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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Oost-Gelderlandrit stelde deelne-
mers niet voor grote problemen
Voor de dertiende Oost-Gelderlandrit die zaterdag werd gehouden, gingen in Vorden
170 coureurs van start. De fraaie weersomstandigheden speelden de rijders behoorlijk
in de kaart, want in de route zelf vielen praktisch geen strafpunten. De „kneepjes" zaten
hem echter bij de acceleratieproef, de snelheidsproef e.d. Over het algemeen waren
de rijders van mening dat de rit niet al te zwaar was.

Jan Tijhuis uit Nijverdal die maandag naar Enge-
land vertrekt waar ihij ons land zal vertegenwoordi-
igen bij de Internationale Motorzesdaagse over de
Oost-Gelderlandrit: „Echt ik vond de rit niet zwaar.
In Engeland zal 'het ongetwijfeld iheel wat zwaarder
worden. Trouwens ik raag de Oost-Gelderlandrit
wel graag rijden (Jan nam zaterdag voor de 12-e keer
deel). Qua organisatie zit het bijzonder goed in el-
kaar."
Niet bang voor blessures zo vlak voor de Zesdaagse?
„Dat risico loop je natuurlijk altijd, maar daar kan
ik niet over inzitten," zo zegt hij. De kans op een
goede klassering in Engeland acht Jan Tijhuis niet
erg hoog. „Als team trainen we te weinig. De Tjech-
en, Oostduitsers, Italianen zijn 'beter voorbereid. De-
ze mensen rijden de hele zomer in vrijwel alle lan-
den van Europa en zijn dan ook absoluut favoriet,"
aldus Jan Tijhuis.
Jaap Lanting uit Klazinaveen, die ooit in het Ned.
team voor Engeland is opgenomen, zou aanvanke-
lijik ook bij de Oost-Gelderlandrit van de partij zijn.
„Ik hel> echter op het laatste moment besloten om
niet te starten. De motor staat al kant en klaar en
bovendien wil ik niet 'graag risico's lopen. -Daarvoor
vind ik de Zesdaagse te belangrijk."
Het terrein in Engeland is Jaap Lanting niet onbe-
kend. „Bij droog weer valt .het reusachtig mee, maar
owee als de weersomstandigheden het af laten we-
ten. Gelukkig ken ik het klappen van de zweep een
beetje (Lantinig neemt voor de zesde keer aan de
Internationale Motorzesdaagse deel) en zal ik er al-
les aan doen om „goud" te rijden," zo zegt hij.
Terug naar de Oost-Gelderlandrit. Deze rit uitgezet
door de heer D. J. Pardijs werd georganiseerd door
De Graafsohaprijders uit Vorden, Sport en Vriend-
schap Loohem, terwijl ook Hamac Harfsen en Ha-
mave mit Hengelo de helpende hand boden, telde
mee voor het Nederlands kampioenschap. De junio-
ren moesten drie ronden rijden (130 km); de senio-
ren 175 kilometer.
Voorzitter W. Bielderman vian De Graafschaprij-
ders, die de uitslag bekend maakte en de bekers uit-
reikte, bracht dank aan B. en W. van Lochem en
Vorden voor de verstrekte vergunningen; de grond-
eigenaren voor de medewerking; de heren D. J.
Pardijs (uitzetter) en D. J. Rouwenlhorst (wedstrijd-
secretaris), controleurs etc.
De beste prestaties werden geleverd door: bromfiet-
sen: 1. E. Wilmerink, Oldenbroek, 808,6 pnt.; 2. J.
te Veld, Holten, 828,6 pnt. Motoren 50 cc: 1. J.
Rensen, Holten, 747,7 pnt.
Junioren 51 t.m. 125 cc: 1. W. Baelde, Naarden,
685,5 pnt.; 2. B. Bolte, Laren, 699,9 pnt.; 3. M. F.
Hindriks, Deventer, 701,2 ipnt.; 4. B. Reuter, Nij-
verdal, 742,4 pnt.
Idem 126 t.m. 175 cc: 1. T. Pragt, Borculo, 658 pnt.;
2. L. Davids, Kollum, 726,9 pnt.; 3. G. K. Knol,

Wierden, 759 pnt.; 4. A. van Nijen, Almelo, 761 pnt.
Idem boven 175 cc: LH. J. C. Oonk, Lochem, 636,7
pnt.; 2. J. H. A. Mulder, Maastricht, 647,2 pnt.; 3.
D. de Jong, Tijnje, 667,7 pnt.; 4. B. Schouwiek, Los-
ser 681,4 pnt.
Senioren 51 t.m. 125 cc: 1. G. M. Kuiper, NijverdaJ,
632,3 pnt.; 2. A. J. Harkink, Lochem, 636,5 pnt.; 3.
G. H. Nekkers, Hellendoorn, 644,4 pnt.; 4. J. Sta-
man, Nijverdal, 646,2 pnt.
Idem 126 t.m. 175 cc: 1. Jan Tijihuis, Nijverdal,
609,2 pnt.; 2. P. Hoogland, Blij a, 688 pnt.; 3. D. Nij-
man, Hellendoorn, 690,6 pnt.; 4. R. van Laar, Ben-
nekom, 711 pnt.
Idem boven 175 cc: 1. H. Poorte, Nijverdal, 561
pnt.; 2. J. Oosterink, Vorden, 604,8 pnt.; 3/4. D. J.
Pardijs, Vorden en G. J. Hoftijzer, Lochem, 660,7
pnt.
Zijspannen: 1. B. Braaikhekke (met bakkenist J. Bak)
Vorden, 775 pnt.; 2. G. J. Roekevisch, Varsseveld,
788,8 pnt.; 3. W. ter Beest, Westendorp, 799 pnt.
De teamprijs voor junioren ging naar De Graaf-
schaprijders uit Vorden met de rijders H. J. C.
Oonk, B. Bolte en H. Gr. Nuelend. De Holtertberg
uit Holten werd tweede met de coureurs D. Muller,
W. Wieevers en H. Bielleman.

Kring Vorden
besprak

Voor de vergadering van de GBTB kring Vorden,
welke vrijdagavond werd gehouden bestond een
goede belangstelling. Voorzitter M. v. Zeyst uit
Warnsveld memoreerde in z i jn openingswoord het
overlijden van de heer v. d.JWians (voorzitter van
de afdeling Gelderland).
Afscheid werd genomen van de sociaal agrarische
voorlichter van de GBTB, die na twaalf jaren dit
werk te hebben gedaan, zijn taak zal overdragen
aan de heer Oosting uit Aalten. De heer Maalde-
rink kreetg een attentie aangeboden.
De secretaris van de Gelderse CBTB de heer Broek-
huizen, gaf hierna een overzicht over de landbouw-
beleidstzaken. O.m. sprak hij over de inkomensga-
ranties zoals toegezegd door de regering; het ver-
strekken van subsidies; fiscale en sociale voorzienin-
gen die de regering in petto heeft etc. Medegedeeld
werd dat in Zelhem eind oktober een cursus econo-
mie van start gaat (waarvoor de deelnemers zich nu
ial kunnen opgeven). Op 19 december zal de heer
Biesheuvel op de algemene vergadering van de Gel-
derse GBTB te Arnhem de vergadering toespreken.

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

Rabobank G3
eeU en goede raad

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering van de Vordense zwem-
en polockib werd afscheid genomen van secretaresse
Ans Pelgrum die deze funktie ruim zes jaren heeft
bekleed.
Voorzitter F. Mengexink ibracht haar dank voor het
vel-e werk dat zij voor de vereniging heeft verricht.
„Je bekeek alles altijd zeer nuchter en je werkwijze
was in één woord verfrissend," aldus sprak de heer
Mengerink, die vervolgens een geschenk onder cou-
vert aanbood. In het bestuur werd nu gekozen de
heer J. ter Heurne die deel van de technische com-
missie zal gaan uitmaken. De heer H. Branden'barg
zal het secretariaat waarnemen.
Penningmeester T. Reek, die voortaan zal worden
geassisteerd door mevr. Van Dijk, maakt in zijn jaar-
verslag bekend dat de vereniging dankzij diverse
akties het hoofd, financieeL^zien, boven water kan
ihouden. Wel is het bittere^B^dzaak dat deze akties
van blijvende aard izullen^p. Alleen al de winter-
' i ;uning in Eefde kost de vereniging jaarlijks zo'n
driedui/.eml gulden.
Uit het jaarverslag van secretaresse Ans Pelgrum
bleek dat de vereniging momenteel 73 leden telt.
De resultaten waren het ^^lopen jaar middelma-
tig, alhoewel in de prestaties van de verschillende
teams thans een stijgende lijn valt te bespeuren. De
heer en mevrouw Zonneveld zullen zich het a.s. win-
terseizoen belasten met de traininig.

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTEMEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

Het onderwerp van deze week betreft de reorgani-
satie binnenlands bestuur.

In de raadsvergadering van 7 oktober j.l. is uitge-
breid gediscussieerd over gewestvorming. Dit woord
is .thans niet geheel meer op izijn plaats, daar in de
•betreffende nota's in hoofdzaak wordt gesproken
over de vorming van mini-provincies.

Aanleiding voor deze discussie was het verschijnen
van:

a. het concept-ontwerp van wet reorganisatie bin-
nenlands bestuur;

b. nota van Gedeputeerde Staten van Gelderland
inzake concept-ontwerp van wet reorganisatie
binnel and s bestuur;

c. „Het lokaal bestuur opgedeeld", stellingen over
de reorganisatie van het binnenlands bestuur.

Het onder a. genoemde betreft de visie van de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken. De nota van Gede-
puteerde Staten, onder b. genoemd, is 'n reactie van
de provincie Gelderland op het concept-ontwerp
van wet (a.). De spellingen van de VNG tenslotte
(c) vormen eveneens een reactie op het concept-ont-
werp van wet, echter gezien vanuit de huidige en
toekomstige positie van de gemeente.

Ter verduidelijk ing /al nu getracht worden de be-
langrijkste punten uit de onder a. t.m. c. genoemde
stukken aan te geven.
Een van de belangrijkste punten uk het concept-
ontwerp van wet reorganisatie is wellicht het voor-
stel van de Minister van ons land te verdelen in 26
provincies. De 'gemeente Vorden zou in deze visie
ingedeeld worden in de provincie Stedendriehoek,

welke mini-provincie dan de volgende gemeenten
zou dienen te omvatten: Apeldoorn, Barneveld,
Bathmen, Brummen, Deventer, Diepeiween, Ede,
Epe, Gorssel, Holten, Lochem, Olst, Raalte, Voorst,
Vorden, Warnsveld, Zutphen. De voorgestelde pro-
vincie zou ongeveer 508.000 inwoners tellen.
Behalve dat het conceptvoorstel van de Minister in-
grijpende territoriale konsekwenties kan hebben -
het gebied van de huidige provincie Gelderland zou
over 9 mini-provincies verdeeld worden - zou het
tevens met izich meebrengen een vermindering van
taken en bevoegdheden van de gemeenten. Een aan-
tal taken van de gemeenten o.m. op het gebied van
de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zouden
overgeheveld dienen te worden naar de Provincie
(mini-provincie). De kritiek van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) spitst zich vooral
op dit laatste toe. Als een positief gegeven uit het
concept-ontwerp van de wet kan wellicht genoemd
worden het ibehouden van drie bestuurslagen, te we-
ten, Rijk, Provincies en gemeenten. De zogenaamde
vierde 'bestuurslaag wordt vermeden. Uit de nota
van Gedeputeerde Staten van Gelderland blijkt, dat
de meerderheid van dat college het in het concept-
ontwerp van wet neergelegde bestuursmodel aan-
vaardbaar acht (de drie bestuurslagen). De commis-
saris van de Koningin is nogal geparteerd voor een
ander bestuursmodel, bestaande uit vier bestuurs-
lagen. Het college van GS h-eeft echter nog wel twij-
fels over het aantal provincies nieuwe stijl en ten
dele daarmee samenhangend over de indeling van
deze nieuwe provincies. Ook is het college van GS
van mening, diat aandacht besteed moet worden aan
een gemeentelijke herindeling, 'omdat dit in nauw
verband staat met de territoriale herindeling van de
provincies.
Uit de provinciale nota blijkt ook weinig animo
voor de vorming van een provincie Stedendriehoek,

zoals deze is aangegeven in het concept-ontwerp van
wet. Volgens het college van GS heeft namelijk een
provincie ,,Stedendriehoek" net nadeel dat bepaal-
de gebieden met een eigen karakter, interne samen-
hang en gemeenschappelijke problematiek zouden
moeten worden gesplitst en opgedeeld onder een
aan ta l mini-provincies (vlg. concept-ontwerp van
wet-opdelinig van de Achterhoek onder drie pro-
vincies).
De provincie stelt tenslotte voor, voor het gebied
waartoe ook Vorden behoort, een nieuwe provincie
..Over-IJssel" te vormen, bestaande uit Oost-Gelder-
land en Sa 11 and.

