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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Officiële opening
akkomodatie SV Ratti

Over enkele dagen, op zaterdag 26 augustus, zal de
Sportvereniging Ratti te Kranenburg op officiële wijze
haar nieuwe sportkomplex annex kleedakkomodatie
aan de Eikenlaan (Banenkamp) in gebruik nemen.
Deze ingebruikneming vormt de bekroning van een pe-
riode van voortdurende aktiviteiten van bestuur en le-
ren welke laatsten ook daadwerkelijk meehielpen door
de kleedakkomodatie in hun vrije tijd te bouwen. Bij be.
sluit van B & W van Vorden van 31 augustus kreeg
men medio september 1971 de vergunning voor de bouw
van de nieuwe kleedgelegenheid, waarna op zaterdag
9 oktober de eerste spade in de grond werd gestoken,
terwijl op de 16e oktober de fundering werd gestort.
Het gebouw is ontworpen door het Ratti-lid G. Tolkamp
en heeft een afmeting van 15,82 meter lengte, 8,22 me-
ter breedte en 2,60 meter hoogte. Het bevat 4 kleed-
lokalen, 8 douches, 2 ruimten voor de scheidsrechters
2 binnentoiletten en l buitentoilet, 2 entreehallen en
verkoopruimte en bergplaats.

Voorzitter W. Lichtenberg noemt het nieuwe sport-
komplex, een prachtige aanwinst, passend bij de vele
veranderingen die Kranenburg de laatste tijd heeft on-
dergaan. Dankzij een zuinig beleid is voor de gehele
bouw nog geen cent geleend, behalve voor nutsvoor-

zieningen o.a. waterleiding en elektra, wat door een
installatiebureau geschiedde. De entree aan de Eiken-
laan - een smeedijzeren hek - is door een lid ontworpen
en gefabriceerd en zal qua konstruktie niet snel onder-
hevig zijn aan slijtage. De afrastering is deugdelijk
met spoorbiels en gekreosoteerde palen. Alles Is ge-
bouwd op deugdelijkheid, aldus de voorzitter, zodat in
de toekomst met een minimum aan onderhoud een mas-
sa aan levensduur mag worden verwacht.
De beide nieuwe velden hebben een afmeting van 65 x
100 meter en voldoen aan de vereiste afmetingen van
de KNVB.

De officiële open'ng zal 's middags geschieden. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit: 14.00 uur samenkomst in
zaal Schoenaker; 14.15 uur in optocht naar de nieuwe
akkomodatie; 14.20 uur opening door B & W waarna
bezichtiging van de velden en het kleedgebouw; 14.50
uur samenkomst in zaal Schoenaker voor een kort sa-
menzijn waar tevens gelegenheid is het woord te voe-
ren; 16.15 uur sluiting middagprogramma; 18.00 uur
openingswedstrijd tussen de huidige veteranen en een
te vormen elftal van oud-leden; 19.30 uur samenkomst
in zaal Schoenaker voor een dansavond o.lv. de Wood-
peckers.

Oranjefeest Medler
Drie dagen lang hebben de inwoners van Medler hun
traditionele Oranjefeest gevierd dat ondanks de aan-
houdende regenval van zaterdagmiddag waardoor en-
kele volksspelen moesten worden afgelast, toch geslaagd
mag worden genoemd.
Voorafgaande aan het Oranjefeest werd vrijdagmiddag
voor de leerlingen van de o.l.s. Linde het jaarlijkse
schoolfeest gehouden o.l.v. het onderwijzend personeel
en de schoolfeestkommissie die een leuk programma
maaltijd in de achterzaal van café Ekelkamp waarna
in elkaar hadden gezet. Het feest begon met een brood-
een aantal gezelschapsspelen werden gehouden. Om
half drie startten de wedstrijdspelen.

Vrijdagavond bezochten ruim 300 belangstellenden de
grote bonte show van radio en televisie-artiesten die ge-
geven werd in de feesttent achter café Eykelkamp. De
bekende zangeres Imca Marina, de trompettist Marty,
het mondaccordeontrio The Reillysons, het accordeon-
duo De Fratelli's verzorgden zowel voor als na de pauze
een wervelende show waar iedereen bijzonder van geno-
ten heeft. Frans Vrolijk praatte de verschillende pro-
gramma's op humoristische wijze aan elkaar. Oranje-
feestvoorzitter Van Bruggen die in zijn openingswoord
speciaal de afgevaardigden van de Volksfeestkommis-
sies uit Linde en Ruurlo welkom heette, dankte het ge.
zelschap voor het fantastische optreden.

Het eigenlijke Oranjefeest dat zaterdag werd gehouden
begon in de morgenuren met het vogel-, bel- en schijf-
schieten. Om 10 uur lostte burgemeester Van Arkel als
ere-voorzitter het eerste schot op de vogel waarna de

koning van 1971, de heer Neerlaar, zijn krachten be-
proefde. Na bijna 2 ronden (50 deelnemers) schoot de
heer H. Fokkink de vogel naar beneden en werd zo-
doende de nieuwe schutterskoning. De tweede prijs was
voor G. Norde; 3. H. Geerlina^fc4. G. Kamperman; 5.
D. Nijenhuis.

Toen voorzitter Van Bruggen om 2 uur het feest offi-
cieel opende waren burgemeester Van Arkel en echt-
genote evenals de muziekvereniging Concordia met
drumband aanwezig. De heer J^n Bruggen stelde dit
erg op prijs. Jammer was het, |̂t het middagprogram-
ma door de aanhoudende regen niet geheel kon worden
afgewerkt. Voor het eerst sinds 46 jaar kon zodoende
het dogcarrijden (ringsteken) voor dames niet door-
gaan maar werden de prijzen verloot. Ook het doeltrap-
pen voor dames en heren en het korfballen moest wor-
den afgelast. De andere volksspelen als flessentent,
geluksbaan en kinderspelen konden in een overdekte
ruimte worden gehouden.

Door de regen werden de kinderspelen voor alle school-
gaande kinderen in de tent gehouden. Voorts gaf me.
juffrouw Griffioen uit Winterswijk nog een leuk pro-
gramma voor de jeugd als buikspreekster terwijl en-
kele kleuterleidsters dankzij een voortreffelijke impro-
visatie ter elfder ure met de poppenkast optraden.
Zondagmiddag kon de jeugd zich amuseren brf een van
de momenteel populairste bluesgroepen Oscar Benton,
een zesmans formatie die een geslaagd optreden gaf in
de feesttent. Al met al dus toch een geslaagd Oranje-
feest te Medler.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

VERSLAG LANDELIJKE BIJEENKOMST
RAAD VAN KERKEN
Twee leden van de plaatselijke Raad van Kerken te
Vorden-Kranenburg, mej. Geziena Bakker en de heer
Henk Eggink, hebben zaterdag jl. de landelijke dag van
de Raad van Kerken te Utrecht meegemaakt. Deze dag
werd gehouden in het kader van de vergaderingen van
het Centraal Komité van de Wereldraad van Kerken
(13-23 augustus te Utrecht). Zij geven het volgende
verslag door:
Om negen uur konden de deelnemers (sters) onder het
genot van een kopje koffie met elkaar kennismaken.
Daarna sprak dr A. Kruyswijk, de voorzitter van de
Raad van Kerken in Nederland, een woord van welkom.
Het morgenprogramma bevatte verder een diskussie, die
werd ingeleid door prof. dr H. Berkhof. Hij gaf aan
waardoor de oekumene in een impasse is geraakt. De
diskussie bestond uit het verslag van een 15-tal men-
sen, die van tevoren waren ingelicht. Dit moet ook wel
om organisatorische redenen daar er zo'n 1100 mensen
in de kongreshallen bijeen waren.
Tijdens de middagpauze waren er 6 speaker-corners op-
gericht (zes hoeken waar door zes sprekers gesproken
werd; zo was er keuze mogelijk) en er was een hal
met stands van verscheidene aktiegroepen betreffende
de oekumene.
's Middags was er een panel-diskussie.
Twee punten zijn o.i. ook voor Vorden en omgeving van
belang:
1. Mik op een plaatselijk koncilie.
2. Zoek naar dingen die we als kerk samen kunnen

doen.
De dag werd besloten met een gemeenschappelijk vie-
ren van het Avondmaal-Eucharistie.

