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Verschijnt eenmaal per week
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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 30 AUGUSTUS

Hervormde kerk
10.00 uur ds. Fortgens (Wichmond)
19.00 uur Interkerkelijke Open Deur-dienst
Medewerking: muziekkorps en zanggroep Leger
des Heils uit Almelo
In de zomermaanden koffie na de diensten

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. B. v. d. Sijs uit Warnsveld

19.00 uur Open Deur-dienst in de Hervormde
kerk. Voorganger de heer Wismeijer uit Drieber-
gen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

Ondertrouwd: G. A. Holsbeeke en J. G. J. Maal-
derink.

Gehuwd: }. W. Lebbink en T. Roeterdink.

Overleden: Geen.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
Ganzcnstccg 2 ~ Telefoon 6811

Pakistan . . . Vorden . . . Suriname

Een groot aantal jonge mensen uit ons dorp, is op
dit moment een aantal akties aan het voorbereiden.
Het doel van deze akties is, om geld te verzame-
len, wat bestemd is voor een tweetal projekten in
de ontwikkelingslanden.

Aan het ene projekt - in Suriname - is de naam
verbonden van Jan Lenselink, zoon van wethouder
Lenselink. Bij het andere projekt - in Pakistan -
gaat het om het adopteren van kinderen, die door
onze steun onderwijs kunnen gaan volgen.

In de ontwikkelingslanden heeft men de steun van
de westerse landen bijzonder hard nodig. Niet al-
leen financiële steun, maar wellicht meer een steun
in de vorm van bereidheid om als rijke landen on-
bevooroordeeld de arme landen te helpen. Geen
steun, om er zelf beter van te worden, maar steun
uit de gedachte aan een menswaardig bestaan voor
ieder mens.

Daarom ook dit jaar een Vredesweek, met als the-
ma: „Verenig de Naties".
Wij, als werkgroep, hopen dat u allen spontaan
gaat reageren, als de akties eind september-begin
oktober plaatsvinden. Via Contact en op andere
manieren zullen wij u op de hoogte houden.

De werkgroep.

Avondwandeling
Kranenburgs Belang

Het was een goede gedachte van het bestuur van
de buurtvereniging Kranenburgs Belang om voor
de nog in het achtkastelendorp vertoevende va-
kantiegangers en ingezetenen eens een oriënte-
rings-avondwandeling te organiseren.

Aan deze eerste avondwandeling namen ruim 70
personen, verdeeld over 18 groepen, deel. De tocht
had een lengte van 6 km waarin diverse kontrole-
posten waren verwerkt en tevens moesten de deel-
nemers enkele opdrachten uitvoeren.

De heer A. Mombarg, voorzitter van de buurtver-
eniging, reikte na afloop in zaal Schoenaker de
prijzen uit met een toepasselijk woord. Het was
een zeer geslaagde avond die in de toekomst ze-
ker zal worden herhaald.

Jan Florijn voor de televisie
De heer Jan Florijn heeft van de VPRO een uit-
nodiging ontvangen om met zijn „zingende zaag"
voor de televisie op te treden. Donderdag 27 au-
gustus kunt u Jan Florijn zien in het programma
„PIKNIK" dat om 19.00 uur 's avonds wordt uit-
gezonden op Nederland 1.

Verwachtingen voor het a.s. seizoen bij

v.v. Vorden niet hoog gespannen
Wanneer men vlak voor een nieuw voetbalseizoen
een artikel leest over een voetbalclub dan beluis-
tert men meestal voor 95 procent optimistische ge-
luiden. Bij bestuur, trainer enz. zijn de verwach-
tingen dikwijls hoog gespannen. De voetbalvereni-
ging Vorden vormt wellicht een uitzondering want
voor het seizoen 1970-197^is men niet al te opti-
mistisch, ^p

Bij Vorden doet zich het verschijnsel voor dat er
van het grote juniorenmateriaal ieder jaar «lechts
weinig spelers rijp zijn voor een plaats in het eerste
elftal. Met andere woorden van de „doorstroming"
merkt men hier niet veel. fiJB| is in feite een hoogst
merkwaardige zaak wanWR: zijn slechts weinig
clubs in de Ie klas GVB die zoveel jeugdspelers
telt. Zo zal Vorden net komende seizoen wat de
junioren betreft met 6 elftallen uitkomen t.w. 2
A-teams, 2 B-teams en 2 C-teams. Daarnaast heeft
de vereniging de beschikking over een pupillen-
afdeling waarvan er inmiddels 19 zijn overgegaan
naar de junioren. Het ligt in de bedoeling dat er
met 3 pupillenelftallen aan de kompetitie zal wor-
den deelgenomen.

Wanneer men dus ziet dat Vorden in totaal zo'n
140 junioren en pupillen heeft , dan behoeft men
zich met het oog op de toekomst beslist niet te
wanhopen. In deze kategorie zijn beslist vele ta-
lentvolle spelers maar het moet allemaal zijn tijd
hebben. Het komende seizoen zit het er dus nog
niet in maar wanneer de voortekenen niet bedrie-
gen dan moet Vorden l over ca 2 jaar rijp zijn om
de KNVB binnen te stappen.

Wat de akkomodatie betreft , behoort Vorden in
feite al in hogere regionen te spelen. Toen vorig
jaar tijdens het 40-jarig bestaan op het sportpark
een jubileumwedstrijd gespeeld werd tussen Pax
en WVC vertelde ons gastspeler Abe Lenstra ver-

baasd te staan over de akkomodatie van Vorden.
„Verschillende amateurclubs in de Ie klas KNVB
hebben het niet zo goed voor elkaar als bij jullie"
aldus sprak de oude maestro die op het gebied van
kleedgelegenheden, velden enz. wel van wanten
weet.

Het bestuur is een jaar^ileden begonnen met een
taakverdeling hetgeen i^Rudt dat de heren Koster
en Emsbroek de besognes rondom de kantine voor
hun rekening nemen. De heer H. v. d. Barg behan-
delt de jeugdzaken, de heren Smit en Lindenschot
vormen de terreinkommissie terwijl de heren Oost
en Velhorst in de tra^fc-trainingskommissie zit-
ting hebben. ^^

Voor het komende seizoen heeft men bij Vorden
gemeend voor wat betreft de begeleiding van de 7
seniorenelftallen het ook over een andere boeg te
moeten gooien. Men heeft nl. vaste spelersgroepen
per elftal , hetgeen betekend dat vanaf het derde
elftal het gehele seizoen met een vaste spelersgroep
van 14 man gewerkt zal worden. Er is voor elk elf-
tal een vaste leider die tevens voor de opstelling
zorgt. Trainer Top en W. Berkelder zorgen sa-
men voor de samenstelling avn het eerste elftal.

De vereniging hoopt door dit nieuwe systeem te
bereiken dat er per elftal een hechtere vriendenclub
zal ontstaan maar wel zo dat allen lid zijn van
één vereniging.

Enkele maanden geleden heeft men bij Vorden een
jeugdbestuur ingesteld waarvan het in de bedoe-
ling ligt dat dit de komende jaren zal uitgroeien
tot een sektie jeugdbestuur.

Ondanks de minder optimistische verwachtingen
voor wat betreft het eerste elftal voor het komen-
de seizoen, is de aktiviteit van de vereniging als
geheel in een opgaande lijn.

Oranjefeest Wildenborch
Mede dankzij de fraaie weersomstandigheden is
het jaarlijkse Oranjefeest dat het buurtschap Wil-
denborch zaterdag vierde, uitstekend geslaagd.
In feite begon het feest reeds vrijdagavond toen de
Wildenborchse toneelvereniging TAO in de kapel
het toneelstuk Een baby van 1000 weken voor het
voetlicht bracht. Dit dolkomische stuk in drie be-
drijven kreeg door de spelers en speelsters een pri-
ma vertolking en werkte dikwijls op de lachspieren
van het in grote getale opgekomen publiek. Za-
terdagavond werd het stuk wederom voor een goed
gevulde kapel 'herhaald.
Zaterdagmiddag had de jeugd van de Wildenborch
zich op het schoolplein startklaar gemaakt voor de
versierde optocht naar het terrein van kasteel de
Wildenborch. De jongelui hadden van een en an-
der veel werk gemaakt. Er waren in totaal 16 ver-
sierde fietsen, karretjes etc.
Na deze optocht vonden op het terrein van kasteel
de Wildenborch (dit jaar voor de 40e keer be-
schikbaar gesteld door de heer Staring) de tradi-
tionele volks- en kinderspelen plaats, waarvoor
prachtige prijzen beschikbaar waren gesteld, die na
afloop werden uitgereikt door de voorzitter van
de Oranjevereniging, de heer Mackaay.
Bij de .volksspelen werd bij 'het vogelschieten (na
loting) de heer H. Horstman uitgeroepen tot schut-
terskoning; 2. J. Wentink; 3. D. Pardijs; 4. H.
Groot Nuelend; 5. M. Kornegoor.