Zoals hierboven reeds gesteld betreffen de stellingen
van de VNG in hoofdzaak de taken en bevoegd-
heden van de gemeenten. De VNG is van mening,
dat de regering de provincie (nieuwe stijl) wil „in-
blazen", daar aan de provincies uitvoerende taken
worden opgedragen, welke de gemeenten tot op lie-
den vervulden. Ook de VNG is evenals de provincie
Gelderland de mening toegedaan da'; een bestuur-
lijke driedeling (rijk, provincie en gemeente) een
bruikbaar uitgangspunt is. De oplossing voor de be-
stuurlijke problemen in het land door kleinere pro-
vincies een samenstel van (oude) provinciale, regio-
nale en gemeentelijke taken te geven beschouwt de
VNG als onaanvaardbaar.

Openbare Bibliotheek en Leeszaal
Per l augustus 1975 is aan de heer J. Kroes wegens
het volgen van een studie aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht, ontslag verleend als bibliothecaris. Hij is
inmiddels opgevolgd door mevr. M. Geluk.
De heer J. A. Greven is sedert l oktober j.l. niet
meer als opzichter werkzaam bij de afdeling gemeen-
tewerken van de gemeente Vorden. Thans is hij
werkzaam bij de gemeente Hengelo (Ov.).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 12 oktober: 10.00 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 12 oktober: 10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
Kinderen van de Wildenborche school zingen het
lied van de week: Gezang 447.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 oktober: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeijer,
H. Avondmaal; 19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeijer,
H.A. en dankzegging

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
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 en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 j r.

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

18.30*21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vr i jdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



SUPER-SLAGERIJ
Gelderse schijven 3 stuks

Roomschnitzels 3 stuks

Verse hele kuikens plm kHo

Malse riblappen 500 gram

Runderstooflappen 500 gram

Schenkel Sb
g±'d

Bovenbeen 500 gram

ALLEEN DINSDAG

Magere speklappen 500 gram

198
198
448
588
478
378
238

228
Volop voorradig GROVE EN FIJNE ROOKWORST, eigen fabrikaat

Vleeswaren
ROOKVLEES runder JJ g'r̂

N ZOUTERIJ

ROLSPEK 100 gram

LEVER 100 gram

NIERBROOD

BOTERHAMWORST 200gt„

VARKENSROLLADE ^ |̂  0"a

175
79
79
79
98

175

DIEPVRIES-VOORDEEL
PATATES FRITES kilo van 240 nu

KIPPESOEPPAKKET

BITTERBALLEN

KABELJAUWFILET

SPINAZIE

POEZENBANKET

500 gram

grijpzak 50 stuks

IGLO
400 gram

heel kilo

van 98 voor

Alles zolang de voorraad strekt

ZONNETUIN*
WITTE DRUIVEN per kilo

CHIQUITA BANANENnu per kilo •

GOLDEN DELICIOUS 2 kilo

BLANKE WITLOF 500 gram

HARDE SPRUITEN 500 gram

Handsinaasappelen per net

Panklare koolraap 500 gram

179
98

169
139
79

275
55

Erwtensoep
literblik

van 245 nu

Spliterwten

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 13 oktober

ZUURKOOL

ZUURKOOLSPEK 500 gram

Dinsdag 14 oktober

HUTSPOT

KLAPSTUK

Woensdag 15 oktober

PREI

FRIKANDELLEN 3 >hjk,

19
218

59
349

89
175

A&O GRAAG TO
SPECIAAL STUNTVOORDEEL

Gevuld speculaas
plak van 119 voor

Augurken KOELEMAN
3/4 pot

Piccalilly KOELEMAN
1/3 pot

WASVOORDEEL
Dash zeeppoeder 698

koffer van 995 voor ^^ ̂ ^ ̂ ^

A&O AFWAS

BONTE REUS

CITROENFRIS
liter

tonnetje

79
855

zeeppoeder 1550
arote ton voor slechts D %^ ̂ ^ ̂ ^
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ROOKWORST HALVARNE

VOORDEEL SLIJTERIJ
Berenburg
SONNEMA liter van 13,75 voor 1050
COINTREAU

JONGE GENEVER
fles van 17,95 voor

CLARIJN
van 14,30 voor

1445
1050

Jonge genever
FLORIJN liter van 13,30 voor 995
JAGERMEISTER

BESSENGENEVER
fles van 14,95 voor

COEBERGH
van 12,75 voor

1195
995

UW DIENSI
UIT ONZE BROODBOETIEK

ADVOKAATSTAM

DIK SPECULAAS

van 365 nu

plm. 250 gram
van 205 voor

Bloemen en Planten
Crysanten
diverse kleuren grote bos 125
DIFFENBACHIA nu voor 379

ZOETWAREN VOORDEEL
169
89

es
naturel of advokaat

CHIPITO'S

Verpleegsterdrop

SMITHS
kaas of pinda

pak a 3 rollen
van 120 voor

75
98

SUPERVOORDEELTJES

Rijst
GROF GEBROKEN heel kilo 109
NOOTMUSKAAT busje 50 gram 98

Rozebotteljam
DE BETUWE NIEUWE OOGST per pot 169
RODE KOOL 69

Bruine bonensoep UNOX EXTRA GEVULD
literblik voor 189

A O Vruchtenlim.
literfles 85
A&O PILS krat a 24 pijpjes 795

SLASAUS

A&O LUIERS

CALVE
0,5 liter van 231 voor 198

30 stuks voor 365

BENCO pot 400 gram
van 350 voor 298

A&O lim. siroop
SINAASAPPEL OF FRAMBOOS van 132 voor 109
KOEKEPAN Teflon nu slechts 1395

THEEBUILTJES 105
CALVE
pot van 260 voor 246

CROMA BAKT EN BRAAD BETER
per pak nu 75

VERMOUTH VRUCHTENWIJN MET
JONGE GENEVER liter 298

Combano sherry 495
fles van 595 voor B ̂ ^ ̂ ^
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Vordert
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Ook deze week nog enorme aanbiedingen wegens beursinkopen ...
5 voorbeelden uit misschien wel 100

1. Geweldige SLAAPKAMER
met AM/FM radio en digitaalwekker CQC
voor de ongelooflijke prijs van U5Jwj

2. TIENERBURO'S
ZELFBOUW geel-wit of oranje-wit gg
alleen bij ons v^5

3. EIKEN FAUTEUILS
MET ZWARE STOF
nee, geen 295,- maar

4. Zwaar 100% wollen TAPIJT
BOVENDIEN GRATIS EN DESKUNDIG QQ
GELEGD. Ja, echt, per meter ^^j"

5. GORDIJNSTOFFEN

per meter vanaf 5,-

KOM SNEL NAAR RUURLO - DORPSSTRAAT 29

TELEFOON 05735-1361 - EN PROFITEER

DISCOUNT CENTRUM RUURLO

Makkelijk
zittend snede,
zeer geschikt
voor veeleisende

styled by Pica Moes
Jonge styling met gerieflijke

trends: royale pasvorm,
zeer buigzaam, volnerf

anlline leder.

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

PROFIJT
AANBIEDING

BLITZ HACKER
van Zyliss

j» 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 14,95

BLITZ HACKER KLEIN
van 13,90 nu 10,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Praktische loden jas

Waterafstotende,
loden jas met veel
zakken, 'n Tweed-
pet staat er goed
bij. M89,-

Fortex kollektie -
'n wereld in mode

Autorijschool T E G E R
JL Stationsstraat 18 — Ruurlo

M Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF,
Instructeur: B. Hendriksen, Slotsteeg 12,
Hengelo Gld.

ASSURANTIE BUREAU v.d. G.M.v.L
Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 083 - 422442

..AUTO-RISICO"
TARIEVEN voor verzekering van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. / 5.000 —
t.m. / 7.000 —
t.m. ƒ 9.000 —
t.m. / 11.000,—
t.m. / 13.000 —
t.m. / 15.000 —

WJL-premle

ƒ 192 —
/ 192,—
/ 192,—
/ 228,—
/ 228 —
ƒ 264,—

AII-Rlsks-premle

Land-
bouwers

/ 432,—
/ 456 —
/ 504,—
/ 576 —
/ 624.—
/ 768,—

Particulieren 1 Particulieren
tot 20.000 km 1 boven 20.000 km

/ 492,—
ƒ 516,—
/ 564 —
/ 636,—
/ 684,—
/ 828,—

/ 612,—
ƒ 636 —
ƒ 684,—
/ 756 —
ƒ 804.—
/ 948 —

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 %' /O
Indien u bl] uw vorige maat-
schappij no-clalm korting ge-
noot, zijn yvlj bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekklng tot ƒ5.000.000,—
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAG: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Café Wlldenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur In café Eskes, Dorpsstraat

Aparte
bruidsreportages

vakkundig

uitgevoerd

door:

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10 - Hengelo - Tel. 05753-2386

EN TOCH ... IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utplH'iiseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Alle modellen
PUCH - KREIDLER -
ZüNDAPP - JAMAHA EN
PEUGEOT

bromfietsen
uit voorraad leverbaar

PUCH 4 versnellingen
3 kleuren
van 1898,— nu 1598,—

PUCH MAXI
3 kleuren
van 760,— nu 650,—

RLJW1EL- EN BROMFIETSHANDEL

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G . Telefoon 05753-7278

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

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

Gardena bloembollenplanter.
de sterke stalen gaten-
maker met houten
handgreep, met maat-
verdeling voor plant-
diepte. Voor 't beste
bollenplantgat; voorkomt
vastdrukken van de
grond. (En ook handig
voor 't poten van
perkplanten » _ ̂ e
in 't voorjaar). T !,£.*.

Geknipt voor tak en twijg: sterke
klasse-snoeischaren voor dun én dik.
Deze kwaliteitskollektie snoeischaren
begint bij t-1-7 c.r\
Welkoopalbijl I/.OU

Bladharken, onmisbare tuln-
opruimers, in diverse
uitvoeringen verkrijgbaar.
Natuurlijk ook de populaire
bamboeblad> . n_
harken. V.B. T 4.ZO

Grandioze Weikoopjes
Welkoop bloembollen
voor Uw eigen "bollenveld"
Stop nu Welkoop bloembollen in de grond;
in 't vroege voorjaar heeft U dan een welgevulde
tuin. Naast ons komplete assortiment Uw

(zolang de voorraad strekt)
Kees Nel i s tulp, • -, on
de rood/gele vroegbloeier, 40 st T f.£\)
Narcis Flower Record, , _ __
de wit/gele trompetter, 25 st. T O. f O
Hyacint Ostara, , o
diepblauw van kleur, 25 st. T 9.
Per soort In doos. Zet uw tuin bordervol bloembollen l

D^a\en.

HENGELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat
14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

fcvv>S'&'^

Tulnhandschoenen,
in diverse kwaliteiten.
Maar de bekende
splitlederen
uitvoering met
linnen rug koop U
nu voor 'n prikkie
voor f 2.80 per paar.
Daar kunt U geen
vuile of zere
handen voor
riskeren.

Stapel» roodstenen bloempotten
en onderschotels
voor binnen en
buiten; in alle
maten, In alle
prijzen.
Zoek maar uit)
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Zoals te verwachten is er dinsdagavond in de raad van Vorden zeer uitvoerig gedis-
kussieerd over de plek waar een mortuarium c.q. aula gbouwd zal worden. Een ding
is zeker: het woord mortuarium zal de gemoederen voortaan niet meer bezig houden
want de raad sprak zich uit voor een rouwcentrum, al dan niet bescheiden van opzet.
Voor het overige is er nog steeds geen beslissing genomen. Over de plek waar ge-
bouwd zal worden heeft de raad zich nl. nog niet uitgesproken. Aan de vier bekende
voorstellen werden er op deze avond twee toegevoegd die we gemakshalve maar
plan Bogchelman WD en plan Ploeger PvdA zullen noemen.

