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Uil «ave: drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12,
Vordrn, telefoon 05752-1404, giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 15,- per jaar
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wieinelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolhert, Iluurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Schoolnieuws
O deravond Lagere School in het dorp
is ievens ledenvergadering

Leden en ouders van de School met de Bijbel aan het
Hoge hielden vrijdag in het Jeugdcentrum hun alge-
mene ledenvergadering met als vervolg een ouderavond.
Deze kombinatie was bedoeld als proef, aangezien in
het verleden de ledenvergadering zeer matig was be-
zocht. Thans was de opkomst dan ook goed te noemen
en was de sfeer buitengewoon prettig, terwijl de be-
sprekingen in groepsverband volledig aan de voorge-
stelde wens voldeden.

Na een kort openingswoord door voorzitter ds. Jansen
verkreeg de sekretaris het woord. Uit zijn jaarverslag
memoreren wij het volgende.
Het aantal leerlingen per januari 1971 328, per januari
1972 3)4, momenteel: 367, het aantal leerkrachten: 11.
De 2 nieuwe woningen aan de Lulofsweg kunnen hopeh-
lijk januari 1973 worden betrokken. In de vakature

van de heer de Vries die na ir Almelo vertrok werd
voorzien door benoeming van de heer Terpstra. Wegens
taakverdeling heeft het hoofd de heer Zeevalkink één
dag per week vrijaf. De samenwerking met de gemeente
werd prima genoemd, evenals die met de gemeenteraad.
De aktie voor de zending bracht f 1000 op. De kijk-
avond was goed bezocht met een goed kontakt tussen
personeel en ouders. De schoolkollektc (voorheen Unie-
kollekte) bracht f 1700 op.

De kleuterschool De Springplank wordt door 61 leer-
lingen bezocht met als hoofdleidster mej. Pellenberg,
met als tijdelijk leidster mevrouw Kamphuis (Elshof).
De Timpe met als hoofdleidster mej. van der Meene,
en als leidster mej. Sikkink wordt bezocht door 55
leerlingen. Penningmeester Luimes gaf een overzicht
van de stand der financiën, welk verslag zonder hoof-
delijke stemming werd goedgekeurd onder dank aan
de samensteller. Bij de bestuursverkiezing werd de heer
Weenk herkozen, terwijl in de plaats van de heer
Bijenhof (niet herkiesbaar) werd voorzien door de be-
noeming van de heer van Wijk.
Bij de ouderavond werden de aanwezigen verdeeld in

Kollekte
Een woord van dank !
De in Vorden gehouden kollekte voor
de Vereniging tot Steun aan de Nier-
Stichting bracht een bedrag van
f 4415,60 op.
Wij danken een ieder heel hartelijk
voor hun bijdrage. •
Ook zeggen wij allen die ons met
deze kollekte hebben geholpen heel
hartelijk dank - Hans Wiegel

wilt ude
inflatie helpen
bestrijden
Hou het dan op de VVD.
De aanhouder wint.

WD
VVD Koninginnegracht 57, 's Gravenhage J

groepen ter bf ;;pi'eking van de voorgelegde vragen te
weten 'Wat vindt u van het snoepen op school' en 'Wat
van het kontakt tussen school en ouders, zijn wij als
opvoeders minder streng dan vroeger onze ouders
waren, 'Wat doen wij tegen millieuverontreiniging'
alsmede 'Mo >t het systeem van de verkeersbrigadiers
veranderen'?

Deze vragen bleken bij de ouders in te slaan, zodat
een uitvoerige diskussie ontstond. Het hoofd der school
gaf ook zijn mening. Het resultaat was dan ook dat
het bestuur der school de naar voren gebrachte sug-
gesties nader zal uitwerken. Bestuur en leden kunnen
dan ook met voldoening op deze avond terugzien.

SOLfl
Z I L V E R W I T E D E L S TA A L

KOERSELMAN CASSETTES

Wehme nieuws
Als bewoner van de Wehme zou ik gaarne mijn grote
dank willen brengen aan mijnheer Potman. Deze heer
heeft ons een genoeglijke avond bezorgd met zijn orgel-
spel. En wij hebben goed meegezongen. Ook niet te
vergeten onze hartelijke dank aan de familie Kornegoor
uit Linde, die welwillend hun elektronisch orgel voor
deze avond beschikbaar had gesteld. Uit naam van alle
bewoners van de Wehme zou ik zeggen: 'Mijnheer
Potman wanneer komt u nog eens weer spelen' ?

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Deze week wil len wij het uittreksel van de aanbie-
dingsbrief, die behoort bij de gemeentebegroting '73,
afsluiten met een overzicht van de investeringen in de
kapitaalsektor in 1973 en van de investeringen in de
jaren 1974 en 1975.
Wc begrijpen dat de stof voor vele mensen „taai" is,
maar aan de belangstellenden willen we deze infor-
matie toch niet onthouden. (N.B. De begrotingsdebat-
ten vinden definitief plaats op 7 december a.s., waar-
bij u hartelijk welkom bent!)

INVESTERINGEN IN DE KAPITAALSEKTOR
IN 1973

Bij het vaststellen van de lijst van in 1973 te doene in-
vesteringen in de kapitaalsektor zijn de volgende drie
faktoren van belang:
1. het gezamenlijke bedrag dat aan lonen en machi-

nekosten (traktiekosten) uit kapitaalswerken moe-
ten komen;

2. de financieringspositie van de gemeente;
3. de budgettaire positie van de gemeente.
Ten aanzien van deze faktoren merken B & W het
volgende op:
I. Op de prioriteitenlijst voor 1973 moeten een aan-
tal werken voorkomen, die ongeveer het (normale)
bedrag aan lonen en traktiekosten voor het jaar 1973
opleveren, voor zover die bedrag niet door de gewone
dienst wordt goedgemaakt. Dit levert voor het ko-
mende jaar geen moeilijkheden op: in verband met
het aantal woningen dat kortgeleden is gebouwd, nog
in aanbouw is of zeer binnenkort in aanbouw zal
worden genomen, moeten in de onderscheidene be-
stemmingsplannen nog een groot aantal werkzaamhe-
den worden verricht, zoals het aanleggen van nood-
straten, het aanbrengen van een definitieve bestrating,
trottoiraanleg etc.

II. Wat de financieringspositie van de gemeente be-
treft, merken B & W het volgende op:
Door de vele grondverkopen in de laatste jaren en
vooral ook door de verkoop van de rioolzuiverings-
i n s t a l l a t i e , beschikt onze gemeente nog steeds over de
nodige middelen voor de financiering van nieuwe ka-
pitaalsuitgaven. Het aantal grondverkopen zal echter
het volgend jaar aanzienlijk minder worden. De
bouwterreinen in het bestemmingsplan ..Boonk" zijn
praktisch geheel uitgegeven. Ook is het aantal bouw-
terreinen in het bestemmingsplan ..Centrum-Zuid" dit
j a a r door verkoop sterk verminderd. De nog in dit
plan aanwezige bouwterreinen menen wij te moeten
reserveren voor ingezetenen van onze gemeente en
voor degenen die een ckonomische binding met de
gemeente Vorden hebben. De opbrengst van deze ter-
reinen moeten o.i. bij het bezien van de financierings-
positie buiten beschouwing worden gelaten, aangezien
de stratenaanleg etc. in het onderhavige plan geen ge-

lijke tred heeft gehouden met de opbrengsten uit de
verkochte percelen. Vele straten, waaraan de bouw-
terreinen reeds verkocht zijn, moeten nog van een
definitieve bestrating en van trottoirs, van groen etc.
worden voorzien.
Het totaal van financienngsmkldelen (inklusief het
maximaal toegestane bedrag^Hi kasgeldleningen en
kredieten in rekening-courant) voor het jaar 1973 be-
draagt ƒ 1.870.000,-.
Overschrijden de investeringen in 1973 het bedrag van
ƒ 1.870.000,- dan is ook onze gemeente van de cen-
trale f i nanc i e r ing afhankelijk. (N.B. de onderdelen
waaruit eerstgenoemd bedra^Bsamengesteld worden
door verschillende faktoren Beïnvloed. Het bedrag
dient dan ook als indikatie te worden beschouwd.)

Bijgaand volgt een overzicht van kapitaalwerken, die
ons inziens in 1973 aan de orde zullen moeten komen
(zie onder A). Deze zijn hoofdstuksgewijs geplaatst in
de volgorde van de urgentie, die daaraan door het
kollege van B & W is toegedacht. Het totaal geraamde
bedrag van deze investeringen beloopt een bedrag van
ƒ 1.878.700,-. Uitgaande van bovenstaande berekening
kan dit bedrag dus praktisch geheel worden besteed,
zonder dat de gemeente een beroep behoeft te doen
op de centrale financiering. De volgorde van de plaat-
sing van de uitgaven in de kapitaalsektor op het over-
zicht is in dat licht bezien derhalve momenteel van
minder belang. Wel van belang wordt deze volgorde
indien besloten wordt de lijst aan te vullen met een
andere kapitaalsinvestering.
I I I . De budgettaire positie van de gemeente is goed
te noemen. De totale geraamde jaarlijkse last wegens
rente en afschrijving ad ƒ 110.630,-, voortvloeiende uit
de nieuwe investeringen, kan worden bestreden uit de
post voor onvoorziene uitgaven.