Benoemd
Onze plaatsgenoot de heer K. Hof, momenteel
plaatsvervangend direkteur aan de Coöp. Raiffei-
senbank te Vorden, is met ingang van l november
a.s. benoemd tot direkteur aan de Coöp. Raiffei-
senbank te Westervoort.

Achtkastelentocht
De afgelopen week onder leiding van burgemees-
ter A. E. van Arkel gehouden achtkastelentocht
trok 30 deelnemers.

Het Nut vraagt uw aandacht
Onder dit motto start het departement Vorden van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen deze
week met een grootse informatie- en ledenwerf-
aktie in het plan Boonk. In de komende weken
zullen alle niet-Nutsleden in het dorp bezocht
worden.
De aktie wordt gevoerd door een tiental aktieve
Nutsleden, door middel van enveloppen die een
duidelijke informatiefolder bevatten over het de-
partement, de uittreksels uit de nieuwe statuten
en huishoudelijk reglement der vereniging en een
Nut-ledenwerffolder met aanmeldingsformulier.
Deze enveloppen worden bij de niet-leden in de
brievenbussen gedeponeerd om dan enkele dagen
later 's avonds weer opgehaald te worden door een
bestuurslid of medewerker. Op deze wijze hoopt
het Nut vele nieuwe leden te krijgen en eventueel
te horen waarom men geen lid wil worden.
Men steunt als lid een veelzijdig en belangrijk so-
ciaal en kultureel werk in Vorden en hoe meer
leden het Nut heeft , hoe gevarieerder het werk-
programma kan wezen.
Zonder te wachten op een bezoek in het kader van
de informatie- en ledenwerfaktie, kan men zich al
direkt opgeven als lid bij de voorzitter de heer A.
Harmsma, De Horsterkamp 3, telefoon 1277 of
de sekretaresse mevrouw H. Stertefeld, Het Mo-
lenblick 4, telefoon 1897. Op deze adressen kun-
nen de Nutsleden die het bestuur willen helpen om
deze aktie vlot te laten verlopen en tot een sukses
te maken, zich ook opgeven voor 'hun zeer welkome
aktieve medewerking aan het Nutswerk in Vorden.

Nieuws van
de kerken
A.s. zondagavond om 19.00 uur wordt er in de
Hervormde kerk een Open Deur-dienst gehou-
den, welke geleid wordt door de heer Wismeijer.
Het onderwerp is: „Kom es even tot jezelf . . . '
Medewerking verleent het zangkoor van het Le-
ger des Heils uit Almelo door voor de aanvang
van de dienst (plm. 10 minuten) enkele liederen
te zingen. Het muziekkorps van het Leger des
Heils uit Almelo begeleidt de dienst en de wereld-
beroemde trombone-solist Jan Martens, die tevens
deel uitmaakt van dit goede i.iuziekkorps, kunt u
horen in „Tel uw zegeningen".

Jubileumwedstrijden s.v. Ratti
De jubileumseriewedstrijden van de s.v. Ratti die
verleden week begonnen, zijn zaterdag en zondag
voortgezet met de tweede rond.
Voor de afdeling zaterdagvoetbal startte men om
10 uur. In de 2e klas speelde Ratti l een prima
wedstrijd tegen DZC 2 uit Doetinchem. Tot vijf
minuten voor het einde leidden de bezoekers n og
met 2—0. Jeeninga en Van der Linden wisten nog
voor het eindsignaal de stand op 2—2 te brengen.
In de ontmoeting tegen AZSV 4 uit Aalten kon
Ratti l evenals de gasten, niet tot scoren komen
zodat de eindstand dubbelblank bleef.
Het hoogste puntenaantal scoorde DZC l uit Doe-
tinchem. Nadat men verleden week al won van
CJV 3 zegevierden de Doetinchemers nu tegen
Harfsen 3 dat met O—3 het loodje legde. DZC re-
kende ook af met Zelos 2 door een fraaie 3—O
overwinning op de Zelhemmers.
Verdere uitslagen in deze afdeling waren: Harfsen
3—Zelos 2 0—1; DZC 2—AZSV 4 0—0.
In de 3e klas afdeling zaterdagvoetbal wonnen de
Ratti-reserves met l—O van DZC 4 maar zij ver-
loren met dezelfde cijfers van Almen 3. Almen 3
maakt een goede kans op de bovenste plaats want
zij speelden gelijk tegen AZSV 5. Zelos 3 bleek
ook een der gegadigden en won met l—O van
DZC 3 en speelde met 0—0 gelijk tegen AZSV 6.
Verdere uitslagen waren: DZC 3—EGVV l O—0;
EGVV l—AZSV 6 1—1; AZSV 5—DZC 4
1—0.
Zondag werden in totaal 13 wedstrijden gespeeld.
In de 2e klas bleek Vorden 2 te sterk te zijn voor
Sp. Lochem 3, Vorden won met l—0. Erix l uit
Lievelde kon het niet bolwerken tegen Baakse Boys
l en verloor met O—2. Ratti l moest met l—O
haar meerdere erkennen in Pax 2.
In de 3e klas speelde Gaanderense Boys 2 zich
op fraaie wijze naar een l—O zege op Vios Bel-
trum 3. SVBV l uit Barchem rekende resoluut af
met RKZVC 3 uit Zieuwent en wonnen met 3—0.
Viod 2 uit Doetinchem bleek zeer produktief en
scoorde in een 'half uur vier doelpunten tegen So-
cii 3 uit Wichmond. Vorden 3 bereikte eveneens
de volgende ronde door met l—O te "winnen van
Sp. Groessen 2.
In de 4e klas werden zowel Ratti 2 als 3 uitge-
schakeld. Ratti 3 verloor met 2—O van Zelhem 4
en Ratti 2 verloor met l—O van Steenderen 3.
Keyenborgse Boys 4 won op overtuigende wijze
met 3—O van Vorden 5 terwijl SVBV 2 met 4—3
zegevierde over Pax 5. Socii 4—Baakse Boys 2
werd met miniem verschil (2—1) beslist in het
voordeel van de Wichmondse ploeg. Gaanderense
Boys 3 won met het kleinst mogelijke verschil
( l—0) van Eibergse Boys 7.
De jubileumseriewedstrijden zullen a.s. zaterdag
29 en zondag 30 augustus worden voortgezet met
de derde en laatste ronde.

Open Deurdienst
op zondag 30 augustus a.s.
's avonds om 19.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden

Kom es even tot jezelf!!
is het onderwerp van deze dienst,
welke geleid wordt door de heer
Wismeijer, landelijk promotor van
het Open Deur-werk in Drieber-
gen.

Medewerking verleent 'het muziekkorps van
het Leger des Heils uit Almelo.
Trombonesolo Jan Martens.

Voor de aanvang (10 minuten)
der dienst zingt het zangkoor van
het Leger des Heils enkele liede-
ren.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Diplomazwemmen
Zateragmorgen werden in het zwembad In de
Dennen de zwemexamens A en B afgenomen door
KNZB-official de heer G. Wilgenhof. De door
badmeester Verstoep en mej. Truus Oonk voor-
bereide kandidaten deden het goed. De 30 A-kan-
didaten slaagden allen, terwijl er 32 B-kandidaten
slaagden. Een persoon moest worden afgewezen.
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RANJA
per fles
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Literblik

PERZIKEN
profiteer
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Rol Marie