Plan Bogchelman
Plan Bogchelman behelst in het kort een rouwcen-
trum niet achter de R.iK. kerk maar naast deze kerk.
„Persoonlijk zou ik bij de bestaande voorstellen de
voorkeur hebben .gegeven aan de bouw van een aula
bij de algemene begraafplaats. Een mortuarium
achter de R.K. kerk bevredigde mij n.l. niet. Het
doet mij teveel aan „.wegstoppen" denken, aldus de
heer Bogchelman die toen met de idee op de prop-
pen kwam te trachten de grond naast de R.K. kerk
aan te kopen.
„Het lijkt mij een aanvaardbare oplossing want ik
kan mij best de bezwaren voorstellen van hen die
vinden dat de algemene begraafplaats te ver van het
dorp afligt dit i.v .m. de condoleancebezoeken, die
veelal 's avonds wonden afgelegd."

Plan Ploeger
De heer Ploeger (PvdA) had vernomen dat schil-
ders-huis Blaauiboer aan de Smidstraat leeg staat.
„Wellicht is hier een mogelijkheid van een opbaar-
ruimte," zo sprak hij.
Zowel de heer Bogchelman als de heer Ploeger lan-
ceerden deze voorstellen omdat ze zich terdege be-
wust waren van het feit dat aan de bouw van een
mortuarium achter (lees aan) de R.K. kerk bezwa-
ren zijn van niet kerkelijke Vordenaren.
Het plan van de heer Bogchelman sprak de heer
v. d. Wall Baike (WD) wel aan. „Ik geloof dat hier
aan een boel verlangens wordt tegemoet gekomen.
Er is hier geen sprake van „wegdrukken". Boven-
dien is een mortuarium (in die fase van de raads-
vergadering werd nog over een mortuarium gespro-
ken) in het centrum gemakkelijk bereikbaar. Het
voorstel van de heer Bogchelman zal dan ook be-
slist onderzocht moeten worden in hoeverre deze
plannen zijn te reafiseren," zo sprak de heer v. d.
Wall Bake.

Geen moeite
Bij monde van de heer J. F. Geerken hield de CDA
een warm pleidooi voor het reeds eerder door haar
ingenomen standpunt. Met het voorstel van de heer
Bogchelman had de heer Geerken geen enkele moei-
te. „Waar hst rouwcentrum komt maakt ons niet
uit als het maar in het centrum van het dorp wordt
gebouwd," aldus de CDA fractievoorzitter.
Wat betreft hun eigen voorstel, hiervoor had de
heer Geerken een schets ingediend. Totale kosten
rond 100.000 gulden. B. en W. kwamen tot plm.
115.000 gulden. De plannen van Vordens Belang
voor een aula bbij de algemene begraafplaats zou-
den zo'n slordige 300.000 gulden kosten, zo deelde
burgemeester Vuruderink mede.
De heer De Boer die de voorstellen van Vordens
Belang verdedigde, had zijn zoon een schets laten
maken voor een aula bij de algemene begraafplaats.
„Dus in eigen beheer, zelf bouwen, zonder inscha-
keling van de MonutanStichting. Totale kosten
220.000 gulden (wanneer men ervan uitgaat dat er
begrafenissen zijn die door 150 mensen worden be-
zocht), fta je uiit van 75 bezoekers, dan is 160.000
gulden voldoende," aldus de heer De Boer.
De kritiek die de heer De Boer spuide aan het adres
van de heer Geerken over diens kostenberekening
werd door laatstgenoemde van de hand gewezen.
„Ik noem dit allemaal detailpunten."

Uif de „losse hand"
Het voorstel van de heer Bogchelman, naast de kerk
tegenover de R.K. school vond de heer De Boer niet
erg verstandig.

„Dat maakit niets uit. Op de Kranenburg is de
school ook tegenover de begraafplaats. Wanneer er
dan iemand wordt begraven staan de kinderen in
school op om de overledene een laatste groet te
brengen," zo zei de heer Lichtenibarg (CDA).
De heer A. Ploeger, die even zijn eigen voorstel be-
treffende het schildershuis Blaauiboer in het mid-
den liet („Dat is een voorstel zo uit „de losse hand"
zei hij) sprak zich namens de meerderheid van de
fraktie van de PvdA uit voor de algemene begraaf-
plaats. „De afstand is geen onoverkomelijk be-
zwaar," zo vond de heer Ploeger.
In de wirwar van voorstellen en meningen deed één
opmerking wel zeer verward aan n.l. die van de heer
Krol die als minderheid van de fraktie van de
PvdA zich uitsprak voor een opbaarruimte bij de
R.K. kerk en een aula bij de algemene begraaf-
plaats.
Uiteindelijk na heel veel heen en weer gepraat
werd tot het volgende besloten:

a. er komt -een (bescheiden) rouwcentmm;

b. B. en W. zullen bij de R.K. kerk informeren
naar de prijs van de grond (we hebben het nu
over plan Bogchelman), waarbij we even in het
midden laten of de RjK. kerk de grond über-
haupt verkoopt. Zo ja, dan zal er een tekening
gemaakt worden.

De heer Gerritsen (Vordens Belang) stelde in dit
verband voor de tekening te laten maken door de
gemeentearchitekt en niet om iemand van buitenaf
aan te trekken. „Dit bespaart wel 25.000 gulden,"
zo meende hij.
J. F. Geerken: „Edel streven, maar het is wel een
beetje kruideniersachtig."
A. Ploeger: „Dus onze gemeenteardiitekt is een
kruidenier?"
Geerken: „U weet best dat j^fcet zo niet bedoel."
Enfin de heer v. d. Broek z^r de tekening maiken
(hij is capabel genoeg zo zei burgemeester Vunde-
rink) en zal zelf beoordelen of er nog meer deskun-
digen (lees architekten) moeten worden ingescha-
keld. ^^

Raad voorstander van provincie
Oost-Gelderland met deel Salland

Verder is er deze avond uitvoerig gesproken over
het concept ontwerp van de wet reorganisatie bin-
nenlands bestuur. De raad was hierin behoorlijk
eensgezind.
De raadsleden die hierover het woord voerden wa-
ren van mening dat de tijd veel tekort is om een
weloverwogen standpunt te bepalen. Wel werd dui-
delijk tot uitdrukking gebracht dat meer rekening
moet worden gehouden met de taak van de ge-
meente en dat voorkomen moet worden dat de aan-
trekkelijkheid van het besturen verminderd wordt.
„Gemeentebestuur en de burger moeten dichter bij
elkaar blijiven, anders wordt het voor de burger te
onoverzichtelijk," zo was de mening van de raad.
Ook sprak de raad zich uit tot één provincie Oos%
Gelderland met daarbij een stuik van Salland. Wel
met de bemerking dat de oriëntatie van Vorden op
Zutphen en Lochem dominant naar voren komt.
Wanneer Oost-jGelderland zou worden opgedeeld
dan wordt dit door de raad van Vorden ten zeerste
betreurd.
Verder bespeurden we de tendens dat men i.d.v.
wel graag wil weten hoe de bevoegdheden van de
raad t.z.t. komen te liggen met andere woorde, je
kunt er op dit moment nog weinig zinvols over
zeggen, zo lieten de vroede vaderen doorschemeren.

Ver-
klaring
PvdA

Namens de PvdA-fraktie gaf de heer Bos een
toelichting op de schriftelijke mededeling, die
gisteren aan de voorzitter van deze raad en
aan de raadsleden van de overige frakties is
verstuurd.

In dit schrijven hebben wij meegedeeld, dat
wij vanaf heden weer deelnemen aan het
raadsoverleg, maar dat dit niet betekent, dat
daarmee alle conflictpunten zijn opgelost.
Als voornaamste conflictpunt, dat is blijven
bestaan hebben wij genoemd: de moeilijkhe-
den rondom de behandeling van de beleids-
nota (kapitaalsinvesteringen).

Het zal echter duidelijk zijn, dat dit punt -
hoewel op zich een uitermate belangrijke zaak
- in zekere zin aanleiding geweest is en dat de
oorzaak van veel onbehagen veel algemener is.
In dit verband zouden twee aspecten genoemd
kunnen worden:

Ie de werkwijze van de raad;
2e de onderlinge verhouding c.q. opstelling

van de raadsfrakties.

Of ons onbehagen blijft voortbestaan, zal wel-
licht niet voor elke fraktie even interessant
zijn; wel hopen we - in het belang van de ge-
hele raad - dat allen die bij het conflict be-
trokken zijn, zo spoedig mogelijk kunnen gaan
werken om tot verbetering te komen.
Wij realiseren ons, dat al datgene wat zich
heeft afgespeeld, sporen J^ft nagelaten in de
onderlinge verhouding^^onze reakties zijn
scherp geweest, maar wij meenden en menen
nog steeds niet anders te kunnen hebben han-
delen; wij nemen de volledige verantwoorde-
lijkheid voor de gevolgen van onze handels-
wijze, die zeker niet de^fcyzet had tegen wie
dan ook in het persooBPgke vlak onaange-
naam te zijn. Daarbij respecteren wij de op-
vatting van diegenen, die van mening zijn,
dat één en ander te veel op de spits is gedre-
ven.

Tenslotte nog dit: Men kan zich afvragen wie
nou eigenlijk winnaar of verliezer is gewor-
den. Wij dachten dat deze vraag . aldus ge-
steld - onvolledig is. Bij dit conflict kan maar
één winnaar of verliezer zijn: n.l. de raad als
geheel. Wanneer al datgene, wat zich heeft af-
gespeeld - met al zijn onaangename kanten - er
toe leidt, dat we tenslotte een beter functio-
nerende raad krijgen, die daadwerkelijk mee-
speelt en kan meespelen bij de beslissingen die
genomen worden en waarbij geen sprake is
van een vaste meerderheid en minderheid, dan
is er tenslotte toch nog veel gewonnen in het
belang van ons allen.

Burgemeester Vunderink toonde zich uiter-
mate verheugd dat de raad weer voltallig is.
„Er zijn scherpe opmerkingen gemaakt, ik wil
mezelf" ook niet uitvlakken, maar het is fijn
dat alles weer normaal funktioneert."

