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Sensationele ontwikkelingen binnen de CDA Volksdansgroep
De heer G. J. Bannink wethouder-af 'the Castle Eight'
Als een donderslag bij heldere hemel bereikte ons het bericht dat de
huidige wethouder (tevens loco-burgemeester) de heer G. J. Bannink van
het CDA zich tijdens het vooroverleg van de CDA-fraktie als kandidaat
voor een nieuwe ambtsperiode heeft teruggetrokken.

Fraktievoorzitter J. F. Geerken ver-
telde ons dat na de gemeenteraads-
verkiezingen, waarbij het CDA als
grootste partij (6 raadsleden) uit de
bus kwam vier personen wel een
funktie als wethouder ambieerden.
Dat waren de heren W. Kok, G. J.
Bannink, G. Chr. Voerman en W.
A. J. Lichtenbarg.
"Men heeft hier de afgelopen
maanden verder over nagedacht.
Besloten werd om tot een punten-
stemming over te gaan. Alvorens
het zover was trok de heer G. J.
Bannink zich als kandidaat terug.
Uit diverse besprekingen was hem
duidelijk geworden dat hij niet de
steun genoot van de voltallige frak-
tie", aldus de fraktievoorzitter van

het CDA de heer J. F. Geerken.
Na de stemming tussen de vijf ove-
rige fraktieleden bleek dat de heer
W. A. J. Lichtenbarg als kandidaat
voor het wethouderschap zal wor-
den voorgedragen. Uit de woorden
van de heer Geerken kon worden

opgemaakt dat niet alle stemmen op
de heer Lichtenbarg zijn uitge-
bracht. "Het is ook niet zo dat hij
met de hakken over de sloot kandi-
daat wordt gesteld", aldus de heer
Geerken die vond dat er de afgelo-
pen vier jaren wel wat mankeerde
aan de onderlinge samenwerking
in de Vordense CDA. "Dat had
aanmerkelijk beter gekund", zo
vond hij

Klap in het gezicht
De fraktievoorzitter van de P.v.d.A
de heer J. Bosch vond de gehele
gang van zaken binnen het CDA
een flinke klap in het gezicht van de
heer Bannink. "Natuurlijk hadden
wij wel eens verschil van mening.
Dat neemt niet weg dat ik veel waar-
dering voor hem had. Bij Bannink
wist je waar je aan toe was. Altijd
recht op de man-af. Nu wordt hij
door zijn eigen partij behoorlijk in
de kou gezet en dat gun ik hem echt
niet. Allemaal onbegrijpelijk wan-
neer je bedenkt dat de heer Bannink

acht jaar wethouder is geweest en
bovendien lijsttrekker van het
CDA", aldus de heer Bosch.
De Partij v. d. Arbeid schuift
volgende week dinsdag zelf de heer
B. van Tilburg als kandidaat naar
voren. "Het ziet er niet naar uit dat>
hij gekozen wordt. De kaarten zijn
al lang geschud.
De VVD steunt de kandidatuur van
de heer Lichtenbarg in ruil voor de
CDA stemmen ten gunste van de
heer H. A. Bogchelman", aldus
fraktievoorzitter Bosch.

Mr. R. A. v. d. Wall Bake (VVD)
deelde ons mede dat behalve de
eigen kandidaat H. A. Bogchelman
de kandidaat van het CDA gesteund
zal worden. In dit geval de heer W.
A. Lichtenbarg. "De kandidaat van
de P.v.d.A de heer van Tilburg is
voor ons een grote onbekende
zodag we onze stem niet om hem
kunnen uitbrengen. Voor de heer
Bannink vind ik het jammer dat het
zo is gelopen. Wij hebben hem
altijd een goede wethouder gevon-
den en hadden zijn kandidatuur
beslist gesteund", aldus de fraktie-
voorzitter van de VVD de heer v. d.
Wall Bake.

Het mooiste moment in de ambtsperiode van de heer Bannink de ontmoeting met Z.K. H. Prinses Beatrix.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Start-dag Hervormde gemeente Vorden.
Een reeds geruime tijd geleden gevorm-
de commissie heeft, met hulp van velen,
De Startdag voor het komende kerke-
werk vorbereid. Alles is nu vrij-wel
gereed! Deze dag, zo staat aangekon-
digd in het Kerkblad en zo is afge-
kondigd tijdens de kerkdienst van zon-
dag j.l. in kerk en kapel, zal D.V.
gehouden worden op a.s. zondag 3
september en wel in het nieuwe dorps-
centrum aan de Raadhuisstraat te Vor-
den. Het hele gebouw zal die dag
gebruikt worden. Na de aankomst vanaf
half tien (en de koffie en het alvast
rondkijken in de "etalages") begint
om half elf de kerkdienst/de gemeente-
samenkomst in de Grote zaal. In woord
en beeld, in liederen en gebeden komt
het thema van de dag aan de orde:
"Klein beginnen".

Muzikale medewerking verleent een ko-
per-ensemble van de Chr. Muziekvere-

niging "Sursum Corda" en ook een
combo. Ook de jeugdkerk en de zon-
dagsschool nemen deel en werken mee
aan deze startdag. Bij binnenkomst in
het dorpscentrum, in de hal, wordt op
een stenciltje het dag-programma uitge-
reikt. Ook voor de kerkdienst in de
Grote zaal/toneelzaal wordt de liturgie
gestencild. De broodmaaltijd wordt ge-
houden rond half één. Voor de kinde-
ren, de jongere jeugd is er 's middags
een eigen programma. De hele dag is er
kinder-crèche, kinder-oppas aanwezig.

