onze scihool?". Dit vroeg mej. Nijhoff, direktrice van
de Christelijke huishoudschool op Het Hoge, aan de
ouders van de Ie jaars leerlingen.

In een kort betoog wees zij erop dat de veranderin-
gen in het onderwijs niet aan het huishoudonder-
wijs zij,n voorbijgegaan. „Wij leiden niet op voor de
huishouding of voor een bepaald beroep. Het gaat
om een zo breed mogelijke algemene vorming, niet
alleen verstandelijk. De y^ken zijn daarbij geen
doel maar middel. Wij ziji^Btarom op zoek naar een
nieuwe naam voor onze iffiool, die meer in over-
eenstemming is met aard en richting van ons type
onderwijs," aldus mej. Nijhoff.

Zij was blij dat bijna ulh^udeis van de Ie jaars
leerlingen present waren l^Bdeze ouderavond. Ver-
volgens kregen de ouders de gelegenheid diverse
korte lessen bij te wonen om op deze mander een
indruk te krijgen van de wijze waarop aan school
wordt gewenkt.

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTENMIWS
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen ven 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. Bannink: donderdagmiddag van

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

Het onderwerp dat deze week behandeld wordt is
het ontwerp-struktuurschema elektriciteits-
voorziening.

Van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruiim-
telijike Ordening ontving ook de gemeente Vorden
het verzoek tot ontwerp-struiktuurschema elektrici-
teitsvoorzieniing onder de aandacht van de Vordense
gemeenschap te brengen.
Het ontwerp-struiktuurschema elektriciteitsvoorzie-
niing is een beleidsvoornemen van de regering, welke
de procedure van de planologische kernbeslissing
zal doorlopen. Dit laatste betekent dat de bevolking
een ruime inspraakmogelijikheid wordt geboden.
Met gebruikmaking van de resultaten van de in-
spraak zal uiteindelijk een definitieve versie van het
struktuurschema ontstaan, de regeringsibeslissing.
Alvorens op het ontwenp-struiktuurschema zelf in te
gaan zal eerst de procedure van de planologische
kernbeslissing worden behandeld.

Planologische kernbeslissing.
De rijiksovenheid moet op het terrein van de ruim-
telijke ordening een groot aantal beslissingen nemen
die gevolgen voor de leef omgeving van de bevotl-
'kling hebben.
Aan de ene kant wil de bevolking steeds meer weten
wat er op een bepaald gebied aan de hand is en wil
zij meedenken over bepaalde dingen. Aan de andere
kant is het voor de overheid uiterst zinvol de me-
ningen van de bevolking goed te kennen als een
belangrijke beslissing moet worden voorbereid.
iDe rijksoverheid gaat de bevolking daarom meer
betrokken bij het ruimtelijk beleid, het beleid dus
dat gericht is op een zorgvuldig gebruik van de be-
schikbare ruimte. Want, zoals reeds in de Tweede
nota over de ruimtelijike ordening in Nederland

(1966) is gesteld: „De goede ontwikkeling van ons
land is een zaak die ieder aangaat."
Nu zou het ondoenlijk zijn om de burgers bij alle
besuiten te betrekken. Maar wel zullen zij invloed
moeten kunnen uitoefenen op:
— beslissingen en standpuntbepalingen over de

hoofdlijnen van het nationale ruimtelijke be-
leid;

— beslissingen over concrete beleidsplannen, die
van belang zijn voor het nationale ruimtelijke
beleid en afwijken van deze hoofdlijnen;

— beslissingen over concrete beleidsplannen, die
van belang zijn voor het nationale ruimtelijke
beleid en op de vaststelling van de hoofdlijnen
vooruitlopen.

Dergelijke beslissingen over zaken van nationaal be-
lang, die op rijksniveau worden genomen, worden
planologische kernbeslissingen genoemd.

Voor de totstandkoming van deze planologische
kernbeslissingen bestaat nu een procedure, die mo-
gelijkheden tot inspraak biedt. Door inspraak en
wederzijdse informatie tussen overheid en bevolking
kan de besluitvonming democratischer worden en
het overheidsbeleid verbeterd.
De ministerraad bepaalt welke beslissing een plano-
logische kernbeslissing zal zijn.

De procedure vande planologische kernbeslissing is
als volgt:
1. Overleg tussen de betrokken departementen,

ambtelijk overleg met lagere bestuursorganen,
advies Rijksplanologische Commissie, resulte-
rend in een voorlopig standpunt, beleidsvoor-
nemen genoemd.

2. Publikatie in Nederlandse Staatscourant, lande-

lijke en regionale dagbladen.
3. Iedereen kan op het beleidsvoornemen op- of

aanmerkingen maiken, welke reakties door de
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
worden bestudeerd.

4. 7 maanden na ter visie legging, openbaar advies
van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening.

5. Beslissing door de regening; mededeling aan de
Tweede Kamer.

(i. De Tweede Kamer moet zich binnen 6 maan-
den over de beslissing van de regening uitspre-
ken.

Het ontwerp-struktuurschema elektriciteitsvoorzie-
ning is bedoeld als lange termijn-planning op het
terrein van de elektriciteitsvoorziening en geeft o.m.
een lijst van potentiële vestigingsplaatsen van elek-
triciteitscentrales (tot het jaar 2000). Tevens wordt
aangegeven, welke van deze v es fcigi ligplaatsen in
aanmerking komen om te voorzien in een tot 1990
te verwachten behoefte. Aan de orde komt tevens
het met de vestigingsplaatsen samenhangende net
van koppel- en transportvenb metingen en de trace-
ring van hoogspanningslijnen.
Het is nauwelijks mogelijk om in deze rubriek be-
knopt de inhoud van het gehele ontwerp weer te
geven, derhalve wordt u uitgenodigd om ten ge-
meenteihuiize de nota te bestuderen. Indien u wilt
reageren dan wordt u verzocht dit te doen vóór
15 oktober a.s.

Resumerend: tot 15 oktober 1975 ligt op het ge-
meentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening
c.a. het ontwerp-struktuurschema elektriciteitsvoor-
ziening ter inzage. Inspraak, is tot deze datum mo-

gelijk.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 5 oktober: 10.00 uur ds. B. J. J. Naessero,
Vorden, Jeugddienst; 19.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 5 oktober 10,00 uur ds. A. J. G. Dronkert
van Leeuwarden: 19.00 uur ds. A. van Vliet van
Eibengen.

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.

ZONDAGSD1ENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
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
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel. 1277.
Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters CH
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 '« 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 Hassinkï
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
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
Vordert, 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"
Brombergen 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.

18,30^21.0011. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.50 u.
woensdagmiddag voorleeshalfuiiirtje 14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER-SLAGERIJ
4 SLAVINKEN HALEN - 3 BETALEN

BIEF TARTAAR

KÏPFILET

FRÏCANDEAU

SCHNITZEL

MALSE BIEFSTUK

OSSESTAART

heel kilo

3 stuks

100 gram

VAN DE HAM
500 gram

100 gram

298
125
588
139
398
248
448

ALLEEN DINSDAG 500 gram

Schoudercarbonade
298

max. 2 kilo per klant

Vleeswaren
GEKOOKTE HAM

CORNED BEEF

BOERENMETWORST

KATENSPEK

150 gram

HOLLANDSE
100 gram

150 gram

100 gram

129
79
119
109

Slagersleverworst 198
500 gram slechts • \f ^^

ZONNETUINi
AARDAPPELEN 5"jJ«

BLANKE WITLOF 500 gram §

MALSE SLA

STOOFPEREN

COX ORANGE 2 kilo

KOMKOMMER 2 sfuks

CHIQUITA BANANENnu ̂  kilo

FIJNE HANDPEREN ,% kilo

245
179
98
119
179
98

98
198

DIEPVRIES-VOORDEEL
SOEPGROENTE

KÏPPELEVERTJES

FRIKANDELLEN

IGLO
van 59 voor

500 gram

25 stuks van 475 nu

Nasi of bami goreng SUZIWAN
600 gram

Sperzieboontjes
450 gram

49
250
425
269

98

Alles zolang de voorraad strekt

literles

normaal 242 nu

COMBO

VACUÜM SNELFILTER

KOFFIE
250 gram

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 6 oktober

UIEN

HACHE-VLEES

Dinsdag 7 oktober

GEKOOKTE BIETJES

VERSE WORST

Woensdag 8 oktober

ANDIJVIE

VLEESGEHAKT

2 kilo

300 gram

500 gram

FIJNE
500 gram

kilo

500 gram

125
238

49
298

98
238

A&O GRAAG
«PECIAAL STUNTVOORDEEL

fritessausA&O
emmertje voor

MINASSO Vermouth
NIEUW

per fles nu

Verkade zoutjes
BACON OF KRUIDENMIX grote zak van 125 voor

WASVOORDEEL

zeeppoeder 1550
arote ton van 20,35 vooi H ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^

BIOTEX blauw

BIOTEX groen

OMO zeeppoeder

grote ton van 20,35 vooi

koffer van 10,90 voor

koffer van 10,80 voor

draagkarton

819
798
695
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SPECULAAS

VOORDEEL SLIJTERIJ
GENEVER FLORIJN QQRUCMCVCn liter van 12,80 voor \J\JQ

Citroen brandewijn l UK
M \J \JFLORIJN literfles van 990 voor

Jagermeister
VIEUX

BESSENGENEVER

fles van 14,95 voor

DE KUIPER
literfles van 14,10 voor

,ws voo,

1195
995

UW DIENST
SLAGROOMSTAM

TOMPOUCEN

van 365 nu

4 stuks van 250 nu

318
225

Bloemen en Planten
SPINCHRYSANTEN

CROTONPLANT

per bos

nu

225
298

ZOETWAREN VOORDEEL
BANKETSTAAF ROOMBOTER 89

PENCE'S pak è 5 sfuks 95

THEEBISCUIT 2 pakken 98

ilda dropdiverse soorten
nu 2 zakjes van 196 voor 149

SUPERVOORDEELTJES

ROOD van 195 voor

HALVARINE BLUE BAND
500 gram van 132 nu 115

Vruchtenlim.
SI-SI OF HERO literfles

APPELSAP 3 grote flessen 195

SPERCIEBONEN literblik van 109 voor 89

Sun-silk shampoo
diverse soorten, flacon van 395 voor

ROOSVICEE RECTER
jampot voor 179

OSSESTAARTSOEP 4 bordenblik van 145 voor 119

CLOSETPAliER pak a 4 rollen 98

OLVARITV^UVMHI
VOOR DE KLEINTJES
potje van 109 voor 89

jax-allesreiniger 398
A&O BIER krat a 24 pijpjes nu 795

BONZO DINER 398

Hapklare brokjes CATTY OF FLORA
van 132 voor 119

A&O MACARONI 500 gram 85

ADVOKAAT TWENTSE HOEN
grote fles 398

Wegens enorm sukses nog één week

Moselblümchen 990
Der 5 flessen qeen 14.90 maar ^^ ̂ ^ ̂ ^

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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MET SPOED GEVRAAGD

bekwame
onderhoudschilders

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Vorden - Ruurloseweg 35 - Telefoon 05752-1523

eonconiH
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
5 oktober

SILVIO

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

Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775

Foto DolphijnVordcn
telefoon 1313 b.g.g. 1286

Te koop wegens aanschaf
grotere: een komplete
„Welgro" mengmesttank
1800 liter. Lichtenberg,
Lindeseweg 9, Vorden,
telefoon 05752-1388

Frultbedrijf Medler

Ingrid Marie
Cox Oranje
Goudreinet
Zoete appels
Hand- en stoof peren

elke zaterdag
verkoop van 9 tot 12 uur

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
der v tijd-art i kelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(GId.), tel. 05753-1637

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
wonhig-
fexflel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

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

Denken aan de toekomst heeft
z'n voordelen

Nu meteen at.
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huls

We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken in lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekenlng terug.

Verstandig met aardgas
Houdt de warmte binnen

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, tfciefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Hartelijke uitnodiging !

Evangelisatie-
samenkomsten
Dankbaar voor de toestemming
van B. en W. kunnen we doorgaan
met de samenkomsten

WANNEER *
Elke donderdag- en zaterdag-
avond om 8 uur

WAAR?
In de verwarmde Evangelisatie-
wagen op het terrein van de fam.
H. J. Wesselink, Slotsteeg te
Hengelo Gld.