G. W. Eijerkamp, sekretaris VW:

„Te weinig zomerhuisjes in Vorden"
„Het is niet zo verwonderlijk dat we in Vorden te weinig zomerhuisjes hebben. Circa
8 weken per jaar zijn ze vol en voor een dergelijk korte periode kan men geen zomer-
huisjes bouwen", zo zegt de heer G. W. Eijerkamp, sekretaris van de VW te Vorden.
„Men vindt dit een te groot risiko."

hom vakantie in 1975 in het buitenland doorge-
bracht," aldus de heer Eyerkamp.
De campinghouders in Vorden zijn overigens wel te-
vreden. Zowel camping De Reehorst, De Goldberg
en camping Berenpas hebben over het algemeen
vele vakantiegangers „gehuisvest". Ook de landgoed-
campimig draaide goed. Wat de heer Eyerkamp heeft
verbaasd is de geringe vraag die er is naar kampe-
ren bij een boerderij, dit ondanks de vele propa-
ganda die er overal voor wordt gemaaikt. „Blijkbaar
wil de vakantieganger toch meer mensen om zich
heen hebben."
De meeste vakantiegangers die naar Vorden komen
zijn afkomstig uit de Randstad. Dat men het hier
beslist naar de zin heeft blijkt wel uit het feit dat
ieder jiaar zb'n 30 procent van de gasten al één of
meerdere keren in het achkastelendorp zijn geweest.
Dit onder het motto: we wisten niet dat er in Ne-
derland nog zovele mooie plekjes zijn.
De heer Eyerkamp is van oordeel dat het gemeente-

G. W. Eijerkamp,
secretaris van WV Vorden,
met optimistische geluiden

In Vorden zijn er momenteel 35 die zoals gezegd in
het hoogseizoen allen vol zijn, in tegenstelling tot
het voor- en naseizoen. „Dit jaar hebben we trou-
wens toch minder vakantiegangers gehad dan voor-
gaande jaren, waarschijnlijk ten gevolge van het
slechte weer van vorig jaar. De mensen die toen in
Nederland zijn gebleven, hebben voor 'n groot deel

bestuur goed meewerkt aan het aantrekkelijk hou-
den van het dorp. „Al komen de meeste vakantie-
gangers alleen maar naar het dorp om boodschap-
pen te doen, toch is het plezierig te konstateren dat
we zoveel fraaie gazons en bloemperken hebben."
Waar de VW ook danig mee in haar nopjes is, is
het besluit van de gemeenteraad om de Ned. Her-
vormde Kerk gedurende de zomermaanden te ver-
lichten. „Dat schept toch wel een bepaalde sfeer in
het dorp," zo vindt de heer Eyerkamp.
De meeste informaties die dit zomerseizoen werden
gegeven op het VW-secretiariaat hadden vrijwel al-
lemaal betrekking op fietstochten en wandelingen.
De Achtkastelentocht was weer erg in trek. O.l.v.
oudHburgemeester Van Arkel namen er 128f> perso-
nen aan deel. Beduidend meer dan vorig jaar. „Dit
moeten we echter toeschrijven aan het fraaie zomer-
weer. Door diezelfde weersomstandigheden werden
de avondwandelingen een fiasco. Gewoon te hee1;,"
aldus de heer Eyerkamp.
Frappant was deze zomer de belangstelling voor het
concert in de muziektent. Tenminste wanneer men
dat vergelijkt me concerten die in het verleden wel
eens werden gehouden. Voor de grote belangstelling
was toch wel een verklaring. Er was immers sprake
van dat de muziektent zou verdwijnen en dat op die
plek een mortuarium zou worden gebouwd! Zoals
bekend heeft het „protest" van de omwonenden
toen weerklank gevonden bij B. en W. en staat de
muziektent er nog steeds. „Volgend jaar hopen we
er weer concerten te geven," zo zegt de heer Eyer-
kamp.
Het optreden van de Noorse dansgroep is een groot

succes geworden. Momenteel is het VW bestuur be-
zig om te trachten het volgend jaar een Oostenrijk-
se dansgroep naar Vorden te halen. De overige eve-
nementen zoals de Staringavonden, boerenbruilof-
ten, Gelderse avonden, optreden van het huisvrou-
wenorkest vielen bij de vakantiegangers weer goed
in de smaak.
„We hopen nu maar dat men in Vorden gauw op-
schiet met de restauratie van kasteel Vorden. Want
waar wil je een mooiere plek bedenken voor het
organiseren van allerlei evenementen dan juist voor
het kasteel, waarbij schijnwerpers het kasteel ver-
lichten." De heer Eyerkamp ziet het al allemaal
voor /ich!

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GESPREKSKRING VAN DE
RAAD VAN KERKEN
Deze week donderdag, donderdagavond O oktober,
wordt de tweede gesprek ski-i ng van de plaatselijke
Raad van Kerken gehouden en wel in De Voorde,
Kerkstraat 15 (achter de Hervormde dorpskerk).
Ook / i j die de eerste avond niet konden meemaken,
zijn er /eer welkom. De pastores ter plaatse leiden
om beurten de/e gcsprekskringen, in het kader van
de assemblee te Nairobi. Wa' betekent de bevrij-
ding van J (vus ( l l n i s t i i s voor ons persoonlijk, voor
de gemeenschap en voor de kerken?
De Raad van Kerken nodigt ook n uit deel te ne-
men aan de/e ^esprekskri i i igen. De derde en laatste
gespi ekskring in de/e serie wordt gelmnden op don-
derdag 23 oktober.

START VAN DE KTNDERCANTORIJ
Volgende week dinsdagmiddag onmiddellijk na
schooltijd gaat de Kindercantorij weer van start. De
cantor-organis t van de Hervormde kerk, de heer
"Rudy van S ' r a t e n , l e i d t de/e k indercantor i j . Kinde-
ren vanaf 8 j a a r / i j n er welkom.
Willen de ouders ook op de d a t u m letten? Dinsdag-
middag 14 oktober. Plaats: De Voorde, Kerkstraat
15 (de zaaltjes achter de kosterswoning, gelegen
n a a s t de Hervormde kerk).

ZENDINGSAVOND OP MAANDAG
3 NOVEMBER
De gemeentelijke /eiKlingscomm'issie van de Her-
vormde kerk belegt een zendingsavond op maan-
dag 3 november.

De classicale zendingsarts, dokter Sijsma komt ver-
tellen over zijn werk in Kameroun (Afrika). Dr.
Sijsrma heeft daar acht jaar gewerkt. Deze zendings-
avond wordt gehouden in D-e Voorde. Er worden
ook dia's vertoond.

Boekbespreking
Maandag 13 oktober zal de Rono tussen 19.00 en
19.50 uur een gesprek uitzenden met de heer C. H.
R. te Winkel uit Vorden naar aanleiding van diens
verhalenbundel (dat in november zal verschijnen)
ge t i t e l d ,.Vacuüm verpakt".

Najaarsmarkt geslaagd
Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden
is de najaarsmarkt in Vorden geslaagd. Het bezoe-
kersaantal viel goed mee, zodat ook de standhou-
ders na afloop tevreden mochten zijn. De gratis ver-
loting werd een overweldigend succes.

De „norma<le" verloting verliep eveneens goed, al
werden niet alle loten aan de man gebracht. De koe
viel op lotnummer 945. De gelukkige winnaar was
de heer Jan Wieenk uit Linde. De hoofdprijs, een
bedrag van 1000 gulden viel op lotnummer 4546.
De 81-jarige mevrouw v. d. Zwam uit Brummen
(,,di ' was voor de eerste keer in mijn leven dat ik
wat heb gewonnen") was in Vorden op visite en be-
sloot tevens een k i jk je op de markt te nemen en
kocht daar toen ook het lot.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Erwin Christiaan, z.v. J. Bos en C. J. Wil-
lems; Patrick, z.v. G. J. Dekkers en H. Roeterdink.

Ondertrouwd: J. H. Bosman en H. M. ter Beest;
M. |. van Asselt en J. G. Bijenhof.

Gehuwd: iB. Tuente-r en G. H. Wolters; A. J. Hui-
tink en J. A. M. Mombang; A. A. P. Bos en G. H.
Rouwenhorst.

Overleden: H. A. Steenblik, oud 91 jaar; J. Ver-
hoeven echtgenote van Hendriks, oud 73 jaar; A.
Frederiks, oud 73 jaar; H. J. P. Kooij, oud 74 jaar;
J. H. Loef f, oud 90 jaar; G. Remmelinik, oud 80 jr.

Motorsport
Zondag 12 oktober organiseert De Graafschaprijders
de zgn. „Herfstrit". Er wordt gestart in een A- en
een B-iklas&e. Deelname is mogelijk voor auto's, mo-
toren en bromfietsen. Start bij café Schoenaker.



Uw garantievoör .vakmanschap

Kleurentelevisie
H if i-stereo-radio

BREDEVELD
Eigen servicediensf - Vooraan in techniek, vooraan in service
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 05750-13813

U wordt uitgenodigd op onze

OPEN DAG
„de bakkerij in werking"

op dinsdag 13 oktober van 13.30
tot 18.00 uur

EET JE GEZOND MET

TARWEBROOD
vers van de echte warme
bakker

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Kleuren-
televisie

i!:::::;:::

Grootbeeld kleurentelevisie
van het merk Erres met 66 cm
beeld. Tiptoetsbediening.
Fraaie houten kast in kleur, noten.
De prijs 2495,— tijdelijk 2195,—

Kleurentelevisie
een moderne kleurentelevisie in
witte uitvoering. Met tiptoets ka-
nalenkiezer. Eenvoudige bediening
met ideal kleurentoets. Beeld 51 cm
met 110 graden beeldhoek.
Apparaat van wereldmerk.
De prijs 2238,— tijdelijk 1595,—

TELEVISIE - RADIO
GRAMMOFOONPLATEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Warme bakker
OPLAAT

heeft deze week iets unieks voor u.

Bij aankoop van een kren-
ten- of rozijnenbrood en
250 gram speculaas, een

broodkwartet-
spel gratis

Alleen bij

Warme bakker
OPLAAT
in de Dorpsstraat

.speciaal•M

ZUIVER SCHEERWOL

SHETLAND
HEREN-

PULLOVER
ronde hals

5 modekleuren

tcirtiol MI nooo
r-'J/chooldermon
^mm^r tmOnMn* M.IM7 ««ton

HET MERK

MET DE 3 STREPEN

verzorgt het Nederlands
Elftal

WAPEN- EN SPORTlMÉTDELi

Zutpht

tetds dotltieffend!

. Vorden - Tel. 1272

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

Biedt te koop aan:
Audi 80 GL 1973
Ford Taunus XL 1972
Peugeot 104 1973
Peugeot 204 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.

Denk aan de

BLOEMBOLLEN
VOOR KAMER EN TUIN

Ruime sortering en scherpe prijzen

Verder tuinbenodigdheden van
diverse

MATERIALEN
en planten o.a. Erica's - heideplan-
ten - vaste planten enz.

Fa oebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64 - Vorden - Telefoon 1508

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, Qzersterk, gelaste naden

NAAK:

Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg — Vorden

Voor uw

Meubelen
en

Tapijt
naar . . .

Elke advertentie
doet het goed !!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

WEEKENDAANBIEDING

Zware satin denim

kinderpantalons

blauw en bruin 15,75
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

De folkloristische dansgroep

De Knupduukskes
zoekt nog enige

nieuwe leden
Zij kunnen zich opgeven woens-
dag 15 oktober om 8 uur bij zaal
Lettink en bij A. Boers, Stations-
weg 17, telefoon 2077

Het bestuur

High Fidelity stereo
betekent:
hoogste natuurgetrouwheid van geluidsweergave. Alleen
met apparatuur van hoge technische kwaliteit kan dit be-
reikt worden. Helaas trachten vaak de zgn. bekende mer-
ken hi-fi kopers te misleiden met veel knopjes, wijzertjes
en hi-fi plakplaatjes op de apparatuur. Ook zoveel moge-
lijk apparatuur in één kast is een erg geliefd verkoopmid-
del.

In de hi-fi wereld noemt men die apparatuur terecht
speeldozen waar u niet lang plezier van zult hebben. De
garantie is ook maar 'n

HI-FI SET v. d. MAANDhalf jaar. Een liefheb-
ber van goede geluids-
weergave koopt bij de
hi-fi specialist omdat
hij op de Ie plaats let
op kwaliteit en levens-
duur en goed voorge-
licht wil worden.
Bij de hi-fi specialist
krijgt u MINIMAAL
2 JAAR GARANTIE

1 Scott verster-
ker 2 x 35 Watt 498,-
2 Bowers & Wil-
kins speakers 540,-
1 Thorens
draaitafel 598,-

Samen voor 1498,-

heeft u een dijk van een installatie, samengesteld door een
hi-fi vakman met 2 JAAR GARANTIE.

MAATWERK IN SERVICE
• minimaal 2 jaar garantie op
alle apparatuur • testen van de
apparatuur voor aflevering •
thuis bezorgen • plaatsing,
aansluiting en testen van de ap-
paratuur bij u thuis • geven van
deskundige adviezen over be-
diening, afstelling, aansluiting
etc.

KLEURENTELEVISIE
Grundig

2210 1998,—
2222 2098,—
5105 2198,—
8012 2189,—
8022 2415,—

Philip*
Raphaël 1998,—
Van Gogh 2130,—
Goya 2198,—
In line, nieuw type 2245,—

Loewe Opta et 4020 1898,—

Schaub Lorenz 1441 1698,—

U ziet geen wasmachines, koelkas-
ten en diepvriezers meer in onze
winkel. WEL in onze speciaal in-
gerichte SHOWROOM

AEG Turnamat 898,—

Marijnen diepvries Ib
280 liter 498,—

ESTA diepvriezer Ib
300 liter 498,—

Afwasautomaat Philips 898,—

• verzorgen van vakkundige
reparaties in eigen werkplaats,
zowel in- als na de garantie-
periode.