De dag wordt om kwart voor drie
besloten met een korte bijeenkomst in de
Hervormde dorpskerk. Via een formu-
liertje afgedrukt in het Kerkblad kan
men zich opgeven voor deze dag, zondag
3 september. De voorbereidende com-
missies vragen een ieder dit te willen
doen; in verband ook met de koffie, de
broodmaaltijd en de thee. Allerlei tak-
ken van het plaatselijke kerke-werk zijn
present en etaleren hun werk en nodigen
uit om in de toekomst mee te doen, van
start te gaan. In verband met deze start-
dag vervalt op deze eerste zondag van de
maand de avonddienst. Iedereen is
uiteraard welkom in de korte dienst om
kwart vopr drie in de dorpskerk. Meer
nog: de hele dag!

(zie advertentie)

BURGERLIJKE
STAND

De volksdansgroep 'the Castle Eight' te
Vorden opent dinsdag 5 september a.s.
het nieuwe seizoen. De dansavonden
worden voortaan gehouden dinsdag-
avond in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat 4 te Vorden, met p.a.
koffiepauze. Voor belangstellenden is de
aanvang van het nieuwe seizoen een
goede mogelijkheid om eens kennis te
maken met het volksdansen.

Zij zijn van harte welkom en krijgen de
gelegenheid om zich te oriënteren. Aan
degene die een lidmaatschap van het
Volksdansen overwegen zal het bestuur
nadere informatie geven.
Zie advertentie in dit blad.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geboren: Johannes Antonius Jansen;
Raymond Pet; Mark Heuvelink; Jolande
Joha"nna Wilhelmina Dijkman; Helene
Josephine Garssen; Alexander Westerik.

Ondertrouwd: H.L.M, ter Bogt, en W.
Dimmendaal; H.W. Smeitink en G.A.
Weenk; L.N.G. Groenewegen en J. W.
M. Th. Wolterink; W.G. van Til, en J.
Oortgiesen;

Gehuwd: H. Scheffer en R.G. Bannink;
B. Zweverink en E. Bekkenutte; H.
Vogelpoelen K.M. Benton; J.J. van den
Broek en G.M.H. Wennekes; B. Patry-
nama en W.B. Hulshof; P.P.M. Hage-
man en M.J.H.Th. Jansen; W.M.J.
Eijerkamp en M.A.M.E. Rensen;
J.A.M. Overbeek en J.A.J. Goossens; P.
Oostinjen en W. T. Verschuur; A.A:
Lijftocht en A. H. Vruggink; G.H.
Grievink en I. Neervoort; J. Scholtens en
R. B. Groen.

Overleden: J. Stokkink, oud 56 jaar;
J.B. Nijenhuis, oud 75 jaar; M.J. Akker-
man-Olthof, oud 85 jaar; J.A. Kelder,
oud 47 jaar; A.J. Klein Ikkink, oud 85
jaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

De heer
G. J. Bannink
gaat alleen verder

deWie gedacht mocht hebben dat de heer G.J. Bannink door
gebeurtenissen in de Vordense CDA een teneergeslagen indruk zou
maken, komt bedrogen uit. Toen we bij hem waren en om kommentaar
vroegen troffen we hem zeer opgewekt aan. Teleurgesteld? "Wel nee man.
Deze gang van zaken hds ik al lang aan zien komen".
Ik wist namelijk al vo^Be gemeenteraadsverkiezing dat de lijsttrekker
(de heer Bannink red.; niet automatisch kandidaat zou zijn voor een
wethouderszetel. Ook ik ben van mening dat dit zal moeten afhangen van
de stemming van de bevolking. Wel de stemming gaf een duidelijk beeld.
Van het totaal aantal steramen die in Vorden werden uitgebracht kreeg ik
32,3 procent; de heer JMtosch (lijsttrekker PvdA) 20 procent en de heer
Mr. R.A.v.d. Wall Bê^(lijsttrekker VVD) 14 procent, aldus de heer
Bannink.
Wat de CDA lijst betreft bleek dat men vrijwel unaniem op de heer
Bannink had gestemd (69 procent van het totaal aantal uitgebrachte
stemmen) De fraktievoorzitter van het CDA de heer J.F. Geerken
bijvoorbeeld behaalde 6 procent van de stemmen.
"De conclusie ligt voor de hand. De Vordense bevolking gaf blijk het eens
te zijn met het door B&W gevoerde beleid. Ik voelde me dan ook verplicht
me weer als wethouder beschikbaar te stellen. Binnen de fraktie van het
CDA was echter verschil van mening over het door mij gevoerde beleid.
Men verweet mij dat ik te zelfstandig te werk ging. Ik had meet moeten
overleggen. Het ligt nu eenmaal niet in mijn karakter om ten allen tijde
overleg te plegen. Dat neemt niet alleen veel tijd in beslag maar bovendien
kan de wethouder toch immers voor het gevoerde beleid ter verantwoor-
ding worden geroepen. En wat er allemaal in Vorden tot stand is gekomen,
daarover hoef ik niet verder uit te wijden. Dat is genoegzaam gekend",
aldus de heer Bannink.
De heer Bannink komt wel weer terug in de raad. "Dat ben ik op grond
van de verkiezingsuitslag wel verplicht. Bovendien hebben een aantal
voormalige Vordens Belang-stemmers thans op mij gestemd. Ik ga nu een
afzonderlijke eenmansfraktie vormen. Je weet, ik ben een rasechte
CH-man en het is bekend dat de CH altijd wars is geweest van
partijdisipline en fraktiedwang. Daar heb je nu de kneep zitten. Ik duld
namelijk geen Paus boven mij. Wel blijf ik geënt op de CDA-stam. Ik wens
onpartijdig en naar eigen inzicht de belangen van Vorden te behartigen en
ik zal blijmoedig samenwerken met alle frakties", aldus de heer Bannink.