BISCUITS
83

elke 2e rol

69

150 gram 109

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

zttpuUt
TOMATEN zeer voordelig kilo 69

KLEIAARDAPPELEN

koken niet stuk

PANKLARE ANDIJVIE

2'/2 kg 79

500 gram 25

PRACHT BLOEMKOOL nu per stuk 69

HARDE UIEN 2 kilo 98

SAPPIGE HANDPEREN 2 kilo 98

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

GEURTS HUISHOUDJAM 1
div. smaken van 119 voor

LYDIA HAARLAK
grote bus vn 295 voor

99

195
ZOETE IMPORTWIJN
Muskateller of Donna Rosa O^ C
1,6 liter van 398 voor O*TW

VRUCHTENWIJN met cherry OQQ
brandy aroma van 440 voor fc-^^^^

MAGGI AROMA
super keukenf les van 465 voor

NOOTMUSKAAT
busje 50 gram geen 122 maar

MADELEINES 16 stuks
heerlijke cakes voor slechts

4O5

89

119
FLITSRIJST O C
pak a 400 gram van 98 voor ^J%^

HARING
IN MOSTERD-, PAPRIKA-, TOMATEN- OF KERRYSAUS

GEZINSFLES

Appelsap 69
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L r̂blik

DOPERWTEN

„middelfijn"

blik
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Heel kilo

MACARONI

nu

weer

99

Heel kilo
grof gebroken

RIJST

per zak

98

Div. smaken

INSTANT

PUDDING

4 pakjes

98

COWBOY

Limonade
ZONDER PRIK

NU 2 FLESSEN VOOR

GROOT PAK

Brossy speculaas
HEERLIJK OP BROOD

ALLEEN DEZE WEEK VOOR

SUPERUNIE

Roodmerk koffie

Grote zak

KOKINDJES
DROP

van 98 voor

69

Literflacon

AFWAS
98

elke 2e liter

49

4 in een

CLOSET-
PAPIER

pak v. 96 voor

75

Ardita
LUIERS
pak 145

elk 2e pak

99

Heerlijke
KERSEN-
BONBONS
grote doos

CA f\van o4U voor

495

Bij ƒ 10,- bood-
schappen

1 pak heerlijke
fruitwafels

voor

55

Div. soorten

Van Welzen

KOEKJES
per pak

85

2 royale

STOF-
DOEKEN

voor slechts

89

Div. kleuren

Ki-Ki
SHAMPOO
per flacon

79

Grote fles
TANNER
SHERRY

van 425 voor

350

Jampot

CHOC. PASTA
allen deze

week voor

75

PER PAK 205
ELK 2e PAK 179



VOOR

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - V orden

PETROLEUM
H.B.O. I

G. Weulen Kranenbarg

ADRESWIJZIGING
Fam. J. v. d. Broek
van H. K. van Gel-
reweg 32 naar
DE STEEGE 39
m.i.v. 29 augustus

Enige kennisgeving voor
Vorden

Te koop: Kolenhaard.
Te bevr. bij G. Hishink,
Burg. Galléestraat 41 te
Vorden

Te koop: Jongensfiets 8-
12 jaar; damessportframe
met wielen. De Hane-
kamp 11, Vorden

Te koop: S heiland pony-
veulen merrie g.m.
J. W. Heersink, Helder-
boomsdijk 4, Linde

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER. EN
LIGBOXEN

Stalmrichting
G. Weulen Kranenbarg

Te koop: Haver aan de
gast. H. E. Straatman,
Ruurloseweg 38, Vorden

Gevraagd: zit-slaapka.
mer met eventueel kook-
gelegenheid.
Mej. A. Peppelman p.a.
fam. Elbrink, Burg. Gal-
léestraat 5, Vorden, tele-
foon 1381

Gevraagd: Werkster om
nieuw huis schoon te ma-
ken, gaarne met spoed
aanmelden. G. te Brake
Jhr. R. de Beerenbroeck-
straat 9, Brummen, tele-
foon 05756-1972

Vermist: Blauw-grijs
poesje. Wechgelaer,
Burg. Galléestraat 16
telefoon 1566

Te koop gevraagd:
Weckflessen met prijsop-
gaaf. A. Bleumink, Ei-
kenlaan, Kranenburg-
Vorden

Te koop: 3 beste rood-
bonte vaarskalveren.
B. Zents, Medler Vor-
den

Mahonic kasten
100 cm breed ƒ 120,—

TL-ARMATUUR
+ lamp + starter

voor slechts ƒ 15,95

KUNSTSTOF
KEUKENS

uit voorraad leverbaar
vele afmetingen

reeds v.a. ƒ 215,—
exkl. BTW

BEHANG
nergens zo'n grote

kollektie

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed
ƒ 4,75 per m-

TUINBANKEN
slechts ƒ 47,50

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

GEGALVANISEER-
DE GOLFPLATEN
SPOORBIELS

goedkoop!
G. Weulen Kranenbarg

Te koop: Davonette ko-
lenhaard i.p.s., nootjes 5
Staringstraat 7, Vorden

Kosthuis aangeboden.
Adres te bevragen bu-
reau Contact

l BERTUS KOERSELMAN
en
BETTY PARDIJS

hebben het genoegen, namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het 'huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvin-
den op woensdag 2 september om 14.15
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.45 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. A. van Leeuwen.

Harfsen, Braakhekkeweg 7
Vorden, Kerkstraat 23

Toekomstig adres: Insulindelaan 34 te
Vorden.

Receptie van 16.15 tot 17.45 uur in hotel
Bakker te Vorden.

t̂xNtXMX^^

W1M REGELINK
en
REINA BARGEMAN

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
vinden op woensdag 2 september om
10.30 uur ten gemeentehuize te Warns-
veld.

Kerkelijke huwelijksinzegening om 13.45
uur in de Hervormde kerk te Vorden
door de weieerwaarde heer ds. C. Fort-
gens.

Vierakker, Koekoekstraat 7
Vorden, Strodijk 4
augustus 1970

Toekomstig adres: Koekoekstraat 7,
Vierakker.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.
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(Inplaats van kaarten)

HENK JANSEN
en
FIEN KLOOKEN

'hebben de eer, namens wederzijdse ou-
ders, kennis te geven van hun voorge-
nomen 'huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaatsvinden op vrijdag 28 augustus
a.s. om 10.30 uur in het gemeentehuis
van Hengelo (Gld.) .

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.00 uur in de parochiekerk van Johan-
nes de Doper te Keyenborg.

Vorden, Industrieweg l
Keyen'borg, Teubenweg l
augustus 1970

Toekomstig adres: Industrieweg la,
Vorden.

Dagadres: Hotel de „Eikeboom"
Keyenborg.

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur.

(Inplaats van kaarten)

Woensdag 2 september a.s. hopen onze
ouders, groot- en overgrootouders

B. H. KONING
en
J. F. KONING-VAN ARK

hun 60-jarig huwelijk te vieren.

Vorden, augustus 1970
Kostedeweg 7

Receptie op donderdag 3 september van
14.30 tot 16.30 uur in hotel „Het Wa-
pen van Gelderland" (Bakker) te Vor-
den.
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VOOR TENNIS, VOLLEYBAL

VOETBAL EN GYMNASTIEK

Wapen- en sporthandel

sleedt: 'ioehreffendl

Zutphenseweg - Vorden

START HAAR VERKOOP
VAN FRUIT NU !

JAMES GRIEVE
heerlijke hand- en moesappel.

j4//o dagen verkoop tetv huko -van
anzenstaeg. 2 Vorr

. Zaterdagmorgens van 8-12
uur in de schuur bij huize Medler.

-

AANBIEDING

Warmte
voor u

GASHAARDDEN
BOCAL 5000 kcal/u
van 625,— voor 495,—

BOCAL 6500 kcal/u
van 645,— voor 495,—

NOBEL 8500 kcal/u
van 663,— voor 560,—

JAARSMA 5000 kcal/u
van 615,— voor 425,—

JAARSMA 6000 kcal/u
van 565,— voor 450,—

GEVELKACHELS
BOCAL 6700 kcal/u
van 695,— voor 525,—

BOCAL 4050 kcal/u
van 575,— voor 495,—

BOCAL 2500 kcal/u
van 360,— voor 290,—

Alle apparaten met volledige service. Voor
gevel-, schoorsteen-, keukenkachels en
CENTRALE VERWARMING

EMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Gevraagd:

JEUGDIGE

MEDEWERKERS

Firma

B.H. Groot Bramel
Houtzagerij
Ruurloseweg 12 ^ Telefoon 1351

G.M.V. LANDBOUW
GRATIS DAGKAART
Het bestuur stelt per lid één dag-
kaart voor de tentoonstelling
,,GG 125" te Arnhem gratis be-
schikbaar (alleen op aanvraag),
toegangskaarten voor huisgenoten
en niet-leden kunnen ook besteld
worden.

Zij die een dergelijke kaart wensen moeten
dit opgeven voor l september a.s. bij de heer
H. Bouwmeester, telefoon 6793

BEZOEKT ALLEN DE
„GG 125" VAN 8-12 SEPTEM-
BER TE ARNHEM

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZATERDAG

dansen
MET PRIMA ORKEST.

A.S. ZONDAG

dansen
met medewerking van het orkest

SANG UND KLANG
J

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

WAT
DENK JIJ ER VAN.

Wanneer
O je een meisje bent zonder echte kantooroplei-

ding, d.w.2. zonder een Mulo-diploma, maar
wel een kantoorbaan zou willen, waarbij je
's zaterdags vrij bent.

O je houdt van verantwoordelijk werk, dat akku-
raat moet worden uitgevoerd.

O je graag aan de administratieve uitvoering van
orders wilt meehelpen, zodat het ook van jou
afhangt of de klanten tevreden zijn.

O je het leuk vindt op een afdeling, waar een
prettige sfeer heerst, met nog enkele andere
meisjes te werken.

° je tussen 16 en 20 jaar bent.
dan..