HIFI-DEALER VAN:
ORTOFON, KEF, SCOTT, QUAD,
THORENS, HARMAN/KARDON,
TEAC. LUXMAN, JBL, B&W,
TANDBERG.

ELEKTRONICA
Sfeenderen (bij Bronkhorst) Dorpsstraat 2, tel.: 05755-377

MUTS-
CURSUSSEN

Er is nog steeds de mogelijkheid om in te schrijven voorde kursussen:

tuinverzorging, tekenen, interieurverzorging, yoga,
zelfverdediging, handenarbeid en timmeren
zie ook de paarse Nutsfolder. Schrijf meteen in door direkt te betalen aan de Nutsspaarbank,
Dorpsstraat 15. Inlichtingen telefoon 2224



Gaarne willen wij allen,
die op welke wijze dan
ook ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt, heel hartelijk
dank zeggen voor de vele
felicitaties, bloemen en
geschenken.

G. /. Hanskamp
G. Hanskamp-Gotink

Hengelo G., oktober 1975
„De Vossenbult"
Kremersdijk 6

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos, ter
gelegenheid van ons 25-
jarig huwelijk ontvangen,
zeggen wij u allen
hartelijk dank.

G. A. Regelink
D. J. Regelink-

Schieven

Vorden, oktober 1975
Hengeloseweg 16

GRIEPVACCINATIE
De plaatselijke doktoren
geven weer gelegenheid
tot griepvaccinatie op

dinsdagavond 14 okt.
en maandagavond
20 okt. van 19-20 u.

Kosten ƒ 15,— p. pers.
Ziekenfondsleden met
hart-, long- of suikerziek-
te kunnen op vertoon van
hun ziekenfondskaart
gratis gevaccineerd wor-
den

Te koop: rode NSU 1000
TT b.i. 1968.
G. J. Berenpas, Smids-
straat 7, Vorden

Te koop: afgekalfde
vaars, keuze uit 2 met
goede melkliisten: l nuch-
ter vaarskalf de lijsten v.
d. moeder 1) 4180 met
veteeh. van 419 eiwit 339
2) 5221 met veteeh. 418
eiwit 344. H. M. A. Hel-
mink, Schuttestraat 15
Vorden

Te koop: bankstel f 100,-
theelcastie f 40,-, 2 kin-
derledikanties m. matras
ƒ 70.- per stuk: 2 boxen
met boxkleed ƒ 35.- per
stuk: tweelinewandelwa-
gen f 125,-; babvsitter
ƒ 15.-. Het Tebbink 31,
telefoon 1820

Te koop: z.e;.a.n. Pelgrim
Robina gashaard. Te be-
vra^en L. W. Visschers,
De Stroet 8, Vorden
telefoon 2184

Te koop: zw. d. schoenen
r.e.a.n. maat 7Va
Telefoon 05754-271

Wegens aanschaf c.v. te
koop z.e.o.h. Efel olie-
haard voor prote kamer
en tank 1200 liter.
Almensewe^ 39, Vorden,
telefoon 1654

Te koop: romer -en hei-
rlehonine. D. Pardijs
Kranenburg

Te koop: een aanhangwa-
gen: trekhaak voor Daf
44; kleiiterherlie met ma-
trns. Het Tebbink 41,
Vorden, telefoon 1940

SUPERBENZINE
95,3 cenf

KEUNE
Industrieterrein

Vorden

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

FLINKE HULP in de
huishouding gevraagd
voor enkele ochtenden in
de week en zo spoedig
mogelijk. Mevr. v. d.
Reyt, Ganzensteeg 11,
Medler, Vorden, tel. 6847

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

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

Inplaats van kaarten

18 oktober a.s. hopen we met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te her-
denken.

H. G. ALBERS
D. J. ALBERS-WEENK

Vorden, oktober 1975
Margrietlaan 23

Gelegenheid tot feliciteren van 19-21 uur in
zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

U hebt ons verrast tijdens ons 25-jarig huwe-
lijksfeest met de vele persoonlijke en schrif-
telijke gelukwensen, bloemen en kadoos.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage om
dit voor ons een onvergetelijke dag te maken.

L. SCHOOLDERMAN
G. C. SCHOOLDERMAN-LANGELER

Vorden, oktober 1975
Christinalaan 5

Tot onze grote droefheid werd plotseling
van ons weggenomen, mijn dierbare man en
onze zorgzame vader en grootvader

BERNARDUS ANTONIE ALBERS

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: N. E. Albers-Bloemendaal

Boskoop:

Nieuwkoop:

H. A. Albers
T. A. Albers-Meijer
Ben en Evert

A. Bartels-Albers
W. J. Bartels
Elizabeth

Vorden, 6 oktober 1975
Zutphenseweg 63

Thuis liever geen bezoek

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 9
oktober om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in- de zaal van hotel Bakker.

Betaalt u voor service
bij een tapijt-vakman

alleen maar méér?

Vergeet het maar!
Want service betekent niet méér
betalen. Service betekent
aandacht! Dat verdient ü en uw
goede tapijt. Loop daarom
even bij ons binnen. Wij geven
u die service met het
vakmanschap van de echte
tapijtspecialist

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

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

Adverteren doet verkopen

Vest met
Engels aksent

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

als u van een lekker
vlot pak houdt
Vlot en sportief behoren bij elkaar,
dat ontdekt u direkt wanneer u zo'n

kostuum aantrekt. Net even anders dan
het "gewone" van iedere dag.

Uitstekend idee eens te komen passen,
wanneer het u past.

Schoolderman

eoneoi in
Hengelo

DANSEN
oktober

Walkers

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c

Fortexkollcktic-
• n wereld in mode

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

REKLAME
VRIJDAG EN ZATERDAG

Vruchten-
koekjes
Grand Marnier
gebak
Specialiteit:

zwanehalzen
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

TEGER OCCASIONS RUURLO
Stationsstraat 18

FIAT 500 zeer mooi 1973
FIAT 600 45.000 km 1972
FIAT Autobianchi A 112 1972
FIAT 127 2-drs. 1972-73-74
FIAT 128 2-drs., 4-drs.

1972-73-74
OPEL KADETT 1972
SIMCA 1100 1970

Telefoon 05735-1426
SIMA 1000 1969
FIAT 125 spec. 1972
AUDI 75L 1970
RENAULT 4 met schade 1968
FIAT 850 1970

ENKELE AUTO'S
om op te knappen

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

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - V«rden - Telefoon 05752.1334

ZONNIG
HOEKHUIS

En de inrichting? Royaal en komfortabel met
praktisch, eigentijds woongemak. Of misschien in

'klasse klassiek' met oog voor stijl en standing.
Kies maar, naar eigen eisen en inzichten.

Goed advies Is onze specialiteit.
• En wij maken van uw hoekhuis een huls
J met persoonlijkheid en karakter.

inter-style

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

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332 .

Dames
bandschöen.
Modetopper
van dit
seizoen.
Echt leder!

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
e slager

3 stuks

500 gram

DOORREGEN
500 gram

Donderdag: jartaartjes

vrifdag: Verse worst

Runderrollade

Varkensrollade
~*\j\j yiaiii

Varkenslappen 500 gram

Geld. schijven

Tartaartjes
Slavinken

Hamburgers

Maandag/
dinsdag:

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

CERVELAATWORST
150 gram

GEKOOKT SPEK
150 gram

PAARDEROOKYLEES
100 gram

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

5 halen
4 betalen

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

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam

Gev. speculaas
van 365 voor

1 stuk plm. 250 gram
van 225 voor

318
198

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Cox Orange

Sperciebonen

Bamipakket

Groeft kool

Grap^ruits
Maandag en dinsdag:

Andijvie

FIJNE HANDAPPEL
2 kilo

IMPORT
500 gram

per stuk

GESNEDEN
500 gram

3 MOOIE GROTE
nu slechts

kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

Malagaskar cactus iets aparts nu slechts 498 Kaaps viooltje nu slechts

i

Halvarine
REMIA
van 65 voor

VIYO SINAS
1/1 liter van 98 nu voor

YIYO KLEINE PILS
per fles van 39 nu voor

HEEL KRAT KLEINE PILS
a 24 flesjes nu nog goedkoper

CANDIDA KOFFIEMELK
y2 liter van 119 nu slechts

Rookworst
OLBA
nu slechts

VICO HARING IN TOMATENSAUS
per blik van 400 gr. norm. prijs 181

SALLAND SOEPBALLEN
van 88 voor

FRISO BLOEM WIT
1000 gram van 140 voor

Calvé
SLASAUS
y2 liter van 231 voor

Hero

SPERCIEBONEN

gebroken fijn 1/1 liter
nu slechts

Popla

KEUKENROLLEN
a 2 rollen nu slechts

Sunil voordeel
van 925 voor

FENIX GLORIX 0,5 liter
normale prijs 79 - nu bij ons

VIVO DAMESVERBAND m. hechtstrip
van 199 nu voor

Liga junior
SUIKERVRIJ van 115 nu voor 99

DUYVIS GEMENGDE KROEPOEK
van 151 nu voor slechts

SONNENTROPFCHEN Duitse Rijnwijn O "7 K
per fles van 0,7 liter nu slechts tm f %J

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 11 oktober

Gevulde speculaas KASSAKOOPJE
driehoek 250 gram nu slechts
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BUDGETTAIRE POSITIE VAN DE
GEMEENTE IS GEZOND
De budgettaire positie van onze gemeente kan bij-
xonder goed genoemd worden. Voor dekking van
nieuwe uitgaven in de kapi taalsector is een bedrag
van rond ƒ540.000,— beschikbaar. Rekening is al
gehouden met een bedrag naar raming voldoende
voor dekking van het nadelig saldo van de nieuwe
sportzaal en met een bedrag van ƒ 26.000,— voor
rente en afschrijving van de aankoop van kasteel
Vorden. en de eerste aanloopkosten voor restauratie.
Een resultaat dat zeker tot grote voldoening aan-
leiding geeft, aldus B. en W.
De beleidsdoelstellingen worden in twee hoofdcate-
goriën verdeeld:

A. Beleidsdoelstellingen met hoge prioriteit.
Voor zover dat ook praktisch mogelijk is, zullen de
lin deze categorie genoemde kapitaalwenken in 1976
in uitvoering moeten komen.

Restauratie kasteel Vorden en verbouw van dit
kasteel tot gemeentehuis.
Naar wij hebben vernomen is door het rijk in het
kader van de aanvullende werkgelegenheid een be-
drag beschikbaar gesteld voor het begin van de res-
t a u r a t i e . Zodra wij hiervan een schriftelijke bevesti-
ging hebben ontvangen, waarin ook het bedrag of
percentage van het subsidie is vermeld, zal in een
uitvoerige nota worden voorgesteld om gelden te
voteren, opdat met de restauratie metterdaad kan
worden gestart. Momenteel is nog niet bekend of
ook op ons verzoek om subsidie in het kader van de
aanvul lende werkgelegenheid te vangen in de kos-
ten, die geen betrekking hebben op de eigenlijke
restauratie welwillend zal worden beschikt, aldus
B. en W.
In het kader van deze aanbiedingsbrief blijven wij
evenals in de aanbiedingsbrief bij de begroting '75
voorlopig uitgaan van een jaarlijkse last van 120.000
gulden. Zoals bekend is hierbij rekening gehouden
met de aanwending van de eventuele reserves, doch
niet met het verkrijgen van AW-subsidie in de niet-
restauratiekosten.
In de begroting is reeds rekening gehouden met een
last van ƒ 26.000,—. Op basis van het vorenstaande
zal deze las t derhalve met rond ƒ94.000,- toenemen.

Rouwcentrum/mortuarium.
De behoefte aan een (bescheiden) rouwcentrum of
mortuarium wordt voor zover ons bekend door een
leider gevoeld. In onze nota van 19 september j.l.
hebben wij gevraagd een uitspraak te doen over de
plaats, waardeze voorziening dient te komen. De
kosten v a n een eenvoudige opbaar gelegenheid met
enige nevenruimten bij de RjK. kerik of in een ge-
deelte van het jeugdcentrum worden zeer globaal
geraamd op f 60.000,—.
De last wegens rente en afschrijving voor het eerste
jaar bedraagt dan ƒ 6600,—.
Wordt gedacht aan een mortuarium bij de begraaf-
plaats dan zullen de bouwkosten naar raming
f2(>0.000,— bedragen. Kapitaal-last eerste jaar
ƒ 28.600,-.