De wiersse op reis
Het reisgezelschap "De Wiersse en
Omstreken" maakte onder iedeale weer-
omstandigheden een trip naar Twente.
Een en ander onder leiding van de heer
F.H. Bouwmeester met een tourincar
van de GTW met als schauffeur Jan
Harren. Eerst tufte men via Lichten-
voorde, Vragender, het Woold bij Win-
terswijk en de Brinkheurne naar de
bekende mergelgroeven. Over Meddo
reed men naar Holterhoek waar bij hotel
Grenszicht (Temminkhof) een koffie-
pauze werd gehouden. Via Rekken,
Haaksbergen ging het naar de Lutte bij
Oldenzaal, waar bij hotel 't Zwaantje de
inwendige mens werd versterkt.
Door het prachtige Twentse land werd
de tocht vervolgd naar Raalte, waar de
Stöppelhaenefeesten in volle gang waren
met optochten, braderie, oude ambach-
ten enz. Van hieruit ging het naar
Heino. waar werd gedineerd bij Jan
Blom. Om 10 uur was men weer terug in
Vorden en dankte reisleider de heer
Bouwmeester allen voor de goede sa-
menwerking en hoopte iedereen weer te
zien op het volgende reisje, dat bij leven
en welzijn wordt gemaakt naar Valken-
burg. Namens het gezelschap dankte de
heer Hendriksen reisleiden en gids de
heer Bouwmeester voor alle moeite en
zorgen, die hij altijd heeft bij de
voorbereidingen van de reis.

Zwemvierdaagse
VORDENSE ZWEMVIERDAAGSE
BESLOTEN MET GEZELLIGE
MUZIEK
Terwijl 425 deelnemers bezig waren met
de laatste meters tijdens de zwemvier-
daagse, speelde de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers" aan de rand van
het bassin een aantal populaire deun-
tjes, zodat het op deze slotdag in het
zwembad "In de Dennen" gezellig toe-
ven was. Evenals dat in omliggende
plaatsen het geval was, is ook de zwem-
vierdaagse in Vorden uitstekend ge-
slaagd. De zwem- en poloclub "Vorden
'64" die dit evenement voor het tweede
achtereenvolgende jaar organiseerde
had verschillende attrakties in petto. Zi
werden er in en om het bad kinderspelen
georganiseerd voor de kleintjes. Voor de
wat grotere kinderen stond er een disco-
avond op het programma, terwijl op de
voorlaatste dag de duikvereniging uit
Eefde een demonstratie gaf.

Verder was er een wedstrijd in paraplu-
hangen en fietsen op een hometrainer.
Evert Jan Smit slaagde erin het "langst"
aan de paraplu te hangen, terwijl het
fietsen werd gewonnen door Eddy
Schunselaar. Voor de oudste deelnemer
aan de zwemvierdaagse mevr. van Dijk,
en voor de jongste André Carmiggelt
waren er na afloop bloemen.

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 - 15.00 uur: Startzondag gemeente-
werk. Gemeente-samenkomst in het
Dorpscentrum. Gezamenlijke
broodmaaltijd. Sluitingsdienst om 14.45
uur in de Dorpskerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur en 19.00 uur Dhr. F. de Vries,
Emmen.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10-30 uur
(Crèche); Donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 ur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend 1961

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Wechelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. J. Ros, Gaanderen. Tel. 08350-4657;
W. F. Haccou, Vorden. Tel. 05752-
1908.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand september mevr. Tak-
kenkamp, tel. 1422; Graag bellen tussen
8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072; bellen tus-
sen 8.30 en 9.30 uur, en 13 en 13.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag,dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, Kamer 26, tel. 2129.
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
8.30-16.30 uur, tel. 05753-2345.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333
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Wij danken u hartelijk voor
uw gelukwensen, bloemen en
kado's die wij van u op onze
trouwdag mochten ontvan-
gen.
Mede hierdoor is het voor ons
tot een geweldig mooie dag
geworden.

Reina en Herman
Scheffer
Herbert en Gerard

Nieuwenhuisweg l, Vorden

Voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en het
overlijden van mijn man en
onze vader en opa

J. Stokkink
betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Mevr. J. Z. Stokkink-
Golstein

Kinderen en kleinkinderen
Vorden, september 1978
Julianalaan 10

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij de opening van
ons sigarenmagazijn danken
wij allen hartelijk.

Diny en Hidde v. d. Wal
Dorpsstraat 9, Vorden

Vaste kinderoppas gezocht
voor (soms) enkele avonden
per week. Leeftijd geen be-
lemmering. Tel. 1947.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Wie heeft mijn horloge gevon-
den? Verloren omgeving El-
dersmaat-Deldenseweg. Graag
terug te bezorgen bij mevr.
Verstoep, Nieuwstad 32a,
Vorden.

Wegens inruil te koop: Wit
stereo meubel op metalen voet
(radio-pick-up-cassette) en
wandelwagen (koelstra) tel.
05752-2243

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor.. ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Te koop: bromfiets Mobylette
z.g.o.h. Lindeseweg 8,
Vorden. Tel. 6678.

Kom volksdansen bij „The
Castle Eight" op dinsdag-
avond in het Dorpscentrum
van 20.00 tot 22.00 uur.

Mevrouw W. A. A. Bayer-
K reu Ie n.
Christinalaan 12, Vorden.
Tel. 05752-2326, hervat
maandag 4 september haar
muziekpraktijk.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks. ..T. ƒ16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Te koop wegens vertrek:
praktisch ongebruikte
Batavus mobylette. Tel. 6756.

PEDICURE
Z. C. Nieuwland,
Dr. A. Ariënsstraat 3, Steen-
deren (Gld.) Tel. 1285.

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Maandag 4 september begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

Te koop: aardappelen, 30 cent
per kilo en coniferen.
Tel. 6646, Vorden

Te koop: Citroen 2CV4 bj.
'72. Kleur blauw. Prijs ƒ 850,-
Arent Bloemendaal,
Dorpsstraat 25, Ruurlo. Tel.
05735-1208.