WAAROM ?
Omdat God lankmoedig is. niet
willende, dat iemand verloren ga,
maar dat zij allen tot bekering
komen.

God roept u ! God zoekt u !
Geen kollekte

Gevraagd:

voor enkele dagen per week

2 part-time
krachten
en een

flink meisje
welke opgeleid wil worden in

onze afd. vleeswaren en kaas

Aanmelden:

SUPERMARKT

Het Zuivelhuis
te Ruurlo - Telefoon 05735-1688

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

BiedtiBkoop aan:
MerceSes 200 D 1975
Audi 80 GL 1973
Ford Taunus XL 1972
Peugeot 104 1973
Renault R4 1971
Peugeot 204 1973
Simca 1000 GLS 1973
Vauxhall 12 1975
Opel Manta 1600 S 1972
Ford Taunus 1600 L 1973
Vauxhall 1973
Citroen 2CV 4 1971
Opel Rekord 1700 4-deurs 1970

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

Brengt u een dezer dagen eens een bezoek aan
onze nieuwe showroom.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

/iitpln-ns<-ur<; Vorden Telefoon Or>752- l f> l4

Oktober wijnmaand

VINOTHEEK
SMIT
VORDEN TELEFOON 05752-1391

Chateau L'Enclos Loubèrs Bordeaux Supérieur 70 5r70
Chateau Roland Tailleter Pomerol '69 9,95
Clos de Cheval Blanc Cóte de Bourg 70 9,50
Chateau Canteloup Saint Esféphe '64 13,55
Chateau Soutard St. Emilion Grand Cru Classé '67 19,75

Cótes du Rhone Pasquier Desvignes 73
Chateauneuf du Pape 70
Bourgogne Passé Tout Grains 73

Muscadet Sèvre et Maine
Gewurtztraminer
Blanc de Blanc

TAP WIJNEN zo van bef vat rood - wit - rosé
per liter vanaf

4,95
11,95
6,95

5,75
6,95
4,45

2,30

Voor spoedige indiensttreding gevraagd:

flinke hulp
voor ons gordijnenatelier, die ge-
heel zelfstandig en akkuraat kan
werken en er bovendien plezier in
heeft om een mooi stuk vakwerk
af te leveren.

Beschaafde
verkoopster
voor onze zaak te Warnsveld of
hiervoor opgeleid wil worden.

Vriendelijk in de omgang, enige
administratie zal tot de werk-
zaamheden behoren.

Sollicitaties voor 11 oktober a.s. te
richten aan

wim polman b.v.
Dorpsstraat 22 te Vorden. tel. 05752-1314

de representatieve
autocoat
Wij noemen dit de jas

om keurig voor de dag te komen.
Een praktische jas, die een uitstekende
funktie vervult tijdens koude dagen.

Effen
auto-coat
in
moderne
kleuren.

r-JJ/chooldermon
••̂ ^ «dhuMMmtf MtW7 vontan

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenscweg 13 - Verden - Telefoon 05752.1334

WEEKENDAANBIEDING

Mooie 2-zits
bankjes
oranje, bruin en
gebl. deze week

WÖNINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
yORQEN 2UTPHENSEWEQ TEL.05752-1514

JEUGDIGE EN

KLASSIEKE MANTELS

in een groots assortiment
Flannel - Velours - Mohair - Tweed en

Corduroy

COATS
in div. modellen ook met ruitvoeringen

nu vanaf 29,50

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond
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DE RAAD VERLEENT
GEEN SUBSIDIE
VOOR NUTSCURSUSSEN

Raad van Vorden buigt zich volgende week weer
over de plaats voor een mortuarium of aula
Over het f ere onderwerp: wat gaan we in Vorden bouwen, een mortuarium of aula
en waar moet gebouwd worden, is in de raadsvergadering van dinsdagavond nog niet
beslist. Volgende week dinsdag wanneer de raad zich zal buigen over de mini-provin-
cies, zal men zich tevens definitief uitspreken over deze kwestie.
Door het kollege van B&W waren vier mogelijkheden aan de raad voorgelegd met
betrekking tot de bouw van een gelegenheid tot het opbaren van overledenen nl.
achter de R. K. kerk aan Het Jebbink, gedeelte Jeugdcentrum, bij de Algemene Be-
graafplaats, opbaarruimte bij de R. K. kerk plus een schuilruimte bij de begraafplaats.

Bij monde van mr. R. A. v. d. Wall Bake sprak de
WD zich uit voor de algemene begraafplaats, hoe-
wel de heer v. d. Wall B'aike de mogelijkheid open-
liet voor een nog betere plaats. „De plek bij de R.K.
kerk vind ik wel erg klein en het lijkt mij niet neu-
traal genoqg," zo zei de heer v. d. Wall Bake.

L. de Boer:
gemeenschap wacht.. .

De heer L. de Boer die het woord voerde namens
Vordens Belang hield een langdurig pleidooi om te
besluiten tot de bouw van -een aula bij de algemene
begraafplaats. „Wij zijn van mening dat de gemeen-
schap wel zeer dringend op een voorziening als deze
zit te wachten. T.o.v. de ons omringende gemeenten
lieibben wij een achterstand van 100 procent.
De bezwaren die we hebben tegen de plaats achter
de R.K. kenk zijn ten eerste het terrein is te klein,
de ligging is niet neutraal, het aan- en afgaand ver-
keer is op deze plaats niet goed te regelen en boven-
dien onvoldoende parkeergelegenheid," aldus de
heer De Boer.

Wat betreft het standpunt van Vordens Belang ten
aandien van de algemene begraafplaats merkte de
lieer De Boer op, dat, indien deze aula door de ge-
meente wordt betaald, het een voorziening moet
worden voor de gehele gemeenschap, dus ook voor
onkenkelijken. „De tradities van Vorden en de Ach-
'terhoek moeten veilig worden gestelde, tegen be-
iaalbare premies. Onze fraktie is zich bewust dat
hieraan financiële konsökwenties zijn verbonden.
Wij zijn echter van mening dat het de gemeentelijke
taak is om voor een böhoorlijlke voorziening te zor-
gen. Het zal de eerste jaren vooral een exploitatie-
tekort geven, maar wij vanden dat de gemeenteraad
op dit punt maar eens een politieke beslissing moet
durven nemen. Het is in het belang van de gehele
bevolking," aldus de heer De Boer.

De heer J. F. Geerken pleitte namens de fraktie van
GDA voor de bouw van een mortuarium achter de
R.K. kerk. „De ha,l van het mortuarium moet dan
ingericht worden opdat ca. 60 a 70 bezoekers opge-
vangen kunnen worden. Daarnaast willen wij gaar-
ne een schuilruimte bij de algemene begraafplaats
die plaats moet kunnen bieden aan 100 £ 150 per-
sonen," aldus de heer Geerken, die er in dit ver-
band op wees dat niet uit het oog mag worden ver-
loren dat het aantal crematies jaarlijks toeneemt.
Wethouder Bannink (CDA) deed een dringend be-
roep op de raad zich toch vooral te beginnen over
de vraag aula of mortuarium.

„Ik vraag mij af of h-et geoorloofd is een aula te
bouwen, gezien het aantal personen dat jaarlijks op
de begraafplaats ter aarde wordt besteld. De heer
Bannink spraik in dit verband over een aantal van
59 personen (in 1974), waarvan 24 personen vanuit
De Wehme of Villa Nuova werden begraven. Wat
betreft het toenemen van crematies merkte de heer
H. Tjoonk (WD) op: „Cijfers zeggen mij niets,
mensen die Worden gecremeerd moeten toch ook
bewaard blijven."

Ook Vordens Belang hechtte geen waarde aan ge-
noemde cijfers. „Wjij hebben de plicht de uitvaart
goed te regelen, of dat nu 35 of 20 personen betreft
doet niets ter zake," aldus de heer De Boer.

Op voorstel van burgemeester Vunderink komt dit
agendapunt dus 7 oktober weer in de raad. De heer
Geerken komt dan met een schets (deze schets zal
gemaaikt worden samen met gemeentearchitekt v. d.
Broek) betreffende een mortuarium achter de R.Kj
kerk en een schuilruimte bij de algemene begraaf-
plaats, terwijl tevens op verzoek van Vordens Be-
lang de gemeentearchitekt een schets zal maken be-
treffende een aula bij de algemene begraafplaats.

NUT KRIJGT GEEN SUBSIDIE
VOOR CURSUSSEN

Het raadsvoorstel om ƒ 1227,62 subsidie te geven
aan het Nutsdepartement voor het tekort van de
Nutscursussen over het vorige jaar, werd door B. en
W. ingetrokken. Dit op voorstel van de raadscom-
missie voor financiën. „Er is nl. geen sprake van
een tekort' op de resultatenrekening van het Nut.
Zouden we wel subsidie verlenen dan rijden we een
scheve schaats t.o.v. subsidies aan andere verenigin-
gen," zo lichtte de heer De Boer de zienswijze van
de raadscommissie toe. De raad zelf had toen geen
moeite meer het advies van burgemeester Vunde-
rink om het voorstel in te trekken op te volgen.

In oktober komt de fraktie van de PvdA terug. Bur-
gemeester Vunderink wil proberen de PvdA te be-
wegen om reeds dinsdag 7 oktober aanweziig te zijn.
„De PvdA heeft nl. te kenne^jkgeven eind oktober
terug te keren, maar was toer^fiog niet op de hoog-
te van de vergadering van dinsdag a.s.", aldus bur-
gemeester Vunderink.

Als voorlopige vertegenwoordigers voor het gewesfc
Midden-IJssel werden aangev^Épi de heren J. Bosch
(PvdA), mr. R. A. v. d. W™Ba.ke (VVD) en de
heer W. A. Kok (CDA).

DE HEER J. F. GEERKEN:
„NIET ALLEEN CDA WEES

ALTERNATIEVE BELEIDSNOTA AF'
Bij de aanvang van de dinsdagavond gehouden
raadsvergadering ging de fraktie-voorzitter van de
CDA, de heer J. F. Geerken, in op een brief van de
PvdA zoals die is voorgele/.en in de raadsvergade-
ring van 26 augustus.
In die brief stond o.a. „Gezien de voor ons teleur-
stellende afloop van het gesprek d.d. 21 augustus
heeft onze fraktie besloten vooralsnog niet aan het
raadsoverleg deel te nemen. Met name de weigering
van de CDA een mogelijik alternatieve beleidsnota
kapitaalinvesteringen onzerzijds serieus te nemen, is
reden geweest voor onze beslissing", aldus schreef
de fraiktie van de PvdA.
„Dit wekt de indruk alsof alleen de CDA heeft ge-
weigerd deze nota in discussie te nemen. Dit is een
onjuiste conclusie van de fractie van de PvdA, die
zij heibben getrokken na de bespreking van hun
brief van 26 juli in de commissie Alg. Bestuur. De
kiezer heeft er recht op te weten, hoe de bespreking
is verlopen
De bewuste brief is behandeld in een voltallige ver-
gadering van de commissie algemeen bestuur. In
deze brief wordt gesproken over onbehagen en mo-
gelijke verbeteringen van het raadswerk. Na toe-
lichting door de fraktie-voorzitter van de PvdA en

Vordens Belang bleek dat alle fraikties de verbete-
ringen voorstaan.

Ten aanzien van de laatste vraaig of de raadsmeer-
derheid ook bereid was een mogelijke alternatieve
beleidsnota kapitaalsinvesteringen aan te horen,
hebben de fraikties van de WD en CDA te kennen
gegeven hieraan niet te kunnen voldoen. Zij menen
dat de beleidsnota van het college van B. en W.
voldoende perspectieven biedt om verder uit te wer-
ken. In de nota zijn voorstellen vervat die we stuk
voor stuik weer op de agenda voor de raadsvergade-
ring terugzien," aldus de heer Geerken. „Terwille
van de duidelijkheid is het ons een behoefte om te
stellen dat niet alleen de GDA-fraktie weigerde een
alternatieve beleidsnota weer in discussie te nemen.
Alle fraktie-voorzitters waren in die commissiever-
gadering aanwezig," aldus de heer Geerken.

Op voorstel van de heer Gerritsen (Vordens Belang)
zal over deze materie worden gediscussieerd wan-
neer de PvdA weer terug is in de raad. De heer
Geerken had hiertegen niet het minste bezwaar.