Er wordt van uitgegaan, dat de overige exploitatie-
lasten in elk geval door het heffen van een vergoe-
ding voor het gebruik zullen worden goedgemaakt.
Op welke wijsze de exploitatie zal moeten plaatsvin-
den z,al nog nader moeten worden bezien, aldus
B. en W.

Verbetering van de Lindeseweg.
Zoals wij ook in de eerdergenoemde beleidsnoto
hebben vermeld geven wij er de voorkeur aan - ge-
zien de grootte van de investering - deze verbetering
te doen plaatsvinden in het kader van de aanvul-
lende werkgelegenheid.
Met ons voorstel de beslissing om dit werk even-
tueel alleen met GTD-suibsidie uit te voeren nog
een jaar aan te houden is een meerdenheid van de
raad akkoord gegaan. De Hoofdingen ieur-Direkteur
voor de Landinrichting gaat akkoord met de uit-
voering van de verbeteringswerken in 1976. Zou en-
kel de verbetering met CTD-subsidie plaatsvinden,
dan wordt de kapitaal! as t voor liet eerste j a a r glo-
baal geraamd op ƒ63.000,—.

Dorpscentrum.
In onze beleidsnota van 22 mei j.l. zijn wij op de
totstandkoming v.an deze voorziening uitvoerig inge-
gaan. Wij hebben daarbij de voorkeur uitgesproken
voor het gemeentehuis als vestigingsplaats met daar-
achter de bouw van een toneel/muziekzaal, die te-
vens geschikt zou moeten worden gemaakt voor
sportaktiiviteiten. Tevens hebben wij daarbij de ver-
wacht ing uitgesproken, dat de budgettaire last van
het dorpscentrum voor de gemeente aldus niet zal
hoeven uitkomen boiven de raming in de Aanbie-
dingsnota bij dé begroting 1975, zijnde ƒ30.000,—,
daarbij rekening houdende met het reeds ten be-
hoeve van de Stichting Jeugdcentrum geraamde suib-
sldie-bedrag van ƒ 11.315,—.

Brandweergarage.
In de beleidsnota hebben we voorgesteld de huidige
gymnastlekizaal na de bouw van een toneel/sportzaal
.achter het gemeentehuis te verbouwen tot brand-
weergaraige annex tennisclulbgebouw. De eigenlijke
verbouw wordt door gemeentewerken geraamd op
rond ƒ 45.000,—. Het aanbrengen van bestrating en
parkeerruimte wordt zeer globaal geraamd op
ƒ35.000,-. Totaal derhalve ƒ 80.000,-.' Kapitaal-last
' ie jaar ƒ 11.200,-.

Tennisbanen.
I n het kuidei van daze nota wordt voorlopig door
ons aangenomen, dat de aanlog van de tennisbanen
en de nodige parkeerruimte voor de gemeente jaar-
lijiks een extra last zal meebrgJfen van ƒ 10.000,—.
Zeer globaal geraamd zal deze SKgorle van werken
met een hoge prioriteit derhalve een jaarlijkse last
vergen van ƒ 214.800,-.
Dit bedrag zal echter verminderd worden met rond
ƒ 50.000,— als alsnog voor de verbetering van de
Lindeseweg overeenkomstig het percentage voor de
Onsteinseweg DACW-subsidie wordt verkregen en

mei. rond ƒ22.000,— worden vermeerderd indien
wordt overgegaan tot de bouw van een a u l a bij de
begraafplaats .

'Uiteraard zullen beha lvv bovengenoemde werken
de normale bouwrijpmuiaikwerkzaamheden in de be-
stemmingsplannen voor zover de voortschrijdende
woningibouw daartoe aanleiding geelt, doorgang
vinden. Aangezien deze uitgaven echter niet van in-
vloed zijn op de budgettaire positie van de gemeen-
te wordt het geven van ramingen hiervan achter-
wege gelaten.

Dit te meer daar de raad dit j<aar voor dit deel reeds
belangrijke bedragen heeft gevoteerd, waaruit een
verder afwerken van de voor de woningbouw be-
nodigde straten etc. in het bestemmingsplan „Brin-
kerhof" kan worclen bekostigd.

B. Beleidsdoelstellingen met minder hoge priori-
teit.
Voor de verbetering van de Oude Xutphenseweg is
subsidie aangevraagd in het kader van de a a n v u l -
lende werkgelegenheid. Zou een dergelijk subsidie
afkomen, dan zal de raad direkt daa rna een voor-
stel bereiken tot de uitvoering van d i t werk over te
gaan. Wordt dit subsidie niet verkregen dan menen
wij dat dit werk in de jaren 1977 c.q. 197H in u i l -
voering moet worden gebracht, a l d u s B. en W.

Ook de verbetering van een gedeelte van de Burg.
Galleestraat en Enkiweg en de verbetreing van de
Schuttestraat zal in die jaren ter hand moeten wor-
den genomen.

De kosten van deze d r i e - vvegverbeteringen worden
op ƒ 1.000.000,- geraamd.
Uiteraaixl zullen wij trachten indien mogelijik, in de
kosten daarvan subsidie te verkrijgen, hetzij in het
kader van de aanvullende werkgelegenheid, hetaij
anderszins, /ou een dergelijk subsidie voor geen
enkele wegiverbetering worden verkregen, dan zal
de kapitaallast over het Ie j a a r n a a r raming bedra-
gen ƒ 140.000,-.

Onder de beleidsdoelstellingen met minder hoge
prioriteit in de beleidsnota is ook nog genoemd de
uitbreiding van de parkeergelegenheid in het cen-
trum dorp. Hie rb i j wordt gedacht aan de p l a a t s van
liet huidige j e u g d c e n t r u m . Dit zou derhalve ge-
paaid moeten gaan me de aan/koop en de a f b r a a k
van dit cenrum. Voor de kosten h i e r v a n is in dit
stadium moeilijk een raming te maken. Dit is in dit
kader ook minder urgent, /oals wij hebben aange-
geven, is een bedrag van rond ƒ540.000,— beschik
haar voor dekking van nieuwe uitgaven in de k a p i -
taa lsector .

Wiordi. geen rekening gehoudjM met: subsidie in het
kader van de aanvullende \ ̂ ^gelegenheid en mei
de bouw va.n een au l a bij de begraafp laa ts , dan zu l -
len de onder de categorie werken met hoge pr io r i -
teit naa r r a m i n g een jaarlijkse last meebrengen van
ƒ214.800,— en die in de categorie met minder hoge
prior i te i t met uitzondering 4fc de parkecrgelegen-
het van ƒ 14.000,-. Totaal J'^R.H00,-, zodat er nog
bi jna ƒ200.000,— beschikbaar b l i j f t voor andere in-
vesteringen, afgezien van vrijkomende rentelast
door afschr i jv ing en het verloop van de u i tke r ing
uit het gemeentefond in de eerstkomende j a r en , al-
dus het college van B. en W. in h a a r aanb ied ings -
l>rief.

Voetbal
KNAPPE ZEGE VAN VORDEN
IN WESEPE 0-4

Vorden heeft zich uitstekend hersteld van de vorige
week op eigen veld geleden nederlaag tegen Alexan-
dria. In de uitwedstrijd van deze zondag tegen We-
sepe bleek van een „aangeslagen" ploeg geen sprake.
De ontmoeting in Wesepc begon uiterst sensatio-
neel. Er was amper een minuut gespeeld of Heer-
sink kreeg halverwegen eigen helft de bal toege-
speeld. Hij ondernam een lange solo, omspeelde vijf
spelers van de thuisclub en gaf vervolgens doelman
Meyer geen schijn van kans: 0^1.
Hierna ontstond een gelijkopgaande .wedstrijd,
waarbij de beste mogelijiklheden om te scoren op
naam van Wesepe konden worden geschreven. In
de tiende minuut kreeg de thuisclub twee kansen.
Eerst stopte de Vordense doelman Meyer een schot
via n v. d. Kraats, terwijl een boogfbal van Hogeboom
rakelings over doel verdween.
Tien minuten later hadden de geelawarten opnieuw
geluk. Een van grot eafstand door Eggink op doel-
man Meyer teruggespeelde 'bal werd door v. d.
Kraats onderschept en juist toen hij wilde inschie-
ten redde Meyer fraai. De 0—1 stand bleef echter
tot aan de rust gehandhaafd.
In de tweede helft wilde de Wesepe doelman Meyer
niet voor zijn Vordense naamgenoot Meyer onder-
doen en stopte op zeer bekwame wijize prachtige
schoten van Heersink. In de vijfde minuut was hij
evenwel kansloos bij een kopbal van Andre te Veld-
huis . Gelukkig voor hem stond Arie Wiegers op de
doellijn om de bal uit de lege doelmond te koppen.
Bij Vorden werd hierna Wentlnk vervangen door
Gerard ter Beest, die wegens verblijf in Duitsland
enkele wedstrijden „buitenspel" stond. Het was me-
de aan het sterke spel van Ter Beest te danken dat
de bezoekers hierna volledig het heft in handen na-
men, waarbij vermeld dient te worden dat Vlog-
man, Stegoma.n, Ernst en Andre te Veldhuis het
middenveld volledig in bezit namen.
Het Vorden-offensief resulteerde in de 25e minuut
in een fraaie treffer van Bertus Nijenhuis die de bal

uit een pass van Heersink ineens op de slof nam:
0—2. Bij Wesepe moest het gevaar veelal komen van
de zeer aktleve linkslbuiten Hans Hogeboom, die
het evenwel alleen ook niet kon redden tegen de
hechte Vordense defensie. Bovendien werd de thuis-
club gehandicapt door het uitvallen van v. d. Kraats
die te hardhandig door Stokkink werd geattakeerd,
waardoor hij een knieblessure opliep.
Een kwartier voor tijd beloonde Gerard ter Beest
zichzelf met zijn goede spel door uit een door Nijen-
huis genomen hoeksdiop fraai in te schieten: 0—3.
Tien minuten voor tijd scoorde Heersink uit een
prachtige pass van Andre te Veldhuis de vierde
Vordense treffer.

SV RATTI (afd. zaterdag) HAALDE FIKS UIT

SV Ratti moest aantreden tegen debutant Olden-
kotte. Oldenkotte staat bekend om thuis met een
zeer stenk elftal op de grasmat te komen, zodat SV
Ratti met de gedachten rondliep: als wij hier één
puntje meepaJkken zijn wij tevreden, maar dat pak-
te geheel anders ui t . Want na 5 minuten spelen
b r a c h t H. Sloetjes met een boogbal de stand al op
1—0 voor Ratti. SV Ratti beheerste het spel volko-
men en drukte Oldenkotte tegen de muur. Na 15
minuten sipelen bracht H. Eggink met een afstand-
schot de stand op 2—0.
S V Ratti bleef doorgaan. Er werden prachtige aan-
vallen opgezet met de uitstekende rechtsbuiten spe-
ler J. Romer, die na 25 minuten spelen de bal op
de juiste plaats aan J. Nijenihuis gaf die de stand op
3—0 kon brengen. Hierna viel Ratti terug en het
gelukte helemaal niet meer, zodat Oldenkotte de
aanval o-vernam en zij nog voor de rust de achter-
stand verkleine tot 3—1.
In de rust maakte trainer J. Noteboom de spelers
weer wakker, zodat men de tweedee helft weer met
frisse moed tegen aan kon gaan. Toch bleef Olden-
kotte het spel maken, maar na 20 minuten was het
J. Nijenihuis die de stand op 4—1 bracht. Daarna
klapte Oldenkotte in elkaar en even later was het
J. Dijikiman die de stand op 5—1 bracht. Hierna
'moest doelman Bbbink zijn kunnen nog enkele ma-
len tonen, maar hij stopte de ballen uitstekend. J.
Nijenihuis kon er niet genoeg van krijgen en door-
dat hij veel vrijheid kreeg kon hij nog 2 maal sco-
ren. Eindstand 7—1 voor SV Ratti. Hopenlijk zal
SV Ratti zijn produktiviteit in de volgende wed-
strijden voortzetten.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGRAMMA
De uitslagen van zondag waren: Wesepe-Vorden
0-4; Vorden 2-Zelhem 2 2-2; Vorden 3-Hercules 2

2-1; Voorst 1-Vorden l 1-0; Sp. Doesburg 5-Vor-
den 5 1—0; Eerb. Boys 5-<Vorden 6 7—0.
Afd. /.aterdaig: Oldenkotte 1-SV R a t t i l 1-7; Wilp
2-SV R a t t i 2'0-1; Voorst 2-SV Ratt i 3 0-11.