Is dit iets voor jou
want Reesink heeft zo'n baan voor je.

REESINK biedt
O Een prettige sfeer (we vormen één groot team)
O Goede arbeidsvoorwaarden; door de onlangs

in werking getreden nieuwe C.A.O. zijn wij in
staat een hoog salaris te betalen.

We willen je hier graag meer over vertellen.
DAGELIJKS tussen 8.15 en 17.15 uur op ons
kantoor, Havenstraat 7, alsmede
's MAANDAGS AVON DS tussen 7.00 en
8.00 uur, ook op ons kantoor.

Ook kun je sdhriftelijk of telefonisch kontakt met
ons opnemen, telefoon (05750) 5551, toestel 358.

REESINK HAVENSTRAAT 7,
ZUTPHEN

2 kuipjes Weli margarine van 122 voor 99

ELK 2e PAK THEE OF THEEBUILTJES 25 et GOEDKOPER

LITERSPOT APPELMOES 69

BLIK GROENTESOEP van 95 voor 79

500 GRAM HAGELSLAG PUUR 739

2 flessen Spar Up of cola van 108 voor 89

100 GRAM PEKELVLEES 98

3 PAKJES ZO KLAAR PUDDING van 114 voor 98

ROL PRINCE FOURRE van 100 voor 79

2 PAKJES KNORR KIPPESOEP van 132 voor 98

2 kg James Greeve (in draagtas) 109

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

WARENDORF - DUITSLANDS GROOTSTE

zowel in tuig (achtspan) als onder het zadel

OP 4 OKTOBER A.S.

organiseert de L.R. „DE GRAAFSCHAP" voor
haar leden en alle belangstellenden (bij voldoende
deelname) een bezoek per autobus aan deze prach-
tige parade.

vertrek Vorden 9.00 uur
aankomst Warendorf 12.00 uur
terugkomst Vorden ±21.30 uur

Prijs per persoon ƒ 25,— (buskosten + zitplaats
op de overdekte t r ibune) .

In verband met tijdige reservering van de kaarten, wordt men ver-
zocht zich zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 30 augustus op te
geven 'bij mevrouw E. Braakhekke-Jansen, Wilhelminalaan 12 te
Vorden, telefoon 1416

ZONDAG 30 AUGUSTUS A.S.

AANVANG 11.00 UUR VOORM.

CIRCUIT „VARSSEL-RING"



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

SIMCA1501

Zutphenseweg 95
Vorden

Tel. 05752-1256

MERKBENZINE
vrije prijzen

G. Wcnlcn Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Ln onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz.

VOOR AL UW

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Voor aanleg van

CENTRALE VERWARMING
GAS- EN OLIEKACHELS
LOODGIETERSWERK e.d.

Beleefd aanbevelend,

FA G, J. TAKKE • ZETTEN
Telefoon 08342-1364

Voor Vorden: Willy Weulen
Kranenbarg, telefoon 05752-1217

GEVRAAGD:

Loodgieter

Elektricien

Verwarmingsmonteur

FA KLEIN LEBBINK
Baakseweg l - Widhmond - Tel. 05754-267

EVEN IETS
EXTRA
VERDIENEN?
Wij zoeken enkele flinke krachten, die O'iis vanaf 14 september
GEDURENDE ongeveer 6 WEKEN willen helpen bij de verhui-
zing van ijzer en pijpen naar een nieuw magazijnkomplex.
(Kranen, takels en loopkatten aanwezig, waardoor veel sjouwwerk
wordt voorkomen.)

Werktijden:
Hetzij van 6 uur 's morgens tot 3 uur 's middags,
dan wel van 3 uur 's middags tot 12 uur 's avonds.

Dagelijks van 8.15-17.15 uur er^» maandagavond van 7-8 uur
stellen wij u gaarne in de gelegenheid hierover met ons te komen
praten.

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

De studie voor het
Middenstandsdiploma
is en blijft belangrijk

Bij voldoende deelnemers starten
wij weer met een kursus.

Opgave vóór 7 september bij de
heer J. W. Polman, Dorpsstraat
22, telefoon 1341

Met ingang van heden kunnen na
sluiting van de apotheek (op de
werkdagen om zes uur 's avonds
op zaterdag om vijf uur) en op
zondagen en feestdagen spoed-
recepten alleen worden gebracht

in de apotheek
(aan de apotheekdeur be l len!)

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,52 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,56 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,86 per plaat

31 of meer
ƒ 6,81 per plaat

BITUMEN
GOLFPLATEN

92 x 200 cm
l tot en met 50 stuks

f 8,27 per stuk
meer dan 50 stuks

f 8,05 per stuk

ASBEST
GOLFPLATEN

tot en met 50 m-
ƒ 5,— per m-

tot en met 120 m-
ƒ 4,80 per m-

meer dan 120 m-
ƒ 4,65 per m-

CEMENT
tot en met 20 zakken

ƒ 3,95 per zak
tot en met 60 zakken

f 3,85 per zak
boven de 60 zakken

ƒ 3,80 per zak

WANDTFGELS
afm. 1 5 x 1 5 cm

wit en ivoor
tot en met 200 stuks

ƒ 0,24 per stuk
tot en met 500 stuks

f 0,20 per stuk
boven 500 stuks

ƒ 0,19 per stuk
/
SPAANDER.

PLAAT
afm. 122 x 244 cm
8 mm dik

ƒ 3,48 per m-
10 mm dik

ƒ 3,90 per m-
18 mm dik

ƒ 5,85 per rrr

Pri jzen exkl. BTW
indien afgehaald en
betaling a kontant

5% KORTING

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Verhuur
gelegenhcidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEER. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

Makel.- en assur.kantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v- onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

KOLEN
de grootste sortering

G. Wculcn Kranenbarg

Ter kennismaking gratis verrassing
op zaterdag 29 augustus a.s
bij Aral-Servicestation

H. J. Rozeboom
Zutphenseweg - Vorden

Kinderen

krijgen

een smakelijk

presentje

^/* «r**?*®

PEUGEOT BROMFIETSEN
ZEER VOORDELIG IN PRIJS

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

Gems
Metaalwerken N.V.
Zutphenseweg 1-12

1830) Vorden . Tel. 05752-1546

heeft plaats voor:

Assistent
van de magazijoimeester
( ± 1 8 jaar)

Leerlingen centr.
verw. monteur

elektrisch lassen N.I.L.

Gratis opleiding én scholing.
En bij Gems ook in geld
meer waardering voor uw
werk !

Dagelijks aanmelden aan
het kantoor Zutphenseweg
7. 's Zaterdags v. m. ook bij
de personeelschef H. van
Dorsten Zutphenseweg 69
Vorden.

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 31 AUGUSTUS TOT
EN MET 7 SEPTEMBER

BAKKERIJ HOORNENBORG
Zutphenseweg - Vorden

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

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

Wapen- en sporthandel

teedf lioehreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd:

Enige

TIMMERLIEDEN
METSELAARS

H. GROOT ROESINK
Hengeloseweg 7 - Telefoon 1437

FINALES JUBILEUMSERIE--
WEDSTRIJDEN S.V. RATTI

Zaterdag 29 augustus o. a.:
10.00 uur: Ratti 2— -DZC 3
12.15 uur: Zelos 3— Ratti 2
15.00 uur: Ratti l— DZC l
17.15 uur: Zelos 2— Ratti l

30 augustus o. a.:
15.30 uur: Vorden 2-Baakse B.
16.20 uur: Pax 2— Vorden 2

Inschrijving

danslessen

DANSSCHOOL

M, J. KRONEMAN
INSCHRIJFGELD ƒ 3,



Donderdag 27 augustus 1970

Tweede blad Contact
32c jaargang no. 21

Raad van Vorden stelde
bestemmingsplan buitengebied vast

De grote „hap" tijdens de raadsvergadering te
Vorden, die dinsdagavond werd gehouden, was
punt 12 van de agenda nl. vaststelling bestem-
mingsplan buitengebied.
In totaal waren er tegen dit bestemmingsplan 47
bezwaarschriften ingediend, die door de raadskom-
missie voor het bestemmingsplan en de agrarische
raadskommissie nader zijn bestudeerd, nadat deze
bezwaarschriften eerst waren besproken met de
stedebouwkundige de heer F. W. van Droffelaar.
Laatstgenoemde was bij de behandeling van dit
agendapunt bij de raadsvergadering aanwezig voor
het geven van nadere inlichtingen.