Hoe zou de raad
hebben gestemd ?
Het is jammer dat bij de behandeling van de
kwestie mortuarium/aula het niet op een
stemming is uitgelopen. Wellicht wel het
meest verstandige omdat de meningen nogal
uiteenliepen en hier sprake is van een wel bij-
/onder teer onderwerp, waarbij de mening
van olk raadslid gerespekteerd dient te wor-
den.
Want ook bij elk van hen speelt waarschijn-
lijik de Achterhoetkse traditie of de geloofs-
overtuiging een grote rol. Maar even los van
alle sentimenten. Wat hadden wij dolgraag
een stemming gezien, louter en alleen om te
weten hoe de verhoudingen deze avond in de
raad lagen.
Veronderstel een stemming. Negen stemmen
ikonden worden uitgebracht (omdat, zoals be-
kend, de PvdA^fraktie ni^ aanwezig was, als-
mede de heer R. J. van ^Èrbeake (CDA). De
De CDA zou dus in elk geval vier stemmen
hebben behaald.
v'.c/ieii de reaikties van de heer v. d. \Va l l
Baike en de heer Tjoonk zou de WD zich
hebben geschaard achtei^het voorstel van de
heer L. de Boer (lees "V^pens Belang). Der-
halve een 4—4 gelijke stand. De vraaig rijst dan
wat /ou in dit geval wethouder Bogchelman
(WD) hebben gedaan? Meegaan met de ziens-
wijze van collega Bannink of zijn eigen frak-
tie steunen. Hoogst interessante vraag.
Ongetwijfeld zal zowel bij Vordens Belang als
de CDA de (het niet uitgesproken) standpunt
van de heer Bogcheknan door het hoofd zijn
gespeeld. Want noch de heer Geerken, noch
de heer De Boer lieten blijken graag een stem-
ming te willen. Alleen omdat men niet wist
wat de zienswijze van de heer Bogohelman
/ou zijn.
In elk geval, wanneer bij de CDA de/e avond
de heer Van Overbeeke aanwezig /ou zijn ge-
weest, dan had de stemming plaatsgevonden.
Daar zijn wij van overtuigd. Stand was dan
immers 5—4 in het voordeel van de GDA. Dus
in het ongunstigste geval „remise" voor de
CDA. Nu lijikt er geen twijfel meer mogelijk.
De kaarten zijn geschud.

Volgende week besluit de raad om een aula
te bouwen bij de algemene begraafplaats.
Waarom zo zeker? Eenvoudig omdat de PvdA
zich niet kan veroorloven om bij dit uitermate
belangrijke onderwerp weer door afwezigheid
te schitteren. En het standpunt van de PvdA
is bekend: een aula bij de algemene begraaf-
plaats!

Han Eskes schutterskoning 1975
109e volksfeest Linde
Han Eskes uit Vorden is de nieuwe schutterskoning
van het aloude Volksfeest in Linde. Op het 109e
feest wist hij zaterdagmorgen met een welgemikt
schot de vogel naar beneden te halen. Het tradi-
tionele Volksfeest in Linde, dat vrijdag en zaterdag
plaats had, waren weer vele honderden buurtbe-
woners, oud-ingezetenen van het Linde en anderen
op de been. Zij genoten van de getbruikelijike volks-
en kinderspelen, het fraaie weer en de geheel eigen
sfeer, die het „Lindese feest", zoals het in de volks-
mond heet, kenmerkt. De oude molen draaide weer
volop ter gelegenheid van het jaarlijkse festijn.

TONEELAVOND

Voorafgaande aan het eigenlijke feest werd vrijdag-
avond in de grote tent bij café Van Asselt, die met
meer dan vierhonderd belangstellenden was bezet,
'n toneeluitvoering gebracht door OGH uit Holten.
Voorzitter G. Rui^enkamp heette speciaal burge-
meester mr. Vunderink en echtgenote welkom,
bracht dank aan de gulle gevers voor de lijstkollekte

en aan de familie Menkveld, die het feestterrein be-
schikbaar had gesteld. OCH bezorgde de aanwezi-
gen een vrolijike avond met het blijspel in drie be-
drijven Donder-dagen. Tot besluit van de avond
werd het Wilhelmus gezongen.

SCHUTTERSKONING

Op de grote feestweide van de familie Menkveld,
dichtbij de gepavoiseerde en draaiende Lindese mo-
len vierde jong en oud zaterdag het Volksfeest in
goede harmonie en saamhorigheid. Tegen tien uur
begon het vogelsohieten, aanvankelijk in druilende
regen. De koning van 1974 Reinier Ruiterkamp
loste het eerste schot, gevolgd door burgemeester
Vunderinik. De 66 schutters beproefden enkele uren
hun krachten, waarn'a - na twee en een halve ronde
- Han Eskes met een welgemiikt schot de romp naar
beneden haalde. De verdere uitslag was: 2e pr. Chris
Vliem (kop); 5e pr. Frans Baakman (r.vleugel); 4e
pr. Hendrik Vliem (l.vletigel); 5e pr. Chris Vliem
(staart).

's Morgens was er eveneens schijfschieten, waarvoor
de belangstelling ook groot bleek. Uitslagen: 1. W.
Lebbink; 2. J. Roeterdink; 3. H. Meyerink; 4. J. H.
Lenselink.

OPENING

Linde blijft één geheel. Burgemeester Vunderink
drukte zich kernachtig uit bij de officiële opening
van het feest: ,,A1 zal bij de indeling in mini-pro-
vincies de grens ook door het Linde lopen, 't Volks-
feest in Linde zal tot in lengte van dagen doorgaan."

T l i j prees de 109-jarige en de goede onderlinge sfeer
in de buurtschap. Voorzitter G. Ruiterkamp had
van tevoren het burgemeesters-echtpaar en de mu-
ziekvereniging Sursum Corda verwelkomd.

Het oude koningspaar Reinier Ruiterkamp en echt-
genote werd hierna „onttroond" en tooide de feest-
commissie de koning 1975 Han Eskes met de bijbe-
horende versierselen, evenals de door hem gekozen
koningin Mirjam Nijenhuis uit Zelhem.

Na hel volkslied, dat door iedereen uit volle borst
werd meegezongen, zwaaide Jan Berenpas het vaan-
del voor het nieuwe koningspaar. Sursum Corda was
weer in volle sterkte me" inbegrip van majorettes
en drumband aanwezig om het feest op te luisteren.

VOLKSSPELEN
Gelukkig klaarde het weer 's middags geheel op, zo-
dat de volksspelen hier geen hinder van ondervon-
den. De animo was als vanouds zeer groot. Het doel-
trappen voor dames, het korfballen, schijfschieten
en gehnksbaan kon op hetzelfde terrein worden ge-
houden. Ter afwisseling speelde Sursum Corda vro-
lijke deuntjes. De voorzitter reikte om vijf uur de
prijzen uit, w a a r v a n de uitslagen waren:

Geluksbaan: 1. J. Roeterdink; 2. J. Haneveld; 3. B.
Lebbink; 4. ]. Pard i j s ; 5. mevrouw Ruiterkamp; 6.
M. Roeterdink.

Doeltrappeii dames ('s middags): 1. Ria Fokkink; 2
mevrouw Vliem-Kreunen; 3. mevrouw Zweverink-
Gosselink; 1. mevrouw Fokkink; 5. mevrouw Van
Asselt-Heersimk; 6. mevrouw I .enselimk-Toonk.

Riitgsteken dames: 1. mevrouw Mombai "-Pardijs; 2.
mevrouw Pelgrim-Rietman; 3. mevrouw Stokkdnk-
Walgemoet; 4. mevrouw Hietbrink-Gnoot Jebbink;
5. mevrouw Pardijs-Langeler; 6. mevrouw /weve-
rink-Gosselink.

Schijfschieten ('s middags): 1. G. Meulenbrugge; 2.
H. Meyerink: 3. G. Bouwmeester; 1. H. Meyerink;
5. J. Pardijs; (i. j . '.en Elshof; 7. J. Kornegoor.

Riiigwerpen voor dames: 1. mevrouw Groot Jeb-
bink-Memel i uk; 2. mevrouw Lenselink-Norde; 3.
mevrouw Hulstein- Weenk; 4. mej. Brandenbarg; 5.
mevrouw Groot Jobbink-Memelink; 6. mej. Henny
Lenselink; 7. mevrouw Bolderdijk.

Korfballen daimes en heren: 1. J. Bloemendaal; 2.
A. J. Kettelarij; 3. H. Fokkink; 4. J. Bloemendaal;
5. P. Vliem; 6. mevrouw Berenpas; 7. H. Antink; 8.
mevrouw J. Lettimk-Valkeman.

Ballerospel: 1. mevrouw YVeenk-Huurn ink ; 2. Joh.
Groot Jebbink; 3. mevrouw Vliem-Kreunen; 4.
Chris Vliem; 5. mevrouw Vliem-Reusink; 6. H. Wal-
gemoet; 7. W. Sl.oetjes; S. J. Wi l l ink .

Kegelbaan: 1. C. v. d. Berg: 2. H. Eskes; 3. E. J.
Wasseveld j r . : I. J. Pardi js : 5. YV. Hildemnk; 6. H.
W. Sloetjes; 7. I I . H a \ c > k e s ; S. A. Xorde.

KINDERSPELEN
De speciale kinden ommissic, waarin vooral de
oudere commissieleden zitting hebben, had veel
werk gemaakt van haar 'aak. Voorzitter D. Lense-
brengst der lijstkollekte, waarvan de commissie ons
l ink: „Wij / i j n buitengewoon tevreden over de op-
ruim ƒ 1000,- beschikbaar stolde voor het kinder-
feest." Elk kind dat deelnam aan de spelletjes - er
waren er 230 . kreeg als traktatie een zaïk snoep, re-
pen kwa t t a , sinaasappel, ijsco en draaibonnen voor
de draaimolen. De spelletjes werden in de tent ge-
d a a n . Prijzen waren er voor:

Jongens en muisjes 1-5-6 jaar (sjoelen): 1. Yvonne
Lenselink; 2. Wim Lichtenberg: 3. Wilfried Lich-
tenberg; l. Paul ien Roeterdink: 5. Ingrid Bos; 6. An-
dré Hietbrhik; 7. Eric Dimmendaal; 8. J. Helmink;
9. Gerard Harmsen; 10. Annet Sloetjes; 11. Elsbefch
Ruii terkamp: 12. Jolanda Stokkink; 13. Wilbrid
Vrogten; 14. Wilma Zweverimk; 15. Fiona Kiers; 16.
Patricia ten Berge: 17. Rianne Lenselink; 18. Mar-
ga Wenninkmeule: 19. Diana Roeterdink; 20. Fria
Le t t i nk : 21. Han Beren-pas; 22. Diana Roeterdink:
23. Ton Schotsman; 24. Gerard Lenselink; 25. Anja
\ \Venk ; 26. "René Mombarg; 27. Gerard van Asselt.

Jongens 7-8 jaar (busgooien): 1. Marinus Bouw-
meester; 2. René Bosch; 3. And ré van Asselt; 4. Ri-
chard Gotink: 5. Jos Lenselink; 6. Eiibert Ruiter-
kanvp.

Jongens 9-10-11 jaar (ringen om paal gooien): 1.
Herbert Heuvelink; 2. And ré Knoef; 3. Marcel Bos;
4. Bert Weenik; 5. Gernit Weenk;; 6. Herbert Rut-
gers: 7. Wim Bos; 8. Harry Hav-ekes; 9. Henk TTa
neveld: 10. Reinald Haring.

Jongens 12-13-1! jaar (busgooien): 1. G. J. Vliem;
2. Frank Remmerswaal; 3. Wim Bolderdijk; 4. Hans
Weenk; 5. Bert Wesselink; 6. Josef Sohotsman; 7.
f a n Wiasseveld; 8. Henk Bolwinder.

Meisjes 7-8 jaar (bailgooien): 1. Ina Sloetjes; 2. Re-
gine Tolkamp; 3. José Boers: 4. Annet Weenk; 5.
Fronie Schotman; 6. Ellie Berends; 7. Berdie Len-
sel ink; S. Anja Willems.