DUBBELTAL JEUGDOUDERLING HERV. KERK
Uit de mede door de Hervormde gemeente genoemde
gemeenteleden heeft de Hervormde kerkeraad het vol-
gende dubbeltal gesteld voo^Bte vakature van jeugd-
ouderling in verband met Mr komende vertrek van
de heer Mackaay:
A. A.. G. Oskamp, Het Jebbink 55
G. J. Ruiterkamp, Lindeseweg 22.
De verkiezing door de stemgerechtigde lidmaten zal
plaats vinden na de kerkdiesÉ^n op zondag 3 septem-
ber a.s. De volgorde van de^Endidaten is alfabetisch,
dus geen voorkeur-volgorde van de kerkeraad.

Spaarprogramma
De Nutsspaarbank start deze week met een spaaraktie
ter gelegenheid van de Olympische Spelen 1972.
Evenals dit bij voorgaande akties het geval was, is de
Nutsspaarbank er ook nu weer ingeslaagd een origineel
premium te bedenken. Iedereen die tijdens deze aktie
een spaarrekening van minimaal ƒ 25,— opent, kan
aanspraak maken op het originele affiche welke voor
de Olympische Spelen 1972 wordt gebruikt plus ƒ 5,—
Olympiade-premie. Voor bestaande relaties van de Nuts-
spaarbank zijn er miniaturen over de perioode 1912—
1972 beschikbaar in de vorm van zelfklevende stickers-
in-kleur. (Zie ook de advertentie elders in dit blad.)
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KOERSELMAN CASSETTES

l zilverkleurige broche met zwarte steen; l zilveren
armbandje waarop de naam „Hilde"; l houder met 4
sleutels; l zonnebril; l beige terlenka jack; l blauw
kinderjasje; l damestas met inhoud (diverse papieren);
l rode mouwslab; l herenregenjas, bruin met geruite
voering.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot hot
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

AL UW TEXTIEL

?£ l 20 TOT 40%
l GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rond weg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

ZONDAG OPEN DEUR-DIENST
IN DE HERVORMDE KERK

Uitgaande van de Hervormd-Gereformeerde Evangeli-
satiekommissie, wordt er zondag 27 augustus a.s. om
19.00 uur in de Hervormde kerk een Open Deur-dienst
gehouden. Ds. N. Schelhaas uit Lochem zal in deze
dienst voorgaan. Het thema van de prediking is: ,,In de
kerk valt wat te beleven". Verder is er de medewerking

van het Leger des Heils-korps uit Almelo o.l.v. kapel-
meester de heer J. W. Slont. Het korps zal de zang be-
geleiden en enkele liederen ten gehore brengen.
De Evangelisatitekommissie wil u hartelijk uitnodigen
deze dienst mee te maken en neem vrienden, buren en
bekenden mee. (Zie advertentie in dit nummer.)

Fran kering WJ abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. H. Jansen
19.00 uur Open Deur-dienst o.l.v. ds. N. Schelhaas,
Gereformeerd predikant te Lochem

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier

19.00 uur Open Deur-dienst in de Ned. Hervormde kerk
voorganger ds. N. Schelhaas te Lochem

R.K. KERK DORP
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags 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; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 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.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 's morgens 7.00 uur
dr J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8 00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster,: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
Konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

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

BRAND MELDEN
Ie nvlding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer'
Kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boeK-
handcl Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Richard, zoon van L. Pardijs en H. J. Kolen-
brander.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: C. G. W. Hofman en M. J. G. Schepers.
Overleden: Hermina Bartha Holmer, 76 jaar, echtgeno-
te van G. Koerselman; Antje van Dorp, 84 jaar, weduwe
van J. N. van Reeuwijk; Hendrik Jan Harmsen, 83 jaar,
weduwnaar van J. W. Daamen.



SUPIRMARKT
PRESENTEERT

*

Kwaliteit

Service
i

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

FIJNE VERSE WORST

MAGERE SPEKLAPPEN

SAUCIJZEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

nu

148

278

178

278
348

238
150 gram ZURE ZULT

150 gram BOTERHAM WORST

69

69

100 gram MAGER ONTBIJTSPEK 69

150 gram BOER EN METWORST 89

250 gram GRONINGER BOERENLE VERWORST 159

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

VOOR DE KINDEREN:

KLEUTERTAAI
GROTE ZAK VOL a 500 GRAM VOOR

Raak VRUCH-

TENLIMONADE

literfles

van 102 voor

79

literfles 79

elke 2e liter

49

Herschi

CASSIS

literfles

van 129 voor

109

Grote fles

ADVOCAAT

van

495 voor

395

Rode of witte

M on te Claro

LANDWIJN

nu per fles

198

Wiener

KNAKWORST

jampot 125

elke 2e pot

89
\M*mMM**M*M**ia»M^^

SPRITSRINGEN
100% ROOM BOTER, NU PER PAK SLECHTS

HEERLIJK OP BROOD:

SPECULAAS
GROOT PAK VAN 125 VOOR

Gevulde

KANO's of

PENCE's

nu per pak

79

Heerlijk koekje

KOFFIESTRIPS

pak a 400 gram

voor

98

KLETS-

KOPPEN

lekker koekje

nu per pak

89

Nieuw:

BRABANT

WAFELS

groot pak

149

Heerlijke

KERSEN-

BONBONS

Grote zak vol

AERO

DROP

deze week voor

59

DIEPVRIES

SPINAZIE
750 GRAM VAN 145 VOOR

Diepvries

DOPERWTEN

zeer fijn

500 gram nu

159

Unox GROENTE-

of KIPPESOEP

per blik

van 105 voor

85

Jonge Goudse

V.V. KAAS

500 gram

voor

279

Sprinklettes

CHOC. HAGEL

per zak 98

elke 2e zak

69

Penotti

HAZELNOOT.

PASTA

grote flacon voor

109

Nibb-itt

VLINDER-

SNACK

van 119 voor

89

Groente en Fruit
Alleen donderdag:
SPERZIEBONEN 500 gram

Alleen vrijdag:
PANKLARE WORTELTJES 500 gram

Alleen zaterdag:
HAGELWITTE BLOEMKOOL per stuk

SPAANSE MELOENEN
per stuk

OOGMELOENEN
per stuk

IMPORT PAPRIKA'S
500 gram

HOLLANDSE PRUIMEN
500 gram

OUTSPAN SINAASAPPELEN
10 stuks

KLEI-AARDAPPELEN
2i/2 kilo

HEERLIJKE KERSENSNITGEBAK
per stuk

P.C.D ZOUTE PINDA'S
500 gram van 169 voor

P.C.D. ROODMERK KOFFIE
500 gram voor

LITERBLIK ANANAS
van 149 voor

KUIPJES SUN MARGARINE
2 voor

6 x 10 PAPIEREN ZAKDOEKJES
van 110 voor

Profiteer nu:
FILTERZAKJES no. 2 2 pakken voor

89
„39
129
129
149
79
89
198
98
198
149
349
99
75
85
109



Denkt u aan de Open Deur-
dienst a.s. zondag om 19.00
uur in de Hervormde kerk ?
Thema: „In de kerk valt
wat te beleven".
Leger des Heils-korps uit
Almelo.
U bent hartelijk welkom-

Af te halen: l oude en 2
jonge katten. Prins Bern-
hardweg 28, Vorden

Gevraagd voor enige malen
per week: Hulp voor tuin-
werkzaamheden. Goede be-
loning. „Reewold", Wilden,
borchseweg 2, telefoon 1832

Te koop: Plm. 500 blauwe
Hollandse kruispannen en
deuren. Nieuwstad 61, Vor-
den, telefoon 2075

Te koop: Plm. 1300 cement-
tegels kleur rood en geel,
maat 15 x 15 cm. B. Zents,
Ruurloseweg 107, Vorden

Kruiwagenbanden maat 16
x 4, buiten- en binnenband
samen ƒ 19,75 incl. BTW
afgehaald en kontant be-
taald. Ook autobanden spe-
ciale lage prijzen.
MOBIL BENZINE-
STATION TRAGTER

Voor:
Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

De beste en de goedkoopste
MENGMEST-
ROOSTERS

heeft
C. W. Seegers

Drempt
a ƒ 46,— (inkl. BTW) per

meter en breed 80 cm.
Komt zien, vele maten!