Investeringen in de jaren 1974 en 1975
Bijgaand (zie onder B) treft u tevens een zeer globaal
en voorlopig overzicht aan van investeringen, die naar
de mening van het kollege van B & W in de jaren
1974 en 1975 tot uitvoering moeten komen. De plaat-
sing op de lijst is geschied in volgorde van de hoofd-
stukken op de begroting.
Het totaal te investeren bedrag is (uiteraard ook weer
zeer globaal) geraamd op ƒ 2.849.000,-. De financie-
r ing zal moeten plaats vinden door het aantrekken
van langlopende leningen. De last aan rente en af-
schrijving voor het eerste jaar is eveneens globaal ge-
raamd op ƒ 279.225,-. Ten aanzien van de dekking
van dit bedrag merken B & W het volgende op:
De ontwerp-begroting 1973 sluit met een
post onvoorziene uitgaven van ƒ 368.000,-
Voor onvoorziene uitgaven op de gewo-
ne dienst te reserveren ƒ 3,- per inwoner
of ƒ 22.000,-

Beschikbaar voor lasten voortvloeiende
uit nieuwe kapitaalsuitgaven ƒ 346.000,-
Lasten eerste jaar voortvloeiende uit de
in 1973 te doene investeringen rond ƒ 111.000,-

Restecrt: ƒ 235.000,-

Uiteraard is het zeer moeilijk te voorspellen met wel-
ke bedragen de begrotingen voor 1974 en 1975 zullen
sluiten. Vele faktoren zijn daarop van invloed, waar-
bij speciaal de hoogte van de uitkeringen van het ge-
meentefonds kan worden genoemd.
Uitgaande van het hierboven aangegeven bedrag van
ƒ 235.000,- zou de begroting te weinig ruimte bieden
voor het opvangen van de last aan rente en afschrij-
ving voortvloeiende uit het wenslijstje voor de jaren
1974 en 1975. Er zou dan een tekort ontstaan van
rond ƒ 44.000,-. De boekwaarde van de investeringen
wordt echter door afschrijving steeds lager en derhal-

ve ook de rentelast. In hoeverre dit tekort daardoor
zal kunnen worden gedekt of dat tot een beperkte be-
lastingverhoging moet worden overgegaan is thans
niet te zeggen. Dit temeer niet, daar in het kader van
de ruilverkaveling „Warnsveld" nog overgegaan moet
worden tot afkoop van het pootrecht en eventueel tot
vergoeding van de waarde v^Mc houtopstanden. Be-
taling van beide kan gcschlwen op basis van een
annuïteit van 5 procent over een periode van 30 jaar.

A. Overzicht van zo mogelijk in 1973 (c doene
investeringen
Onder hoofdstuk grondbedril
1. Werkzaamheden in plan „SCid";
2. Werkzaamheden in de plannen Kranenburg, Med-

ler-Tol en Vorden-Noord;
3. Grondaankopen en werkzaamheden in plan „Brin-

kerhof". (Dit betreft enkele voorbereidingskosten.
Verwacht mag niet worden dat in 1973 al grond-
aankopen kunnen plaatsvinden);

4. Grondaankopen in verband met aanleg ged. struk-
tuurweg Raadhuisstraat-Horsterkamp.

Onder hoofdstuk openbare werken:

1. Riolering bestemmingsplannen;
2. Verbetering van de weg Wichmond-Baak;
3. Verbetering Schoneveldsdijk;
4. Verbetering Burgemeester Galléestraat (rest) plus

gedeelte Almenseweg. De verbetering van deze we-
gen wordt bijzonder dringend geacht.

5. Verbetering Lindeseweg.

Onder hoofdstuk eigendom, niet voor de openbare
dienst bestemd:

1. Werkzaamheden in het Molenplan;
2. Verdere realisering plan Boonk.

Onder hoofdstuk bijzonder kleuteronderwijs:

1. Bouw nieuwe Prot. Chr. Kleuterschool (de raad
verleende al in principe medewerking);

2. Bouw nieuwe R.K. Kleuterschool (de raad ver-
leend al in principe medewerking).

Onder het hoofdstuk openbaar en bijzonder
basis-onderwijs:

1. Verbetering toiletten etc. openbare lagere school
dorp;

2. Uitbreiding o.1.-school dorp c.q. school aan Het
Hoge (terwijl nog rekening moet worden gehou-
den met verdere uitbreiding van beide scholen).

Onder hoofdstuk kuituur en rekreatic:
Verbetering bestaande gymnastiekzaal.

B. Zeer globaal en voorlopig overzicht van de in de
jaren 1974 en 1975 te doene investeringen:
Afwerken bestemmingsplan „Boonk"; bouwrijpmaken
,,Kranenburg"; bouwrijpmaken Zuid I en II; bouw-
rijpmaken Zuid III; Brinkerhof grondaankopen (Ie
fase); uitbreiding c.q. dependance gemeentehuis (Ie
fase). Met uitbreiding van het gemeentehuis in de ko-
mende jaren moet nl. in elk geval rekening worden
gehouden; kosten opmaken komplan; verbetering Ou-
de Zutphenseweg; als voren Deldcnscweg; als voren
Schuttestraat; verbetering Onsteirseweg; als voren
Nijlandweg; herstraten klinkerwegen; aanleg riole-
ring; vervanging laadschop; als voren zoutstrooier:
als voren vrachtauto; als voren veegmachinc (gewenst
doch niet noodzakelijk); ui tbreiding openbare lagere
school dorp c.q. school aan Het Hoge; vervanging
c.v.-ketel o.l. school dorp; bouw vergrote gymzaal; in-
richting gymzaal, als voren; aankoop gronden voor
aanleg sportpark c.q. aanleg akkomodatie; rekreatieve
voorzieningen o.a. aankoop bospercclen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. H. Jansen (Heilige Doop)
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Gereformeerde
kerk. Voorganger ds. A. Sjollema, Hervormd predikant te
Varsseveld

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeicr
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Gereformeerde
kerk. Voorganger ds. Sjollema te Varsseveld

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

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

BEG R AFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Mich ic l , zoon van H. G. Wagenvoort en T. H.
Neerlaar; J an ine Marjolein, dochter van J. J. Dijkerman en
(i. J. de Wilde; Marcel, zoon van H. W. ten Pas en J. H.
Pasman.
Ondertrouwd: A. Gille en D. Voskamp; H. Lopulalan en
F. T. Tehupuring; F. H. Emsbroek en I. W. Dam; H. Kreu-
nen en W. Gotink.
(.elumd: J. L. A. M. Hui t ink en en M. W. H. Helmink.
Overleden: Gerri t Mennink, 57 jaar.



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

HELLEMA NOOT
ofTHEEKRANSEN

NU 2 PAK VOOR

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks 148
HACHEVLEES

300 gram 228
KLAPSTUK met klein beentje

500 gram 278
500 gram 368

HAMLAPPEN

500 gram 448
WIENER SNITZELS

per 100 gram 140
MALSE RIBLAPPEN

500 gram 498
MAGERE VARKENSFRICANDEAU
VAN DE HAM 500 gram 488
150 gram GEBRADEN GEHAKT

150 gram HAMWORST

200 gram GELDERSE KOOKWORST alleen

150 gram BOEREN METWORST

200 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST .

79

89

aan stuk 99

89

. 89

PROFITEER NU!

Hak BRUINE BONEN

Herschi

CASSIS

literfles 129

Elke 2e liter

89

Grote fles

Azet

JUS d'ORANGE

nu voor

75

Boordevol vita-

mine ! Roosvicee

dubbele fles

van 335 voor

289

Colorno

KOFFIEMELK

literfles

van 185 voor

155

Green Gold diep-

vries boerenkool

450 gram

voor maar

59
VW+MfiMMHWW*^^

PINGO

i ;

Diepvries haatitjes
yyyyyyyumiiiiiiüiiiiiyuuu

1000 GRAM nu voor

ALLEEN IN ALBERS SUPERMARKT

Vernel WASVERZACHTER
(zolang de voorraad strekt) 2 LITER VOOR SLECHTS

Sprinklettes

CHOC. HAGEL

per zak 98

Elke 2e zak

69

Voor de boterham

'NOCCr

hazelnootcreme

per glas

79

PCD

PINDAKAAS

jampot

van 129 voor

109

PCD STUDENTEN.

HAVER

200 gram

van 119 voor

99

PCD

ZOUTE PINDA'S

500 gram

van 189 voor

149

NEEM EEN WINTERVOORRAAD IN HUIS!