Meisjes 9-10-11 j aa r (sjoelen): 1. Erlanda Ruiter-
kamp: 2. Jea.net Jaaltink; 3. Irma Scröers; 4. Gretha
Zwevenink; 5. Irma Rutgers; 6. Francis Havekes; 7.
Hilda Willems; 8. Cora Rouwenhorst; 9. Yvonne
Lichtenberg; 10. Rata Kornegoor; 11. Linda Be-
rendsen, Hengelo Gld.; 12. Ceciel Hilderink; 13.
Willy Weenk; 14. Liesbeth Hilderink.

Meisjes 12-13-14 jaa r (stoelendans): 1. Anja Wig-
gers; 2. Martine Vliem; 3. Elly Hietbrink; 4. Thea
Bolwiender; 5. Joke Lebbink; 6. Ria Fokkink; 7.
Agnes Havekes; S. Marga Berends; 9. Betsiie Meu-
lenbm^e.

Het officiële gedeelte werd hierna met het gezamen-
lijk zingen van het Wilhelmus besloten, 's Avonds
was het gezellig druk in het Linde, waar met mu-
/ikale medewerking van het Hameland Combo tot
in de kleine u u r t j e s weixl gedanst.

Plattelandsvrouwen
Voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen
hadden de Plattelands* rouwen Henk Walters Ma-
rionetten-theater uitgenodigd. Presidente mevrouw
PelgrumjRietma,n kon een volle zaal welkom heten
en gaf verder nog een overzicht van de kursussen,
waaraan deelgenomen kan worden. Hierna wist
Henik Walters Marionetten-theater gedurende 1%
uur de dames te boeien met z'n eigengemaakte pop-
pen en de daarbij passende muziek.
Aan liet slot van de avond herinnerde mevrouw
Pelgrum de dames er aan, dot de volgende avond
zal zijn op dlinsdaig 21 oktober, welke zal worden
verzorgd door Lize Stilma, ze houdt een lezing over
haar boek Vrijwil l ig levenslang.



Joop Wolters uit Harreveld werd
winnaar Achtkastelenmarathon
„Mijn paard Puck is een natuurtalent," aldus rea-
geerde Joop Wolters uit Harreveld toen hij zater-
dagmiddag voor het tweede achtereenvolgende jaar
de Achtkasüelenmarathon in Vorden winnend af-
sloot.
Joop Wolters wilde kennelijk met deze uitspraak
zijn eigen „inbreng" een beetje naar de achtergrond
schuiven. Toch sprak hij tegen zijn geweten in, want
al bijna tien jaren vormen Joop en Puck een twee-
éénheid. „Puck was 3,5 jaar toen ik haar kocht en
thans is zij op 13-jarige leeftijd nog tot veel in staat".
Volgens Joop W,olters worden er veel paarden „ka-
pot" gereden omdat ze vaak op te jeugdige leeftijd
met het zware werk worden geconfronteerd. Over
de Vorden Aohtkastelenmarathon was Wolters bij-
zonder te spreken. „In mijn carriïre (20 jaar wed-
strijdruiter) ben ik weinig samengestelde wedstrij-
den tegen gekomen, waar paard en ruiter meer aan
hun trekken komen dan ju i s t -h i e r in Vorden. Voor-
treffelijik georganiseerd. In één woord: ideale lan-
delijke ruitersport."
Zijn echtgenote viel hem bij, want / i j gal ons te ken-
nen bijzonder te hebben genoten van de toertocht.
Een toch van plm. 30 kilometer langs vrijwel alle
acht kastelen, waar ruim 140 personen aan deel na-
men. Een innig gelukkige mevrouw Wolters (haar
man won immers een prachtig damesrijwiel voor
haar met zijn eerste plaats) vertelde ons nog dat de
ruitersport er bij de fam. Wolters met de paplepel
is ingegoten. Dochter Annemieke en dochter Marria
doen ook niets liever dan met resp. PiiCk en Maar-
schalk in volle draf galopperen.
Het was deze zaterdag voor de afvaardiging uit Zieu-
went-Harreveld overigens bijzonder plezierig, want
ook in de lichte klasse werd een lid van deze ver-
eniging winnaar en wel J. Krabbenborg. Ook hij
kreeg een Empo-rijwiel aangeboden.

BEPAALD RISICO
Zoals bij vele takken van sport is ook aan het be-
oefenen van de ruitersport een bepaald risico ver-
bonden. Zo liep G. ter Huurne uit Haaksbergen een
hersenschudding op terwijl N. Knol uit Markelo zijn
been brak bij de laatste hindernis op het cross-ter-
rein.
Vandaar onze vraag aan de federatievertegenwoor-
diger de heer A. A. Ellens uit Borculo of het cross-
parcours niet te zwaar was. „Volstrekt niet. Het ge-
heel zat bijzonder goed in elkaar. Er waren vele
„eerlijke" hindernissen ingebouwd, d.w.z. hindernis-
sen die door paard en ruiter gemakkelijk zijn te
nemen.
Waar je bij een dergelijke samengestelde wedstrijd
wel mee hebt te maken zijn de zgn. „groene" paar-
den (paarden die nog niet zolang meelopen en daar-
door ervaring missen). Gelukkig heb ik kunnen kon-
stateren dat er in de lichte klasse veel ruiters waren
die er in dit opzicht een „rustige dag" van hebben
gemaakt. Gewoon om het paard een beetje wijzer
te maken," aldus de heer Ellens.
Wat hem wel behoorlijk dwars zat was het feit dat
er ruiters waren die zich hadden opgegeven voor de
lichte klasse, terwijl ze in de zware klasse thuis-

horen. Na afloop kwamen drie ruiters bij de heer
Ellens met de mededeling dat zij „in de fout" waren
gegaan. Voor hen liep deze ,,misstap" goed af. Niet
voor de ruiters die zwegen. Voor hen heeft de fe-
deratie nog een „aparte verrassing" in petto.
De rijvereniging De Graafschap kan op een zeer ge-
slaagd sportevenement terugzien, waaraan door bij-
na 300 ruiters werd deelgenomen. „Wel staan we
open voor kritiek, want van fouten kunnen we le-
ren," aldus sprak voorzitter J. A. Norde tijdens de
prijsuitreiking. Wethouder Bogchelman bracht de
vereniging dank voor het organiseren van deze rui-
tersportdag. „Vorden stond weer eens in het mid-
delpunt van de belangstelling," aldus de heer Bog-
chelman.

UITSLAGEN
ACHTKASTELEN MAR ATHON

De uitslagen van de zaterdag gehouden samenge-
stelde wedstrijden waren als volgt:
Dressuur /waar Ring I: 1. J. Ruiterkamp met Irma,
Twello, 136,5 pnt.;' 2. F. Krabibenborg met Roy,
Zieuwent-Harreveld, 121,5 pnt.; 3. H. Hofman met
Louis, Lochem, 118 pnt.
Ring II: 1. J. KI. Braskamp met Horido, Geesteren,
148 pnt.; 2. J. Wolters met Puck, Zieuwent-Harre-
veld, 147,5 pnt.; 3. W. Ruiterkamp met Leopold,
Twello, 141 pnt.

Vruggink. Gebrek aan tijd en de liefde voor tafel-
tennis hebben Vruggink doen besluiten zijn funktie
ter beschikking te stellen.

Voorzitter Scharrenebrg betreurde het vertrek van
de heer Vruggink zeer. „We verliezen een penning-
meester die met een kaars niet is te zoeken. Dankzij
zijn goed beheer hebben we dit jaar quitte kunnen
spelen," aldus de heer Scharrenberg.

Het bestuur heeft nogal wat problemen gehad met
het zoeiken naar een opvolger voor de heer Vrug-
gink. Dat uiteindelijk toch met een bekwame op-
volger in de persoon van de heer G. Bloemendaal
is gevonden bewees wel de reaküie uit de zaal. Voor-
zitter Scharrrenberg had de naam nog maar nauwe-
lijks gelanceerd of er klonk 'n spontaan applaus op.
Ook applaus voor de voorzitter zelf, die als aftre-
dend bestuurslid, bij acclamatie werd herkozen. Het
jaarverslag van secretaris J. Jansen was doorspekt
met vrolijke noten. „In een jaarverslag behoor je
natuurli jk alles te vermelden, maar toen ik mij de
problemen van het begin van dit jaar voor de geest
haalde, weigerde mijn pen te schrijven," aldus sprak
de heer Jansen onder grote hilariteit.

De secretaris stak een pluim op de hoed van de
pupdillencommissie. „Onvoorstelbaar welk een ber-
gen werk deze commissie verzet." Ook werd in het
jaarverslag het overlijden van de heer F. Smit her-
dacht. .,Frans Smit zal als een man met ware club-
liefde in onze herinnering blijven voortleven," al-
dus de heer Jansen.

Het laatste jaarverslag van penningmeester W.
Vruggink deed enkel maar blijde gezichten ont-
staan. Financieel is het Vorden het afgelopen jaar

Ring IU (licht): 1. P. Vos, Zieuwent-Harreveld, bij/onder naar den vle/.e gegaan. „Toch moeten we
130,5 pnt.; 2. A. Ebbers met Henriëtte, Beek, 130,5
pnt.; 3. C. de Graaf met Gipsy Lady, Zwolle, 140
pnt.
Idem Ring IV: 1. J. Krabbenborg met Kolonel,
Zieuwent-Harreveld, 140 pnt.; 2. J. H. A a f t i n k met
Patric, Holten, 140 pnt.; 3. mej. A. Dijkgraaf met
Hassan, Holten, 136,5 pnt.
Ring V: 1. mej. H. Toevank met Maykel, Ruurlo,
136 pnt.; 2. A. Jurrien Steen met Hyperion, Alme-
lo, 130,5 pnt.; 3. E. Bakhuis met Mireille, Geestenen,
128,5 pnt.
Rng VI: 1. G. Wiunderinik met Excellent, Vorden,
135,5 pnt.; 2. B. Schuurman uit Ruurlo, 135 pnt.;
3. H. Kuiper met Maurits, Holten, 133 pnt.
Ring VII: 1. A. Flierman uit Ruurlo, 141,5 pnt.; 2.
B. Wagenvoort met Mona, Vorden, 138 pnt.; 3. mej.
A. Brouwer uit Needc, 129 pnt.
Ring VIII: 1. C. de Vries uit Ermelo, 132 pnt.; 2.
J. Bronsvoort uit Haaksbergen, 132 pnt.; 3. H. J. te
Veldhuis met M a n j a n a , Geesteren, 130,5 pnt.
Winnaar van de cross in de zware klasse: J. Wolters
uit Harreveld in een tijd van 4 min. 44 sec. Bij de
lichte klasse behaalde mej. A. Brouwer uit Neede
de eerste plaats in 4 min. 43 sec.
Totaaluitslag samengestelde wedstrijden (/ware klas-
se): L J. Wolters, Harreveld, 358,90 pnt.; 2. J. KI.
Braskamp, Geesteren, |BË,25 pnt.; 3. J. Ruiterkamp,
Twello, 345,45 pnt.; Ki aibbenborg, I larreveld,

voorzichtig / i j n , wan t wanneer ik zo de jaarlijkse
kosten van verwarming, onderhoud gebouwen, af-
dracht c o n t r i b u t i e etc. bekijk dan betwijfel ik het
of Vorden het in 1976 allemaal zonder contributie-
verhoging kan redden," aldus de heer Vruggink, die
binnenkort nog eens door het bestuur in het zon-
netje zal worden gezet.

De feestavond zal worden gehouden op zaterdag 17
januar i . Er werd een feestcommissie benoemd die
één en ander zal regelen.

Voetbal
VORDEN SLIEP IN,
WAARNA Al FXAMJ
Geheel onverwachts^?*

337,50 pnt.; 5. W. Ruiiterkamp, Twello, 329,90
6. F. Geutinik, Groenlo, 321,55 pnt.
Lichte klasse: 1. J. Krabbenibong, Harreveld, 372,93
pnt.; 2. mej. H. Toevank, Ruuiio, 371,53 pnt.; 3.
P. Vos, Harreveld, 37
lo, 369,53 pnt.; 5. G.

evan

(1̂ ^Wt
pnt.; 4. A. Flierman, Ruur-1 leidde op da>t mom

underink, Vorden, 368,25 p. „binnen" te zijn. De

MELWS
VAN DE
KERKEN

GESPREKSKRINGEN VAN DE
RAAD VAN KERKEN
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg (waar-
in samenwerken de R.K. parochies, de Gereformeer-
de Kerk en de Hervormde Kerk) belegt een drietal
gespreksavonden in het kader van de assemblee van
de Wereldraad van Kerken te Nairobi (Afrika), eind
november begin december. Het thema is: „Christus
bevrijdt en verenigt".
De volgende gespreksavond is gepland op donder-
dag 9 oktober in een zaaltje van De Voorde, Kerk-
straat 15 (achter de kosterswoning van de Herv.
Kerk). Iedereen is er zeer welkom. Ook als u de eer-
ste avond niet meegemaakt hebt. De plaatselijke
pastores leiden het gesprek in.