In grote lijnen komt het hier op neer dat de raad
van Vorden zich bij'na unaniem schaarde achter
de voorstellen die door B & W met betrekking tot
deze bezwaarschriften werden voorgelegd. Van de
ingediende bezwaarschriften werden er diverse
door B 6 W gegrond verklaard, maar toch ook
een aantal werden als ongegrond betiteld. In vrij-
wel de meeste gevallen waar B 6 W het woordje
gegrond gebruikte, verhieven de heren Gotink en
Gerritsen hun stem en spraken het woordje ,,ge-
grond" uit, terwijl beide heren uiteindelijk ook het
gehele bestemmingsplan afkeurden.

De raad liet de fraktie van Binding-Rechts overi-
gens duidelijk in haar hemd staan, want hier en
daar op een kleine uitzondering na, werden de be-
zwaren van de heren Gerritsen en Gotink zonder
meer van de hand gewezen. Nu is het niet zo dat
alle voorstellen van B 6 W met betrekking tot
deze bezwaarschriften geen stof tot diskussie op-
leverden, verre van dat.

Zo o.a. bij de behandeling van het bezwaarschrift
van de heer H. Tjoonk, Schimmeldijk 2, Vorden.
De heer Tjoonk had nl. verzocht de bestemming
„agrarisch gebied klasse ES" te wijzigen in „agra-
risch gebied". B 6 W stelden voor dit bezwaar-
schrift ongegrond te verklaren. De es op het per-
ceel van reklamant ten noorden van de Schutte-
straat is daadwerkelijk aanwezig en dient gehand-
haafd te blijven, aldus B & W tot de raad.

De heer Gotink (Binding^Rechts) steunde het ver-
zoek van de heer Tjoonk, temeer daar de betref-
fende grond laag is gelegen, het vraagt om ver-
hoging, zo sprak hij, waarop de heer Lichtenberg
(KVP) reageerde met: „een es is een es en we
moeten dit staande houden. Ik voel er niets voor
hier een uitzondering te maken".

De heer Tjoonk verdedigde hierna zijn eigen inge-
diend bezwaarschrift. „Vroeger was het gebied
waarom het gaat, de bestemming „agrarisch ge-
bied" gegeven en in het nieuwe bestemmingsplan
geeft men er de bestemming „es" aan. Vijftig jaar
geleden is het ontgonnen, het is voor mij dus dui-
delijk geen es. Als eigenaar behoef ik mij cnu toch
zelf geen beperkingen gaan op te leggen" aldus
sprak de heer Tjoonk. In de raad begonnen toch
twijfels over het gehele geval te rijzen en zo stelde
de heer Regelink (AR) voor een deskundige kom-
missie aan te wijzen die dan moet beoordelen of
hier sprake is van een „es".

Dit vond de heer Hartelman (KVP) toch te ver
gaan. „Dit is volgens mij niet nodig, de heer Van
Droffelaar wordt geacht zijnde ter zake deskundig
en daar schaar ik mij volledig achter". Dit was de
mening die de meeste raadsleden deelde. Wel voeg-
de de heer Tjoonk de heer Van Droffelaar toe: „Ik
voel me niet geroepen in deze situatie met u te
gaan redetwisten" daarbij duidelijk uit laten ko-
mend dat er volgens hem geen sprake is van een
„es". Met de heren Gotink, Gerritsen als tegen-
stemmers (de heer Tjoonk onthield zich van stem-
ming) werd het bezwaarschrift van de heer Tjoonk
ongegrond verklaard.

De heer Koers, Ruurloseweg 123, had om toe-
kenning van een stuk bouwperceel verzocht, door
samenvoeging van het perceel weiland bij de kern
„Medlertol". Dit voorstel werd ongegrond ver-
klaard. De heer Koerselman (PvdA) voelde wel
met de heer Koers mee. „Het is hier precies een
grensgeval" zo sprak hij. „Zo eenvoudig ligt het
niet, want wordt aan het verzoek van reklamant
tegemoet gekomen dan zou dit een wijziging in-
houden van het bestemmingsplan Medlertol", merk-
te de heer Van Droffelaar nog op. De heer Koer-
selman was tevreden gesteld en schaarde zich ach-
ter het voorstel van B 6 W.

De heer D. A. Lenselink, Zomervreugde 9 te Vor-
den, had om toewijzing gevraagd van een bouw-
perceel voor bungalowfoouw. Dit bezwaarschrift
werd ongegrond verklaard omdat bungalowbouw
in het buitengebied niet mogelijk is, dat kan alleen
op de daarvoor geëigende in het bestemmingsplan
als zodanig bestemde terreinen in de kernen. De
heer Van Droffelaar voegde er nog aan toe dat bij
dergelijke aanvragen bedrijf voor bedrijf wordt be-
keken en dat dit op menselijke wijze gebeurd.

BEZWAARSCHRIFTEN BINDING-RECHTS
De heren M. H. Gotink en J. W. M. Gerritsen
hadden een bezwaarschrift ingediend in hun hoe-
danigheid van gemeenteraadslid van de politieke
partij Binding-Rechts. Beide heren wilden nl. in
de voorschriften de verklaringen van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten laten vervallen. Dit kan
niet, want dan is de kans groot dat Gedeputeerde
Staten de vrijstellingsbepalingen zal schrappen,
was de mening van de heer Van Droffelaar. B 6
W voegden hier nog aan toe: „wanneer een ver-
klaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Sta-
ten 'noodzakelijk is, betreft het die bestemmingen,
waarbij boven-gemeentelijke belangen zijn betrok-
ken. Het moet uitzondering blijven in de desbetref-
fende gebieden te 'bouwen". Met uitzondering van
de fraktie van Binding-Rechts werd het bezwaar-
schrift ongegrond verklaard.

ZWARTE DAG

Verder had Binding-Rechts bezwaren tegen de
bestemming agrarisch gebied. Hierover merkten B
£> W op: „De bestemmingsvoorschriften uit te brei-
den met de mogelijkheid tot 'het bouwen van één
of meer zomerhuisjes op de agrarische bedrijven
is, gezien in het licht van de ontwikkeling van de
gekoördineerde rekreatie, niet gewenst, zodat dit
bezwaarschrift ongegrond werd verklaard".
Voorts verklaarden B 6 W het weinig zinvol te
vinden een adviserende instantie aan een tijdslimiet
te binden, omdat het tijdstip waarop een advies
wordt uitgebracht afhankelijk is van meerdere fak-
toren. Vandaar dat het voorstel ongegrond werd
verklaard, al voelen B 6 W in dezen wel met de
fraktie van Binding-Rechts mee. „We trekken zo
vaak aan de bel, maar het helpt niets", aldus wet-
houder Lenselink.

Alvorens het bestemmingsplan werd aangenomen
noemde de heer Gerritsen (Binding-Rechts) de
behandeling van dit plan in deze openbare raads-
vergadering louter een formaliteit. „De neuzen zijn
al geteld. Door twee raadsfrakties en het kollege
aan het vooroverleg deel te laten nemen, heeft de
meerderheid van de raad zich al uitgesproken. Ach-
ter gesloten deuren is een verordening opgesteld,
die rechtskracht heeft tegenover de burger. En dat
achten wij niet juist", aldus de heer Gerritsen.

„Voor de bevolking van Vorden, speciaal in het
buitengebied, is dit een zwarte dag. Zo dadelijk
gaat men het plaatselijk bestuur, het kollege van
B & W onder kuratele stellen van Gedeputeerde
Staten op een omvangrijk gebied. Voortaan zal
een of andere instantie in Arnhem uitmaken wat
goed voor ons is. Wij zijn van mening (de heer
Gerritsen sprak mede namens zijn fraktiegenoot
de heer Gotink) dat de leefbaarheid van het plat-
teland en daarmede tevens de leefbaarheid van
het dorp, zal worden aangetast. Het beleid van
Gedeputeerde Staten is strijdig met de belangen
van Vorden. Gedeputeerde Staten wil ontvolking
van het platteland en Gedeputeerde Staten wil
geen stuwende industrie in Vorden en onze vraag
is dan: „moet onze bevolking onder gaan in de
grijze massa van de grote bevolkingscentra?".

„Op het gebied van de rekreatie wil Gedeputeerde
Staten massa-exploitatie. W^willen, aldus de heer
Gerritsen, dat onze bevolk^»n zo groot mogelijk
aantal aan de rekreatie een^^rlijke boterham ver-
dienen. Wij zijn teleurgesteld in de antwoorden die
het kollege geeft op ons bezwaarschrift. Het
schrappen van de verklaringen van geen bezwaar
wordt verdedigd door de ^^Rs, dat Gedeputeerde
Staten de vrijstellingsbevoe^Bheden van het kol-
lege van B & W zal beknotten." Voorts zette de
heer Gerritsen uiteen dat, naar zijn mening, de
plaatselijke overheid totaal overbodig wordt.
Tot slot van zijn betoog merkte de heer Gerritsen
nog op de koude sanering van landbouwbedrijven
ontoelaatbaar te vinden. „Er is bij de inventarisa-
tie niet de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.
I.v.m. de schade of toekomstige schadebepalingen
twijfel ik aan de ekonomische uitvoerbaarheid van
het bestemmingsplan. Denk bv. aan het slijtage-
recht van de burgers in het buitengebied en aan
de beperkingen van het gebruik bij kategorie wijzi-
ging"; aldus de heer Gerritsen.