Doperwten zeer fijn
UTERBLIK VOOR SLECHTS

Groente en Fruit
Alleen donderdag
PANKLARE KOOLRAAP 500 gram 45
Vrijdag:
KOGELHARDE SPRUITEN per kg 109
/J'een zaterdag
BLANKE WITLOF 500 gram 98
Satsuma's MANDARIJNEN
zonder pit 20 stuks

FIJNE HANDSINAASAPPELEN
12 stuks voor

198

198
Fijne HANDAPPELEN
GOLDEN DELICIOUS 2 kg voor 198
PAN KLARE SOEPGROENTE

2 pakjes 98
PRIMA STOOFPEREN
'Brederodes'
swwt/ww

Heerlijke
SLAGROOMSNIT

per kg

nu

109
sxxxs*/\/\/\s«

239

Niet vergeten

Frico eten t

JONG BELEGEN

KAAS 500 gram

319

Literblik

SPERZIEBONEN

95

Elk 2e blik

79

De echte banket-

bakkers SPECU

LAAS groot pak

van 125 voor

109

Zacht snoepje

AG AR FRUIT

per bakje

nu

89

Ze zijn er weer !

BRABANT

WAFELS

nu per pak

129

Heerlijk DIK SPDCULAAS
pak a 2 plakken voor 119

FIJNE KERSENBONBONS
150 gram voor 119

Tegen de hoest-
HOESTMIX per zak nu 85

Grote zak vol
HOESTTABLETTEN van 98 voor 79
Grote baal KLEUTERTAAI

van 98 voor 79
Diverse soorten KOEKJES

per zak van 119 voor 89



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje
MARCEL
H. W. ten Pas
J. H. ten Pas-Pasman
Rob
Hans
Vorden, 13 november 1972
Staringstraat 4

Met heel veel vreugde wil ik
u vertellen, dat ik een
broertje heb gekregen
Mama en Papa noemen hem
MICHIEL
Erwin
Toos en Harry Wagenvoort
Vorden, 8 november 1972
Kruisdijk l

fnferfcerkeffjke
Jeugddiensf
Geref. Kerk om 7 uur
Ds Sjollema

Te koop 50 are stoppel-
knollen bij Steenblik
Delden, Vorden

Heeft iemand mijn schakel-
armband met naamplaatje
'Jo' gevonden?
(aandenken)
Hanekamp 32 telefoon 1818

Te koop 3 rb dragende
vaarzen bijna a.d. telling
H. B. H. Weenk
Zomervreugdweg 5

Te koop toom beste biggen
(gezondheidscertificaat)
G. B. Lebbink
Eikenlaan 27 Telefoon 6739

Te kp. lange heren leren jas
als nieuw. Da Costastraat
13 te Zutphen

VOORAL UW

404*
^P'tfimilffiKLEDING

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Interkerkelijke
Jeugddiensf
Geref. Kerk om 7 uur
Ds Sjollema

Te koop damessportfiets
Prins Bernhardweg 4

Te koop VW kever 1961
rood met schuifdak
goed onderhouden
Molenw. 15 tel. 05752-1555

Gehuwde vrouw zoekt werk
voor 4 ochtenden per week
liefst in winkel of lichte
kantoorwerkzaamheden
Brieven onder no 33-1
buro Contact

Meisje van de Mavo
biedt zich aan als hulp
voor zaterdags, tel. 1759

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

BEHANG

4 halen
3 betalen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

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

FOTO ZBYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

ADRIE DE GREEFF
en
GRIETJE BOSSCHA

hebben de eer u, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voornemen in het
huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden op
woensdag 22 november a.s. om 14.30 uur in
het gemeentehuis te Hoogezand

Kerkelijke inzegening zal worden verricht
door de weieerwaarde heer ds T. W. Penning
om 15.15 uur in de Gereformeerde Kerk te
Sappermeer

Vorden, Zelstweg l
Hoogezand, Kerkstraat 159
November 1972

Receptie van 17.00 tot 19.00 uur in Huize
'Welgelegen', Trips compagnie l, Sappemeer
Toekomstig adres: Hazelaarstr. 2, Woerden

MiWUWWWWWWWW^^

Inplaats van kaarten

WIM KOERSELMAN
en
JOS STERNE

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op woensdag 22 november 1972 om
11.30 uur in het gemeentehuis te Lochem

Vorden, Overweg 2
Lochem, Koedijk 11
November 1972

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in hotel
De Hoofdige Boer te Almen
Toekomstig adres: Overweg 2, Vorden

HENK WUESTENENK
en
ADJE NIJMAN

geven u, mede namens hun ouders, kennis
van hun voornemen in het huwelijk te treden
op vrijdag 24 november a.s. om 14.00 uur ten
gemeentehuize te Warnsveld

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Warnsveld door de wei-
eerwaarde heer ds W. M. Weenink

Vorden, Hackfortselaan l
Warnsveld, Bronsbergen 18

Toekomstig adres: Breegraven 74, Warnsveld

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in café-
restaurant 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 17 november 1972 hopen wij met onze
kinderen ons 12% jarig huwelijk te herdenken

Ter gelegenheid daarvan geven wij feest en is er
gelegenheid tot feliciteren op
DINSDAG 21 NOVEMBER e.k.
's avonds 7 uur in de zaal van Hotel Langeler
te Hengelo Gld

GEURT EN WILLY VAN NECK
Paul en Joke

Hengelo Gld, november 1972
Vordenseweg E 42

Heden ging van ons heen onze beste broer, neef
en oom

GERRIT MENNINK

op de leeftijd van 57 jaar

Vorden: Fam. A. G. Mennink
Warnsveld: Fam. D. H. Poorterman

Vorden: A. Mennink
neven en nichten

Vorden, 13 november 1972
„'t Molendijk"

De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 17
november om J3.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Feestelijke ouderavond
op donderdag 23 november in het
Nutsgebouw, aanvang half acht

De kinderen van de 6e klas verzorgen het
programma en brengen u:
toneelstukjes, volksdansjes, musical

Ouders, leden en belangstellenden
worden hartelijk uitgenodigd

in de
stal"

Vorden Gazoorweg 2

open: maandag-zaterdag van 14-17 uur

potterie, houtwerk, sieraden,
schilderijen, plastieken, enz.

Voor uw aufor/jfessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

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

Café-Restaurant

Adverteer steeds in Contact!

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

SCHILDERSBEDRIJF

J.M.Uiterweerd
Gediplomeerd Mr. Schilder Nat. Schildersschool

MET VAKMANSCHAP VERZORGEN WIJ:

* Schilderwerk

* Behangwerk
* Moderne wandbekleding

* Muurbespuiting

* S/erp/e/sfer
* Technisch en k/eurodv/ezen

Vanaf l december tot l maart 1973 ontvangt u
weer een premie van t 15,- per manaag :
Minimum omvang ö dagen

Vraag* inlichtingen of bel
05752-7523 voor een afspraak

VORDEN - RUITRLOSEWEG 35

De nieuwste | ,EVII S
Kingwale corduroy jeans, brede rib,
uitlopende pijp

Fade Away, denim jeans,
nieuwe kleuren, wijde pijpen

Lev/ Srrauss dealer:

Wapen- en Sporthandel

NAartens
Zutphenseweg Vorden

Wegens familiefeest is onze zaak

DINSDAG 21 NOVEMBER

NA 12 UUR gesloten

G. R. van Neck
VIVO-ZELFBEDIENING MAALDERIJ
Vordenseweg E 42 Hengelo Cld

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TOTAL

TANK HET BIJ BcHÏXlK

NIEUWSTAD - VORDEN

Bent u nog geen abonnee
van het veel gelezen

Weekblad Contact?
Vul dan NU de onderstaande bon in of

bel even 05752-1404

Het abonnementsjaar loopt van l januari tot 31 dec.

Indien u zich nu opgeeft ontvangt u ons

blad tot 37 december graf is .'

Het abonnementsgeld bedraagt f 15,— per jaar

Deze bon opsturen aan :

Drukkerij Weevers B. M., Nieuwstad 12 te V orden

Naam

Straat

Plaats

Kilo SUIKER (max. 2 kg per klant) 100
Fles HALFVETTE MELK van 72 voor 59

Pak JOZO ZOUT van 29 voor l»

Blik UNOX GROENTESOEP van 108 voor 79

Blik UNOX TOMATENSOEP van 108 voor 89

Blik UNOX KIPPESOEP van 108 voor 99

900 grams pot AARDBEIENJAM van 219 voor 198

Pak SPAR BAKMEEL van 77 voor 69

MINI PANTY'S van 169 voor 139
Pak a 8 stuks PENNYWAFELS van 95 voor 69

10 EIEREN nu 30 CENT voordeliger !

SPAR ROOKWORST van 125 voor 108

BRAADKUIKENS per kilo 298

150 gram GEBRADEN GEHAKT van 89 voor ... 75

5 kilo KLEIBINTJES 169

± Kilo Spaanse SINAASAPPELS 139

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Voor St Nico! aas
enorm veel keuze
in lederwaren

DAMESTASSEN
met schouderriem vanaf f

DAMESBEURSJES vanaf f

PORTO QU/CK
voor dames en heren vanaf . ..f

1990

3,9!?

14,95

in Marokkaans leer vanaf f 7,95
PORTEFEUILLES

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

Najaarsbehangen

spe
ooriaarsWeuren

Wat u op deT.V. niet zag
tonen wij u graag.

Behang in al z'n kleur en
mogelijkheden, in al zijn
gezelligheid brengende

dessins.

Subsidie binnenschüderwerk van l
i maart 1973 f 15,- per man-

da;;. Vraagt vrijblijvend inlichtingen!