AVONDDIENST IN DE HERVORMDE KERK
Met ingang van a.s. zondag 5 oktober vervalt de
vroegdienst in de Hervormde dorpskerk. In plaats
daarvan is er een AVONDDIENST op de eerste en
derde zondag van de maand.
De kerkgangers(sters) in de avonddienst worden
vriendelijk verzocht wat aaneengesloten bij elkaar
te willen plaats nemen rondom de kansel. Dat
„kerkt gezelliger", zingt vee beter en spreekt en
luistert ook gemaikkelijker. Overigens is het meren-
deel van de zitplaatsen vrij. Ja natuurl i jk. Toch dit
vriendelijke verzoek. (Zie de advertentie in dit blad).

NIEUWE START KINDERCANTORIJ
De Kindercantorij gaat nu weer beginnen en wel op
dinsdag 14 oktober iia schooltijd in De Voorde,
Kerkstraat 15. De nieuwe cantor-organist van de
Hervormde kerk, de heer Rudie van Straten, zal de
Kindercantorij leiden. Kinderen van circa 8 jaar en
ouder zijn er zeer welkom. Jongens en meisjes. We
geven dit bericht graag door aan de jeugd van Vor-
den en omgeving en ook aan de ouders. Het is goed
om samen te zingen !

1

Voor de 13e keer
Oostqelderlandrit
Naar schatting 175 motorrijders zullen zaterdag 4
oktober van star t gaan bij de Oost-Gelderlandrit.
Een betrouwibaariheidsrit meetellend voor het kam-
pioenschap van Nederland en in haar soort qua

deelname één van de grootste ritten in ons land.
De betrouwibaarheidsnit die voor de dertiende keer
wordt gehouden wordt ook nu weer georganiseerd
(we bedoelen hier het „uitzetten") door de Vorden-
se motorcluib De Graafsdhaprijders en Sport en
Vriendschap uit Lochem. Daarnaast bieden Hamac
uit Harfsen en Haimove uit Hengelo de helpende
hand bij het bemannen van de vele controleposten.
De gemeenten Lochem en Vorden hebben toestem-
ming gegeven voor het houden van deze rit. Deze
toestemming die in het verleden nogwel eens wat
voeten in de aarde had, is o.m. gegeven doordat de
organisatoren er steeds blijk van hebben gegeven
dat er ook na afloop van de rit nog „iets" dient te
gebeuren. Met andere woorden de zandwegen e.d.
worden altijd weer netjes in orde gemaakt.

DEEL ZESDAAGSE PLOEG AANWEZIG
Aan 'de rit van a.s. zaterdag zal o.a. worden deelge-
nomen door een flink aantal leden van het team
dat Nederland volgende week op het eiland Mann
gaat vertegenwoordigen bij de Internationale Zes-
daagse. Wij noemen u H. Jansen, Hellendoorn; Jap-
pie de Jong, Tijnje; Henk Poorte en Jan Tuihuis
uit Nijverdail; Jaap Lanting uit Klazinaveen; Joop
Staman, Nijverdal.
Behalve bromfietsen gaan van start motoren 50 cc;
junioren 51 t.ra. 125 cc; 126 tjn. 175 cc en junioren
boven de 175 cc. De start van de junioren vindt 's
morgens plaats bij de Wientjesvoort. Er dienen 3
ronden te wworden gereden van elk 43 kilometer.
O.m. zal het militair oefenterrein word-en aange-
daan en het cross^circuit van de Lochemse motor-
el ub.
Tijdens de rit zi jn verschillende „proeven" ingelast
die van de coureur beslist de nodige behendigheid
vereisen. Ook dit jaar zal weer terdege op de ge-
luidshinder worden gelet. Wat betreft de senioren
en de zijspannen (bij dit laatste onderdeel gaan 12
combinaties van start) deze dienen vier ronden van
elk 43 kilometer af te leggen. De route die de deel-
nemers moeten volgen is geheel gelegen ten zuiden
van de rijiksweg LochenvZutphen en ten noorden
van de rijksweg Vorden^Ruurlo. Het weds'rijdsecre-
t a r i a a t is gevestigd in café Schoenaker en is weer
zoals te doen gebruikelijk geheel in vertrouwde han-
den van de heer D. J. Rouwenhorst.

Afscheid en benoeming
bij v.v. Vorden
„Wanneer ik op de najaarsvergadering maar een
half gevulde kantine aantref dan wil dat zeggen dat
het aardig goed gaat binnen onze vereniging," al-
dus voorzitter F. Scharrenibeng tijdens zijn openings-
woord .
In tegenstelling tot voorgaande vergaderingen ver-
liep alles op rolletjes. Hoogtepunt van de avond
was het gedwongen afscheid van penningmeester W.

RIA SCOORDE
eeft Vorden /omlag in de

thuiswcds'rijd tegen Alexandria uit Apeldoorn een
2—3 nederlaag geleden. Een nederlaag die de geel-

'.arte.n overigens geheel aan zich/elf hebben te wij-
en, want met nog £^ minuten te spelen (Vorden

et 2—1) dacht de thuisclub
eldoorners profiteerden ech-

ter uitstekend van het in slaap vallen van de Vor-
dense defensie en scoorden in die periode tweemaal.
De thuisclub s t a r t t e deze middag zeer offensief. Er
was a.mper een minuu t gespeeld of de Alexandria
achterhoede leek te gaan wankelen bij aktiies van de
de/e middag bij/onder goed spelende A.ndre te Veld-
hu i s . Het gebeurde echter niet, waarna de Apel-
doorners een snel spelletje op de grasmat legden.
In de tiende minuut moesten bij Vorden achtereen-
volgens Stokkink en Ernst te Veldhuis de bal uit de
lege doelman d. halen, nadat doelman Meyer reeds
in verslagen positie lag. Na een kwartier spelen
werd rechtsachter Eggink uitgespeeld, waarna links-
buiten Paalman via de voeten van Wentink scoorde:
0—1. Alexandria bleef doorgaan en had in die pe-
riode het beste van het spel.

Dat duurde tot plm. 12 minuten voor de rust. Een
prachtige .aanval waarbi j zes Vorden-spelers werden
betrokken, deed de bal bij Geert Heersink beland-
den, die met een magnif ieke schuiver via de binnen-
kant van de paal scoorde 1—1. De rollen werden
toen omgedraaid en trok Vorden fel ten aanval.
Dit offensief werd na de rust voortgezet. In de vijf-
de minuut schoof Nijenhuis de bal naar Andre te
Veldhuis. De/e omspeelde twree tegenstanders en
scoorde behendig 2—1. Toen hierna aanvoerder H.
de Graaf bij Alexandria geblesseerd het veld moest
verlaten (de/e De Graaf speelde in het centrum van
de defensie een uitstekende partij) leek niets meer
een Vorden-overwinning in de weg te staan.

Het tegendeel bleek het geval. Alexandria wenste
zich niet bij -een nederlaag neer te leggen. Toen een
kwartier na rust Sangers zich op rechts vrijliep,
waarna G. van Ernst de gelijkmaker kon scoren,
waarbij de gehele Vordense achterhoede stond te
k i j k e n hoe hij deze goal maakte, moest dit voor de
thuisclub toch een ernstige waarschuwing inhouden.
Natuurlijk had Vorden pech dat Stegeman even la-
ter de paal raakte.

Tien minuten voor t i j d kreeg Alexandria, bij één
van de schaarse u i t v a l l e n (de ploeg was op dat mo-
ment al dik tevreden met een gelijkspel) op rechts
een corner. In het strafschopgebied hadden de spe-
lers via n V orden en Alexamlria meer aandacht voor
elkaar dan \ oor de bal. Routinier Paa lman zag z i j n
slim genomen hoekschop ineens buiten het bereik
van de verkeerd opgestelde doelman Meyer in het
doel belanden: 2—3. Een eindstand die niet onver-
diend mag worden genoemd, al was de nederlaag
voor de thu isc lub beslist onnodig.

RATTI l VERLOOR
Opnieuw heeft R a t t i ' s eerste (afd. zondag) twee
kostbare puntjes laten liggen. Ditmaal in Kilder,
waar de thuisclub een forse 6—3 zege op dg groen-
witten behaalde.
Het begin was hoopvol voor de Rattianen, daar een
kort o f fens ie f na v i j f m inu ten resulteerde in een
f r a a i doe lpun t v.an Overbeek: 0—1. De bal was nau-
welijks weer uit of aan de andere kant moest doel-
man Joh. Huitink „vissen", een keiharde bal van

Hartjes bleek 'te machtig voor hem, zodat de stand
gelijk werd: 1 — 1. Kilder had meer pijlen op haar
boog en wist nu de leiding te nemen damk zij een
voltreffer van Van Hal: 2—1. Dit zinde Ratti in het
geheel niet en men trok opruieuw ten aanval. Het
resultaat wias navenant, want G. Huitink en W. Nij-
enhuis wisten twee treffers te plaatsen, zodat de rust
met een 2—3 voorsprong voor Ratti inging.
In de tweede helft werd Ratti vaaik in het defensief
gedrongen en moest het initiatief aan de gasten la-
ten. Geurts (lx) en Overgoor (2x) en Kremer (lx)
zorgden ervoor dat de punten in Kilder bleven, de

imlstand werd 6—3.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGRAMMA

De uitslagen z i j n ( /a terdag) Helios 2-Ratti 4 3—1;
(zondag) Kilder-Ratti l 6-3; Vorden-Alexandria
2—3; Longa 3-Vorden 2 3-2; Zutphania 4-Vorden 3
0-2; Vorden I-A/C \ 1-3; Vorden 6-Socii 3 0-22;
Vorden a l - K e r b . P>oys al I—0.

Het p i o g i a m i i n a voor a.s. zondag is: Wesepe-Vor-
den; Vorden 2-Zelhem 2; Vorden 3-Hercules 2;
Voorst 4-Vorden 4; Sp. Doesburg 5-Vorden 5; Eerb.
P.oys r>-\ 'oiden (i; (afd. /aterdag): Oklenkotte-Ratti
1; Wilp 2-Ratti 2; Voorst 2-Ratti 3; Ratti 4-CJV-
ers 5.

Waterpolo
NEDERLAAG POLOERS
De heren 2 van Vorden hebben zaterdagavond voor
de competitie gespeeld tegen ZEW l uit Ermelo.
Het Vordense team. waar in vele jeugdige spelers
waren opgenomen kwam .duidelijk over alle linies
routine te kort. Na een 1—4 achterstand bij de rust,
liep Ermelo in de tweede hel£t uit tot 1—10.

Paardesport
RUITERSUCCES
Samengestelde wedstrijd voor pony's te Ruurlo op
zondag 28 september. Uitslag: midden-zwaar: 12e
René Ernsit met Karomi: lichte klasse: 14e Je a nette
Klein Haneveld niet Polaris, 16e Wim Lenselink
met Salv ius , 17c K l l i e Kuipers met Prescord-Richard,
18e René Ernst met Carolien.
Tevens behaalden [eanette Klein Haneveld en K l l i r
Kuipers een 2e p l a a t s in de dressuur resp. in Ring
8/9.

• • •

Daor heb ik mien toch effen heilig emaakt. Iets wat
mien niet makkeluik aoverkutmp. „Heilig wodden is
dom. I'j mot proberen te begriepen!" zeg ik vake
tegen anderen. En nou zol ik toch zelf. . .
Ut was feiteluk een samenloop van umstandigheden.
Ik hadde die dag een olde kennis op ezoch, die hak
lange tied neet ezien. Hie was op zien stuksken
land dat e nog anehollen had en waor hie veur zich-
zelf en de hele familie gruunten verbouwt. In de
weide naost ut land leep een pony en die kwam
nieuwsgierig bi'j ons kieken.