Het programma voor a.s. zondag luidt: Vorden 2-
Gendringen 2; Vorden 4-tEerb. Boys 3; Vorden 5-
Baaikse Boys 3; Vorden fi-Warnsv. Boys 4; Vorden 7-
Oeken 5.
Afd. zaterdag: SV Ratt i 1-Epe 1; SV Rat t i 2-GSCD
3; Avanti 4.SV Ratti 4; FC Nleuwland 4-SV Ratti 3.

Dammen
TJEERD HARMSMA JEUGD-
DAMKAMPIOEN DISTRICT OOST

In het jeugdcentrum te Vorden werden za te rdag-
middag de l aa t s t e ronden gespeeld in de s t r i j d om
het persoonlijk jeugddamkampioeim hap \ a n dis-
trict Oos*. Bij de aanvang van de voorlaatste ronde
kwamen nog maar liefst vier van de zes spelers voor
de eindzege in aanmerking. Wel een bewijs onder
welk een spanning de laatste wedstrijden werden
gespeeld. Tjeerd Harmsma, wel gewend om onder
druk te spelen, bleek over de strekste zenuwen te
beschikken en werd kampioen van district Oost.
De uitslagen waren: H. Ruessink-A. van Drumpt O—
2; B. Gerritsen-T. Harmsma 0-2: G. Visschers-F.
Hofman 2—0; A. van Drumpt-F. Hofman 1 — 1; H.
Ruessink-iB. Gerritsen 0—2; T. Harmsma-G. Vis-
schers 0-^2.
Eindstand: 1. T. Harmsma (DCV Vorden 5-8; 2. A.
van Drumipt (DVD Doetindhem 5—5 (vlgs SB-sys-
teem); 3. B. Gerritsen (.DVD Doetinchem) 5-5; 4. H.
Ruesslnk (DGV Vorden) 5—4 (de z o j u i s t genoemde
vier spelers zullen in december en j a n u a r i d i s t r i c t
Oost vertegenwoordigen bij de Gelderse kampioen-
schappen); 5. F. Hofman (DGH Hengelo) 5—4; 6.
G. Vissohers (DCH Hengelo) 5-4.
Bij de aspiranten werd azterdag een beslissingswed-
sstr i jd gespeeld tussen F. Wielakker (DCR Ruurlo)
en M. van Oei (DCV Vorden om de vijfde speler
aan te wijizen die zal worden afgevaardigd naar het
Gelders kampioenschap. De Vordenaar won deze
partij . De andere vier spelers die district Oost bij
het provinciaal kampioenschap zul len vertegen-
woordigen zijn: H. Graaskamp en H. Klein Brinke
(DCV Vorden); E. Brouwers (iDIOS Eibegen) en G.
Prinsen (DVD Doetinchem).

WINST VORDENSE DAMMERS

Het eerste tiental van BCV uit Beek heeft in Vor-
den tegen DCV 2 genoegen moeten nemen met een

kleine 11-9 nederlaag. De i n d i v i d u e l e resultaten
waren: J . Oukes-A. D i j k m a n 2 0 ; G. Hulshof-G.
N as 0-2; H. VV'ansinik-A. Zweden 1-1; J. Hoenink-
J. Tomassen 2-0; H. W. Esselink-H. Weber 0-2;
H. Sdieffer-H. van Galen 2-0; J. J. van Dijk-Th.
Koster 0-2; J. \lasselink-J. van Galen 2-0. Borden
9 en 10 reg lementa i r remise.
Voor de onderlinge competitie werden de volgende
wedstr i jden gespeeld: Gro t enhu i s ten HarkelJHeu-
v i n k 2-0; Rossel-Tn Beest 0-2; Nijenhuis-Kl. Kra-
n c n b a i g 2-0; Ruessink-Boudi i 2-0; Breuker-A.
Wasslnk 0—2; Dimmendaa l -Wie i 'vma 1—1.

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 kindei cantorij 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 Bakker, 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 liet Jeugdcentrum.
Elke laatste vri jdag van de maand: ruil .bems
(Jeugdcentrum)

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

Oktober:
10 CJV discobal in zaal Smit
13 Rayonlezing EHBO
l .'i \utsc.ursus handenarbeid, Jeugdcentrum
i:) N u t s c u i sus yoga. Jeugdcent rum
l l Bejaardensoos Kranenburg
I l Nutscursus tu imcT/org ing , Jeugdcentrum
15 Hem. Vrouvenver. Dorp

\ u i s ( i n s u s interieurverzorging, Dorps-
s t r a a t 22

l. r > N u l s c u r s u s zelfverdediging, Jeugd-
centrum

K) Nu t scu r sus lokenen. Jeugdcentrum
21 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
21 Plattelandsvrouwen
22 KPO
22 N u t s c u r s u s t i m m e r e n . Schoolstraat 6
23 Bejaardenkning, Jeugdcentrum, 13.45 uur
27 Kringledenaivond van de Kring Graaf-

schap van de KPO in De Uitrusting te
Eefde

28 Herv. Vrouwengroep Linde

November:
10 Rayonlezing EHBO
fi Bejaardenkring, Jeutgdcentrum, 13.45 uur
8 Prinsenbal karnavalsver. De Deurdreajers

in residentiezaal Schoenaker
I I Bejaardensoos Kranenburg
12 -Hem'. Vrouwenver. Dor j)
l l De vogelver. De Vogeltvriend, nat. jubi-

leum tentoonstelling zaal Schoenaker
15 Idem
16 Idem
15 Vogeltentoonstelling Vogeker. Ons Ge-

noegen in het Jeugdcentrum
l ( i Idem
18 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
18 Herv. Vrouwengroep Linde
19 PI a t tel andsvrouwen
20 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 uur
22 Voetbalver. Baaikse Boys, 25-jarig bestaan

zaal Herfkens te Baak
24 Bloemschiiikcursus KPO
26 KPO

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

(Sint)
!) Bejaardensoos Kranenburg

l f) NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
17 Plattelandsvrouwen
17 KPO
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 uur

(kerst)
23 Henv. Vrouwengroep Linde

Januari:
17 Feestavond VV Vorden / a a l F. P. Smit

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



Gymnastiek
Gymnastiekivereniiginig Sparta zoekt nieuwe leden
voor haar dames-uren op maandagavond. Waar blij-
ven de dames die nog lenig genoeg zijn om oefenin-
gen aan de toestellen te doen? Worden we allemaal
bang? We hebben een bloeiende huisvrouwengroep
waar alleen grondoefeningen gedaan worden maar
er zullen toch nog wel dames zijn die behalve grond-
gymnastielt zich wat oefeningen willen eigen maken
aan ringen, brug of wandrek en die nog wel eens
wat sprongetjes willen maken over een kast of bok.
U hoeft geen topturnster te zijn om bij Sparta te
komen turnen. Er is één uoir voor dames-senioren
die de eenvoudigste oefeningen doen maar dit ook
wel afwisselen met een oefening op muziek (erg ge-
zellig). Verder is er nog een uur voor dames die
echt nog wel iets meer durven. Bezint u zich eens
op de lenigheid van uw lidhaaim en u zult zien dat
die nog best meevalt en probeert u die conditie te
houden. Voor de tijden waarop u dit kunt doen:
zie advertentie.

Waterpolo
VORDENSE HERENPLOEG BEHAALDEN
GROTE OVERWINNING

Voor de winter-zomercompetitie hebben de heren l
van Vorden tegen Neptunes 4 uit Arnhem een gro-
te 8—2 overwinnng behaald. Onder de uitstekende
leiding van scheidsrecihter v. d. Velde uit Zutphen
ontstond een snelle wedstrijd waarbbij de Vorden-
se voorwaartsen hun tegenstanders duidelijk maak-
ten dat het vizer deze avond bijzonder goed wias
gesteld.
Uit een corner van Gotink scoorde Mengerink 1—0.
Even later werd een goede aanval door Gotink doel-
treffend afgerond. Via 'n afstandschot scoorde Rik-
kerink de derde goal. In de tweede periode beging
Neptunes een zware overtreding tegen Krol. De
strafworp werd door Rikkerink benut: 4—0.
Dankzij een snel genomen vrije worp van Menge-
(Tiink werd het door Gotink 5—Ö, waarna Mengerink
het halve dozijn vol maakte. Vorden liet hierna de
teugels wat vieren, zodat doelman Ter Heurne han-
denvol werk kreeg op te knappen. Tweemaal was
hij kansloos. 6—2. In de slotfase bepaalden Menge-
rink en Rikkerink de eindstand op 8—2.

Volleybal
VOLLEYBALVERENIGING DASH

Binnenkort gaat de gehele volleybalcompetitie van
de N-evobo (Nederlandse Volleybalbond) van start,
waaraan de plaatselijke volleybalvereniging deel-
neemt met verschillende teams voor dames- en he-
ren senioren, jongens en meisjes junioren.
De vereniging heeft ongeveer 100 leden. De trai-
ning is opgedragen aan twee bevoegde trainers. Ge-
zien de successen in de voorgaande jaren mag ge-
steld worden dat DASH in deze streek een flinik
woordje meespreekt.
Het volleybal is een uitermate faire sport gebleven
in deze tijd van spelverruwing bij allrlei takken van
sport. De echte sportieve geest is nog volop aan-
wezig. De competïtie^wedstrijden fihuis worden mo-
menteel nog in de Hanzehal in Zutphen gespeeld.
Het volgend jaar zal dat gelukkig ter plaatse in de
tihans in aanbouwde zijnde sportsal kunnen plaats-
vinden. Het bestuur wil onderzoeken of zgn. „mini-
volleybal" in Vorden in een behoefte zou voorzien.
Dit minpvolleybal is bedoeld voor kinderen vanaf
7 a 8 jaar.
Degenen, die meer van het volleyballen willen we-
ten of die voor hun kinderen belangstelling voor
het mini-volleybal (voor jongens en meisjes) heb-
ben, kunnen informaties krijgen of wel zich opge-
ven bij mevrouw Aartsen, Stationsweg 12.

VERLIES VOOR DASH DAMES
TEGEN ORION 2

In de landelijke derde divisie heeft Dash l dames
een tweede nederlaag geleden. Nu werd in Zutphen
de strijd aangeboden met het sterke Orion 2 uit
Doetindhem. In de eerste set kwam Dash. bij vlagen
in de aanval, maarde tegenpartij scoorde zich naar
9^15. Ook in de volgende set bleek duidelijk het
betere teamverband bij de Doetindhemse reserves.
In de laatste partij herkreeg Dash haar zelfvertrou-
wen en stond op een gegeven moment zelfs met
14—^11 voor. Door twee eigenaardige beslissingen
van de scheidsrechter keerden de kansen echter.
Ook een der Dash-speelsters Anja Peppelman raak-
te geblesseerd. Vooral de harde bovenhandse op-
slagen van Orion brachten paniek in de Vordense
ploeg, die uiteindelijk met 14-̂ 16 eervol de vlag
moest strijiken, eindstand 0—3 voor Orion. A.s. za-
terdag speelt Dash teigen Pollux uit Oldenzaal.

WIK VERLIEST VAN WILHELMINA
DASH 2 WINT VAN DVO KEYENBORG

De volleybalcomipetitie van hè district Zutphen-De-
venter is in volle gang. Zowel in Zutphen als De-
venter, Twello en Sdhalkihaar werden een groot aan-
tal wedstrijden gespeeld, welke verrassende uitsla-
gen opleverden. WIK uit Steenderen - herenpromo-
tieklasse - dat verleden week gelijk speelde, moest
nu de eer aan Wlilihelmina laten (de Zutphenaren
wonnen met 1—3). De dames van Hansa - dames-
ipromotie - konden het niet klaren tegen Isala 2:
0—3, maar de Hansa-reserves bleken even sterk als
Salvo l (2—2). In de lagere regionen haalde Dash 2
(dames eerste klasse Zutphen) flink uit tegen DVO,
dat met een 3—0 nederlaag weer naar Keyenorg
moest. WIK speelde ook tegen DVO en won met
miniem verschil met 2—1.