Schildersbedrijf

H. WEUSTENENK
Het Hoge 33 - Vorden - Tel. 1377



U speelt
Waardebonnen verzilveren

bij deelnemende winkeliers

toch ook mee in de

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

Want niet WIJ maar U
ibepaalt zelf uw eigen prijs!

Uw aankoopbedrag naar eigen
keuze in waardecoupures van
12,50 f 10,- f25,- f100,-

Donderdag 9 november om
19.05 uur werd onze
dochter
JANINE MARJOLEIN
geboren
Wij noemen haar
JANINE
J. J. Dijkerman
G. J. Dijkerman-de Wilde
Vorden, Zutphensew. 13

Te koop Vz ha knollen
D. Meijerink, Rommelder-
dijk l Vorden tel. 6776

Verloren: gouden heren-
horloge met zwart leren
bandje, tegen beloning
terug te bezorgen
Zutphenseweg 77 Vorden

Te koop gevraagd
SLACHTKIPPEN EN
SL, ACHTKOJN l J N EJM

J. Bruggeman
H. Postelweg 12 - Lochem
Telefoon 05730-1560

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat -- Vorden

Schoenenhuis Jansen
ONGELOOFLIJK, M/.4R WAAR !

MODERNE
KNIELAARZEN
reeds vanaf

t 29,- f 39,-
NEE, GEEN IMITATIEMATERIAAL

maar zuiver leren
kwaliteitslaarzen!

Waar anders dan bij:

Schoenenhuis Jansen
H. SMEETS Dorpsstraat 34 Vorden

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Te koop volkswagen, keuze
•lit 2, 1200 en 1300
Bekker, Almenseweg 26
Vorden

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

Bericht aan:

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

AR CHU
verKiezings-
bijeenkomst

Donderdag 23 november n.m. 8 uur
m /n:il Hotel Bakker

Spreekster: mevr. Ir
N. L. de Ruiter-Voorschoten

Lid Tweede Kamer CHU

Een VROUW die meent, dat er meer vrouwen
in de politiek moeten !

riiristen-demoneratie is nodig voor
de bestuurbaarheid van ons land

JEUGDIGE KIEZERS
WORDEN VERWACHT.'

"CONCOKDIA"
Hengelo (Cld)

Zondag 19 november

DANSEN
muziek:
HAMELAND
COMBO

de
besten
dragen

adidas

Wapen, en sporthandel

Martens
suedi doeltreffend'

Zutphengeweg - Vorden

"BOOTS" zijn
helemaal "in"!

Daarom kochten wij extra
ruim in voor St Nico/aas

Dat betekent voor u meer keuze
De prijzen vallen best mee !

Wij brengen af een

juchten boot
vanaf f 29,90
in jongensmaten

en f 36,90 in herenmaten

WULLINK
VOORAAN IN SCIIOHNKNMODK

Dorpsstraat 4 Vorden

Bouwvak Bond K.B.B.H.
VERZILVERING
VAKANJIEBONNEN

vastgestelde week (kerstmis)
De inname vindt plaats

V R I J D A G AVOND 17 NOVEMBER VAN 7-8 I I K
SMIDSSTRAAT 10 TE VORDEN

MELKRIT
Het Bestuur van de Vordense Coöp. Zuivelfabriek
te Vorden wenst aan te besteden, ingaande
l januari 1973

a. Melk rit Al men naar fabriek
Dit betreft de melk van 20 veehouders, gelegen
aan de Koelcrweg, Broekstraat, Harfsensesteeg,
Asselerweg, Scheggerdijk, Hogekampweg, Ehzer-
allee, Vordenseweg en Velhorst.
Deze melk, tezamen met de melk der aanbrengrit
naar de fabriek te Vorden.
Trekker en wagen zijn beschikbaar.

b. korte aanbrengrit naar Spitholtbnig
Dit betreft de melk van 9 veehouders, gelegen
aan de Berkelweg, Wehmerweg, Besselinkpad,
Bakkersteeg en Dorpsstraat.
Wagen beschikbaar.
De ledige melkbussen van beide ritten behoeven
slechts te worden teruggebracht op zaterdagmor-
gen in de periode, dat éénmaal per dag wordt
gereden.
Het is derhalve ook mogelijk de rit vanuit
Vorden te rijden.
Ook een andere kombinatie van veehouders be-
hoort tot de mogelijkheden, indien de toekom,
stige aannemer op een punt woont, van waar-
beter een andere route kan worden gereden.
Inschrijvingen vóór 21 november a.s. ten kantore
der fabriek, alwaar ook nadere inlichtingen zijn
te verkrijgen.

BAMA SOKKETS
in uw rubber/aarzen
om aan te denken voor St Nicolaas!

Altijd op voorraad bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden



Donderdag 16 november 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang nr 33

Uitvoering
Gymnastiekvereniging 'Sparta' geeft
voorlopig laatste uitvoering
De gymnastiekvereniging Sparta heeft voor het laatst
in maart 1971 een uitvoering gegeven waaraan zowel
door de jeugd als de dames en herenafdeling werd
deelgenomen. Zaterdagmiddag was het weer zover dat
de jeugd in aktie kon komen. Voorzitster mevrouw
Sikkens deelde echter mee, dat dit voorlopig wel de
laatste uitvoering der vereniging was. De gebouwen
positie in Vorden zit ons danig in de weg. In het jeugcu
centrum kan men niet terecht (mensen kunnen niet
zitten, zaal ongeschikt, kortom teveel problemen).
Mevrouw Sikkens bepleitte elementie van de zijde van
het publiek op deze zaterdagmiddag in het Nut. Het
moeilijk zitten en veel lawaai moet u maar op de koop
toenemen, die er nog aan toevoegde dat men met de

nde uitvoering wil wachten op een nieuwe sport-
zaal met verplaatsbare tribunes.
Ondanks dat was het Nut goed bezet. Vele ouders
waren gekomen om hun pupillen gade te slaan. Onder
leiding van mevrouw Turfboer en de heer Groot Was-
sink werd een (te) lang programma gebracht. De show
werd gestolen door de allerkleinsten met de oefening
'Naar de dierentuin', Vrij bewegen enz. De jongens
A kwamen met een bankoefening en de jongens B met
een oefening op de lage brug. De verschillende meisjes-
groepen brachten op de tonen van een krakerige piek
u.p volksdansjes, slangendans en een vrije oefening.
Verder kreeg het publiek oefeningen op de balk en brug
voorgeschoteld.
Met nog een laatste beroep op de aanwezigen om de
kinderen beslist naar de turnvereniging te sturen, werd
deze middag door mevrouw Sikkens gesloten, na de
leidst* geschenk onder couvert te hebben aange-
boden.

Jeugdsoos
Tijdens een druk bezochte vergadering waarbij verschillende
afgevaardigden van de diverse werkgroepen aanwezig waren,
heeft het bestuur van de Vordense Jeugdsoos Vjoe het pro-
gramma voor de komende wintermaanden vastgesteld.
Er zal o.a. een tafeltenniskompetitie worden gehouden om
de zgn. Vjoe-wisselbeker. oZndag 19 november waarschijnlijk
Holland-België via de televisie in het Jeugdcentrum. In de
week van 20-24 november is er in de Jeugdsoos een politiek
informatiecentrum gevestigd. Zaterdag 25 november zal er
met afgevaardigden van de politieke partijen in Vorden een
speciale avond over politiek worden gehouden. Na afloop
zal de zaal gaan „stemmen".

Op 2 december komt SiSnt Nicolaas in de Jeugdsoos. Na
afloop is er bal m.m.v. At-Randon. Met medewerking van
het dansorkest The Woodpeckers wordt er op 16 december
in café Eykelkamp een dansavond gehouden.
Wegens enorm sukss wordt de kreatieve middag onder het
motto: „de jeugd naar het Jeugdcentrum en de ouders win-
kelen", geprolongeerd op 23 december en 3 januari. Twee-
de Kerstdag kunnen de leden van Vjoe hun hart ophalen aan
Louis de Funes in de lachfilm „De eend en de Cadillac".

In de week van 10-15 december komt de Jeugdsoos Vjoe in
touw voor de aktie „Kom over de Brug". Medewerking
wordt verleend door vertegenwoordigers van de kerken in
Vorden-Kranenburg. O.a. zal ds. Kajenbrink medewerking
verlenen. Voorts zullen er in december op nader te bepalen
data slapsticks worden vertoond.
Het ligt werder in de bedoeling dat begin 1973 een opval-
lend vrolijk' gevarieerde visite wordt uitgezonden vanuit
Vorden. Dit rechtstreekse radioprogramma van Kees van
Maasdam zal te horen zijn via Hilversum III van 11-13 uur.
De juiste datum is op ddt moment nog niet bekend. In de
maand februari wordt er een dropping georganiseerd en zul-
len de Bintangs optreden voor de Jeugdsoos Vjoe.