WREVEL

De woorden van de heer Gerritsen wekte bij de
verschillende raadsleden wrevel op. De heren Van
Arkel en Lenselink ergerden zich aan de opmer-
king van de heer Gerritsen dat de neuzen reeds
zijn geteld. „Bij informele raadsvergaderingen heb-
ben we de plannen al reeds eerder besproken waar
iedereen bij was en ook de heer Van Droffelaar. Ik
meen te mogen stellen dat aan bijna alle bezwaren
is tegemoet gekomen. Wanneer het plan wordt
goedgekeurd kan de bouw in Vorden eindelijk eens
doorgaan", sprak wethouder Lenselink ( A R ) .
De heer Bannink (CHU) was ook van mening dat
de heer Gerritsen niet kan stellen van de neuzen
zijn reeds geteld. „Er zijn ook wel kommissies waar
ik niet in zit, Destijds zijn de landbouworganisa-
ties in Vorden met het bestemmingsplan buitenge-
bied rondgetrokken. Alles is serieus bekeken. B &
W zijn zoveel mogelijk aan de bezwaarschriften te-
gemoet gekomen. Het klinkt de mensen natuurli jk
allemaal als muziek in de oren van een zomerhuisje
bij de boerderij. We moeten echter wel reëel blij-
ven." De heer Bannink wees er in dit verband nog
op dat de gemeente Vorden samen met andere ge-
meenten bezig is een rekreatieplan op te stellen.

De heer Hartelman (KVP) was ook van mening
dat men hier bewust moet meewerken aan het be-
leid van hogere instanties, hetgeen werd onder-
streept door de heer Norde (CHU) .

De heer Koerselman (PvdA): „Natuurlijk heb je
als Nederlander een hekel aan bepalingen etc.,
maar ik ben er van overtuigd dat het bestemmings-
plan niet tegen de burger is gemaakt maar voor
bescherming van de burger. De mogelijkheid om in
hoger beroep te gaan bl i j f t immers open. In elk
geval heb ik bewondering voor de plannenmakers
en voor de betreffende kommissies die er hun tijd
aan hebben besteed", aldus sprak de heer Koer-
selman.

De heer Gotink (Binding-Rechts) beklemtoonde
nog eens het standpunt van de fraktie door op te
merken dat mensen die getroffen worden door de
ontvolking van het platteland, de mogelijkheid
moeten hebben te kunnen verdienen aan de rekre-
atie.
„Weet u", aldus sprak wethouder Wuestenenk
aan het slot van de diskussie tot de heer Gerritsen,
„dat bezwaarschriften geadresseerd moeten wor-
den aan de raad, en niet zoals u dat hebt gedaan

aan de voorzitter". „Wel een bewijs dat B & W
hier soepel gehandeld hebben", vulde de heer Ban-
nink aan. „Ik dacht dat het zenden van bezwaar-
schriften aan de voorzitter een vorm van beleefd-
heid was", aldus de heer Gerritsen.

Nadat de overige bezwaarschriften punt voor punt
waren afgehandeld, was het dan zover dat het be-
stemmingsplan buitengebied kon worden goedge-
keurd, met de fraktie van Binding-Rechts als te-
genstemmer.

„Ik spreek er mijn vreugde over uit , dat het is vast-
gesteld. Het was me wel een lijdensweg", verzucht-
te burgemeester Van Arkel, die hoopte dat het t.z.t.
zo zou uitpakken dat het ook tot genoegen is van
Binding-Rechts. „Maar dit laatste zal wel ijdele
hoop blijken", zo sprak hij.

„Het gehele bestemmingsplan betekent een ver-
starring voor de bevolking" merkte de heer Ger-
ritsen op.

FLINK PAK VOOR DE BROEK

Momenteel is een regionale kommissie bezig een
studie te maken voor de bestrijding van brand en
brandalarmering. Er is o.a. keuze uit de mogelijk-
heid om de brandweerlieden per telefoon te waar-
schuwen of bv. door middel van een speciaal appa-
raatje, maar dat schijnt nogal kostbaar te zijn.

Binnenkort komen B 6 W hier nader op terug. De-
gene die iedere keer vals alarm slaat, verdient een
flink pak voor de broek. „Ik vind het afschuweijlk
de brandweerlieden voor niets uit hun bed te ha-
len. We proberen de daders te achterhalen maar
dat is wel moeilijk" sprak burgemeester Van Arkel
verbitterd.

EEN STUKJE NIEMANDSLAND

Eind vorig jaar heeft de raad een stuk grond in
plan-Zuid verkocht aan de heer Drijf hout voor de
prijs van ƒ 23,— per vierkante meter. Dit bouwter-
rein gelegen aan de Willem Alexanderlaan heeft
een breedte van 21 meter en is 26 meter diep. De
diepte van dit bouwterrein was door B ei W ge-
steld op de helf t van de breedte van het bouwter-
rein gelegen tussen de ^^illem Alexanderlaan en
de ten zuiden daarvan ̂ ^irojekteerde Margriet-
laan.

Naderhand werd besloten het bouwterrein aan de
Margrietlaan te bestemmen voor de bouw van be-
jaardenwoningen. TeneijMje de grondprijs voor de
bejaardenwoningen op ^^ aanvaardbare hoogte
te houden, meenden B & W de diepte van de
bouwpercelen'aan de Willem Alexanderlaan op 28
meter te moeten brengen en voor de bejaarden-
woningen een bouwterreindiepte van 24 meter te
moeten aanhouden. Als gevolg hiervan verkocht de
raad reeds een bouwperceel naast de bungalow
van de heer Drijfhout met een diepte van 28 meter.

Dit heeft tot gevolg dat de perceelgrens van de
heer Drijfhout 2 meter inspringt. Betrokkene wil
dit strookje grond kopen en is bereid ƒ 23,— per
vierkante meter te betalen.

„Om een stukje niemandsland te betalen met ƒ 23,-
per vierkante meter vind ik peperduur" sprak de
heer Norde (CHU). „Er heeft hier geen goede
verkaveling plaatsgehad. We moeten zodanig blij-
ven werken dat er geen „niemandsland" over-
bli jf t" was de mening van de heer Bannink (CH
U). „Als hier bungalows gepland zijn geweest kan
betrokkene zich flink gedupeerd voelen", ging de
heer Bannink verder.

„We mogen van geluk spreken dat de heer Dri jf-
hout dit aanvaard heeft. Ik was wel koopman ge-
weest als ik er gewoond had", merkte de heer Re-
gelink ( A R ) tot slot op.

Aan de Bouwmaatschappij Bomon te Doetinchem
verkocht de raad een drietal bouwterreinen aan
de Mispelkampdijk en het Vaarwerk voor totaal
ƒ 150.735,— zijnde 3031 vierkante meter ad ƒ 30,-
per vierkante meter en 2215 meter ad f 27,— per
vierkante meter.

Verder verleende de raad haar medewerking voor
'het doen uitbreiden van de bijzondere school aan
Het Hoge met twee lokalen. Bovendien zal de
school 126 leerlingensets en drie bureaus met
stoelen kunnen aanschaffen. Voor dit laatste stel-
de de raad f 10.200,— beschikbaar. Voorts be-
sloot de raad met in totaal vier aandelen deel te
nemen in het maatschappelijk kapitaal van de Ga-
mog.

Nutsbibliotheek
Nu de vakanties voorbij zijn, worden de openings-
tijden van de Nutsbibliotheek ook weer als van
ouds. Te beginnen op vrijdag 4 september is er
's middags van half vier tot 5 uur gelegenheid tot
boeken halen en 's avonds van 7-8 uur.

Willen de kinderen zoveel mogelijk 's middags ko-
men? Deze week, vrijdag 28 augustus, is de biblio-
theek nog alleen 's avonds open en wel van zeven
uur tot half negen.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
Iedere dinsdagavond evangelisatie-
bijeenkomsten in het Nutsgebouw

30 aug. Open Deur-dienst in de Herv.
kerk Vorden

4 sept. Oranjefeest Medler

5 sept. Oranjefeest Medler

9 sept. Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek

Donderdag
Schouderkarbonade
500 gram 2,68
Hamburgers 3 stuks 0,98
Lcrcr 500 gram 1,50

500 gram 2,60
500 gram 3,98
500 gram 2,75

3 stuks 0,98

Vrijdag en zaterdag
Verse worst
Riblappcn
Runderlappen
Hamburgers

Voor de boterham
Bocrcnmctti'orst 150 gram 0,93
Pekelclccs 150 gram 0,93
Boter ham ti'orst 150 gram 0,68
Gebraden gehakt 150 gram 0,68
Lecern'orst
(aan stuk) 250 gram 0,88

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

Afscheidspredikatie
ds. Th. P. van Belzen

Met een predikatie over l Cor. 3 vers 9 t-w. „Want
Gods mede-arbeiders zijn wij; Gods akker, Gods
bouwwerk zijt gij" nam ds. Th. P. van Belzen,
Gereformeerd predikant zondagavond afscheid van
de Gereformeerde kerk van Vorden wegens zijn
vertrek naar de Gereformeerde kerk van Hooge-
veen.