Telefoon 08334-2722

/PROFIJT
[AANBIEDING

De moderne
methode:
trek maar aan het
touwtje en de
luchtververser
doet de rest.

TOILET
LUCHTVER-
VERSER

Spuitbus
1,75

Denkt u aan de Open Dour-
dienst a.s. zondag om 19.00
uur in de Hervormde kerk?
Thema: „In de kerk valt
wat te beleven".
Leger des Heils-korps uit
Almelo.
U bent hartelijk welkom-

SUPERBENZINE
63,8 et per liter

KEUNE
Nijverheidsweg 4
Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

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

Denkt u aan de Open Deur-
dienst a.s. zondag om 19.00
uur in de Hervormde kerk?
Thema: „In de kerk valt
wat te beleven".
Leger des Heils-korps uit

harte,ijk we,kom-
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PETER BOLT
en
GERDA ROSSEL

geven kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden op vrijdag l september
a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Leidschendam, Oranjelaan 4
Vorden, Nijlandweg 2
augustus 1972
Voorlopig adres: Nijlandweg 2, Vorden

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in „'t Wa-
pen van 't Medler", Ruurloseweg 114 te
Vorden.
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Door omstandigheden vorige week niet geplaatst.

Heden nam de Here tot Zich, na een moedig ge-
dragen lijden, onze inniggeliefde en zorgzame
vrouw en moeder

BERNARDA WILHELMINA BARGEMAN
echtgenote van G. J. Makkink

in de leeftijd van 52 jaar.

Psalm 23
G. J. Makkink
Wim

Vorden, 11 augustus 1972
Heegerhoek 6

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

Kiest
het rechte
bad!
Is er iets weldadiger dan het nemen van een bad?
Een heerlijk bad vol schuim en relaxen maar.
Wacht even: er zijn baden en baden.
De keus van een goede badkuip en een daarbij
behorende badmengkraan is bepaald geen
sinecure. U bent zó op het verkeerde bad. En
is dat dan niet jammer van al uw moeite en
geld? Terwijl het zoveel beter en mooier had
gekund. Laat hem nu het bad voor u effenen. Wie?
Uw sanitair-installateur natuurlijk!
Hij is immers uw adviseur. En vooral uw vakman.

l i
B

Loodgietersbedrijf^ Ivt-HJUgltltl OUtUl IJ I

t T l Wiltink
Het Hoge 26 Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Per l september 1972 hoopt

ZUSTER M. A. STOOP

haar funktie van wijkverpleegster te beëindigen.

Gezien het vele werk dat zij voor onze plaatselijke
gemeenschap heeft verricht, stellen wij een ieder
in de gelegenheid tijdens een receptie, welke op
donderdag 31 augustus a.s. 's middags van 16.00
tot 18.00 uur in „'t Wapen van Vorden" (F. Smit)
zal worden gehouden, van haar persoonlijk af-
scheid te nemen.

Het bestuur van het Groene Kruis,
N. J. Edens, voorzitter
A. Drijfhout-Sijtsma, sekretaresse

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Weekend aanbieding!

WIBO MOLTONDEKENS
In de maten:

720/780

750/200

780/220

6.95
8,75

77.95

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

T shirts
vanaf f 5,95

/n vele kleuren

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Een citroentje
van Brandenburg
moet u proeven.

SPAARACTIE VAN DE NUTSSPAARBANK
TER GELEGENHEID
VAN DE OLYMPISCHE SPELEN 1972

Vanaf 25 augustus tot 10 september ontvangt ieder,
een die een spaarrekening opent van minimaal ƒ 25,-

1 affiche olympische
spelen 1972

plus
f 5. = olympiade - premie
Voor bestaande relaties zijn er miniaturen van de affiches over de periode
van 1912—1972 beschikbaar in de vorm van zelfklevende stickers-in-kleur.

Voor de heel jeugdige spaardertjes zijn er leuke kleurplaten met afbeel-
dingen van de diverse sporten.

START NU MET SPAREN BIJ DE

Nutsspaarbank
(BONDSSPAARBANK)

Dorpsstraat 15

Vorden
Opgericht 1819

Meubels kopen is een
zaak van vertrouwen

Koopt ze daarom bij de meubel-
voorraadhouder

* GROTE KEUS

* 100% SERVICE

* EN . . VOORDELIG IN PRIJS
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WfNiMMMIWW^

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER! DOEN!

Café-Restaurant

Medler - Tel. 6634

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

"CONCORD1A"
Hengelo (Gld)

27 augustus

orkest

DE FLAMINGO'S

3 bars vol sfeer
en gezelligheid



Gevraagd: Werkster voor l
morgen (9-12 uur) in de
week. Mevr. C. Oskamp-de
Blois, Het Jebbink 55, Vor-
den, telefoon 2019

Te koop: Melkbussen en
dekgels. J. Bakker, Molen-
weg 4, Vorden

vooR-at uw

in kleur
Met een

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden
Wapen, en sporthandel

PROEF ONZE FIJNE
IJSTAARTEN EENS !

Een heerlijke verras-
sing voor het hele ge-
zin!
Voor 4, 6, 8 of 10
personen.

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553
Denkt u aan de Open Deur-
dienst a.s. zondag om 19.00
uur in de Hervormde kerk?
Thema: „In de kerk valt
wat te beleven".
Leger des Heüs-korps uit
Almelo.
U bent hartelijk welkom-

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

H. WEENEVK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Te koop: Boerenkool- en
spruitkoolplanten bij
D. Klein Geltink „Klein
Garmel", Schuttestraat l,
Vorden

Als de school weer begint
eerst even naar

Boekhandel

Fa HIETBRINK
Vorden

Het adres voor alle school-
artikelen, kursussen en
studierichtingen

Zang/es?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 14
Telefoon 2049

Ook pianolessen
voor beginners

KLEURENTELEVISIE
zit de hele familie ere-tribune

Beeld 66 cm - 110° beeldbuis, zeer eenvoudige bediening

Voor u interessante inruilmogelijkheden

Olympiade aanbieding

Televisie zwart/wit
61 cm beeld elektronische tuner voor het vast instellen
van zeven programma's

Moderne licht-noten houten kast .

Merk Schaub Lorenz - Prijs f 778,-

Olympia prijs f O ƒ o,""

61 cm beeld, moderne uitvoering

Merk Indisit

Olympia prijs f ^Mpd.*-

Zorg dat u op tijd bent voor de Olympiade nu zaterdag 26 augustus.

Verkrijgbaar: Top Sport boekje Olympische Spelen 19}2 f 1,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEVRAAGD:

een net meisje
VOOR DE WINKEL

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

Enkele zeer goede gebruikte

damesbromfi'efsen

2 jongensfiefsen

3 dames- en 2 meisjes-
fietsen

7 z.g.a.n. Sofex

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

de
besten
dragen

het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

Martëns
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Begin september beginnen de oplei-
dingen voor het

PRAKTIJKDIPLOMA

BOEKHOUDEN
Bij voldoende deelname is er een cur-
sus voor beginners en gevorderden.

Opgave bij:
D. Luichies, Het Hoge 52, Vorden, tel. 05752-2004

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Flessendragers
plastic voor 6 flessen

nu voor

Poetsdoekenmandje
slechts

2,95

99

2,98

Koersolman
Winkelcentrum Borg. Galléestraat - Telefoon 1S64

PIEDRO:
de beste schoen voor

voetjes die steun

verfangen.

WULLINK:
uw beste adviseur

voor deze schoenen.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 26 augustus tot en mef
3 september

Bromfietsen en rijwielen

FA J. Th. SLOTBOOM
B 98 - Hengelo (Gld.) - Telefoon 05753-7278

DEZE WEEK:
zeer voordelige

schort
dusters
alle maten - vele kleuren

maar

H.LUTH
7,50

Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396

Aanbieding!!i
4-VLAMS GASKOMFOOR

ATAG
met centrale ontsteking en afdek-
plaat van ƒ 205,—

NU ƒ 169,-

en . . . 5 jaar garantie

Loodgietersbedrijf

f T i Wiltink
» Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Voor uw auforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink. De Boonk 39

telefoon 1619

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

Volop nieuws in onze

Herfst mode-
schoenen

Fijne fc/eurkombinafies in

allerlei hakhoogten en

leesten.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Inschrijving
danslessen

Inschrijfgeld ƒ 8,—

Wy hebben ook clubs voor ge-
huwden en voor oudere jonge-

lui vanaf 18 jaar.