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
DE HEER M. KRIJT KAN OPNIEUW AANVRAAG
INDIENEN
Tijdens de dinsdagavond in Vorden gehouden raadsverga-
dering kwam o.a. aan de orde het bezwaarschrift dat de
heer M. Krijt bij B & W had ingediend tegen de beschikking
van B & W dat hem van gemeentewege geen medewerking
middels een vr i j s te l l ing kan worden verleend aan zijn plan-
nen om nabij „Trouvcc" een nieuw agrarisch bedrijf annex
woning te vestigen resp. te bouwen.
Nog afgezien van het feit dat een vestiging door de heer
Krijt aldaar door B & W ongewenst wordt geacht, stelden
B & W in heet prea-advies voor het beroepschrift niet-
ontvankcli jk te verklaren wegens overschrijding van de be-
roepstermijn.

Loco-burgemeester G. J. Bannink (burgemeester Van Arkel
was wegens ziekte afwezig) voegde er nog aan toe dat juist
dinsdagmorgen een schrijven van de heer Krijt was binnen-
gekomen, waarin deze verzocht opnieuw een aanvraag te
mogen indienen. „Deze nieuwe aanvraag zal eerlijk en ob-
jektief door B & W worden bekeken", aldus de heer Ban-
nink.

De heer v. d. Wall Bake (VVD) vond het een moeilijke
kwestie. „Omdat geen sprake is van een reëel agrarisch be-
drijf is (behalve de overschrijding van de broepstermijn) het
verzoek van de heer Krijt afgewezen. Men moet wel be-
denken dat men tegenwoordig met weinig varkens ook al
gauw een redelijk inkomen kan behalen. Bovendien moeten
mensen het recht hebben te weten of ze in hoger beroep
kunnen gaan en binnen welke termijn. Volgens mijn infor-
matie is dit laatste niet aan de heer Krijt medegedeeld",
aldus de heer v. d. Wall Bake.

De heer Bannink gaf dit ruiterlijk toe maar hield vol dat
hier geen sprake is van een reëel landbouwbedrijf. „Wat is
dan wel een reëel landbouwbedrijf?" zo vroeg de heer
Tjoonk (VVD). „Dat maakt de provinciale landbouwkundige
dienst uit", repliceerde de heer Bannink.
De heer Gotink (Binding-Rechts) bepleitte in het geval
Krijt uiterste medewerking van B & W. „Importbevolking
wordt alle medewerking verleend, dus s.v.p. ook opkomen
voor de rechten van de Vordense bevolking". De raad ging
vervolgens met het voorstel van de heer Bannink akkoord
om de heer Krijt opnieuw een aanvraag te laten indienen.
„Wel zal de heer Krijt dan zijn verzoek op een andere wijze
moeten inkleden wil hij kans van slagen hebben", aldus
voegde de loco-burgemeester er aan toe.

STOELEN „DES AANSTOOTS" IN RAADSZAAL
Na de raadsvergadering van dinsdagavond in Vorden zal
het publiek (er waren deze avond zeer veel jonge Vordena-
ren aanwezig) het gezegde „een steen des aanstoots" onge-
twijfeld gaarnee veranderd willen zien in „een stoeel des
aanstoots". Dit dan met betrekking tot het voorstel van B
& W om 30 stoelen aan te kopen voor de raadszaal van
ƒ 295,- per stuk inkl. BTW. Het worden eikenhouten stoelen
waarvan de zitting en leuning is bekleed met skai. Verder
stelden B & W voor een perstafel aan te schaffen ter ver-
vanging van de in gebruik zijnde keukentafeltjes. Prijs
ƒ 495,- exkl. BTW.

De heer v. d. Wall Bake (VVD) vond het maar een hele
dure zaak. „We moeten een voorbeeld van zuinigheid ge-
ven en konfektiestoelen aanschaffen, dat zal de prijs beslist
drukken", aldus het raadslid. De heer Bannink wees erop
dat deze stoelen zijn aangepast aan het interieur van de
raadszaal. Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) schaarde
zich achter het voorstel van B & W, maar voegde hieraan
toe in de toekomst ook een kopje koffie te serveren aan het
publiek. „Wij wekken de inwoners op om de raadsverga-
deringen te komen bezoeken en laten ze dan op een droogje
zitten", aldus mevr. v. d. Heide die vervolgens van de heer
Bannink kreeg te horen dat het kopje koffie een punt van
bespreking zal vormen in de eerstvolgende vergadering van
B & W. Wat de prijs van de stoelen betreft merkte de heer
Gerritsen (Binding-Rechts) nog op dat de normen hier niet
zijn overschreden. Ook hij was geen voorstander van kon-

fektiestoelen die hij onder hilariteit in eerste instantie aan-
duidde met „konseptiestoelen". De heer Regelink (AR) zei
„niet te houden van weelde met onze belastingcenten". Met
als tegenstemmers de heren v. d. Wall Bake, Tjoonk en Re-
gelink besloot de raad om h^Ékoorstel van B & W te aan-
vaarden. De opmerking van cMneer Tjoonk (VVD) om eerst
maar eens meer aan de wegen in het buitengebied te doen
dan een hoop geld voor stoelen uit te geven, deed de heer
Bannink antwoorden dat B & W juist een flink bedrag voor
deze wegen op de begroting hebben uitgetrokken.

AANMOEDIGINGSBEDRAG VOOR DE
JEUGDSOCIETEIT
Binnenkort zullen B & W de raad een koncept subsidiever-
ordening aanbieden, waarin het subsidiebeleid voor het jaar
1973 tot uitdrukking komt. Op grond van deze verordening
zal ook de Jeugdsoos te Vorden, ingaande volgend jaar, voor
subsidie in aanmerking kunnen komen.
Nu echter de Jeugdsoos haar bestaansrecht in de laatste paar
jaren wel degelijk heeft aangetoond en gelet op het feit dat
zij voorziet in een steeds groeiende behoefte, menen B & W
de Jeugdsoos een aanmoedigingsbedrag van ƒ 500,- te moe-
ten verlenen. Wel zouden B & W dan gaarne zien dat de
leeftijdsgrens van 16-30 jaar gewijzigd wordt in 14-21 jaar,
waarbij uitzonderingen moeten kunnen worden gemaakt voor
kaderleden.

De heer Overbeke (KVP) zou de leeftijdsgrens gaarne zien
van 16-23 jaar. Wethouer Gerritsen (o.a. wethouder van
jeugdzaken) verzette zich hier met klem tegen. „De jeugd
van 14-15 jaar hoort nergens bij, deze kinderen moeten we
van de weg afhouden en dan moeten we de minimum leef-
tijdsgrens om voor subsidie in aanmerking te komen, be-
slist niet op 16 jaar stellen". De heer Bosch (PvdA) kreeg te
horen dat B & W over deze leeftijdsgrens geen kontakt met
het bestuur van de Jeugdsoos hebben gehad. De heer Ger-
ritsen antwoordde hierop dat de provinciale jeugdraad B &
W i.d. heeft geadviseerd. „Praten met de Jeugdsoos kunnen
we altijd", aldus de heer Gerritsen die uiteindelijk de vrij-
heid van de raad kreeg om te bekijken of de jeugd van 14
en 15 jaar (wat betreft d subsidie) ingeschakeld moet wor-
den. Tegen de maximum leeftijdsgrens van 21 jaar had de
raad geen bezwaar.

PUBLIC RELATIONS
Om de inwoners meer voorlichting te kunnen geven zal de
gemeente wekelijks twee voorpaginakolommen van het blad
CONTACT vullen met allerhande gemeentelijk nieuws. De
raad besloot hiervoor de kosten (per maand ƒ 100,-) be-
schikbaar te stellen.
Om het huwelijk tussen zijn zoon met de dochter van wet-
houder Bannink te kunnen voltrekken, benoemde de raad de
heer G. Potman opnieuw tot ambtenaar van de burgerlijke
stand. De heer Bannink riep na de stemming uit: „Nou dat
is mooi", terwijl de heer Regelink aannam t.z.t. samen met
de raad voor de bruiloft uitgenodigd te worden!

De raad besloot verder om leningen te verstrekken aan de
woningbouwvereniging Thuis Best voor de bouw van resp.
10 en 20 woningwetwoningen en jaarlijkse bijdragen toe
te kennen voor de exploitatie van deze woningen. Voor de
goede orde, het betreft hier een overdracht. De woningen
zijn nl. reeds gebouwd.

De oude stencilmachine in het gemeentehuis heeft het be-
geven. Er komt nu een nieuwe machine waarvoor de raad
ƒ 2.523,- beschikbaar stelde. Aan de Nederlandse Blinden-
bibliotheek verleende de raad een subsidie van ƒ 149,20.
Ter verdere uitbreiding van het „uitbreidingsplan Vorden"
kocht de raad 162 vierkante meter grond van Baronesse O.
M. van der Borch tot Verwolde. Koopprijs ƒ 364,50.
Voor het aanschaffen van rijwielstandaards en het betegelen
van het speelterrein van de bijz. school aan Het Hoge stel-
de de raad ƒ 9.550,- beschikbaar. Voorts werden de voor-
lopige uitgaven vastgesteld voor het openbaar lager onder-
wijs; exploitatievergoeding 1971 t.b.v. de bijzondere kleu-
terscholen, alsmede voorlopige vaststelling bedragen open-
bare kleuterscholen.