Vorden, 28 augustus 1978

Dank aan de kiezers
Hierbij spreek ik mijn dank uit aan de kiezers die in
mij hun vertrouwen uitspraken bij de gemeenteraads-
verkiezingen in mei j. l.
Helaas kan ik mijn gekozen plaats in de gemeente-
raad van Vorden voor de P. v. d. A niet innemen van-
wege de financiële consekwenties i. v. m. de econo-
mische bindingen die het bedrijf van mijn man met de
gemeente Vorden heeft.

Overigens zal ik in de geest van de kiezers in de
P.v.d.A. van Vorden aktief werkzaam blijven om
gemeenschappelijke idealen gestalte te geven.

CARRY SPIEGELENBERG-GIJSEN

Bejaardensoos Kranenburg Vorden
hoopt weer van start te gaan op

dinsdag 5 september voor
alle gepensioneerden en al-
leenstaanden boven 55 jaar

om 2 uur in Zaal Schoenaker, Kranenburg.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Namens het Bestuur
MEVR, HELMINK, 't Hoge 53

Veilig Verkeer Nederland
Afdeling Vorden

Ledenvergadering
op woensdag 6 september '78

om 20.00 uur in Hotel Bloemendaal

VVV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR

Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:

Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het marktplein. De kosten
bedragen f 2,-- p.p. beneden 16 jaar f 1,-. Te
beginnen woensdag 14 juni, laatste tocht 30 augus-
tus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te
huur. Barink tel. 1274; Kuypers tel. 1393; Tragter tel.
1256.
Bij slecht weer zal er voor een alternatief gezorgd
worden, in de boerderij bij Kasteel Vorden.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)

Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het WV-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 19.00 uur.

ORANJEFEEST
WILDENBORCH
Vrijdag 1 september 's avonds 8 uur

TONEEL
Door de Wildenborchse Toneelvereni-
ging T.A.O. met het blijspel

„Engeltje"
door Westra en F. Dro^t

Zaterdag 22 september
Aanvang middagspelen

's avonds

1 uur bij Kasteel De Wildenborch

TONEEL
in de Kapel
Aanvang half acht.

Oranje-commissie Wildenborch

In de maand september worden door
ons

geen advertenties
aangenomen

Tijdelijk wordt ons agentschap waarge-
nomen door

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden

ADVERTENTIEBUREAU

l C ^}LA%jT\ Pastorieweg 3, Vorden

Koninklijke Nederlandse Vereniging

EHBO Afd. Vorden
Bij voldoende belangstelling (minstens 15)
hopen wij begin oktober met een nieuwe

Diplomacursus
te starten.

Cursusavond: maandag.
Lokaliteit: Dorpscentrum

Voor informatie en opgave kunt u terecht bij:
A. Boers, Stationsweg 17, Tel. 2077;
Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2, tel. 1729;
Mevr. Lakerveld, de Bongerd 28, tel. 2170;
F. J. Wolsing, Julianalaan 20, tel. 1209;
Opgave voor uiterlijk 10 september.

VOOOILNÜ^^
WATERAFSTOTENDE NULOïT

KJNDÊRJACKS
;,rm 9.w.«eerd-Kraag -net •«*•;• «^-
kleuren, rood - blauw - marine, maten ^t/m Ufc.

> **j&2si
FIJNBREI ACRYL KINOER

KOLTRUIEN
de "••"-«•• "•""•«" °'a; came>-muMKt tm nn

DAMES TRUIEN /.98
liwlMr* **»** S

SPECIAAL VOOR DE BROTERE MATEN
SCHEERWOLLEN JERSEY

MHES PANTAIONS

.„„
SCHITTEREND GEDESSINEERDE

AFELLAKENS
1.35 mtr.

KURSUSSEN TE
HENGELO

MIDDENSTAND (één-jarige kursus)
TYPEN (spoedkursus)
ENGELS
voor beginners en half -gevorderden

In hotel Leemreis
Vraagt vóór 1 september inlichtingen
bij instituut

l KRS. BMIHWK «MUM» fl DR

HOESLAKBISP
LEUKE FANTASIE BEDESSINEERDE

KUSSENS
[zolang de voorraad strekt)

•Marais
Keppelseweg 14-16 te Doetinchem -
Telefoon 08340-23708

DANSSCHOOL VIEBERINK
Danscursus

voor gehuwden en verloofden in Ons Huis, Beu-
kenlaan te Hengelo (Gld.)
Eerste oefenavond nieuwelingen 12 september in Ons
Huis; aanvang 22.30 uur.

Vervolg-cursus eerste oefenavond 5 september zaal
Lovink (Halle): aanvang 21.00 uur.

Opgave dansparen: tel. 2766 of 1625 te Hengelo
(Gld.)

«j: tem
a

JAQUARD
BADSTOF

BADDOEKEN
— ""'

""
»»"'

=1 DAMES

BRDH
_ _ JRMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

A&O

128 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Wooncentrum TEUNISSEN - Ruurlo
. Juist binnengekomen

Mach. Smyrna tafelkleden 1 -Q
Prachtige kwaliteit. Slechts | UU,~

RUIME SORTERING IN HANDWEEF TAFELKLEDEN

Enkele „Slaaptips" van onze Beddenafdeling
1 PERS. VUREN LEDIKANTEN
Met lattenbodem

KAJUITBED
Vuren gelakt met trasmad en ruime berging

SLAAPKAMER „CAROLA"
Droomprijs (zelf monteren) nu

Grote keuze in:
DEKENS (wol + draion)-DONSDEKBED-
DEN - MATRASSEN

- clubkousen, -shirts en -shorts
- voetballen
- beenbeschermers
- voetbaltassen
- trainingspakken
- adidas sportschoenen

voor topprestaties

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Hebt U oog voor schoonheid?
Kom dan een kijkje nemen in
onze verkoop-kas. U vindt
hier gezonde planten voor een
gunstige prijs.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

5<l>lf7lfP<
Dansschool
HOUTMAN
Aanvang en samenkomst
DANSLESSEN VORDEN
2 september om 18.10 uur

Groep jongeren beginners
2 september om 20.30 uur

Groep jongeren Zilver
Voor beide groepen vragen wij nog leuke dames

De clubs voor
verloofden en gehuwden

ontvangen nog nader bericht van
aanvang avond en tijden, en kun-
nen nog inschrijven.



Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

EUROCflSIOII

1978
Opel Kadett
Citroen 1220 Club Break

1977
Citroen CX 2400 Pallas Autom.
Airconditioning
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen GS Club 2x met L.P.G.
Citroen 2CV62x
Simca 1100 GLX 4-deurs
Citroen LN
Honda Civic

1976
Citroen CX 2400 Pallas met leer
Citroen CX 2200 D 2x
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6

Inruil en financiering en leasing
Crtroèn-automobtelen
uit voorraad leverbaar.

Citroen 2CV4
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4 Special
Simca 1100LE

1975
Citroen GS Club
Citroen G Special 2x
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Renault 4
Alfa Sud
Simca 1100LE
Citroen CX 2200 S
Simca 1000
Mercedes 220D

1974
Citroen 2CV4

Citroen 1220 Club Break
Simca 1100Spec.
Morris Mini Clubman

1973
.Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca HOOSpec.
Renault 4
VW1303S
Renault 6

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4 2x
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Renault 6
Datsun 1200

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-afd.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZO'N KREDIETKAART

ADMINISTRATIEKANfoOR
VORDEIM B.V. Di,B.H.J.deRe9<

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.

Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, bijv. aan een B.V., dan be-
schikken wij over een zeer ruime ervaring in het opzetten daarvan.

Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

Kortom: bel eens op, wij komen graag vrijblijvend langs.

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

KOM EENS PRATEN
.... want wij hebben voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers
meerdere plaatsen vrij.vx

U vindt bij ons:

- goede sfeer

- goede sociale voorzieningen

- goede verdiensten, kleding-fietskostenvergoeding
eindejaarsuitkering

- vast werk dicht bij huis

- EN DAT IS U TOCH OOK WEL WAT WAARD -

- 3 weken zomervakantie en nog 6 snipperdagen naar eigen keuze

dus

KOM EENS PRATEN
dagelijks aan onze fabriek of telefonisch, vraag dan naar de heer
Maalderink.

uitl; sportschoenenf abriek b.v.
Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1717

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle legering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

O
LITORAMA
DORPSSTRAAT s,

VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21/2 uur. '

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Vanaf zaterdag 2 september
iedere zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur

FRUITVERKOOP
Huitink, Ruurloseweg 60,
Kranenburg-Vorden.

RUURLO

presenteert

DE NIEUWE NAJAARSMODE
op dinsdag 19 SEPTEMBER in "De Keizerskroon" te Ruurlo

Aan deze show werkt verder mee
Schoenhandel KLEIN ANTINK

Tijdens deze show worden de nieuwste modellen getoond, en krijgt u
tevens

MODE ADVIEZEN wat betreft
Kleuren - kombinaties - accessoires etc.

Aanvang 8 uur - Toegangsprijs / 5,- incl. koffie en consumptie
Kaarten verkrijgbaar bij bovenstaande zaken vanaf zaterdag 2 september

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
3 september

LIFE
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zaterdag 16 september a.s.

Bal voor gehuwden
Orkest „de Merano's"

Plaatsreservering nu reeds mogelijk, tel. 05753-1461

OPEN
HUIS

L.S.
Op donderdag 7 september vieren wij ons 1 jarig bestaan.
Die dag willen wij ook ons Architectuur- en Bouwplanbureau
openen.

Wij nodigen U uit deze feiten met ons te komen vieren van
18.00 tot 21.00 uur.

de Heurne 24 Hengelo (Gld.) *

ARCHITECTUUR- EN
BoUWPLAIMBUREAU

VAN GEENHUIZEN _ ÜANSSEN B.V.
de HEURNE 24

gld tel. O5753—1921

Voor al uw binnen RUUHO 05735 2314
en buiten zonwering

ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog. . 106,-
ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

N. Klasse zonwering

breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,



Donderdag 31 augustus 1978
40e jaargang nr. 26 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Oud-bugemeester A. E. van Arkel laat fietsen
langs de Vordense kastelen aan anderen over

"Mijn verstand zegt hou er mee op. Ik wil voorkomen dat de mensen gaan zeggen
kijk daar heb je die o. h. ook weer! Wel neem ik met bloedend hart afscheid. Ik zal
je zeggen waarom. Ik ben namelijk bang dat de hele achtkastelenfietstocht op zijn
achterste komt te zitten. Vertel me maar eens wie wil zich gedurende de
zomermaanden elke woensdagmiddag opofferen om met een paar honderd
vakantiegangers langs de kastelen te fietsen. Ook in een betaalde kracht zie ik het
niet zitten, want hoeveel moetje zo'n man dan wel niet betalen"?

Aan het woord is de 69 jarige (in
februari wordt hij 70) oud-burgemeester
de heer A. E. van Arkel die het
achtkastelendorp "als fietsende burge-
meester" enorme bekendheid heeft ge-
geven. Niet minder dan 31 jaren heeft hij
in juni, juli en augustus elke week door
weer en wind (gelukkig meestal mooi
weer) getrotseerd om al fietsende te
vertellen over zijn Vorden en zijn acht
kastelen. Woensdagmiddag 30 augustus
wordt zijn laatste rit. Dan kan de heer
van Arkel terugzien op een periode
waarin hij in totaal 31.000 mensen door
de fraaie omgeving van Vorden heeft
geloodst. Een aantal dat neerkomt op
gemiddeld 1000 mensen per seizoen.
Vooral de laatste jaren neemt het aantal
wekelijks toe.