Ik zegge: „Wat een mooi dier" en wol um in de
nekke kloppen. „Dat model en die afteikeningl"
„Holt ow vingers veur ow," zeg mien kennis. „Ut is
een bietert. En komt maor neet aover d'n draad.
Hie is ok hups los in de aChterbene. Veur a'j ut wet
hei'j een klap te paikkenl"
Toen was veur mien de moojigheid d'r af. „Wat
doen ze noe met zo'n peerd," zeg ikke, „dat is d'r
éne veur de vilder!"
„Den hebt ze zuuver veur de fokkerij e. Hie is bi'j
d'n heng ewes en daor bun*, papieren bi'j! Ut liefste
zollen ze d'r een keer een hengs van goedekeurd
kriegen. Daor gokt ze wel op, want ut is net zo a'j
zekt, een verduveld mooi dinkl"
Ik zegge: „Dat mos d'r ok nog bi'j kommen, um
van zo'n loeder een hengs an te hollen. At dan
straks die vullens op de grootmoeder liekt bunt de
klanten mooi bekoch!"

Maor ja, wat mo'j daor wieter van zeggen. Fokkers-
zaken bunt ok zaken. En an zakendoen kump slim-
migheid te passé. En dat is eur wel an vertrouwt.
Net doene of ze een algemeen nut veurstaot. Zich
baas maken aover ut hengsten anhollen. Ut deg-
geld geleideluk opdraeien, met één oge naor de
klant knipeugen en um met d'n andr'n in de potte-
moné loem. Dat hoeft geen mense mooi te vinnen,
maor ut is te begriepen. Alleene wonder dat de boe-
ren daor nooit wat van ezeg hebt. Ander heur i'j ze
toch wel at ze eur an de centen komt
's Aovends leazen ik de krante deur. Daor ston un
stuksken in aover een vakantieganger. Die had zich
veur de verandering een peerd met een huufkarre
a n eschaft en daor trok e d'n Achterhoek met rond.
,,Dat mossen ze meer doen, dacht ik zo. Daor zit toe-
komst in. En disse streek mos zich daor meer op in-
stellen!"

En toen kwam ut. Een kearel van ut stamboek had
um an dat peerd eholpen. Die man had um an-
eraon: ,,A'j een peerd zuukt waart ow dan veur on-
bakende ikoopliuu. Komt maor bi'j ons!" En toen vu-
len ik mien meténe miieterig wodden. Ik mos an
dat valse kreng in de weide denken. A'j onder ge-
tuuge een peerd koopt is daor verhaal op, maor ut
stamboek steet nargens veur in. Al betaal ik ok ut
hoogste dekgeld of koopt ut duurste premiepeerd,
d'r is veur gien cent garantie bi'j. En waor of zo'n
man dan ut lef v a n d a n haalt de kooluu verdacht te
maken en openlijk te zeggen: l,Waart ow veur dat
volk, komt maor bi 'n ons!", dat was iets wa'k niet
begrippen k o n . . .

den Oom

(Dit stuksken was nog effen blieven Liggen).



Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons zoontje
en broertje

PATRICK

Gerrit en Hermien
Dekker s-Roeterdink
Sandra

Vorden, l oktober 1975
Storm van 's-Gravesande-
straat 11

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos die
ons 50-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, zeggen
wij u allen heel hartelijk
dank.

G. Dijkman
H. J. Dijkman-

Me enink

Vorden, oktober 1975
De Steege 4

Jong echtpaar zoekt zo
spoedig mogelijk huis of
deel van huis te huur in
Vorden of omgeving.
Brieven aan M. van Ho-
ren, Valeriuslaan 9
Dieren

Te koop: g.o.h. Zundapp
Super .GTS b.j. 1974.
D. Vlogman, Nieuwstad
14, telefoon 1321

Echtpaar van middelbare
leeftijd vraagt te huur
voor onbepaalde tijd in
rustige omgeving: woning
met min. 2 slp.kamers,
onverschillig waar. Brie-
ven onder nr. 30-1 buro
van dit blad

VERLOREN: zwarte pa-
raplu met bruin-gele
knop (aandenken), tussen
Dijkerman en Dekker.
Telefoon 05752-1659

Te koop: 2 prima raam-
kozijnen 223 x 160 cm en
stortkar voor traktor.
H. J. Rietveld, Hoeken-
daaïseweg l, Hackfort

Meisje van 16 zoekt werk
voor de zaterdag.
Liesbeth Weenk, Bran-
denborchweg 2, Vorden

Weggelopen: bastaard-
herder, geel-zwart, roep-
naam Max in de omgev.
Medlcr. Gaarne event. in-
licht, tel. 05752-6868

Te koon: hangkast met
spiegeldeur.
Gevraagd: hoge druktank
voor wateroompinstalla-
tie plm. 750 liter.
H. J. Stokkink, Lochem-
seweg 22a, Warnsveld,
telefoon 05751-387

Te koop: een beste dek-
rijpe NL biggenboek zeug
met 15 index, moeder
ster-zeug; 3 NT, biggen-
boek zeueies 10 weken
oud, moeder B-f zeue;
met gezondheidscertifi-
kaat. G. Lebbink, Eiken-
laan 27, Vorden, tel. 6739

Maandag 6 okt. begint
dp vprlconn weer van de
STAATCIOTFHI
Afhalen ÏTTTSUTTTEND
's-mrveons tnseon 9 — 13.30
uur Tn^ien r?if onmogelijk
><v rlnn 's-avonrls tussen
5 — 7 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1849
Showroom: Burg\ Galléestr.

Getrouwd:
M. H. SLINGENBERG
en
CHRISTIANE ARRIëNS

VGravenhage, 27 september 1975

Op 25 september ging geheel onverwachts op
74-jarige leeftijd van ons heen, mijn dierbare
man, onze lieve vader, schoonvader en opa

HENDRIKUS JOHANNES
PHILIPUS KOOIJ

echtgenoot van J. J. Abbink
weduwnaar van G. Koster

Geboren op 13 januari 1901 te
Stad Vollenhove

Vorden: J. J. Kooij-Abbink
Dordrecht: M. E. Kooij

E. J. Kooij-Le Feber
Berg en,Dal: E. J. Kooij

H. H. Kooij-De Vree
Nijmegen: H. E. Schippers-Kooij

G. Schippers
Goor: G. W. Harmsen

J. M. M. Harmsen-Wijers
Zutphen: B. Hoogkamp

C. G. Hoogkamp-Wijers
en kleinkinderen

Vorden, 26 september 1975
Het Hoge 68

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 30
september op de Begraafplaats „Rustoord".
Postweg te Nijmegen.

ananasfartelet
gev. speculaas

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

PRACHT AANBIEDING

SEAHORSE
BADDOEKEN
normaal 12,75

nu f 7,50

H. LUTH
Nkuwstad Vorden

Onze z.g.a.n huurfietsen
worden nu na het seizoen
weer VERKOCHT!

MERKFIETSEN
voor een billijke prijs

Zie ook onze enorme sortering
nieuwe fietsen in de merken:

Empo - Gazelle - Batavus -
Sparta en Peugeot

Tweewielercentrum
KUYPERS

Dorpsstraat 12 - Vorden - Tel. 1393

SUBSIDIE SUBSIDIE
OP ISOLERENDE

BEGLAZING
* Bezuiniging op energie

* Geen beslagen ruiten

* Vergroting van wooncomfort

* Geluiddempend

* 10 jaar garantie

* Subsidie bedraagt 1 /3 der kosten

Vraag vrijblijvend inlichtingen en prijsopgave.
Tevens regelen wij de aanvraag voor u.

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 1523

„speciaal

ACRYL

KINDERPULL'S
8 MODEKLEUREN

maten 116
tot en met 140

maten 152
tot en met 176

leHt' el en mede
/chcoIcJermcin

MIDDEN-WINING

En de inrichting? Hyper modern voor het grote
riante wonen. Of in verfijnd klassiek met gevoel

voor romantiek en huiselijke sfeer.
Kies maar,naar eigen eisen en inzichten.

•̂•t. Goed advies is onze specialiteit.
En wij maken van uw woning een huis

V Jf met persoonlijkheid en karakter.
inter-style

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

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

Vrijdag 3 oktober a.s zijn wij

vanaf 12 uur
gesloten

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
InsuliiKlelaan 5 - Vorden - Telefoon 05752-1567

Wij ontvangen
HOLLANDSE EN
AMERIKAANSE EIKELS
op woensdag 8 oktober vanaf
13.00 uur.

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 61. Hengelo Gld.

BEST BROOD
dat brood wat u haalt bij

SCHURINK
heerlijk van smaak en veel variatie.

Neem proef met onze echte

Bakkersspeculaas
Alles wordt gebakken door Van Asselt, dus kwaliteit

A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 26 - Vorden - Telefoon 1877

Vest met
Engels aksent

. s» *--•*

ZOJUIST ONTVANGEN

LEREN BOOTS
met crêpe-zool
voor een verrassende prijs

30/35

36/39
ï

Natuurlijk bij

WULLINK

34,95

37,95

Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Sportief '*
doorrits vest.
Wol/Acry!
met 'n fantasie
dessin. Apart af-
gewerkt met door-
gestikt suède.
f119,-

Fortex koïlektie -
'n wereld in mode

MODECENTRUM

| VORDEN-TEL 105752) 1381

Maak hef u gemakkelijk,
alle GELDZAKEN aan

één adres
Ook voor

SPAARGIRO
NUTS-
SPAARBANK
Dorpsstraat 15

Is de laagste
prijs in tapijt

altijd de beste?
Vergeet het maar
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop.
Loop daarom even bij ons
binnen. Wij adviseren u graag
met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.

Wim Polman b.v.
VORDEN, Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332



Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

IKEURSIAGER
// goeie slager

Donderdag:

Verse worst

Rundergehakt

Riblappen

Roulettes

woensdag: GèhakWag

schouder
500 gram

500 gram

mager
500 gram

500 gram

p. stuk 400 gram

500 gram

1000 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

TONGEWORST
150 gram

ROLPENS
100 gram

PALINGWORST
150 gram

GEKOOKTE HAM
150 gram

Wiener
Maandag en
dinsdag: 3 stuks 398

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman.
BROOD. Wordt gesneden waar u bi] bent!

SOORTEN

VAN ONZE BANKETBAKKER
Chipolatastam „„„ 3 6i voor

2 st. dik speculaas„„ „„„,
318
180

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Sinaasappels

Spruiten

Harde tomaten

Bananen

net a ca. 2 kilo

bikkelharde kilo

kilo

CHIQUITA kilo

Hierbij kleurplaat voor de kleintjes met grandioze prijzen

HutspA
Maandag en dinsdag:

Harde uien

500 gram gesneden

\y2 kilo
NU SLECHTS

ZIE ONZE BL EN-STAND
Nasi/bami goreng
COEN VISSER
1/1 liter van 294 voor

ENKHUIZER MERGPIJPJES
2 smaken - per pak van 146 voor

VIVO REPEN CHOCOLADE
a 6 stuks 4 smaken van 145 voor

EXTRA GEV. GROENTESOEP
UNOX 1/1 liter van 235 voor

LUX TOILETZEEP A3
van 235 voor

Biotex blauw
KOFFER
normale prijs 10,85 - bij ons

FRIESE VLAG HALVAMEL
1/1 liter van 242 voor

PAGE TISSUE TOIETPAPIER
a 4 rollen van312 voor

PEDRO DE RA VELA SHERRY
van 495 voor

APPELSIENTJE
per pak van 1 iter van 169 voor

4 OKTOBER:

WERELDDIERENDAG
Om dit te vieren hebben wij voor uw

trouwe huisgenoot een paar extra

voordelige aanbiedingen

KITEKAT VLEES/VIS
van 229 - onze prijs

FLORA HAPKLARE BROK
van 132 - onze prijs

CATTY HAPLARE BROK
van 132 - onze prijs

PURINA KATMENU
450 gram van 198 - onze prijs

BONZO DINER
1650 gram van 503 - onze prijs

SLUIS ZANGZAAD
400 gram van 149 - onze prijs

1/1 liter
van 98 voor

GOUDAPPELTJE
per pak van 1 liter van 169 voor

LASSIE TOYERRIJST
400 gram normale prijs 161 -bijons

Raak cola
1/1 liter
van 115 voor

DELFT KLEUTERTAAI
500 gram nu slechts

VIVO ZOUTE PINDA'S
400 gram van 198 nu voor slechts

MAXI LIMONADE
2 literfles nu voor

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 4 oktober a.s.