>

Haost
Wi'j lééft in een rare tied - et gekste is dat 't haos nergens
gien tied meer veur is. Alles geet gauwer as vrogger, en nog
geet et niet gauw genog. Een tiedjen eleeen zaog ik een
wagen vol holt staon - nog nooit ha'k zo'n vrach ezien!
At ze die op olderwetse sjouwerswagens hadden aoverelaan
hadden ze zeker vief van die wagens en veur elke wagen
twee peerde neudig ehad. En dan löp zo'n vrachwagen ok
zeker nog tien keer zoo hard. In tied en afstand umme-
erekkend: veur et vervoer van die èène wagen vol hadden
ze vrogger zeker vieftig man, vieftig wagens en honderd
peerde neudig chad. En dat doet nou één of twee man! En
toch komt ze tied tekort - i'j snapt 'r niks van.
Op de boerderi'je geet et al net zoo, nergens gien tied meer
vur! Ik zoel de born met die grote stallen wel es willen
vraogen hoe vake at ze de heeste nog rost. Dat mos vrogger
alle dage gcbeurn. 'Borstelen is ook voeren', heelen ze ons
veur. En veur de gezondhcied van de heeste was et absoluut
neudig, zeien ze.
At ze ons toe niet wat wies emaakt hebt zult 'r nog wel
zieke beeste kommen, want dat rossen - daor zie ik niet
volle meer van in. Laot ze maor een stuk of wat schoer-
pöste in de stal maken, dan kunt de beeste zikzelf schobben
- zie wet ok zelf et beste waor of et eur jokt. En de boer
hef d'r toch gien tied veur . . .
Tot in de kerke is de haos nog te marken - de dominees holt
niet zukke lange prèèken meer as vrogger. Maor toe was
et ok al ongeliek - d'n eenen kon vlotter van de woorden
kommen as d'n andren. Soms was d'r zo'n olde kleine man
uut een buurtgemeente. At den eenmaol op de stoel ston
zo'j d'r maor geduldig veur gaon zitten - dan was i'j voort
nog niet weer buuten. Hie had zoovölle te zeggen, en dat
deed c zoo uutvoerig. En zoovölle te vraogen, daor deed e
nog meer de tied toe. Soms bleef e maor zoo een peusken
stille - et was net of e dan bi'j zikzelf aoverleggen mos hoe
of e alles zoo eerbiedig meugelek en toch veur ons begrie-
pelek uut de knuppe mos doen. As jonges ko'w d'r gien
waardering veur opbrengen, maor de olden vonnen um een
fi jne dominee. Wie dach d'r nou an haost in de kerke . . .?
At zo'n man nou es weer kwam, en ze zollen tegen um zeg-
gen: 'Nee, zoo as i'j dat vrogger dèèn - dat kan niet meer,
daor is gien tied meer veur', hie zol toch niet wetten hoe
of c 't'r met had.
Een tiedjen eleen kwam ik toevallig bi'j mensen die net an
't middagetten wazzen. Zie hadden de veearts ehad, en zoo-
doende was et wat later ewodden. D'r zat ok al een buur-
jungesken te wachten. Hie had een afspraakjen met Harm -
et jungesken van de boer - zie wollen d'r met de fietse op
uut. Zie hadden aoverleg um vrog te gaon, maor daor kwam
al niks meer van. Zie kwammen niet eerder weg as dat ze
et etten op hadden, dan mossen ze effen stille wezen en
Harm zien gebedjen opzeggen. De jonges zatten ongeduldig
te draaien op de stoel - et duurn eur allemaole veul te lange.
'Heb nou maor effen geduld^, zei Harm zien moeder, 'eers
effen danken en dan ku'j^^m'. Harm nikken naor zien
kammeraod - 'wi'j bunt zoo klaor, ik zal'm toch met een
rotgank opzeggen . . .!'
Nee, die olde kleine dominee zol d'r niks meer van begrie-
pen - niks van onze haost en niks van onze tied

d'n Oom.

Ongeval
In de nacht van zaterdag op zondag zijn bij een ver-
keersongeval in de bocht bij Wientjesvoort 2 personen
(de 21 jarige H.H. en de 16 jarige J.W. uit Nijmegen)
zwaar-gewond geraakt. Beiden zijn opgenomen in het
ziekenhuis te Zutphen. De wagen van genoemd tweetal
kwam uit de richting Ruurlo en is vermoedelijk ten
gevolge van de hoge snelheid uit de bocht gevlogen.
H. liep onder meer een verbrijzeld been op en W. een
ernsige hoofdwond. De auto werd totaal vernield. Een
onderzoek heeft uitgewezen dat de wagen verkeers-
technisch niet in orde was.

NIEUWS VAN
DE KERKEN

Kom over de brug
In geheel Nederland wordt nu in dorpen en steden de
akf.in Kom over de Brug voorbereid. Kom over de Brug,
de aktie van de gezamenlijke kerken in Nederland.
Protestants en Rooms Katholiek. Hulp aan de kerken
overeze: voor de voortgaande verkondiging, het onder-
wijs, de verpleging, ontwikkelingsprojekten enz.
Ook in onze woonplaats Vorden wordt deze aktie (te
houden in de week van 11 tot 16 december) voorbereid
vanuit de plaatselijke Raad van Kerken in goede samen-
werking met de zendings en missieorganen.

KOM OVER DE BRUG
Het gaat om een extra schep er bovenop. Bovenop het
werk van missie en zending. Een offer wordt gevraagd.
Niet een fooi! Gevraagd wordt l procent van ons jaar
inkomen. Het richtbedrag is 50 miljoen gulden. Ja,
inderdaad een fors bedrag. Maar het moet kunnen.
Het gaat om 744 projekten in bijna 80 landen. Dit ene
procent van ons inkomen zal goed besteed worden.
Het zet zoden aan de dijk! Het zal zijn: 744 stapjes
vooruit. Dit bedrag laat sporen na in deze wereld van
God. l procent, een offer wordt gevraagd. En zelf
houden we dan nog 99 procent over.
Kerken helpen kerken overzee. Hulp is dringend nodig.
Wij willen samen helpen. Kom over de brug. En, als
u ook gevraagd wordt om bij deze aktie de helpende
hand te bieden, een straat voor uw rekening te nemen,
laat de kommissie van voorbereiding ook op u kunnen
rekenen. Vele handen maken ook hier licht werk.
Kom over de Brug, ook in december 1972!

Interkerkelijke jeugddienst
Zondagavond 7 uur gaat ds Sjollema voor in de Inter-
kerkelijke Jeugddienst die in de geref. kerk wordt
gehouden. Het thema is 'De Schepping, wat doe je er
mee'. Het gaat over de verantwoordelijkheid van de
mens ten opzichte van de Schepping. Na de dienst is
er weer gelegenheid om vragen te stellen die naar
aanleiding van de dienst zijn gerezen en er over te
diskussiëren.

VVV nieuws
Vorden had afgelopen seizoen
minder gasten dan in 1971

Het afgelopen jaar hebben we in Vorden minder va-
kantiegangers gehad dan voorgaande jaren. Desondanks
waren de campings en pensions, hotels enz. goed bezet.
Er waren echter minder personen die de weekenden
hier hebben doorgebracht. Aldus vertelde ons de se-
kretaris van de plaatselijke VVV de heer Eyerkamp.
Omdat er minder aanvragen kwamen is het tekort dat
Vorden heeft aan goede pensions dit jaar niet fnuikend
gebleken. Zeer enthousiast toonde de heer Eyerkamp
zich over de Achtkastelentocht. Dit jaar hebben er
plm. 1700 personen aan deelgenomen, terwijl daarnaast
nog vele personen de tocht individueel gereden hebben.
Volgend jaar willen we extra aandacht aan deze tocht
geven in verband met het feit, dat de tocht 60 jaar
geleden voor het eerst werd georganiseerd. Behalve
de provinciale VW, de VVV Achterhoek zal ook de
Stichting Fiets hun medewerking aan dit jubileum
geven. Plannen worden nader door het bestuur uitge-
werkt, aldus de heer Eyerkamp.

De Avondwandelingen die deze zomer werden gehouden
trokken ca 150 deelnemers. De trimwandeltocht liep
door hot slechte weer op een fiasco uit. De lezingen
over dichter Staring die 2 maal nabij het kasteel De
Wildenborch werden gehouden, zijn een sukses geble-
ken. Een bridge drive zal het VVV niet meer organi-
seren. Er waren wel voldoende deelnemers, maar
praktisch geen gasten deden er aan mee. En het was
juist voor de gasten georganiseerd, aldus de heer Eyer-
kamp.

Wat natuurlijk wel bij de vakantiegangers blijft aan-
slaan zijn de Boerenbruiloften, pannekoekavonden enz.
Een groot sukses was de Hongaarse dansgroep die in
samenwerking met De Knupduukskes naar Vorden
werd gehaald. Of een dergelijke groep ook het volgend
jaar naar Vorden zal komen valt te betwijfelen, gezien
de kosten die hieraan zijn verbonden.