Heren promotieklasse

In de Hanzehal had Hansa 2 weinig moeite met
SVS l dat aan het korste eind trok: 3—1. Meer span-
ning was er bij DVC 1-iBruvoc waarbij de derby-
sfeer kennelijk een rol speelde. Het bleef bij een
2—2 puntenverdelinjg. Wilihelmina's eerste haalde
weer twee punten binnen door WIK met 1—3 het
nakijken te geven. ABS l begon de competitie hoop-
vol en gaf Boemerang geen kans, zoals uit de eind-
stand bleek: 3—0. Isala 2-Isala 3 werd 3—1 voor het
tweede.

Dames promotieklasse

Veel winst zat er niet in bij de wedstrijd tussen het
eerste van Wilhelmina en V en K, die even sterk
waren: 2—8.. Dit bleek ook het geval bij Hansa 2-
Salvo l, die bede twee sets wonnen en dezelfde uit-
slag noteerden: 2^2. Isala 2 is deze competitie zeer
sterk, getuige de volle winst op Hansa l uit Zut-
phen: 0—3. Wilp tooi^kzich over alle linies sterker
dan de Bnuvoc-dames^rat een 3-̂ 0 overwinning be-
tekende. V en K l had meer geluik tegen Olympia's
eerste (3—1), terwijl SVS 2 duidelijk de baas bleef
over SVS 3: 3-0.

wedstrijd en won met ronde cijfers van Wilhelmina
3:

Heren eerste klasse Z en

WIK 2 probeerde het in Zutplhen tegen Hansa 5,
maar dit Zutpihense team beschikte over meer er-
varing, waardoor de zege in de Gravestad bleef:
3—0. Precies hetzelfde spel vertoonde Hansa 4 tegen
het Vordense Dash 1; de Vordenaren die dit seizoen
een klasse lager spelen hadden kennelijk het ritme
nog niet te pakken: 3—0 van Hansa 4. Harfsen leed
een 2—1 nederlaag tegen Willhelmina 2 en WIK 2
moest alle zeilen bijzetten om Hansa 2 partij te ge-
ven, maar de Zutphenaren wonnen, hoewel op het
nippertje met 2—1. Hansa 5-Hansa 6 werd 1—2,
evenals Hansa 3 tegen Hansa 4. Harfsen won in
drie sets van Willhelmina 3: 0—3, terwijl Wiilihel-
mina 2 geen vat kreeg op de Bruvoc-reserves: 1—2.
Voorst deed het beter dan in de eerste competitie-

Dames eerste klasse Zutphen »

DVO Keyenorg had in de eerste competitiewedstrij-
den niet veel geluk. De debuterende Keyenborgse
dames moesten zich tegen de reserves van het meer
geroutineerde Vordense Dash met 3—0 gewonnen
geven. WIK l en DVO deden niet veel voor elkaar
onder, zoals uitd e eindstand 2—1 Voor WIK bleek.
De derby tussen Wilhelmina 4 en Hansa 3 leverde
winst voor Hansa op: 0—3. Wilhelmina 3 had het

gemaikikelijik tegen het vijfde en noteerde dezelfde
uitslag, terwijl Wilhelmina 4 het vijfde eveneens
een nederlaag bezorgde: 3-0. Opnieuw speelde Dash
2 een goede wedstrijd waarbij Valto l het kind van
de rekening werd: 0^3. DVC l bleek in betere con-
ditie dan Hansa 4: 3—0, terwijl Valto zich tegen
Bruvoc 2 keurig herstelde: 3—0. WIK ondervond
veel tegenstand van Harfsen, dat uiteindelijk een
.nipte 2—1 zege behaalde. Harfsen had opnieuw ge-
luk tegen de Bruvoc-reserves en won met 2—1. De
beide plaatselijke ontmoetingen: Hansa 3-Hansa 4
en Willhelmina 4-Wiilhelmina 5 eindigden volgens
verwachting met 3—0 voor resp. Hansa 3 en Wilhel-
mina 4.

ARNHEM OP DE BRES VOOR DE FIETS
De gemeente Arnihem wil door middel van de aan-
leg van 150 kilometer fietspaden in de (komende vijf
jaar het gebruik van de fiets igaan bevorderen en
daarmee het autoverkeer aan banden leggen. Met
uitbreiding van hè Arnhemse fietsipadennet van 125
naar 275 kilometer, dat aansluit op de toeristische
fietsroutes van het recreatieschap Veluwe, is twee
miljoen igulden 'gemoeid. Van 'deze twee miljoen
hoopt Arnihem circa acht ton door het Rijk gesub-
sidieerd te krijgen. Voorts tracht men de Rijksover-
heid ertoe te brengen een wettelijke scheiding tot
stand ta brengen tussen fiets- en bromfietsiverkeer,
omdat men van mening is dat de bromfiets bij het
snelverkeer hoort. De uitbreiding van het fietspa-
dennet - w<aarvan driekwart zal bestaan uit geschei-
den fietspaden - moet volgens de gemeente Arnhem
het aantal ongevallen waarbij fietsers en bromfiet-
sers betrokken zijn (circa 16 procent van het totale
aantal verkeersongevallen) aanzienlijk doen 'terug-
lopen.

FIETS MET HANDPEDALEN
ZOU GEZONDER ZIJN
In de loop van de ontwikkelingsgeschiedenis van de
fiets zijn verschillende malen pogingen gedaan om
fietsen ingang te doen vinden die niet door voeten
en benen maar door hand- en armbewegingen wor-
den voortbewogen. Tot nu toe steeds met zeer ma-
tig of zonder succes. Een Italiaanse fietsenmaker
heeft nu dat oude idee weer opgevat: een fiets die
op de plaats waar normaal het stuur zit, twee peda-
len heeft verbonden met een ketting op het voor-
wiel; door de pedalen met de beide handen te draai-
en kan men zowel sturen als ook de fiets voortbe-
wegen. Hij meent dat het fietsen hierdoor nog ge-
zonder wordt, omdat de .armbewegingen beter zijn
voor de longen ^Aer een betere ademhaling door
wordt verkregen.^foor hen die met de handpedalen
te snel moe worden, heeft hij een fiets gemaakt die
zowel hand- alsook voetpedalen heeft en omdat men
z.i. jong met dit -extra gezonden fietsen moet begin-
nen, heeft hij o^^een driewielertje geconstrueerd
dat met handikra^Fwondt voortbewogen.

FIETSPAD MOET GLAD WEGDEK HEBBEN
„In een landelijke omgeving dienen fietspad en
autoweg gescheiden te zijn, waarbij de eerste voor-
zien is v.an een 'glad wegdek (asfalt) en de .tweede
van een ongelijkmatig wegdek (klinkers of onver-
hard) in plaats van andersom, gezien de verschillen
in snelheid en verin'g van het betreffende vervoer-
middel." Aldus een van de stellingen bij het proef-
schrift waarmee P. H. Schram in Amsterdam tot
doctor promoveerde.

OMZET IN FIETSEN BLIJFT STIJGEN
Uit een onderzoek van het Institut für Hamdels-
forschunig van de universiteit van Keulen is geble-

AKTUELE INFORMATIE UIT
BINNEN- EN BUITENLAND

ken dat de om/iet in fietsen in de eerste vijf maan-
den van 1975 in West-Duitsland met zeven procent
is gestegen. In dezelfde periode in 1974 bedroeg de
omzets'tijging vijftien procent ten opzichte van het
voorafgaande jaar.

FIETSENERGIE IN DE KOSMOS
In het Russiche partijblad Prawda heeft de ruimte-
vaartdeskundige Boris Adamowitsch zijn teleurstel-
ling erover uitgesproken dat de beide astronauten
aan boord van het ruiimtestation Saljoet 4 bij hun
fitheidsoefeningen geen gebruik hebben 'gemaakt
van de aanwezige fietsen. Naar zijn mening zou de
door fietsbeweginigen op te wekken .energie in de
toekomst in (ruimtevaartuigen ook kunnen worden
igebruikt voor het verwarmen van de maaltijden.

ONTWIKKELINGSLANDEN VOEREN
FIETSPRODUKTIE OP
De zogenoemde ontwikkelingslanden die thans on-
geveer zeven procent van de wereldfietsenproduktie
voor hun rekening namen, willen dit aandeel in de
periode tot hè jaar 2000 tot 25 procent laten stij-
gen. De afname zal daarbij vooral op de eigen bin-
nenlandse markten 'gericht izijn om hierdoor aan de
vraaig naar goedkoop vervoer te voldoen.

FIETSEN EN IJSJES ETEN
De Reklameraad ihceft beslist dat een filmpje voor
ijs niet meer in de STER-reklame mag worden uit-
ge/onden, omdat dit 'gevaar voor de verkeersveilig-
heid zou opleveren. In de film waren vier kinderen
te zien die op een bospad naast elkaar fietsten met
ecu hand aan het stuur en in de andere hand een
ijsje . De R ekl a inbrand achtte de film in strijd met
de wet, omdat niet meer idan twee fietsers naast el-
kaar mogen rijden, terwijl de kinderen bovendien
maar één hand aan hè stuur hebben.

VRAAG NAAR HUURFIETSEN
UITZONDERLIJK GROOT
De belangstelling voor het huren van een fiets voor
het maken van toeristische uitstapjes blijkt dit jaar
bij/onder groot te zijn. Hoewel het aantal geregis-
treerde ve rhuu r ; ' c l ress.cn in Nederland boven de dui-
zend ligt, bleek in verschillende (gebieden de vraag
groter te zijn dan het aanbod, zodat uitbreiding van
het huurfietsenpnrk in de toekomst noodzakelijk /al
zijn om aan de toenemende vraag te kunnen vol-
doen. Op de campings bijvoorbeeld 'trof men bij
zeer vele caravans of tenten twee of meer - bijna
steeds (gehuurde - fietsen aan. Ook steeds meer bui-
tenlanders komen per fiets naar Nederland voor
•een vakantie of huren hier een fiets om Nederland
op voor ons land klassieke wijze te verkennen. Ook
uit het buitenland - met name West-Duitsland,
F r a n k r i j k en Denemarken - wordt sterk toegenomen
belangstelling voor hmi.rfietsen gemeld.

Lesuren
gymnastiekvereniging Sparta

MAANDAG 4- 8 uur meisjes
8- 9 uur dames senioren
9-10 uur dames

WOENSDAG l- 4 uur kleuters 4-7 jaar
7.30-10.30 uur huisvrouwen

VRIJDAG 4- 8 uur meisjes
8- 9 uur jongens-heren b. 13 j.
9-10 uur heren senioren

ZATERDAG 9-11 uur jongens 7-13 jaar

Kontributie: van 4 tot 16 jaar / 11,50 per kwartaal
16 jaar en ouder ƒ 16,— per kwartaal.
Rabobank banknummer 66404911 gironr. 1550066

Sekr. mevr. Leeflang, Het Gulik l, telefoon 1494
Aanmelden nieuwe leden bij mevr. De Gruyter, Het Jebbink 69

Kijk „ERRES"
STAAT VOOR ZEKERHEID
een Erres wasautomaat met

U wordt uitgenodigd op onze

OPEN DAG
„DE BAKKERIJ IN WERKING'

op dinsdag 13 oktober van 13.30-18.00
uur.

Zutphenseweg - Vorden

Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuge is uitschakelbaar
Deur, droogkook en
motorbeveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt voor inbouw
Eenvoudige bediening

DE PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Echt, voordelige koop-

jes vindt u in 'Contact'

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

HAMBURGERS
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

SLAVINKEN
3 stuks

BIJ AANKOOP VAN EEN ROOK-
WORST 500 gram ZUURKOOL v.

BAKBLOEDWORST
500 gram

Voor de boterham
150 gram LEVERKAAS
150 gram BOERENMETWORST
150 gram BOTERHAM WORST
150 gram PEKELVLEES
250 gram KOOKWORST stuk

Slagerij Vlogman

568
428
498
195
255
195
25

198

,35
,34
,19
,48
,98

Nieuwstad Vorden Telef. 1321
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