De Achtkastelenfietstocht werd in 1913
uitgedacht door de toenmalige sekretaris
van de Vordense VVV de heer van
Mourik. Gedurende de oorlogsjaren
kwam er vanzelfsprekend van deze fiets-
tochten niet terecht. In 1947 toen de
heer van Arkel tot burgemeester van
Vorden werd benoemd, werd hem ge-
vraagd de leiding van deze tochten op

zich te nemen. Van Arkel zei ja en heeft
er tot op heden nog steeds plezier in.
"Vooral omdat je steeds weer nieuwe
dingen hoort over de kastelen, de omge-
ving, bewoners etc. En passant vertel ik
de mensen wetenswaardigheden over
boom- en plantengroei", aldus de heer
van Arkel die ons al vertellend zijn
reusachtige plakboeken liet zien waarin
het wel en wee over hem als fietsende
burgemeester keurig is ingepakt.

Eerste tocht
De heer van Arkel kan zich de eerste
fietstocht onder zijn leiding nog goed
herinneren. "Dat was op woensdag 2 juli
1947. In totaal waren er tien deelne-
mers. In die tijd ging er altijd een
rijwielhersteller mee, want de fietsen
waren gelijk nul. Tegenwoordig gaat dat
wel anders en moet degene die een lekke
band krijgt noodgedwongen afhaken.
Met een groep van een paar honderd
man kun je gewoonweg niet op elkaar
blijven wachten", aldus van Arkel die in
al die jaren zelf twee keer met een lekke
band werd gekonfronteerd, maar geluk-
kig voor hem was er dan wel iemand in
Vordens dreven zo goed om hem een

fiets te lenen. Op 7 augustus 1963 vond
de gouden iubileumtocht plaats waaraan
door 543 personen werd deelgenomen.
Een respektabel aantal. Na alfoop van
die tocht was er een receptie en floklore.
De heer van Arkel kreeg ' toen een
splinternieuwe fiets aangeboden van de
"Stichting Fiets". Dezelfde Stichting die
hem op 23 juni 1971 vereerde met de
"Gouden Fietsspeld". Een speld die bij
hoge uitzondering (momenteel zijn
slechts vijf Nederlanders in het bezit van
een dergelijke speld) wordt toegekend
aan her^ne zich zeer verdienstelijk
heeft ge^|>kt voor de fiets en het
fietsen.

In 1967 werd van Arkel een megafoon
aangebod«?A zodat hij zich nog beter
verstaan^H kon maken. De diamanten
fietstocht^p 20 juni 1973 werd eveneens
op luisterrijke wijze herdacht. Door zijn
liefde voor het fietsen werd de heer van
Arkel in de loop der jaren in diverse
besturen gekozen. Zo was hij jarenlang
voorzitter van de VRIGA. Bondsbe-
stuurlid van de ANWB in de provincie
Gelderland. Tevens maakte hij deel uit
van het hoofdbestuur van ANWB, van
welke Bond hij op dit moment nog
steeds fietsconsul is. In al die Jaren heeft
de heer van Arkel ook individueel heel
wat mensen begeleid. Leden van de
Amerikaanse ambassade uit den Haag,
burgemeesters uit diverse gemeenten,
landelijke direkteuren van de VVV etc.
etc.

Sportvereniging Ratti:
Vol goede moed aan nieuwe competitie beginnen
Jaarvergadering druk bezocht / Groot exploitatietekort
De sportvereniging Ratti heeft een nogal bewogen voetbaljaar achter de rug, waar-
in vreugde en leed elkaar afwisselden. Vreugde om het behaalde kampioenschap
van de derde klas GVB met daarop promotie naar de tweede klas van het eerste
elftal afd. Zondag, vreugde ook door het stijgende ledental. Leed echter door het
zo plotseling overlijden van zondagtrainer de heer Leussink, de degradatie van
Ratti l afdeling zaterdag en het nogal negatieve exploitatie-saldo.

Op de in zaal Schoenaker gehouden al-
gemene ledenvergadering, die druk
bezocht was, verheugde voorzitter Ant.
Heuvelink zich over deze animo. Het
getuigde volgends hem van het medele-
ven van de vereniging. Hij memoreerde
allereerst de in juli j.l. zo plotseling
overleden trainer van de afdeling
zondag wijlen heer Leussink uit Borcu-
lo. Met veel inzet heeft hij Ratti l in
ekele jaren weer terug gebracht naar de
tweede klas. Hij was een geziene figuur;
de voorzitter betreurde ten zeerste zijn
heengaan.

Groot exploitatietekort
Penninmeester de heer Th. Polman
bracht een uitgebreid verslag over de
stand van zaken wat betreft de financi-
ële middelen. Helaas was dit niet zo
rooskleurig, want er bleek over het afge-
lopen jaar een exploitatietekort van
plm. ƒ 26.000,-. Een en ander door de
grote investeringen die gedaan zijn zoals
nieuwe afrastering om het hoofdveld,
centrale verwarming in kantine en
kleedlokalen enz. Het budget bleek
ruimschoots overschreden door de te-
genvallende kosten. Niettemin was men

dankbaar voor de grote ruggesteun van
de gemeente, die onlangs aan Ratti een
susidie van ƒ 8900,- verstrekte.