Lux afwas NIEUWE FORMULE
400 gram normale prijs 205 - onze prijs
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KINDERZEGEL-AKTIE

Kinderen, die zich door de schooldeur naar buiten
wringen en naar alle kanten wegrennen: u kent het
beeld en het bijpassende geluid waarschijnlijk wel.
De school gaat uit, de ene dag onrustiger dan de
andere. Dat ligt aan het weer, volgens velen. Of
aan de meester volgens anderen.
Wanneer op woensdag l oktober de kinderen in
het hele land na schooltijd (dus om een uur of
twaalf) naar alle kanten wegrennen, dan ligt dat
niet aan het weer. Wel aan de meester, een beetje,
omdat die zijn medewerking gegeven heeft aan de
eiigenilijlke oorzaak: de kinderpostzegelaktae!
Vooral huisvrouwen weten wat je daarbij te doen
staat: bij de eerste die aanbelt bestellen en een deur-
zegel opplakken, anders blijf je naar de bel lopen.
En je weet bij voorbaat da je ook nog zu'k bezwij-
ken voor je zoontje, zijn vriendje, je buurmeisje en
je nicht. Wat hindert het ook? Zo stelt immers een
verstandige huisvrouw jaarlijks de voorraad kaar-
ten en postzegels samen, die vanuit haar gezin in
de loop van een jaar weer weggestuurd worden.
Is het soms niet makkelijk een passende kaart met
postzegel bij de hand te hebben, als je zondag op
de verjaardagskalender ziet dat Fien maandag jarig
is? En brengen we als Nederlandei's niet jaarlijks,
bijna ongemerkt, een fantastisch bedrag bij elkaar
voor onze kinderen' Vorig jaar ruim 7 miljoen gul-
den!
Daarmee krijgt allerlei werfk dat gericht is op het
helpen van die kinderen, jonge en oudere, unieke
kansen. Om dingen te verwezenlijken, die voor hen

van het grootste belang zijn, maar die niet vanuit
de normale inkomsten bekostigd kunnen wonden.
Of het nu om een kinderboerderij in een woonge-
meenschap voor gehandicapte kinderen gaat, om 'n
dagtehuis of om een adviesbureau voor ouders en
jongeren (voorzieningen van waaruit ouders en kin-
deren, die problemen ondervinden, geholpen kun-
nen wonden), of om een kleurig kindercircus in een
sombere woonwijk.
Kinderpostzegelgeld is de startmotor van veel voor-
zieningen, waardoor ons land leefbaar blijft voor
kinderen.

Trouwens, ook buiten Nederland wordt kinderpost-
zegel besteed. Bijvoorbeeld voor dringend nodige
medische apparatuur voor een tehuis voor lichame-
lijk gehandicapte kinderen in Ghandimandir (In-
dia), een onderdak erbij voor 370 sociaal gehandi-
capte kinderen in Bogor (Indonesië), de opzet van
een boerderij t.b.v. grote en kleine kinderen in Reg-
gio de Calaibria (Italia), zodat ze zich voor een flink
stuk zélf kunnen helpen en geld voor een school
voor dove kinderen in Khartoiim (Sudan) voor het
kopen van allerlei apparatuur, waarmee hun lotge-
noot] es in Nederland al jarenlang afdoende worden
geholpen, enz. enz.
Dat het allemaal mogelijk werd, is in belangrijke
mate te danken aan de jaarlijkse aktie van de
schoolkinderen, die tot op heden zo'n 60 procent
van de totaalopibrenigst scoorden.
Dus als ze bellen ., . bestellen!

Dammen
GOEDE RESULTATEN
VORDENSE DAMMERS
Het eerste tiental van de Vordense damcluib DCV
behaalde in d*e comipetitiewedstrijd tegen DCH uit
Hengelo een 5—15 overwinning. De individuele uit-
slagen waren: B. Harkink-H. GrotenJhuis 0—2; B.
Vrochten-S. Wiensma 0—2; J. Vissers-G. Dimmendaal
1 — 1; B. DijikmamH. Klein Kranenbang 0—2; H. Lui-
mes-B. Nijenihuis 0—2; W. Eikelenikamp-W. Heu-
vinik 0-2; F. Mullink-G. Wassinik 1—1; A. Hoebink-
A. Wassink 1—1; T. G. van Manen-J. Ouikes 1—1;
H. Offenbang-J. Hoenink 2-0.
Het tweede team kwam thuis niet verder dan een
10—10 gölijikspel tegen het eerste tiental van LDC
uit Lichte nvoor de. Hier waren de uitslagen: J. Hoe-
nink-A. Penterman 0—2; H. Wansinik-H. Bruine-
woud 2-0; H. W. Esselink-J. Penterman 0-2; H.
Scheffer-G. Jacobs 1-1; J. Masseliruk-H. Pillen 2-0;
J. J. van Dijik-A. Jacobs 2^0; A. Wentink-J. Devil-
les 0-2; G. ter Beest-J. Lagesdhaar 1—1. Borden 9
en 10 reglementair remise.

G. PRINSEN UIT DOETINCHEM
KAMPIOEN (ASPIRANTEN)
In het Jeugdcentrum te Vorden werden zaterdag-
middag de laatste 2 rondes gespeeld om het persoon-
lijk damkampioensohap (aspiranten) van district
Oost. De uitslagen in groep A waren: H. Graas-
kamip-E. Brouwer 2—0; H. KI. Brinike-G. Prinsen
0-2; G. Pninsen.H. Graaskamp 2-0; H. KI. Brdnke-
E. Brouwer 2-0.
Kampioen werd G. Prinsen (DVD Doetinchem) met
6 punten uit 3 wedstrijden; 2. H. Graaskamp (DCV)
3-4; 3. H. KI. Bninke (DCV) 3-2; 4. E. Brouwer
(Dios) 3—0. Deze vier spelers zullen worden afge-
vaardigd naar het kampioenschap van Gelderland.
In groep B waren de uitslagen: G. Gosselink-E.
Maaklerinlk 2-0; M. v. Oel-F. Wiielakker 1-1; F.
Wielaikker-G. Gosselink 2-0; M. v. Oel-E. Maalde-
rink 2-0. Eindstand: 1/2. F. Wielakker (DCR) en
M. v. Oei (DCV) 3—5; (zaterdag spelen deze spelers
een beslissingswedstrijd om uit te maken wie als
vijfde speler naar het Gelders kampioenschap wordt
afgevaardigd); 3. G. Gosselink (DCV) 3-2; E. Maal-
derink (DCH) 3-0.
Bij de jeugd gaven de spelers elkaar geen duim-
breed toe en zal a.s. zaterdag de beslissing moeten
vallen wie als kampioen uit de bus gaat komen. De
uitslagen van zaterdag waren: G. Visschers-A. v.
Dinumipt 2—0; T. Harmsma^H. Ruessink 1—1; F.
Ho£nten-,B. Gerritsen 1—1; T. Harmsma-F. Hofman
2—0; H. Ruessink-G. Visschers 2—0. Momenteel heb-
ben Harmsma en Ruessinlk de leiding met elk 4
punten; 3/4. B. Gerritsen en F. Hofman 3 pnt.; 5/6.
A. v. Drumipt en G. Visschers 2 prut.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de Vorden-
se daancluib DCV werden de volgende wedstrijden

gespeeld: G. Gosselinlk-J. ^woort 0—2; P. Steen-
breker-M. van Oei 2—0; H.^piipper-'H. Graaskamp
0—2; E. Postma-R. Bargeman 2—0; H. Brinkerink-
A. Berends 0-2; A. Abbink-H. Teerink 0-2; C. van
Oel-R. Bargeman 0-2; Van Oel-E. Postma 0-2; A.
Berends-R. Bangeman 2—0; E. Postma-A. Berends
1—1; H. Vreeman-R. Brui u^ a 0—2; E. Brummel-
man-N. de Klerk 0—2; G.i^Pemelinik-E. Bruinsma
0-2; C. Ridder-B. Hiddink 2-0; G. Brummelman-
T. Gille 2-0; B. Hiddink-T. van Snellenberg 0-2;
G. Memelinik-R. Bruinsma 2—0; E. Bruinsma-C. Rid-
der 0—2; H. Vreeman-E. Bruinsma 0—2; R. Bruins-
ma-B. Hiddink 2—0; E. Brummelman-G. Memelink
0-2.

Touwtrekken

Na de zeer geslaagde Wereldkampioenschappen
Touwtrekken in Doetinchem kregen vele Neder-
landse touiwtretkverenigingen uitnodigingen om deel
te nemen aan buitenlandse toernooien. In Hiddes-
heim bij Heidelbeng werd dezer dagen door de

Westdiiiitse Touw trek Bond een groot touwtrekfes-
tijn georganiseerd, w.aaraan behalve door Westduit-
sc en /wits-erse ploegen ook werd deelgenomen door
Nederlandse achttakn. K i h e r » e n (2 teams), Vorden
(2 teams), Bekveld en Hem e reisden per bus of per
auto naar Hiddesheim.
In het sportcentrum aldaar organiseerde de plaatse-
lijke Duiitse club Neckarberigstrasse een internatio-
naal toernooi voor üea.ms uit de 640 en 720 kg klas-
se. In de lichtgewichtklasse (640 kg) waren twee
poules, waanbij de drie hoogstgeklasseerden telkens
overgingen naar de fimile. Hierin zaten behalve een
Zwitserse en Duitse ploeg vier Nederlandse clubs.
Eibergeu l won de hoofdprijs in de 640 kg, gevolgd
door Vorden en Bekveld. Vierde werd Heure, zodat
het Nederlandse succes wel compleet was. 5e Nec-
karbergstrasse, 6e Zwitserland.
Noordijk behaalde in de 640 kg klasse een achtste
en dertiende plaats. In de 720 kg klasse, waarin vier
teams deelnamen eindigde Vorden als laatste. Er
was een grote publieke belangstelling. De winnaars
ontvingen ter herinnering fraaie prijzen met in-
scripties. De voorzitter van de Duitse Bond Her-
mann Hirsch sprak 'n openings- en dankwoord voor
de geslaagde en sportieve wedstrijden.
De hoofdbestuursleden van de Nederlandse Touw-
trek Bond, de heren B. Olmirtkhof uit Neede en
Meulenikamp uit Noordijk waren vol lof over de
uitstekende accommodatie, de gastvrijheid en orga-
nisatie. Op hun verzoek zullen de Duitse touwtrek-
vrieniden volgend jaar een tegenbezoek aan Neder-
land brengen.

Volleybal
In de Zutphense Hanzehal is een voorlopig begin
gemaakt met de nieuwe volleybalcompetitie, terwijl
inmiddels ook Deventer en Twello in aktie kwa-
men. In de belangrijkste afdelingen, de promotie-
klassen, ging vooral het Zutphense Wilhelmina fors
van start en veroverde in drie wedstrijden de volle
winst. Bij de damespromotie toonde het andere Zut-
phense team Hansa l een sterk team te hebben en
won van het tweede. In dames l kring Zutphen
duelleerden WIK l en Dash 2 en ging het Vordense
reserveteam met een 1—2 winst weer huiswaarts.

Promotieklasse heren:
Bruvoc l had in de eerste wedstrijd tegen Wilhel-
mina weinig in te brengen: 0—3. Het eerste van
WIK (Steenderen) moest alle zeilen bijzetten tegen
DVC; zowel de Dierense heren als WIK. besloten tot
een puntenverdeling: 2—2. Hansa 2 behaalde een
mooie 3—1 zege op Valto l (Eefde). In Deventer
speelde Wilhelmina weer op winst tegen Boeme-
rang 1: 0—3 en moest Bî ÉÉ[ het hoofd buigen voor
Isala's derde: 3—0. DVC l T^am niet opdagen tegen
Isala 2. ABS startte weinig hoopvol en verloor van
Wilhelmina: 0—3. Hansa 2 was Stokvissen l te sterk
af: 1—3, terwijl Isala 2 succes had in Oilst tegen
Boemerang: 3—0.