DANSSCHOOL

KRONEMAN-

VEELERS
Telefoon 1467

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
In de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

Maitens
sleed.- doeltreffend'

Zutphenseweg - Vorden

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Opendeur
dienst

ZONDAG 27 AUGUSTUS A.S. OM
19.00 UUR

Voorganger ds. N. Schelhaas uit
Lochem.

Thema:

fn de kerk va/f waf te beleven

Medewerking: Leger des Heils korps
uit Almelo o.l.v. kapelmeester de heer
J. W. Slont.

Komt allen Komt allen

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

bejaardengymnastiek
Bij voldoende deelname zal op dins-
dag 5 september a.s. de bejaarden-
gymnastiek weer beginnen.
Kosten ƒ 0,50 per keer.

Aanmelden by de heer F. J. SPIJKER
Ruurloseweg 17, Vorden.
Het Bestuur van het Groene Kruis.

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 28 augustus tot en met
7 september

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

GASSERVICE EN
ONDERHOUDSBEDRIJF

A.terVRUGT
Talmastraat 15 - Zutphen
Telefoon 05750-3873

Voor defekte

GASKACHELS
GEISERS
GASKOOKTOESTELLEN
ENZ. ENZ.

Het aangewezen adres. Wy helpen u
snel en vakkundig.

Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken
van een jaarabonnement voor wat betreft het
onderhoud van deze toestellen.
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Raadsvergadering
der gemeente Vorden

Nutsgebouw wordt verbouwd tot openbare
bibliotheek annex leeszaal

Jeugdcentrum krijgt 50 mille voor
aanbrengen toneelakkomodatie

Er is door de gemeenteraad van Vorden dinsdagavond
bijna twee uur gediskusieerd alvorens de beslissing ge-
nomen werd tot de stichting van een openbare biblio-
theek en leeszaal in het voormalige Nutsgebouw, als-
mede over de toneelakkomodatie in het Jeugdcentrum.
Hét waren 2 afzonderlijke agendapunten die volgens
dé heer Tjoonk (VVD) zo nauw met elkaar waren ver-
weven dat hij het één niet los wilde zien van het andere.
Het VVD-raadslid had in feite gelijk met zijn opmer-
king want toen de raad op een gegeven ogenblik de
beslissing had genomen om geld uit te trekken voor de
verbouwing en inrichting van het Nutsgebouw tot open-
bare bibliotheek en leeszaal, had het dorp Vorden op
dat moment geen toneelakkomodatie meer want de
voorstellen van B & W omtrent de toneelakkomodatie
in het Jeugdcentrum kwamen direkt erna in een apart
agendapunt.

De heer Tjoonk betwijfelde voorts of de mensen In
Vorden met de door B & W gekozen oplossing gelukkig
zijn. Zijns inziens had er van tevoren meer inspraak
moeten zijn en hadden B & W met meer cijfermate-
riaal op tafel moeten komen. De overige raadsleden in-
kluis de fraktiegenoot van de heer Tjoonk, mr R. A. v.
d. Wall Bake, waren het in grote lijnen met de voorzitter
eens dat er geroeid moest worden met de beschikbare
riemen. De heer Lichtenberg (KVP) merkte op dat
wachten op zich niets oplost. ,,Het kost alleen maar
geld en nu Den Haag de subsidiekraan voorlopig heeft
dichtgedraaid geven wij onze steun aan dit deugdelijk
alternatief', aldus het KVP-fraktielid.
Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) zegde namens
haar fraktie steun toe aan de voorstellen van B & W.
„Wel vraag ik me af of een leeszaal in Vorden nood-
zakelijk is", aldus mevr. v. d. Heide. Ook de heer Men-
nink (CHU) schaarde zich achter de voorstellen van
B & W. Na de woorden van wethouder Bannink (CHU)
dat er met het oog op de financiën snel gebouwd dient
te worden, besloot de raad medewerking te verlenen
aan de oprichting van een openbare bibliotheek en lees-
zaal en ten behoeve daarvan t.z.t. het eventuele nade-
lige exploitatiesaldo ten laste van de gemeente te ne-
men, voor zover deze niet door rijks- en provinciale
subsidie worden gedekt. (

Voorts werd besloten ƒ 500,— beschikbaar te stellen

naar wegen zoeken om de eventueel ontbrekende gelden
om daarmee op te richten de Stichting Openbare Biblio-
ttheek en Leeszaal Vorden en voorts om ƒ 130.000,—
uit te trekken voor de verbouwing en inrichting van het
voormalige Nutsgebouw tot openbare bibliotheek en
leeszaal.

VIJFTIGDUIZEND GULDEN
VOOR JEUGDCENTRUM

Het onderwerp toneelakkomodatie Jeugdcentrum had
heel wat meer voeten in aarde. B & W en het bestuur
van het Jeugdcentrum zijn in hun voorbesprekingen
niet tot een overeenstemming kunnen komen. B & W
waren van mening de aan de noordkant van de grote
zaal gelegen kleinere zaal te benutten als toneel door
het wegbreken van een muur. Kosten ca vijftigduizend
gulden.
Het bestuur van het Jeugdcentrum daarentegen zag lie-
ver dat aan de zuidkant van de grote zaal een toneel,
akkomodatie bij aangebouwd zou worden. Kosten ca
negentigduizend gulden. Het plan van B & W werd aan
de raad voorgelegd.
De heer Tjoonk (VVD) had nogal wat bedenkingen te-
gen het, zoals hij het noemde, „weggooien" van 50
mille. „Kan het bestuur van het Jeugdcentrum met be-
trekking tot het aanbrengen van een toneelakkomo-
datie haar taak wel aan? Voldoet de akkomodatie aan
de wensen van de bevolking? Zijn de toneelverenigingen
er gelukkig mee? Kortom zijn er geen andere moge-
lijkheden", zo vroeg de heer Tjoonk zich af.
Wethouder Gerritsen (Binding-Rechts) was van me-
ning dat men het bestuur van het Jeugdcentrum een
kans moet geven. „Doen we niets dan is er helemaal
geen toneelakkomodatie", aldus vulde burgemeester
Van Arkel aan.
Mr R. A. v. d. Wall Bake < V4fc had liever dat met
het oog op andere urgenties in oe gemeente dit agenda-
punt opgeschort zou worden, opdat meer inzicht in de
kosten zou worden verkregen, mede doordat het Jeugd-
centrum zelf niet zo gelukkig is met deze vijftigduizend
gulden. ^^
Wethouder Gerritsen (Binding^Khts): „Laten we de
50 mille wel geven maar laat het Jeugdcentrum ook zelf
naar wegen zoeken om de eventuele ontbrekende gelden

op tafel te krijgen."
Wethouder Bannink (CHU) verzocht de raadsleden met
klem het voorstel van B & W te aanvaarden. „Boven-
dien wordt de gemeente in het bestuur van het Jeugd-
centrum vertegenwoordigd door het raadslid de heer
Bosch. Het is hem wel toevertrouwd alles goed uit te
pluizen. Laten we in vredesnaam eens iets goeds gaan
doen, anders komt Vorden helemaal in het slob te zit-
ten", aldus wethouder Bannink.
De heer Regelink (AR) had ook zijn bedenkingen te-
gen het voorstel van B & W. „Mijns inziens wordt het
bestuur van het Jeugdcentrum met dit voorstel in een
dwangpositie geplaatst. Ik stel voor om opnieuw be-
sprekingen met het bestuur van het Jeugdcentrum te
openen of anders negentigduizend gulden beschikbaar
te stellen.