Men zal trachten middelende vinden om
dit negatieve saldo ongedaan te maken,
waarbij een beroep op de leden werd
gedaan. Aansluitend hierop werd beslo-
ten om de contributie te verhogen, voor
seniorenleden van/. 85,- naar/. 100,-
p. jr; dames van/. 45,- naar/. 50,-,
A-junioren van/. 30,- naar/. 40,-, B-
en C-junioren van/. 20,- naar/. 25,-,
veteranen van ƒ. 45,- naar ƒ. 50,- en
steunende leden van/. 15,- naar/. 20,-
P- j r .
Besloten werd om de statuten van de
vereniging te wijzigen in verband met
het nieuwe verenigingsrecht. Een en
ander werd zonder op- of aanmerking
akkoord bevonden.

Dertien elftallen
In het nieuwe seizoen zal Ratti met
dertien elftallen uitkomen, waarvan vier
zaterdagteams, drie zondagteams, twee
dameselftallen, drie junioren (A,B en C)
en een pupillenteam. De Trainingen
worden verzorgd door de heren D.

Reekers (afd. zaterdag) en Dekker (afd.
zondag). De damestraining wordt ver-
zorgd door de heer H. Dostal.
Aangaande het afgelopen seizoen be-
treurde de voorzitter de degradatie van
het eerste zaterdagelftal dat terugging
naar de derde klas. Het tweede zater-
dagelftal handhaafde zich uitstekend in
de middenmoot, Ratti 3 eindigde als
vierde en Ratti 4 werd hekkesluiter.
Verheugd was de Ratti-praeses over het
behaalde kampioenschap van Ratti l
afd. zondag, dat hierdoor terugkwam in
de tweede klas GVB. Ratti 2 eindigde als
vierde, Ratti 3 werd negende. Het
dameselftal klasseerde zich als achtste.
Wat de jeugd betreft, deze drie teams
(A-B-C) eindigden in de middenmoot.
De pupillen namen deel aan de onder-
linge competitie Lochem en omstreken.
De dames zullen nu met twee teams
uitkomen. Wegens ziekte van de heer
Voskamp, zal de heer Fr. Bleumink
voorlopig als nieuwe terreinverzorger
fungeren. De voorzitter deed een drin-
gend beroep op de leden om zich op te
geven voor diverse commissies. Met
namen de jeugd heeft een groot gebrek
aan leiders.

Jaarverslag
Sekretaris A. Overbeek bracht een
keurig jaarverslag. Verheugd was hij
over de goede staat waarin de twee
speelvelden en het trainingsveld zich

momenteel bevinden. In kleedruimten
en kantine is de c.v. en warmwatervoor-
zienning dit seizoen gerealiseerd. Het
zijn kostbare investeringen geweest. Bui-
ten competitieverband zijn door zater-
dag- en veteranencommissie goed ge-
slaagde toernooien georganiseerd. De
jeugdcommissie zorgde voor een succes-
vol scholentoernooi, er werd voorts
deelgenomen aan de avondvierdaagse en
men verleende medewerking aan de
feestweek ter gelegenheid van de ope-
ning van kasteel Vorden als nieuw
gemeentehuis.
Inplaats van trainer Ter Beek, die per l
oktober '77 ontslag nam, werd de heer
D. Reekers uit Barchem aangesteld voor
de zaterdagafdeling. De jeugdcommissie
zette zich met veel ijver in de jeugd, het
beheer van de kantine geschiedde door
de heer N. Lichtenberg met assistentie
van enkele leden. De familie Voskamp
weet zich op voortreffelijke wijze van de
verzorging der velden, kleedgelegenheid
en materialen. Toto en lotto werden
verzorgd door de heer H. Heuvelink met
enkele medewerkers. Dit leverde een
goede versterking van de kas. Het
clubblad wil nog niet te best van de
grond komen.
Het ledental bedraagt thans 239 wat een
stijging van 17 leden is in vergelijking
met vorig verenigingsjaar. Vooral jeugd
en dames treden toe. De s.v. Ratti
verleende met medewerking van vele
hulpvaardige leden zodoende de gele-
genheid om te voetballen. Het bestuur
hoopt dit te kunnen voortzetten. Op vele
terreinen kan men evenwel hulp gebrui-
ken o.a. jeugdleiders, kantinemedewer-
kers, elftalleiders, clubblad enz.

Bestuursverkiezing
Bij de bestuursverkiezing waren de
heren W. Stokking, J. Lukassen en H.
Heuvelink niet herkiesbaar. De door het
bestuur gestelde kandidaten; G.J. Kiers
(afd. dames), A. Geurds (afd. jeugd) en
J. Arendsen (Afd. zaterdag) werden met
algemene stemmen gekozen. Behalve
genoemde drie wordt het bestuur nu
gevormd door de heren A. Heuvelink
(voorzitter), A. Overbeek^^ekretaris),
Th. Polman (penningm.) ̂ •Heuvelink
(Afd. zondag), J. Harmsv^Bxfd. zater-
dag) en Mej. G. Gosselh ^yamesafde-
ling). De voorzitter dank ,'^É scheiden-
de bestuursleden voor hui^Be werk en
inzet en hoopte bij de ni^Kpekozenen
op eenzelfde enthousiaste^Bdewerking
te mogen rekenen. Getrachizal worden
een reclame- en evenementehcommissie

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Dat ingezonden stuksken, veurugge wekke in "Contact" hef mien un
mooien bult wark bezorgd. Daor ston jao in: of Vorden op Godiva
wachtten? Now he'k van mien leaven al heel wat eleazen maor ik konne zo
te nSösten bi'j neet zeggen of 't now un peerd, un menège of un jonge meid
was. Wat doe'j dan? Dan bel i'j 't gemeentehuus maor op um us te heurn
of zee d'r daor meer af wet. Maor de name Godiva kwam in 't bevolkings-
register neet veur en daor was t'r ok gin ene die un afspraak met eur
hadde. Want 't was wel un vrouwluu name, dat wizzen zee mien nog wel te
vetell'n. Meneer pestoor, die'k anders ok nog wel us um raod vraoge bi'j
lastugge latijnse woordjes, wo'k now ok neet lastug vall'n. Allichte was e
met zien gedachten meer in Rome as bi'j Leestman. Dan maor nao Toon
van de Spitsmoes. Die hef zich in de dage dat t'r an de varkens nog heupe
geld vedient wodd'n un heleboel buuke met geleerdheid, ensiklopedie heit
dat gleuf ik, an laoten smeern. En veduld, daor ston 't nog in ok.