De kerk was zeer goed bezet door gemeenteleden
en genodigden. Zo merkten wij op enkele classis-
predikanten ds. Van Ziel, ds. Dronkert, verder
de plaatselijke Hervormde predikanten ds. J. H.
Jansen en ds. Krajenbrink, het voltallige kollege
van Burgemeester en Wethouders alsmede enke-
le kerkeraadsleden met hun dames uit Hoogeveen
benevens rector P. Pans van de R.K. in Vorden.

Ds. Van Belzen vergeleek de kerkelijke gemeente
met een tuin, en de daarin werkende predikanten
als tuinlieden. Zoals een tuin onderhouden moet
worden en er gezaaid, gesnoeid en geschoffeld
moet worden, zo dient zulks ook te geschieden
in de kerkelijke gemeenten door predikanten waar
ook genoemde werkzaamheden aan de orde komen.

Na afloop van de kerkdienst sprak ouderling H.
W. Groot Enzerink de scheidende predikant toe,
waarin deze zijn 5-jarige periode in Vorden de
revue liet passeren. Staande werd op verzoek ge-
zongen Gezang 82, wat eveneens gold voor mej.
Keegstra, huishoudster van de predikant.

De genodigden gingen daarop naar het jeugdge-
bouw achter de Gereformeerde kerk. Na een kopje
koff ie te hebben gedronken verkregen enkele spre-
kers het woord.

Allereerst werd het woord gevoerd door ds. Dron-
kert van Geesteren-Gelselaar, welke als konsulent
de kerk te Vorden gedurende de vakante periode
zal dienen. Na een kort afscheidswoord tot zijn
kollega, hoopte spreker dat de vakature weer spoe-
dig tot het verleden mocht behoren. Spreker voerde
het woord namens de Classis Zutphen van de Ge-
reformeerde kerken, de genabuurde kerken en de
noordelijke Ring van predikanten.

Ds. J. H. Jansen sprak namens de Hervormde ge-
meente van Vorden, waarin deze ds. Van Belzen
dankte voor zijn werkzaam aandeel in de verschil-
lende gezamenlijke diensten van beide kerken als-
mede de R.K. kerk, alsmede namens de besturen
van de bijzondere scholen te Vorden.

De heer Kulsdom jr. dankte ds. Van Belzen na-
mens de Interkerkelijke Jeugdwerkgroep voor de
hulp en steun van hem ondervonden in dit soms
zeer moeilijke jeugdwerk.

De oud-scriba van de Gereformeerde kerk, de heer
H. J. Berenpas, dankte ds. Van Belzen en mej.
Keegstra gedurende de tijd van samenwerking met
de kerkeraad in de periode tussen 12 december
1965 en l februari 1970 welke zeer vruchtbaar
mag worden genoemd.

Tenslotte werd het woord gevoerd door de wijk-
ouderling uit Hoogeveen, de heer Venhuizen, wel-
ke in zijn betoog naar voren bracht dat er ook in
Hoogeveen nog wel wat ,,te wieden" was in de
kerkelijke tuin aldaar. Spreker hoopte dat de va-
kature in Vorden weer spoedig tot het verleden
mocht behoren en wenste ds. Van Belzen en mej.
Keegstra een spoedge aankomst toe in Hoogeveen.

Ds. Van Belzen dankte in zijn slotwoord alle spre-
kers voor hun goede woorden tot hem en zijn huis-
houdster gericht en beval de Gereformeerde kerk
van Vorden aan Gods hoede toe.



PerlaRomantlca
Iseen

fraai actueel model.
Het fijne parelmotiefje
accentueert de mooie

lijnen van dit model,
dat zowel In

binnen- als buitenland
een groot succes

blijkt te zijn!

solide en sierlijk

Roerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

PERSONEEL GEVRAAGD:

Ervaren boekhoudster

Typiste of administra-
tieve kracht (vrw.)
Huishoudelijke hulp
5-daagse werkweek of werktijden
in overleg

Accountants- en makelaarskantoor

J. W. M. GERRITSEN
Hcjitrixlaan 18 - Vorden - Tel. 05752-1485

NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
Vanaf vrijdag 4 september is de bibliotheek
weer

's MIDDAGS open van 15.30 tot 17.00 uur

's AVON DS van 19.00 tot 20.00 uur.

Gevraagd wegens huwelijk:

EEN MEISJE
voor winkel en huishouding
zaterdagmiddag en maandagmor-
gen vrij .

Zutphenseweg 131 - Vorden - Tel. 1415

Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Gevraagd:

Zo spoedig mogelijk

NET WINKELMEISJE
goed loon

V O R D E N

ZONDAG 30 AUGUSTUS A.S.

VORDEN 1 •

SP. DIEREN 1

Aanvang 14.30

Te koop: Dragende maal
keuze uit drie. H. J. Riet-
man, Geesinkweg 13,
Warnsveld

DANSSCHOOL
HOUTMAN
Samenkomst en aanvang
lessen zaal Schoenaker
a.s. zaterdag 8 uur;
zaal Ludgerusgebouw
zaterdag 5 september om
14.30 uur.
Inschrijving nog moge-
lijk.

Te koop:
BOERENKOOL-
PLANTEN

Klein Geltink
Klein Garmel, Vorden

Te koop: Krielkuikens;
konijnen en aardappelen.
Tevens opgave winterop-
slag. B. Wunderink,
Ruurloseweg 85

ZUKUHNEN NIET
[•Kïm

WETEN OOK OflT HeT DIE
9Z6RSTERKE SOKKEN

) ZSNVAN.. . .

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg ~ Vorden

Heelt u

nodig?

Vraag dan eens prijsopgave

bij

Nieuwstad l Vorden tel. 1404

Rund- kalfs- en varkensslagerij

H. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. verse \\^^st

500 gr. gehakt

500 gr. haaskarbpnade

500 gr. ribkarbonade

500 gr. schouderkarb.

500 gr. borstklapstuk

500 gr. doorregen vlees 345

500 gr. lever 150

200 gr. boterhamworst 70

260

225

325

325

325

275

Uitvoering Algemene Bijstands-
wet in de gemeente Vorden
In verband met de verhoging van het wettelijk mi-
.nimumloon tot f 157,50 per week, zijn de normen
voor de verlening van financiële bijstand aange-
past, zulks met ingang van 28 juni 1970.

De normen zijn nu als volgt per week:

Voor een gezin zonder kinderen: ƒ 95,— te
vermeerderen met de verschuldigde woonkos-
ten en de ziekenfondspremie.

Voor een gezin me^^inderjarige kinderen, die
voor kinderbijslag^^ aanmerking komen, of

a.

b.

zouden komen:
Gezin met l kind
Gezin met
Gezin met
Gezin met
Gezin met

96,80
98,40

100,05
102,65
102,65

2 kinde^ren f
3 kindAi ƒ
4 kindiPh f
5 kinderen ƒ

Te vermeerderen met woonkosten, ziekenfonds-
premie en kinderbijslag.

Voor een onvolledig gezin:
Gezin met l kind f
Gezin met 2
Gezin met 3 kinderen
Gezin met 4 kinderen

kinderen ƒ
ƒ
1

82,55
84,15
85,80
88.40
88,40

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

DENK AAN DE

ZEER
BELANGRIJKE
LEDENVERGADERING

OP MAANDAG 31 AUGUS-
TUS 'S AVONDS OM 8 UUR
IN DE ZAAL VAN
„T WAPEN VAN VORDEN"
(F. P. SMIT)

WVW\AA/W

Oranjefeest Medler en ornstr.
Het jaarlijkse Oranjefeest te Medler wordt dit
jaar gehouden op vrijdag 4 en zaterdag 5 septem-
ber. De cabaret- en muziekgroep De Schadden-
stekkers uit Ruurlo verzorgt het programma op de
vrijdagavond en wie deze amateurs wel eens aan
het werk heeft gezien, weet dat het een vrolijke
en dolle boel wordt.