TWEE AFGEVAARDIGDEN GEMEENTE
De heer Gotink (Binding-Rechts) was ervan overtuigd
dat het bestuur van het Jeugdcentrum een financieel
goed beleid voert, „hoewel ze natuurlijk ook zelf wel
aktiviteiten kan ontplooien. Nu het Nutsgebouw van
het Nutsdepartement is gekocht kan het Nutsbestuur
misschien wel 30 mille aan het Jeugdcentrum geven",
zo stelde de heer Gotink voor.
De heer Bosch (PvdA), uitgaande van de huidige toe-
stand op het gebied van zaalruimtes in Vorden, zag
geen andere oplossing dan de door B & W voorgestelde.
„Wij stelen ons positief op maar wel moet aan twee
voorwaarden worden voldaan. Ten eerste indien mocht
blijken dat de 50 mille niet voldoende is om een rede-
lijke toneelakkomodatie tot stand te brengen of dat het
Jeugdcentrum ongeschikt is voor voorzieningen van
dien aard dan moet de zaak door B & W opnieuw wor-
den bekeken. Bovendien dient het gemeentebestuur in
het bestuur van het Jeugdcentrum met twee man ver-
tegenwoordigd zijn. De vertegenwoordigers van het ge-
meentebestuur moeten de opdracht van B & W en de
raad hebben dat zij in samenwerking met het bestuur
van het Jeugdcentrum moeten streven naar het doel
om van het Jeugdcentrum een volwaardig dorpscen-
trum te maken", aldus de heer Bosch.

De heer Mennink (CHU) dacht dat de genoemde be-
dragen van resp. 50 en 90 mille sterk waren overtrok-
ken. Niettemin schaarde hij zich achter het voorstel
van B & W met de restriktie dat wanneer mocht blij-
ken dat 50 duizend gulden toch te weinig is, er later
in de raad op teruggekomen wordt.
Uiteindelijk nam de raad het principebesluit om voor-
lopig niet verder te gaan dan het beschikbaar stellen
van vijftigduizend gulden en schaarde men zich volko-
men achter de twee door de heren Bosch gelanceerde
voorstellen.
Aangezien de heer Tjoonk (VVD) het meeste kritiek
had op de voorstellen van ^^& W stelde voorzitter
Van Arkel voor de heer Tjd^^ als tweede vertegen-
woordiger van de gemeente (samen dus met de heer
Bosch) in het bestuur van het Jeugdcentrum zitting
te laten nemen. Het getuigde nu niet bepaald van spor-
tiviteit dat de heer Tjoonk dit voorstel afwimpelde. Wel
toonde mr v. d. Wall Bake^Mi bereid om zitting te
nemen. Hiermee was een einl^^ekomen aan een lang-
durige diskussie die waarschijnlijk in de toekomst nog
wel weer eens zal oplaaien.

Voetbal
Het eerste elftal van de voetbalvereniging Vorden speel-
de als voorbereiding op de nieuwe kompetitie een licht-
wedstrijd tegen het dit seizoen gepromoveerde SHE l
uit Hall. Tot aan de rust was het een gelijkopgaande
wedstrijd, waarbij de thuisclub wel iets meer in de aan-
val was, maar waarbij de tegenstoten van Vorden een
gevaarlijker karakter droegen. Na plm. 15 minuten spe-
len loste Besselink een hard schot dat de SHE-doelman
niet klemvast kon krijgen. Voor Hengeveld was het toen
een koud kunstje de bal in het doel te deponeren O—1.
Even later werd de stand l—l toen de rechtshalf van
SHE de te ver voor zijn doel staande Bouwmeester
verschalkte. De Vordense doelman die overigens een be-
trouwbare indruk maakte, herstelde zich even later
voortreffelijk. In de tweede helft begon de konditie een
rol te spelen. Vorden werd veel sterker en schiep zich
goede kansen. Na 20 minuten omspeelde Besselink de
SHE-stopper en tikte de bal langs de uitgelopen keeper
in het doel l—2. De bezoekers bleven doorgaan en het
was opnieuw Besselink die uit een voorzet van Henge-
veld de stand op l—3 bracht.

RESULTATEN VRIENDSCHAPPELIJKE
VOETBALWEDSTRIJDEN

Het eerste elftal van Vorden speelde zaterdagavond een
oefenwedstrijd tegen Sp. Brummen 2. Bij de rust had
Brummen een l—O voorsprong. In de tweede helft
bracht Steintjes de balans in evenwicht waarna Hen.
geveld de geelzwarten een l-—2 voorsprong bezorgde.
De eindstand werd 2—2.
Vorden 2 won verdiend met 2—O van Sp. Brummen 3;
Vorden 3 verloor met 6—2 van Steenderen 2 en Vorden
4 met 8—2 van Steenderen 3.
Vorden l afdeling zaterdag speelde tegen Zelos 2 dat
normaal een klasse hoger speelt. Bij de .rust had Zelos
reeds een 5—2 voorsprong Wentink en Wenneker scoor-
den tegen. Na de rust gaf Vorden beter partij en werd
de schade beperkt tot 6—3. Vorden 2 verloor met 9—l
van Zelos 3 en Vorden 3 verloor met 8—2 van Zelos 4.

VORDENSE VOETBALLERS VOLDAAN
UIT DUITSLAND TERUG

Het veteranenelftal van Vorden, in de kompetitie spe-
lend als Vorden 4, is moe maar zeer voldaan terugge-
keerd van een voetbaluitstapje naar Dortmund. Dit op
uitnodiging van de „Alte Herren Mannschaft" van de
voetbalvereniging Sus Nette, die vorig jaar een bezoek
aan Vorden had gebracht.

Zaterdagmiddag werd al direkt na aankomst de voet-
balwedstrijd tussen beide teams gespeeld. Voor de rust
een gelijkopgaande strijd die met de stand 2—2 werd
afgesloten. In de tweede helft drukte de scheidsrechter
die uitermate zwak floot, echter zonder partijdig te
zijn, zijn stempel op deze strijd. Beide teams kregen
kansen te over, het gelukte Sus Nette uiteindelijk' met
4—2 te winnen.
De Vordenaren kregen uit handen van voorzitter Walter
Schewe een prachtig vaantje aangeboden. Namens de
gasten bedankte de heer Velhorst de Duitse gastheren
voor de prettige ontvangst. Hij wees er op dat Vorden
bekendheid geniet door zijn 8 kastelen en hij nodigde
Sus Nette uit het volgend jaar deze tocht te fietsen. Om
de gastheren al een beetje met het idee vertrouwd te
maken bood hij een schilderij aan met de 8 Vordense
kastelen.
Zaterdagavond volgde er een gezellige feestavond. Alles
werd zondagmorgen nog eens dunnetjees overgedaan,
waarna men in opperbeste stemming weer huiswaarts
trok. Op de terugweg werd gedineerd bij Rothman in
Varsseveld waar ook die spelers waren samengekomen
die door omstandigheden de reis niet hadden kunnen
meemaken.

Waterpolo
Het jongensteam van de Vordense poloclub heeft in
Deventer deelgenomen aan een tournooi. Vorden was in-
gedeeld bij AZC (Arnhem), Vrije Slag (Bennekom) en
Poseidon (Scherpenzeel). Men bereikte de volgende re-
sultaten: Vorden AZC 2—5; Vrije Slag—Vorden 3—6;
Vorden Poseidon 8—0. Door deze resultaten kwam
Vorden in de finalepoule waar uiteindelijk dankzij een
7—1 overwinning op Esca Arnhem de derde *plaats
werd behaald.
De meisjes van Vorden kwamen in hun poule niet ver-
der dan de derde plaats door met 6—2 van Stadskanaal
te verliezen en gelijk te spelen tegen De Mors.

Ruitersport
L.R. DE GRAAFSCHAP

Op een terrein nabij de Kieftskamp organiseerde de
Landelijke Rijvereniging De Graafschap onderlinge wed-
strijden waaraan door een flink aantal leden werd deel-
genomen.
Bij de paarden A-klasse werd G. Ernst eerste bij het
onderdeel dressuur; 2. J. Maalderink; 3. R. Ernst.
Idem B-klasse: 1. H. Wagenvoort; 2. D. Wagenvoort;
3. E. Tiessink.
Idem C-klasse: 1. R. Gotink; 2. H. Harmsen; 3. W.
Steenblik.
Algemeen klassement A-klasse; 1. G. Ernst; 2. R.
Ernst; 3. J. Maalderink.
Idem B-klasse: 1. H. Wagenvoort; 2. G. Wunderink; 3.
D. Wagenvoort.