De traditionele Achtkastelenritten georganiseerd door
de motorklub De Graafschaprijders in samenwerking
met de VVV krijgen een steeds meer internationaal
karakter. De touwtrekwedstrijden om het kampioen-
schap van Vorden trekk enook veel bezoekers. De
braderie, de demonstratie Oude ambachten zullen ook
volgend jaar beslist weer op het programma staan.
Algehele konklusie van de heer Eyerkamp: Niet on-
tevreden en het volgend jaar beter weer. Met welke
wens wij ons kunnen verenigen !

Storm
Treinenloop was gestagneerd

De geweldige storm die ons land maandag beukte met
windkracht 12 en windstoten van meer dan 145 km
per uur, heeft ook de treinenloop Vorden' en Zutphen
parten gespeeld. Langs de spoorlijn naar Zutphen zijn
7 telefoonpalen afgeknapt en op het baanvak terecht
gekomen. Een daarvan trof de voorzijde van een trein,
welke van Zutphen onderweg was naar Winterswijk.
De machinist de heer B. uit Warnsveld raakte daardoor
niet alleen het zicht kwijt maar liep ook verwondingen
op. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk is
pas in de loop van de dag hersteld. Eerst moest de lijn,
paal en bomenvrij worden gemaakt. In die tussentijd
zijn de reizigers per bus vervoerd.

De jeugd staat
op het spel
Daarom Nationale Jeugdkollekte !

Kinderen moeten kunnen spelen. Dit staat vast. Maar
hoe? En waar? Dat wordt meer en meer een vraag.
Deskundigen zijn het er roerend over eens: Een kind
dat niet kan spelen wordt een onvolmaakt mens! En
de kinderpsychologe mevrouw Braggaar-Dierrcks voegt
er aan toe: 'Wij zijn bezig erg veel onvolmaakte mensen
te kweken'.

Het is daarom dat het Nationaal Jeugd Fonds (NJF)
waarin alle in Nederlandse Jeugdgemeenschap georga-
niseerde jeugd en jongerenwerk participeert, zich ter
gelegenheid van de Nationale Jeugdkollekte zaterdag
38 november tot het publiek richt. En het fonds vraagt
daarbij om steun voor deze kollekte:

OMDAT het jeugd en jongerenwerk al sinds vele jaren
een belangrijke bijdrage levert aan de leef en speel-
mogelijkheden van de jeugd
OMDAT ook het jonge kind meer en meer aandacht
krijgt in het kader van dit werk (veel klubhuizen b.v.
hebben crèches, bieden service aan 'overblijvers' enz.
OMDAT het NJF uit het landelijk deel van de kollekte
opbrengst (50 procent blijft in het plaatselijk jeugd-
werk) stimuleringsbijdragen geeft aan konkrete eks-
perimentele initiatieven voor het gewone en gezonde
kind.

Spelen is ook voor het gewone en gezonde kind nodig
om mens te worden. Maar buiten is geen ruimte meer.
En binnen evenmin, de huizen worden steeds kleiner,
steeds gehoriger. Het probleem van de leef en speel-
ruimte wordt een zeer urgente zaak. Het Nationaal
Jeugd Fonds wil daar wat aan doen. Oplossingen hel-
pen zoeken. Eksperimenten mogelijk maken. Een nieu-
we aanpak stimuleren. Daar is geld voor nodig. Geld
dat bestaande organisaties (jeugd, klubhuis, sport en
speeltuinverenigingen enz.) in staat moet stellen om
de zaak aan te pakken.
Geld dat bijeen moet komen via de Jeugdkollekte op
zaterdag 18 november 1972. Met bussen. Ook giften
op giro 1247 ten name van Nationaal Jeugd Fonds
Utrecht zijn welkom. Van harte aanbevolen omdat het
zo nodig is. Om het met Jantje Beton te zeggen:
'De jeugd staat op het Spel'l



Donderdag, vrijdag en zaterdag

RUNDERLAPPEN 500 gram 350
RIBLAPPEN 500 gram 49Q
MAGER BRAADVLEES 500 gram 525
4 HAMBURGERS 210

Voor de boterham

HAM 100 gram gg
ARDENNERSPEK 100 gram 79
PEKEL VLEES 100 gram gg
BOTERHAMWORST 150 gram g3
KOOKWORST (aan stuk) 250 gram ] 3Q

Wij hebben weer voor u
balkenbrij, hoofdkaas

Probeert u ook de NASI en BAMI eens !

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat — Vorden

Acryl

PULLOVERS
met col

Dames en
grote meisjesmaten

*
Heren en
grote jongensmaten

*
Diverse kleuren

Openbare Dorpsschool

FEESTAVONDEN
op donderdag 16 november en op
vrijdag 17 november a.s.
in het Nutsgebouw

AANVANG 7 UUR

FRUIT fS GEZOND !

COX EN GOUDRlEINETTEN

HAND- EN STOOFPEREN
LOMBARTS

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Frm'f teelt bedrijf

MEDLER

Architectenbureau

VAN HOUTE
Nieuwstad 47, Vorden

GESLOTEN
van 14 november tot 20 december

T shirts
in vele kleuren

vanaf f 5,95
Ook met lange mouw
voorradig

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltnff"dl

Zutphenseweg - Vorden

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding
Zie raambiljet:

Don. % kg Gekookte Bieten

Vrijd. 2 zware kroppen Sla

Zat. l kg Chiquita Bananen

Mnd. \{> kg Hutspot

Di. l/> kg Gesneden Rode Kool

Wnd. '/{• kg Hart Zuurkool en

250 gram Unox Rookworst samen ...

45
89

120
49
39

189

BLOEMEN :
elke zaterdag weekendaanbieding

Hef adres voor uw bruidsboeket.'

UW VAKMAN BLOEMIST:

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

HOE KAN DAT ?

Indola 2 toeren en slagboormachine
thermisch beveiligd (met gratis voor f 33,—)
o.a. gereedschapkist, steenboren enz.
geen f 174,— maar f 160,—
Indola elektrische handcirk^taagmachinr
zaagt 4 cm diep (220 Vol^H^ubbele beveiliging
kompleet geen f 169,— maar f 150,—
Pijptangen l'/2 duim
42 cm lang geen f 26,— maar f 20,—
Blikken spuitvet 5 kg
geen f 13,50 maar ^^ f 11,—
Schaarvetspuiten geen f 2<^Mmaar f 18,—

De man van staalplamuur en polyester:

FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40 Warnsveld Telefoon 05750-3204

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat — Vorden

MKrijnhal

SLECHTS 7 DAGEN
do. 3O nov. t/m wo. 6 dec.

iedere avond 2O u.
zat. 2 dec. 15 en 2O u.

zon^S dec. 13 en 16.3O u.
(géén avondvoorstelling)
din. 5 dec. alléén 15 u.

ONVERGETELIJKE WEENSE
PRACHT, CHARME, HUMOR
EN PRESENTATIES IN DE

« FANTASTISCHE SHOW ,,

EISKARUSSELL'73
Kinderen tot 14 jaar HALF GELD
in ALLE voorstellingen. 65-plus-
sers HALF GELD in de matinees.

Prijzen:
fl. 6.-, 9.-, 11.-, 13.-, 15.-, en 16.-.
Reduktie voor groepen v.a. 20
personen, behalve zaterdagavond.

KAARTVERKOOP
RIJNHAL(10-18uur),
tel. 437820 (3 lijnen)

VVV - Stationsplein, tel. 452921
OKÉ - Kiosk, Presikhaaf,

tel. 613264
Verder bij de VVV-kantoren in
t APELDOORN» DEVENTER

t DOETINCHEM t EDE • NIJMEGEN
• Tl E L • V E LP i WAGENINGEN
ff WIN TERSWIJK en ZU TPHEN

VOORVERKOOP
IN VOLLE GANG

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WIÏ.LEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Voor uw

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

slaagt u zeker bij

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Glas: wegbrengen of wegwerpen?
Op erg veel flessen en glazen potten zit tegenwoordig
geen statiegeld. Een aantal jaren geleden is dit af-
was nieuwe flessen te kopen, dan voor de onkosten
geschaft omdat het voor fabrikanten vaak goedkoper
van het sorteren, het schoonmaken e.d.
Evenals vrijwel elk huishoudelijk afval is glas milieu-
vervuilend in die zin, dat je het bijna niet meer kwijt
raakt als je het weggooit. Wat veel mensen echter
niet schijnnen te weten is, dat er een landelijke inzamel-
aktie aan de gang is, (dus ook in Vorden) waarvan de
opbrengsten ten goede komen aan de Landelijke Ver-
eniging tot Behoud van de Waddenzee.
De naam van de vereniging zegt bijna al genoeg. Ze
probeert op velerlei manieren het belang van de Wad-
voor een groot deel van de Noordzeevis) voor het na-
denzee aan te tonen voor de visserij (als 'kraamkamer'
tuurlijke evenwicht (honderdduizenden vogels hebben
de Waddenzee nodig als voedselbron) en ook voor het
toerisme (elk jaar komen er naast de meer dan 100000
wadlopers ook nog ruim 100000 toeristen naar de eilan-
den) en de vereniging probeert elke beïnvloeding van
dit stuk natuur (zoals olieboringen, dijkenaanleg, in-
poldering ten behoeve van b.v. chemische industrie zo-
als bij Den Helder) te bestrijden.
Hiervoor is natuurlijk geld nodig en een dergelijke
glasaktie kan een enorme steun zijn. Het mes snijdt
dus van twee kanten: u kunt uw glas kwijt bij elke
winkel van de Spar. U doet er veel goed mee!