De feestkommissie heeft gemeend ook iets te moe-
ten doen voor de bewoners van De Wehme, villa
Nuova en het Enzerinck. Zij hebben de eerste
avond vrije toegang in de grote feesttent. U hoeft
alleen maar te komen, De Schaddenstekkers doen
de rest.

Zaterdag 5 september wordt het eigenlijke volks-
feest aan de Medlertol gehouden. Men kan weer
deelnemen aan de diverse volkspelen als vogel-,
bel- en schijfschieten, stoelendans etc., waarvoor
mooie prijzen beschikbaar zijn gesteld.

Ook aan de kinderen is gedacht; voor hen is er een
gratis zak snoep, een 5-rittenkaart voor de draai-
molen en niet te vergeten de kans op een mooie
prijs bij de diverse spelletjes.
's Avonds is er gelegenheid om gezellig te dansen
want het Medlerfeest is een feest dan geen recht-
geaarde Vordenaar mag missen. (Zie de adverten-
tie volgende week in Contact.)

Gezin met 5 kinderen ƒ
Te vermeerderen met woonkosten, ziekenfonds-
premie en kinderbijslag.

d. Voor een alleenstaande met eigen huishouding
en huisvesting: ƒ 66,50 te vermeerderen met de
verschuldigde woonkosten en de ziekenfonds-
premie.

e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishou-
ding en huisvesting: ƒ 66,50 te vermeerderen
met ƒ 19,40 en de ziekenfondspremie.

De bedragen voor vrijlatingen ten aanzien van
vermogen (spaargelden, onroerende goederen, ef-
fekten enz.) zijn niet veranderd.

Vorden versloeg Wilsonmeters
Zaterdagmiddag speelde het eerste elftal van de
v.v. Vorden op het Gemeentelijk Sportpark een
vriendschappelijke wedstrijd tegen Wilsonmeters
uit Den Haag, dat uitkomt in de afdeling zaterdag-
voetbal van de afdeling Den Haag.

Nadat in de kantine een kopje koffie was gebruikt
en de gebruikelijke vaantjes waren uitgewisseld,
waarbij Vorden werd dank gebracht voor de gast-
vrijheid, blies scheidsrechter W. Berkelder het be-
ginsignaal.

Vooral in de eerste helf t werd het een aantrekke-
lijk duel met in het begin de beste kansen voor
Wilsonmeters. Doelman Wentink stak echter in
goede vorm en wist enkele zeker schijnende doel-
punten te voorkomen. Aan de andere kant bleek
dat ook de Haagse doelman uit het goede keepers-
hout was gesneden toen hij achtereenvolgens met
prachtige safes schoten van Roozendaal en Nijen-
huis uit zijn doel hield.

Halverwege de eerste hel f t werd de thuisclub ster-
ker en werden er via Rensen en Hendriksen dik-
wijls leuke aanvallen opgezet. De achterhoede van
Wilsonmeters gaf echter voorlopig geen krimp. Vijf
minuten voor de rust werd dit anders. Een aan
Vorden toegekende vrije schop werd door Hen-
driksen «aar Buunk geplaatst. Deze wipte de bal
iets op, draaide zich om en schoot keihard raak.

Een bijzonder fraai doelpunt. Een paar minuten
later fli tste Jansen langs zijn tegenstander en zet-

te haarscherp voor, zodat Buunk in kon koppen
2—0. Dit was tevens de ruststand.

Na de rust was bij Vorden Roozendaal vervangen
door Meyer die al gauw van zich deed spreken
door via de binnenkant van de paal te scoren,
hetgeen 3—O betekende. De bezoekers wensten
zich niet bij een nederlaag neer te leggen. Na tien
minuten profiteerde midvoor Smits, een zeer ge-
vaarlijke speler, van een misverstand in de Vor-
dense achterhoede, waardoor de stand op 3—l
werd gebracht. Een aanmefking op de leiding noop-
te scheidsrechter Berkelder een speler van Wilson-
meters uit het veld te zenden. Ondanks het feit
dat in de slotfase met 10 man moest worden ge-
speeld, gelukte het de Hagenaars dankzij een fraai
doelpunt van Smits, de eindstand op 3—2 te be-
palen.

Indeling lagere elftallen
Dit seizoen zullen drie elftallen van Vorden uit-
komen in de 4e klas GVB t-w. Vorden 5, 6 en 7.

Het 5e elftal is ingedeeld in afdeling T met als
tegenstanders Baakse Boys 3; Drempt Vooruit 2;
H 6 K 4; Keyenborgse Boys 3; Pax 4; Ratti 2;
Socii 3; Steenderen 3 en Zelhem 4.

Vorden 6 komt uit in afdeling P met Be Quick 6;
Dierense Boys 5; Hercules 3; De Hoven 6; SHE 5;
Sp. Brummen 6; Voorst 5 en Warnsveldse Boys 4.

Vorden 7 speelt in afdeling O tegen AZC 6;
Baa'kse Boys 2; Hercules 4; Juventus 4; Sp. Brum-
men 7; Voorst 6; Warnsveldse Boys 5; Zutphania
5 en Zutphen 5.

Voetbalprogramma

Het programma voor Vorden l voor de eerste helft
van de kompetitie ziet er als volgt uit: 6 september
Markelo l—Vorden 1; 13 september Vorden l —
Witkampers 1; 20 september Vorden l—RKZVC
1; 4 oktober DEO l—Vorden 1; 18 oktober Vor-
den l—Bredevoort 1; 25 oktober Ruurlo l—Vor-
den 1; l november Kotten l—Vorden 1; 8 novem-
ber Vorden l—Reunie 1; 15 november Vios l—
Vorden 1; 22 november Socii l—Vorden 1.

Het programma voor Vorden 2 ziet er als volgt uit:
6 september RKZVC 2—Vorden 2; 20 september
Eibergse Boys 3—Vorden 2; 27 september Vor-
den 2—Sp. Lochem 3; 4 oktober Vorden 2—Mar-
kelo 2; 11 oktober Halle 2—Vorden 2; 18 oktober
Vorden 2—Pax 3; 25 oktober Varsseveld 3—Vor-
den 2; l november Vorden 2—DEO 2; 8 novem-
ber Vorden 2—Ruurlo 2.

Waterpolo-nieuws

POLOTOERNOOI IN VORDEN

Zaterdagmiddag wordt er in het zwembad In de
Dennen een waterpolotoernooi gehouden waaraan
door de volgende ploegen zal worden deelgenomen:
Yssel (Deventer); AZC (Apeldoorn); De Vest
(Naarden) en de heren van Vorden.

HEREN VAN VORDEN BEHAALDEN
EERSTE PRIJS IN ALMELO

De heren van Vorden hebben gedurende een twee-
daags waterpolotoernooi in Almelo dat zaterdag
22 en zondag 23 augustus werd gehouden, een
goede prestatie geleverd door in hun poule de
eerste prijs in de wacht te slepen, zijnde een fraaie
beker.

De Vordenaren waren ingedeeld bij Heidelberg
(Borne); de AA 2 (Almelo) en de Vogel uit
Voorst.

Zaterdag werd één wedstrijd gespeeld nl. tegen de
AA 2. Het werd een spannende strijd waarbij door
beide ploegen fors werd gespeeld en welke door
Vorden met 3—2 werd gewonnen.

Voor zondag stonden er twee wedstrijden op het
programma. De eerste ontmoeting tegen Heidel-
berg uit Borne stuitte Vorden op felle tegenstand
maar wist toch verdiend met 2—O te winnen.

De laatste ontmoeting tegen Voorst leverde Vor-
den een gemakkelijke 5—0 overwinning op.

De stand luidde: 1. Vorden 3-6; 2. Heidelberg 3-4;
3. de AA 2 3-2; 4. Vogel 3-0.

DAMES VAN VORDEN VIELEN NIET IN
DE PRIJZEN

De dames van Vorden zijn er in Almelo niet in
geslaagd een prijsje in de wacht te slepen. Men
was ingedeeld bij ZZ & PC (Zwolle); Nautilus
(Terborg); NZC l (Neede) en Vogel l (Voorst).

Zaterdag speelde Vorden twee wedstrijden. De
eerste ontmoeting tegen Nautilus eindigde in een
4—2 nederlaag.

Tegen NZC ging Vorden uitstekend van start
en kwam met 2—O aan de leiding. Nog voor de
rust werd het gelijk 2—2. Verdedigingsfouten re-
sulteerden na de rust in nog 3 Needse doelpunten
waar Vorden slec'hts één doelpunt tegenover kon
stellen, 3—5.

Tegen Voorst behaalde Vorden een gemakeklijke
8—0 zege.

De stand luidde aldus: 1. Nautilus 4-6; 2. ZZ 6
PC 4-6; 3. NZC 4-5; 4. Vorden 4-2; 5. Vogel 4-0.

Adverteren doet verkopen