Idem C-klasse: 1. B. Wagenvoort; 2. H. Harmsen; 3.
H. Wagenvoort.
in aktie, waarbij de leden elkaar bekampten op het
De ponyclub van De Graafschaprijders kwam eveneens
onderdeel dressuur. De uitslag was hier: 1. Marian
Maalderink; 2. B. Korenblik; 3. W. Eskes; 4. Henny
Steenman; 5. Jan Maalderink; 6. H. Eskes; 7. B. Lich-
tenberg. In het totaal klassement zegevierde B. Koren-
blik; 2. W. Eskes; 3. M. Maalderink.

Motorsport
GRAAFSCIIAPRIJDERS

Op het circuit Delden werd de derde clubwedstrijd ge-
houden tussen de motorcrossteams van De Graafschap-
rijders uit Vorden en Hamac uit Harfsen. Het circuit

werd ditmaal utgebreid met een stuk bouwland dat be-
reidwillig door de heer Regelink beschikbaar werd ge-
steld.
In de A-klasse zegevierde J. Woessink uit Harfsen; 2. J.
Klein Brink Vorden; 3. J. Broekhof Vorden; 4. J. Har-
kink Vorden; 5. G. Hertgers Vorden; 6. H. Tragter Vor-
den; 7. A. Makkink Harfsen. Totaal aantal punten De
Graasfschaprijders 101, Hamac 42.
In d« B-klasse werd G. Wentink uit Vorden winnaar; 2.
W. Veenatra Vorden; 3. H. Korenblik Harfsen; 4. H.
Groot Tjooitink Vorden; 5. H. Nijenhuis Vorden; 6. A.
Hckkers-Harfsen; 7. A. Bussink Vorden; 8. G. Hoftijzer
Vorden; 9. H. Boesveld Vorden; 10. H. Groot Nulend
Vorden. Clubpunten De Graafschaprijders 149 tegen
Hamac 96. De vierde en laatste wedstrijd zal worden
gehouden op zondag 22 oktober in Harfsen.
Tijdens de in Anloo verreden laatste kampioenscross
senioren zijspan behaalde het lid van De Graafschap-
rijders A. Ridderhof met bakkenist J. Koning een der-
gelijk aantal punten dat hij een goede kans maakt in
het bezit te komen van een H-nummer. Op 22 en 23 sep-
tember gaan de leden van De Graafschaprijders met
hun dames een paar gezellige dagen kamperen in de
omgeving van Assen.

Damrubriek
Eén van Frank Drost's mooiste kombinaties is een slag-
zet tegen Jan van Leyen in een wedstrijd SDC Sneek—
DT Twijzelerheide. De stand in cijfers:
J. van Leyen zwart: 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 18,
19, 21, 23, 24 en 26.
F. Drost wit: 22, 27, 28, 32, 33, 34> 35, 36, 37, 38, 42,
43, 44, 45, 48 en 50.
Frank Drost won door 1) 37—31-, 26x37 2) 32x41, 23x
32, indien 2) , 21x32 3) 28x37, 18x27 4) 33 29 en
wit wint 2 schijven, 3) 43—39, 32x43 1) fJ .'57, 21x32
5) 37x28, 18x27 6) 36—31; 27x47 7) 44 K), 47x29 8)
34x23, 43X34 9) 40x7, 11x2 10) 23x5- met winst.
Het probleem van vorige week was:
Wit één schijf op 45 en dam op 4. Zwart 2 schijven op
25 en 39. De oplossing:
Wit: 4—27, a.45—40, 27—18 met winst; b.27—21, 21—
16. Zwart: a.39—44, 44x35, b.25—30, 30—35, 39—44.
Wit: 16—11, op 44J—49; 11—44: en op 44—50, 11—6, 45x
1 1 , 15—1, 35—40, 50—45. Zwart: 44—49 of 44—50.

Een goedb oplossing alleen ontvangen van H. Groten-
huis ten Harkel.

En nu ons probleem op diagram:
zwart

1JLJLI
JÊAJk-m-m

wit

Wit: 3 schijven op 12, 33 en 49. Zwart l schijf op 27.

„Damvrienden "
„DAMCLUB VORDEN"
start vrijdag 25 migiitttiis a.s. weer

mot hot nieuwe seizoen.

NIEUWE LEDEN /1JN VANAF ID.30 UI R
VAN HARTE WELKOM IN HET
JEUGDCENTRUM

Internationale wegraces Hengelo
TWEE WERELDKAMPIOENEN AAN DE START OP

INTERNATIONALE WEGRACES TE HENGELO G.

Wanneer a.s. zondag duizenden bezoekers naar Hengelo
zullen komen voor de internationale wegraces, die die
dag op het circuit Varssel-ring verreden zullen worden
zullen de meesten er geen weet van hebben wat er zich
voordat de startvlag voor de eerste wedstrijd valt, al
gedurende anderhalve dag rond deze Varssel-ring en
met name in het rennerskwartier, heeft afgespeeld. Dit
rennerskwartier, dat al vanaf vrijdag geopend is, ken-
merkt zich door een koortsachtige bedrijvigheid van
renners, mechanika, helpers en vooral vrouwen en kin-
deren van de coureurs. De zaterdag voor de races heb-
ben de deelnemers gelegenheid tot trainen, circuitver-
kenning en uittesten der motoren. Veelal blijkt dan in
de training dat een machine van een tegenstander dan
wat sneller is en prompt moet er dan weer gesleuteld
worden. Maar al te vaak moet dan een hele machine
uit elkaar gehaald worden en het is begrijpelijk dat dan
de zenuwen wel een woordje meespreken.

Onder deze binnen- en buitenlandse renners bevinden
zich dan ook niet minder dan twee wereldkampioenen,
nl. onze landgenoot Jan de Vries in de 50 cc klasse en
de vliegende Fin Jarno Saarinen in de 250 cc. In de 50
cc klasse zal Jan de Vries in Hengelo zijn supersnelle
Kreidler willen uttesten voor de beslissende race om
het wereldkampioenschap. Hij zal in Hengelo echter ge-
duchte tegenstand ontmoeten van vele binnen- en bui-
tenlndse coureurs. In de 125 cc zijn verschillende kans-
hebbers voor de titel o.a. Charles Mortimer en Dave
Simmonds (Engeland), Börje Janson en Kent Anderson
(Zweden). De Nederlanders Jos Schurgers en o.a.
Theo Louwes zullen proberen aan het wiel van deze
superracers te blijven, wat niet gemakkelijk zal gaan.

De 250 cc met o.a. Jarno Saarinen, Charles Mortimer,
Kent Anderson, Börje Janson, Dleter Braun, Oronzo
Memola, tegen de Nederlanders Wil Hartog, Marcel
Ankoné, Adri v. d. Broek© en vele anderen waarborgt
een ongekend spannende strijd en zij zullen elkaar geen
duimbreed toegeven op het 4848 meter lange circuit.
De 350 cc is ook al bezet met de meest prominente
renners die er in deze klasse zijn. Ook hier o.m. Jarno
Saarinen, Ron Chandler, Jack Findlay, Kim Newcom-
bein, de Nederlanders Henk Klaassen, Adri v. d. Broeke
Piet v. d. Wal en Marcel Ankoné felle tegenstanders
ontmoeten. De 500 cc klasse met 18 Nederlandse en 17
buitenlndse renners waarbij o.m. Dave Simmonds, Jack
Findlay, Kim Newcombe, Ernst Hiller, Keith Turner,
Charles Mortimer en de Nederlanders Rob Bron, Wil
Hartog, Piet v. d. Wal en anderen kan als sluitstuk
van de races tevens als klapstuk van de dag worden

Intern.

WEGRACES

Hengelo (G)

ZONDAG 27 AUGUSTUS A.S.

AANVANG 13.00 UUR

ZATERDAG SELEKTIETRAINING



Heden is tot onze diepe droefheid van ons heen.
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en
grootvader

GARRIT JAN HAVERKAMP

in de ouderdom van bijna 92 jaar.

A. Haverkamp-Garritsen

G. J. Haverkamp
G. J. Haverkamp-Halfwerk
Jan
Gerrit en Henriëtte

Almelo, 21 augustus 1972
R. J. Schimmelpenninckstraat 27

De roouwdienst zal worden gehouden zaterdag
26 augustus a.s. des middags om 12.00 uur in café
Eskes, Dorpsstraat 42 te Vorden, waarna de ter-
aardebestelling zal plaats hebben op de Algemene
Begraafplaats aldaar om 13.00 uur.