Promotieklasse dames:
Wilhelmina schoot succesvol uit het startblok en
gaf clubgenoten Wilhelmina 2 een lesje: 3—0. Hansa
deed het zelfde tegen Hansa 2: 3—0, Bruvoc kon
tegen SVS 3 niet tot winst komen: 1—3. Datzelfde
SVS verloor evenwel van Isala 2: 0-3. SVS 2 haalde
flink uit tegen Hansa 1: 3-^0, Salvo l was op dreef
tegen Bruvoc 1: 3—1, maar tegen SVS 2 smaakten de
Bruinmense dames het zoet der overwinning: 0—3.
Wilp I-Salvo l wend 3-1.
Heren eerste klasse Zutphen: WIK 2-Dash l 3-0;
Hansa S^Hansa 5 2—1; Voorst 1-Bruvoc 2 1-2; Wil-
helmina 2-Wilhelmina 3 2—1; Hansa 4-Hansa 6 2—1.
Dames eerste klasse Zuitpheen: Valto 1-Harfsen l
0-3; DVC 1-Hansa 3 3-0; WIK 1-Dash 2 1-2; Wil-
helmina 3-Wiilhelmina 4 3—0; Bruvoc 2-DVO l 1-2.
Dames tweede klasse Zutphen: Hansa 5-Wilhelmina
6 3-0.
Heeren tweede klasse Zutphen: Dash 2-DVC 2 3-0.

FIETS VOOR RECREATIE
STEEDS BELANGRIJKER

Dat de fiets bij de recreatie in Nederland een steeds
belangrijker rol gaat spelen, wordt ondermeer weer
eens bewzen door het zojuist gepubliceerde rapport
Veriblijfsrecreatie ZuidwestHDrenthe van de Provin-
ciale Planologische Dienst van Drenthe, waarin de
uitkomsten zijn vastgelegd van een onderzoek naar
de kenmerken en drijfveren van verblijfsrecreanten.
Hieruit blijkt dat 26,3% van de ondervraagden bij
het maken van dagtrips gebruik maken van de fiets,
terwijl de combinatie auto en fiets goed is voor
6,2%. Dat wil dus zeggen dat in 32,5% van de ge-
vallen de fiets een grote rol speelt in het bereiken
van dagtnipdoelen in en buiten Zuidwest-Drenthe.
Dat er in Drenthe — met een werkelijk voorbeeldig
net van goed onderhouden fietspaden — heel wat
recreatief gefiietst wondt in de vakantie bleek ook
uit de antwoorden op de vraag inzake aktiviteiten
buiten de camping. In 49,8% der gevallen bleek het
recreatieve fietsen als dagelijkse aktivkeiit te wor-
den verricht. Bepaald opmerkelijk is dat de leef-
tijdscategorie van 18—25 jaar hierbij een fietsaktiva-
teitspercentage van 64% scoorde, terwijl tot nu toe
uit iets oudere onderzoekingen bleek dat dit een
van de „slechtste" leeftijdsgroepen is vovor het fiets-
gebnuuik. Het provincaal bestuur van Drenthe on-
derschrijft het belang van het recreatieve fietsen vol-
ledig en streeft er reeds vete jaren na om de mo-
gelijkheden hiertoe door de aanleg van fietspaden
en betere ontsluiting van landschappelijk aantrek-
kelijke gebieden uit te breiden. Het is niet voor
nietst dat Drenthe Nederlands fietsprovincie bij uit-
stek wordt genoemd en wat de fiietsvooraieniugen
betreft een voorbeeld voor de andere provincies —
en zoals gebleken is ook van andere landen — is.

AKTUELE INFORMATIE UIT
BINNEN- EN BUITENLAND

FIETSEN IN HOLLANDS GROENE HART
Enkele maanden geleden is de stichting: fiets! in
Amsterdam begonnen met de uitgave van een serie
geïllustreerde boekjes niet fietsrondritten in ver-
schillende gebieden van Nederland. Als nieuw deel-
tje in deze serie verscheen zojuist Fietsen in Hol-
lands Groene Hart met elf toeristische fietsrondrit-
ten vanuit, door en langs ondermeer Alphen a.d.
Rijn, Gouda, Woerden, Oudewater, IJsselstein,
Schoonhoven, Leiden en Zoetermeer. Bij elke route
is een routekaartje met toeristische informatie en
foto's. Genoemd boekje kan door overmaiking van
ƒ5,50 onder vermelding van bestelcode HGH op
postiginorekeniing nr. 234567 bij de stichting: fiets!
in Amsterdam worden aangevraagd. Zeer binnen-
kort verschijnen in deze serie ook de deeltjes Fiet-
sen in Rotterdam en omgeving en Fietsen in Den
Haag en omgeving, met elk elf fietsrondritten in en
rrond de genoemde steden.

FIETSERS WILLEN GRATIS STALLEN
Benendien de Ridder uit Utrecht heeft aan het ge-
meentebestuur van haar woonplaats een brief ge-
stuurd om aan te dringen op het plaatsen van extra
fietsenrekken en -klemmen bij de ingangen en uit-
gangen van het Centraal Stations, zodat er meer
fietsen dan nu geplaatst kunnen worden. Zij vindt
het verbazinigwekkend „dat er zo weinig akkornmo-
datie is, juist nu alom het gebruik van de fiets ge-
propageerd wordt, ook in combinatie met het open-
baar vervoer. Hierdoor wordt men welhaast ver-
plicht gebruik te maken van de niet kosteloze fiet-
senstalling aan het Stationsplein."
Fietsenbewaarder W. Sluizeman is het met deze
vraag naar gratis stalling niet eens. Hij heeft in zijn
stalling aan het Stationsplein ruimte voor 2400 fiet-

sen en hij lieeft maar zo'n dikke zevenhonderd vaste
klanten en ziet dan ook met lede ogen de dagelijkse
fietsenchaos op het Stationsplein aan. Fietsers zul-
len er wellicht van moeten worden overtuigd dat
voor wat langduriger stallen het gebruik maken van
een bewaaikte en overdekte stalling verre de voor-
keur verdient en ook veiliger is. Dat wil ook weer
niet /eggen dat gemeentebesturen niet de taak heb-
ben om steeds attent te blijven op voldoende gele-
genheid voor gratis kort-parkeren. Een goed afge-
stemd evcmviirlit lussen gratis en betaalde parkeer-
en/o! s t ; i l v o < > i / j i e i M i i i g e n is dringend gewenst.

FIETSATLAS VAN NEDERLAND
OP STAPEL

In de loop van de herfst zal bij de ui tgever i j Kos-
mos in Amsterdam een grote losbladige f ie tsat las
van Nederland verschijnen, waar in het Nederlandse
fietspadenibestand voor een groot deel in kaart is
gebracht. Het belooft een unieke uitgave te wor-
den, waarin naast veel informatie en voorlichting
rond de fiets en het fietsen ook een groot aantal
van die door de stichting: fiets! uitgezette fietsrond-
ritten zijn opgenomen. Marktonderzoek heeft reeds
uitgewezen dat er voor een dergelijke atlas - in de
opzet een wereldprimeur - grote belangstelling be-
staat.

Maandag:
Bibliotheek van 14-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie ki.ndercantorij vanaf 14 oktober
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Baikker, iedere don-
derdag

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler
C J V-clubavonden in het Jeugdcentrum.

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

Oktober:
3 Vergadering Gelderse Chr. Boeren- en

Tuindersbond in Hotel Baikker
9 Bejaardenkning, Jeugdcentrum 13.45 uur

10 CJV disoobal in zaal Smit
13 Rayonlezing EHBO
14 Bej aardensoos Kranenburg
21 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
21 Plattelandsvrouwen
22 KPO
23 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 uur
27 Kringledenavond van de Kring Graaf-

schap van de KPO in De Uitrusting te
Eefde

28 Henv. Vrouwengroep Linde.

November:
10 Rayonlezing EHBO
6 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 uur
8 Prinsenbal karnavailsver. De Deurdreajers

in residentiezaal Schoenaker
I l Bejaandensoos Kranenburg
14 De vogelver. De Vogelvniend, na t . jubi-

leumtentoonstelling zaal Schoenaker
15 Idem
l f> Idem
18 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
18 Hem'. Vrouwengroep Linde
19 PI a ttel a ndsvrou wen
20 Bejaardenikning, Jeugdcentrum, 13.45 uur
22 Voetbalver. Baaikse Boys, 25-jarig bestaan

/aal Herfkens te Baa.k
24 Bloemschikcursus KPO
26 KPO

December:
2 Henv. Vrouwengroep Linde
4 Bejaardenkrimg, Jeugdcentrum, 13.45 uur

(Sint)
9 Bej aardensoos Kranenburg

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

(kerst)
23 Herv. Vrouwengroep Linde

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.



Herv. kerk Vorden
Kerkdiensten met ingang van
a.s. zondag 5 oktober:

10.00 EN 19.00 UUR

De avonddienst van zeven uur
wordt gehouden op de eerste en
derde zondag van de maand

DE KIHDERCANTORIJ
begint weer op dinsdag 14 okto-
ber om 4 HHT in De Voorde

Leeftijd: 8 jaar en ouder

Jongens en meisjes zijn er zeer
welkom !

WEEKENDAANBIEDING

GEBLOEMD
HOOFDKUSSEN

2 stuks voor

VEREN KUSSENS
2 stuks voor

Paarden/Entermarkt
ST. MICHIELSMARKT

op WOENSDAG 8 OKTOBER 1975
te HENGELO GU.

Op het parkeerterrein:
keuring van rijpaarden en ponys aan de

hand en onder bet zadel.

Onder

Irisette
donsbedden!

dat is heerlijk slapen

of niet soms ?

Komt u eens kijken en
praten. .

Wij hebben een mooie
kollektie donsbedden en
overtrekken op voorraad

interieurverzorging

wim polman b.v.
Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314
Warnsveld, Rijksstr.weg 108, tel. 05750-17332

AANBIEDING

van Zyliss

Voor het snijden van groenten, uien,
zonder huilen, vlees, vruchten, enz.

• Zelfdraaiend mes van chroomstaai

• Eenvoudig schoon te houden

• U kent hem van de televisie

BLITZ HACKER GROOT
van 18,90 nu

BLITZ HACKER KLEIN
van 13,90 nu

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

WINf
bij aankoop van een

Miele af wasautomaat

Afiele
er is geen betere

Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

Wapen- en Sporthandel

Martens
steak dofltreffend!

Zutphenseweg - Vorden
Ook voor beter slijpen

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen A

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Maandag 6 oktober begint onze

VAKANTIE
Op maandag 20 oktober zijn
wij graag weer tot uw dienst

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
ANWB bondsrestaurant N. H. A. v. GoeChem
Kerkstraat - Vorden Telefoon 05752-1519

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten: !;
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Per 1 november a.s.
is er plaats voor een

VERKOOPSTER
Volledige dagtaak

Geen part-trmester

Telefoon 1381

BOEKDRUK (hoogdruk) of OFFSET
voor grote of kleine oplagen,
kleurendruk of zwart

Drukkerij Wee vers b. v.
Nieuwsfad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

een maal apart

Dinsdag 14 oktober vanaf

13.30 uur

OPEN HUIS

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

vooR-atuw

Wapen- en Sporthandel

jrceiif dotltrtff»*d!

Zutphenseweg: - Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

PIJPROKEN
MANNENWERK l

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
Geopend 8.30-12.30
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Gevraagd voor tijdelijk:
vakkundige
part-time
verkoopster

voor ma., di., wo. en do.
totaal plm. 16 uur

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Prijzenregen!

VRMDAG 3 OKT. 1975

UITKNIPPEN EN IN
DE BUS DEPONEREN

NT2 01253

ALLEEN

DIT NUMMER

IN DE BUS !

Op de a.s. vrijdag te houden verlotingamarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met
het nummer meebrengen, dingen mee naar één van de
waardevolle prijzen, door het bestuur beschikbaar gesteld
voor de bezoekers van deze verlotingsmarkt.
De prijzen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter
worden uitgereikt

DE MUZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de
markt en deponeer het nummer welke in het kaderlijntje
staat, ia de op de markt aanwezige bus

N» 01253

HET BESTUUR DER

VORDENSE -

MARK.TVERENIGIN G

De Vordense markt...
altijd een bezoek waard!

WILT U EEN SCHELDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283
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