Bert Brinkman Techn. Hogeschool, Twente

Het is nóg beter kinderzegels te plakken dan te ontvangen

Concert
Het Toonkunstkoor repeteert intensief oner leiding van di-
rigent Andries Clement; het concert staat dan ook vlak voor

de deur.
Evenals verleden jaar werd in studie genomen de Saint Nico-
las Cantata van Benjamin Britten. Een boeiend werk om uit
te voeren, een boeiend werk om te beluisteren! De levens-
loop van de Heilige Nicolaas wordt hierin bezongen op een
weergaloze wijze. Eén van de opzienbarende daden van de
Heilige Nicolaas was het wederom tot leven wekken van
drie jongetjes, waarbij 3 leerlingen van de Zutphense Mu-
ziekschool de Heer lof toezingen in het „God be glorified".
Deze drie jongens worden bijgestaan door een aantal leer-
lingen van de vrije school te Zutphen. De jeugdige stemmen
zullen dus naast de stemmen van leden van het Toonkunst-
koor weerklinken in de Emmanuelkerk op donderdag 23 no-
vember. De begeleiding van het concert wordt verzorgd door
het Eindhovens Barok Ensemble. Dit ensemble opent het
concert met Concerto Grosso in G opus 6 no. l van G. F.
Handel ó.l.v. W. F. Bon. Tenslotte zal vóór de pauze door
Toonkunst worden gezon^^Cantate no. 47 van J. S. Bach
„Wer sich selbst erhöhet".^^

SL*OP
Noanach
orkaan
lanteerneschién,
glashad glasgerinkel
muurn dee brokkelt
vallend puun.
Buurvrouwe,
onthutst
ontdoan,
roepend lotgenoot
wind
wèèiënd
woort e wil.

MAX HOLT

Voetbal
Socii-Ratti 1-1
Socii en Ratti hebben zich zondag in Wichmond van
gelijke kracht in een gelijkspel. Dankzij de hechte de-
fensies en het falen der voorhoedes bleef het 1-1.
Voor de rust bleek het duel al van een matig gehalte
Na een kwartier kon Socii door Arends de score
openen met een onhoudbare kogel langs de verbou-
wereerde Ratti doelman 1-0. Ratti deed er een schepje
bovenop en maakte nog voor rust gelijk 1-1.
Socii had in de 2e helft het beste van het spel maar
de Ratti defensie gaf geen krimp en mede door het
uitstekende spel van de invaller doelman van Ratti
bleef het 1-1.

Vorden - Ulftse Boys 2-2
De bezoekers namen in de eerste helft bezit van het
middenveld, doch kansen kwamen er niet veel. Toch
nam Ulft de leiding toen een foutje van Bouwmeester
werd afgestraft. Na rust maakte te Veldhuis (ook al
door een foutje van Ernst) er 1-1 van. In deze periode
kreeg Vorden gelegenheid om afstand te nemen, vooral
nadat Nijenhuis via een panalty 2-1 scoorde.
Een doelpunt viel echter aan de andere kant, waar
slecht wegwerken in de achterhoede werd afgestraft
2-2. Hengeveld faalde even voor tijd nog de winnende
goal te scoren, door vrij voor doel naast te schieten.
Vorden 2 won met 3-0 van Markelo 3.

(Zaterdag) Vorden - DZSV 4 2-1
In de thuiswedstrijd tegen DZSV 4 kwam Vorden met
de hakken over de sloot door met 2-1 te winnen van
de Dinxperloërs. Het duurde plm. 30 minuten alvorens
Sloetjes kon scoren. 5 minuten voor rust werd het 1-1
In de 2e helft een sterker Vorden dat door Pellenberg
uiteeindelijk met 2-1 won. Uitblinker in deze wedstrijd was
J. van Bommel.
Vorden 2 speelde gelijk tegen SKVW 5 met 2-2

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Vorden 1-Keyenburgse Boys l (vriendschappelijk); Vorden
2-Keyenburgse Boys 2; Zutphen 5-Vorden 5; Vorden 6-
Zutphen 4; Zelos 4-Vorden 2 (afdeling zaterdag).

Damrubriek
In de nu volgende 33-28 opening kan zwart voordeel bepa-

len. Dit gaat als volgt:
1) 33—28, 17—21; 2) 39—33, 21—26; 3) 44—39, 18—23;
4) 31—27, 11—17; 5) 37—31? 26x37; 6) 42x31, 23—29! 7)
34x23, A 17—22; 8) 28x17, 19x26 + 2.
A 7) 33x24, 20x29; 8) 34x23, 17—22; 9) 27x18, 13x44 en
niet 13x42 want dan volgt 48x37! 10) 50x39, 19x26 + 3.
Het is beslist noodzakelijk deze openingen te bestuderen,
want wie de opening goed beheerst heeft het spel al half
gewonnen.
Was het probleem 14 dagen geleden voor velen een struikel-
blok, vorige week hadden velen er minder moeite mee. De

oplossing was:
38—33, 29x49; 48—43, 49x38; 32x43, a. 23x41; 36x47, 21x32;
43—38, 32x43; 44—39, 43x34; 40x7, b. 21x41, 36x47; 23x32,
43—38, 32x43; 44—39, 43x34; 40x7.
Goede oplossingen ontvangen van: G. Wassink, Tj. Harms-
ma, H. Grotenhuis ten Harkel, J. Masselink, J. Reuver, W.
Verkerk, R. Lammers, Chr. van Ooyen, W. J. Bennis.
En nu het nieuwe probleem:
Wie de stand van ons vorige probleem nog kent ziet meteen
dat de zwarte schijf op 25 verplaatst is naar 35. Nu ontstaat
er weer een winnende kombinatie voor wit.

zwart

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Het eerste tiental van DCV heeft in de Steeg tegen de Me-
teor l een uiterst kostbare overwinning geboekt zij het met
het kleinst mogelijke verschil 9-11.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Harmsma-Rossel 2-0; Lamers sr-Heuvink 0-2; Hoenink-La-
mers jr 1-1; Klein Kranenbarg-G. Wassink 2-0; Hulshof-

Grotenhuis 2-0.

Volleybal
Het gaat niet bepaald slecht met de volleybalvereniging
Dash die met liefst 8 teams deelneemt aan de kompe-
titie. In de Ie klas wist Dash l een uitstekend resultaat
te behalen tegen het Zutphense Isala 4, namelijk een
gelijkspel 2-2. Moeilijk had Dash het in de uitwedstrijd
tegen VenK l, welke verloren werd met 3-0.
Dash l staat momenteel op de 3e plaats achter VenK l
en Isala 3.
De dames speelden eveneens gelijk tegen Deventer l
met 2-2, waardoor zij de gevarenzone verlieten.
De dames staan nu 8e met 4 punten uit 5 wedstrijden.
Verder uitslagen: (dames) Hansa 4-Dash 3 3-0, Dash
4-Valto 3 3-0

Vogelsport
Prachtig resultaat voor Yordenaren !
Op de nationale tentoonstelling van gewest 3 te Lich-
tenvoorde (aangesloten bij de Alg. Bond van Kanarie-
teelt en vogelbescherming) waar ook de vereniging
De Vogelvriend is aangesloten, behaalden de heren
Bleumink een Ie prijs St 2 vogel grasparkieten Lutino
met 91 en 89 punten en daarbij nat. kampioen afdeling
grasparkieten; H. Harmsen een 2e prijs grasparkieten
St 2 Lutino met 88 en 88 punten; H. Bleumink een Ie
prijs met l parkiet grijsvleugel grijs groen met 89 pt.
en een 3e prijs St 2 met Zebravinken bruinvleugel met
88 en 88 punten en de heer Horstink een 9e prijs met l
kanarie goud geel met 90 punten. Er waren bijna 1000
vogels op de tentoonstelling.

Paardensport
Op zondag 12 november werd deelgenomen aan een
samengestelde wedstrijd in 't Grote Veld te Lochem
waar Wunderink een 2e prijs in de dressuur en een
3e prijs in de lichte samengestelde wedstrijden ver-
overde met zijn paard Shadow.

Motorsport
Leden van de Vordense motor- en autoclub De Graafschap-
rijders zijn er dit jaar niet in geslaagd een nationale titel
in de kategorie betrouwbaarheidsritten te behalen. Toch
kwamen De Graafschaprijders tot eervolle resultaten.
Mede dankzij een derde plaats in de KNMV-kampioensrit te
Eepen (Limburg) werd D. Pardijs in de eindklassering om
het kampioenschap van Nederland in de klasse tot 175 cc se-
nioren tweede. Veenstra werd in de klasse 125 cc senioren
in Eepen (de renners moesten tijdens de kampioensrit twee
dagen achtereen 300 km afleggen) vijfde. Voor hem even-
eens een tweede plaats om het Nederlands kampioenschap.
In de klasse boven 175 cc werd Jan Lenselink eveneens
tweede mede dankzij een vierde plaats in Eepen.

Over rijlessen gesproken
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