Belangstellenden worden verzocht om 11.50 uur
in café Eskes aanwezig te zijn.

Geheel onverwacht is heden te Zwolle van ons
heengegaan mijn beste schoonzoon en onze zwa-
ger

JOHAN PIETER DE MIK
echtgenoot van D. Boerstoel

op de leeftijd van 57 jaar.

Namens de familie,
Mevr. Boerstoel-van Doorn

Vorden, 22 augustus 1972

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg

Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15

24 aug. Vordens Dameskoor in het Jeugdcentrum
31 aug. Vordens Dameskoor in het Jeugdcentrum
1 sept. Oranjefeest Wildenborch
2 sept. Oranjefeest Wildenborch
7 sept. Vordens Dameskoor in het Jeugdcentrum

10 sept. Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen
14 sept. Herv. vrouwengroep Linde
16 sept. Orieterings avondwandeling in Linde
22 sept. Nutsfloralia in het Jeugdcentrum
22 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Nutsfloralia in het Jeugdcentrum
25 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis in

de landbouwschool

De besturen van de diverse vereniging-en worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Zondagmiddag 14.30 uur op het Gem. Sportpark:

Vorden 1 - Loenermarkt 1
nederlaag wedstrijd

Vorden 2 -Loenermarkt 2
vriendschappelijk

Najaarsvergadering

voetbalvereniging Vorden
Op maandagavond 4 september, aan-
vang 20.00 uur in de kantine.

AGENDA:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken, mededelingen etc.
3. Notulen.
4. Jaarverslag sekretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag en benoeming kaskommissie.
7. Aftreden huidig bestuur (bestuur had zoals

bekend zitting voor één jaar).
Herkiesbaar: H. Emsbroek, H. Hartelman,
J. Pardijs, J. Rietman, J. Stoltenborg, W.
Sloetjes, A. Velhorst.
Niet herkiesbaar: J. Koster, J. Rouwenhorst.
Voor de opengevallen vakatures worden door
het bestuur de volgende personen kandidaat
gesteld t.w. L. de Boer en J. Jansen.
(Na verkiezing bestuur worden de funkties
onderling verdeeld.)

8. Verkiezing voorzitter.
9. Sluiting.

Bestuur voetbalvereniging Vorden.

Met ingang van september

maandags de gehele dag

gesloten
Café-Rcstaurant

„ 't Wapen van
'tMedler"

Ruurloseweg 114 - Vorden

Dammen
ONDERLINGE DAMWEDSTRIJDEN
De uitslagen van de eerste clubavond van de Vordense
damvereniging DCV waren: H. Brinkerink—H. Klein
Brinke O—2; C. Oltvoort—H. Beeftink 0—2; P. Wiekart
—G. Gosselink O—2; J. Bosboom—R. Lammers 2—0;
G. Wolsink—A. Abbink 0—2; ^ptokkink—H. Abbink
O—2; P. Steenbreker—R. Bargeman l—1; G. Bosch—
A. Bargeman 2—0; A. Abbink—B. Klein Brinke 2—0;
P. Wiekart—M. Hesselink 1—1; J. Reuver—P. Steen-
breker; A. Teerink—G. Bosch 2—0.

Touwtrekken
De bondstouwtrekkompetitie belooft dit seizoen een
bijzonder spannend slot te krijgen. Op het zondagmiddag
door de TTV Ketels te Zieuwent georganiseerde achtste
tournooi voor de ploegen uit de catch, 720 A-B, 560 en
jeugdklasse is de spanning in de 720 kg A-klasse nog
steeds niet geweken. Doordat Bekveld opnieuw 2 pun-
ten won van het Borculose Heure is nog steeds niet
uitgemaakt wie ons land mag vertegenwoordigen op de
Europese Kampioenschappen. Heure staat nog één punt
voor zodat op het negende en laatste tournooi op zondag
3 september in Buurse de grote klap zal vallen.

In de catch-klasse werd Noordijk winnaar en bleef
EHTC uit Eerbeek als tweede de grote kandidaat voor
de titel. In de 720 B-klasse eindigden zowel Eibergen als
Beltrum gelijk, maar wist Vorden de bovenste plaats
in het algemeen klassement te veroveren op Jonge
Kracht dat ditmaal vierde werd. Bij de 560-ers is de
titel terecht gekomen bij Vorden dat andermaal het
dagklassement won terwijl Bekveld zich op de tweede
plaats nestelde. Bij de jeugd werd Zieuwent weer win.
naar.

van 85 voor 69

BLIKJE SPAR COLA OF UP van 59 voor 49

POTJE POEDERKOFFIE 98

KUIPJE SPAR HALVARINE 45

POT SPAR AARDBEIENJAM 108

ZAK SPAR CHIPS van 98 voor 79

FLES ROOSVICEE van 335 voor 298

FLES FRAMBOZEN/BESSEN WIJN van 395 voor 298

150 GRAM PALINGWORST 89

2 FLESSEN SPAR UP van 156 voor 138

10 OUTSPAN SINAASAPPELS . . 198

24 - 25 - 26:

KILO JAMES GRIEVE APPELS 98

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
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"Thuis Best"
timmert aan de weg
De nog jonge . maar zeer aktieve - woningbouwvereni-
ging THUIS BEST van Hengelo-Vorden die sinds en.
kele jaren de taak op zich heeft genomen het onderhoud
van het woningbestand in de gemeenten Vorden en
Hengelo Gld. uit te voeren en als hoofddoel heeft ge-
steld de bouw van nieuwe woningen, heeft opnieuw
blijk gegeven van konkrete initiatieven in de bouw-
sektor.

Zij heeft het gepresteerd op zeer korte termijn vergun,
ning te verkrijgen voor de bouw van nogmaals 25 eens-
gezinswoningen in het zgn. Plan Regelinklaan te Hen-
gelo Gld. Het laatste beschikbare stukje grond in dit
plan zal zeer binnenkort weer denderen van boouwakti-
viteiten door het plaatselijk aannemersbedrijf van E. G.
Halfman. Onder architektuur van het bureau Bokhorst
& Geels uit Arnhem zullen hier weer 25 woningwetwo-
ningen gerealiseerd worden.

Op initiatief van het bestuur van THUIS BEST is in
dit plan een woning ontwikkeld die typisch geschikt is
voor het „kleinere gezin". Een behoefte waar naar hee
oordeel van het bestuur - vooral in de toekomst - grote
vraag naar zal zijn. Statistieken wijzen uit dat de ge-
zinssamenstelling in de toekomst kleiner zal zijn. Van*
daar dat gezocht is naar een type woning dat beant-
woord aan dit nieuwe beeld.

Het bestuur van THUIS BEST is van mening dat zij dit
beeld gevonden heeft in het ontwerp van het architek-
tenbureau Bokhorst & Geels, dat een zeer aanvaardbare
woning ontwierp in dit plan. De nieuwe woningen zijn
opgebouwd op een zgn. Z-kamer. Een ruime - maar toch
enigszins gescheiden - leefruimte, die vele mogelijkhe-
den biedt van individuele indelng.

De open keuken en zgn. vrije opgang naar de eerste
verdieping geven een beeld van een „rijke" woning. Met
3 slaapkamers op de eerste veerdieping en een douchecel
met darnaast een vaste trap naar de 2e verdieping geeft
dit plan een ruime akkomodattie.

Het bestuur, dat zeer sterk geporteerd is voor het door-
stromingsplan, om daarmee de goede sociale woning-
verdeling te bevorderen^^^pft gemeend dat juist in dit
plan een dergelijke doorsffoming gerealiseerd kan wor-
den. Dit doorstromingsplan, dat door het bestuur als één
van haar belangrijkste opgaven wordt gezien, kan in dit
nieuwe plan gerealiseerd worden omdat de huurprijzen
- in verhouding tot andej^y^emeenten - laag te noemen
zijn. De woningen zijn vo^Bnen van centrale verwarming
en hebben een van de woning gescheiden bergruimte.

De huurprijs, voorlopig gekalkuleerd op ƒ 210,— per
maand, moet aantrekkelijk zijn om te bevorderen dat
huurders met hogere inkomens plaats willen maken
voor de minder bedeelden die slechts een lagere huur
kunnen opbrengen.

Het bestuur van de woningbouwvereniging THUIS
BEST zal zodra deze woningen in een verder gevorderd
stadium zijn, nog van zich laten hooren om de door-
stroming op vrijwillige basis te animeren.

Officiële ingebruik-
name sportcomplex
In een - ook geheel vernieuwd en gemoderniseerd -
clubhuis van zaal Winkelman te Keyenburg werd zon-
dagmiddag de feestelijke receptie gehouden vanwege
de officiële ingebruikname van hete sportkomplex aan
de Pastoor Thuisstrtaat door de Sportvereniging Keyen-
burgse Boys. Dat het een feesteelijk gebeuren was, bleek
wel aan de wijze waarbij de bewoners van de Pastoor
Thuisstraat uiting gaven aan dit gebeuren door het
massaal uitsteken van de vlaggen.

In zijn eerste toespraak als pas benoemde voorzitter van
Keyenburgse Boys - heette de heer J. van Aken allen
welkom en sprak zijn vreugde uit over de geweldige
opkomst bij deze receptie. Hij dankte allereerst het ge-
meentebestuur van Hengelo Gld. Het is werkelijk iets
groots, wat voor medewerking de vereniging heeft on-
dervonden van het gemeentebestuur, die alles gegeven
en gedaan heeft wat mogelijk was, aldus de heer Van
Aken. Voor de vereniging was het iets geweldigs, het
is een pracht komplex wat wij nu tot onze beschikking
hebben en wij zijn uiterst dankbaar en tevreden, maar
zo voegde de praeses van de Boys er aan toe, enkele
wensen hebben wij nog en dat is een kantine, want
daar is grote behoefte aan. Wij kunnen nu de bezoekers
niet behoorlijk ontvangen.

Verder noemde de heer Van Aken het enorme vele werk
wat voorbereid is door de vroegere voorzitter J. te
Stroet, die hij gaarne vanaf die plaats dank zegde.
Burgemeester L. P. Quarles van Ufford dankte daarna
Keyenburgse Boys voor de uitnodiging. Hengelo's eerste
burger noemde het een feestelijk gebeuren voor de ver-
eniging maar ook voor het gemeentebestuur is dit een
feestelijke dg omdat het komplex nu klaar is. De laatste
fase is geschied en afgelopen, wij kijken nu weer naar
de toekomst, ofschoon het niet gemakkelijk is aan alle
wensen tegemoet te komen. Doch soms lukt het wel - al-
toch klaar gekomen. Wij moeten de toekomst (en dat is
dus de burgemeester - want ,,zo-het-een-en.ander" is
de jeugd) voor ogen houden maar het grote pluspunt
noemde de burgemeester dat het tekenend voor deze
tijd is dat men elkaar gevonden heeft.

Vervolgens sprak ook de heer J. M. Essing uit Zevenaar
als bondsbestuurder van de KNVB. Pastoor G. C. Dij-
kers namens de Keyenburgse gemeenschap, die de dank-

woorden van voorzitter Van Aken onderstreepte met be-
trekking tot de samenwerking met het gemeentebestuur.
De heer W. Geurtzen, voorzitter van PAX, bood alvast
de kosten aan om een begin te maken van de bouw voor
de kantine. Het bestuur van de Hengelose- en Keyen-
burgse Winkeliersvereniging bood bij monde van voor-
zitter J. Langeler een nieuwe speelbal aan terwijl J.
Seesing felicitaties overbracht mede namens het Oranje,
komité.

Door tijdnood brak men op om, voorafgegaan door de
muziekvereniging St. Jan zich te begeven naar het
sportterrein welke officieel in gebruik werd genomen
nadat de burgemeester de aftrap verrichtte voor de
wedstrijd Keyenburgse Boys—PAX.

Onder leiding van scheidsrechterjansen uit Etten speel-
de daarna de teams een vriendschappelijke openings-
wedstrijd. De eerste aanval van de Boys was bijna een
treffer maar PAX herstelde zich en Veenhuis stelde
keeper Hermans op de proef. Na 20 minuten een felle
doorbraak van Veenhuis die driemaal achtereen in-
schoot alvorens Hermans te passeren. Ruim 10 minuten
later liet Veenhuis O—2 aantekenen doordat Van Aken
een gat open liet en Veenhuis vrij liet staan kon deze
een mooi aangegeven bal van Kuipers onhoudbaar in-
schieten.
In de pauze was er een optreden van muziek en ven-
deliers van St. Jan.
De tweede helft was niet de beste, de Boys raakten
overspeeld doch PAX kon geen schutter in haar for-
matie vinden die keeper Hermans kon passeren. Wel-
iswaar drong PAX soms ver op doch Hermans c.s. ble-
ven over de voorhoede van PAX de baas. De jonge
PAX-kecper Boonstra kreeg in de tweede helft slechts
één bal op zijn doel gespeeld. Eindstand 0—2.

Er waren zeer veel bezoekers zowel van Keyenburg als
van Hengelo die dit treffen meemaakten.

Uitwisseling
9 s Gravenpolder

Zaterdagmiddag vond een bezoek plaats van een groep
van plm. 50 personen uit 's-Gravenpolder (Zeeland) de
vroegere standplaats van burgemeester Quarles van
Ufford. In oktober 1970 had de burgemeester van zijn
vroegere gemeente een uitnodiging ontvangen en aan-
genomen om toen aanwezig te zijn bij de opening van
een sportkomplex in die gemeente daarbij een uitnodi-
ging aan toegevoegd om een tgenbezoek te brengen in
Hengelo > Gld.

Zaterdag jl. vond dat tegenbezoek plaats, met een bus
arriveerden de mensen uit Zeeland die in hotel Leem-
reis werden begroet door burgemeester Quarles van Uf-
ford, welke hun een kopje koffie aanbood. Uiteraard
kwam men voor het sportkomplex waarbij de Hengelose
burgemeester voor de rondgeleiding en bezichtiging
zorgde, 's Middags vond een voetbalwedstrijd plaats tus-
sen de Zeeuwse club Apollo '69 en een team van PAX
welke match ontsierd werd door een hevige regenbui
die iedereen doornat maakte maar in de kantine kwam
men na afloop (PAX-kombinatie won met 3—1) weer
op verhaal en daar werden ook nog enkele woorden
gesproken.

Tenslotte werd door de burgemeester in hotel Concordia
een laatste dronk aangeboden waarna de bezoekers hun
verre reis naar Zeeland aanvaardden.

Vruchtbare uren
zwembad - aktie
Nadat vrijdagavond een zeer enthousiast aktiekomité
UW GEEF-GOLF, ONZE VLOEDGOLF voor de uitbrei-
ding zwembad Hengelo Gld. reeds kon mededelen dat
de aktie in alle opzichten zeer goed verliep.

Ook burgemeester Jhr. L. P. Quarles van Ufford vond
dat de aktie buiten verwachting en zeer enthousiast
was verlopen. Hij heeft zelf daadwerkelijk de vele be-
zoekers in de drie zalen van zijn ervaringen op die avond
weergegeven, door ook gebruik te maken van de radio-
verbinding die tussen de drie zalen bestond.

Met nog de verwachting dat er nog meerdere bedragen
gestort zullen worden ten behoeve van de aktie, was
vrijdagavond laat de stand — ƒ 32.124,—- - dus ruim
twee-en-dertig duizend gulden, dat in de gemeente Hen-
gelo Gld. voor dit doel op tafel werd gebracht.

Vooral ook de laatste (en dus kleinste uurtjees) bleken
zeer vruchtbaar te zijn. In hotel Leemreis waar later
het hoofdkwartier was gevestigd, kwamen zeer velen
bijeen die door allerlei akties toch nog flinke bedragen
bijeen bracht.

Nog voordeliger
adverteren!

Door aanschaf van een

stypegietapparaat
kunnen wy zelf uw matryzen af-
gieten.

Voorheen moesten wy dit uitbesteden
en dat bracht altijd extra kosten met
yjeh mee.

NU WORDEN GEEN EXTRA KOS-
TEN IN REKENING GEBRACHT.

U wordt wel verzocht de matryzen te
bezorgen vóór maandags 18.00 uur
vóór iedere verschijningsdatum.

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

Gezocht door meisje 20 jaar: Zit-slaapkamer in de kom
van Vorden. Brieven onder no. 21-1, bureau Contact.