Godiva was n.l. un sage-figuur uut Engeland die, um belasting-
vemindering veur de pachters te kriegen, midden op 'n middag spier-
nakend op un peerd deur de stad mos ri'jen. Too'k dat wizze wodd'n mien
alles duudelukker, Meschien wod dat ok wel van een van de vrouwluu van
de ri'jvereniging velangd um nog wat wieter te kommen met eur menège.
Want lao'w eerluk wean: de zaalsporters heb ut in Vorden goed veur
mekare, de voetballers heb ok drek neet te klagen, bi'j de tennusbanen is
ut uut de kunst en an 't zwembad wod ok geld zat besteed. Maor de
ruitersport mot zich maor zeen te redden. Kleed- noch wasruumte heb zee
argens. En twaletten? Jao veur de kearls is t'r altied nog wel argens un
pispa"oltjen te vinden. Maor de vrouwluu? Die mot maor argens achter un
brummelstroek in de lange gresmeelen gaon zitten. At 't gres dan nat is,
now dan we'j 't wel. Dan hadd'n zee net zo goed neet hoeven te gaon want
nat bunt zee toch. Ik dachtte dat de ruitervereneging al bli'j zol wean at de
gemeente eur un stuk grond an de Hamelandweg in erfpach wol geven.
Daor lig nog zo'n driekwart-bunder die t'r bes geschik veur is. Zee kont
dan in ieder geval twalet en wasruumten maken plus nog un ruumte um
eur attributen in op te bargen. Dan heb zee in ieder geval un eigen ruumte
waor zee beheurluk kont oefenen. Dan kont ze daornao wieter praoten
oaver un binne-menège want dat leste beheurt toch zeker ok tot de
meugelukhejen in un gemeente met zo'n oaverschot op de begroting:

Ok al umdat alles edaon wod um Vorden zo landeluk meugeluk te holl'n
zal un milieu-vrendelukke sport at de ruitervereneging now eenmaol is,
zeker de neudugge andacht vedienen. Un ach-kastelen toch veur fietsers of
peerde past hier now eenmaol better as iets dergeluks veur Honda's of
Yamaha's. Un gemeentebestuur dat in kotte tied zes millioenen veur un
kasteel wet binnen te haal'n, (waorveur alle lof) mot zeker in staot wean de
plannen van de ri'jvereneging uutvoerbaar te maken. Lao'w maor hoppen
dat de ni'je raod d'r wat an dut. Dan maak zee in ieder geval un goeien
indruk bi'j un hoop mensen bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

op te richten, die zich met diverse taken
wat organiseren betreft zal bezig hou-
den. Onder meer zal men in de toekomst
een damestoernooi organiseren. De
voorzitter sloot met een hartelijk dank-
woord aan allen en hoopte op een
vruchtbare medewerking te mogen reke-
nen. Hij wenste de vereniging een
sportief seizoen toe.

Tennis
Adré Jas; Petra van Goethem; Peter
Tuin en Elvi Huizinga jeugdkamioenen

Het afgelopen weekend heeft de tennis-
vereniging "Vordens Tennispark" kam-
pioenschappen georganiseerd voor de
jeugd. André Jas en Petra van Goethem
werden kampioen bij de oudere junioren
terwijl in de leeftijdsgroep t/m 10 jaar
Peter Tuin en Elvi Huizinga met de eer
gingen strijken. Er vielen een aantal
aantrekkelijke partijen te aanschouwen,
waarbij met name de finale tussen
André Jas en Joop Kluft een zeer
spannend verloop had. In een zenuw-
slopende wedstrijd werd de partij pas in
de laatste fase beslist in het voordeel van
André Jas (3-6; 7-4; 6-4) In de klasse
t/m 10 jaar won Petra Tuin in een
eveneens interessante wedstrijd na hard-
nekkige tegenstand met 6-2 en 6-4 van
Ruud Ubink. Bij de dames junioren won
Petra van Goethem in de finale overtui-
gend van Jolanda Klijn (6-2 en 6-1). In
de groep t/m 10 jaar bleek Elvi Huizinga
te sterk voor Arlette Verploegh (7-6, 6-4)

Tevens vonden de dubbel en mix wed-
strijden plaats. De uitslagen waren:
Heren enkel: 1. A. Jas, 2. J. Kluft, 3. R.
Tuinsma. 4. V. v.d. Voort. Verliezers-
ronde: 1. L. Klijn, 2. H. van Snellen-
berg. Dames enkel: 1. P. van Goethem,
2. J. Klijn, 3. K.v.d. Voort, 4. K. Klijn.

Heren enkel t/m 10 jaar: 1. P. Tuin, 2.
R. Ubink, 3. M. Breunis, 4. R. J. v.d.
End. Dames enkel t/m 10 jaar: 1. Elvi
Huisinga, 2. A. Verploegh. Heren dub-
bel: 1. V. v.d. Voort-L. Klijn, 2. A. Jas
en H. van Snellenberg, 3. B. de Bruin en
J. Kluft , 4. R. Tuin en A. Berends,
dames dubbel: 1. P. van Goethem en J.
Klijn, 2. K. Klijn en F. van Overbeeke.
Mixed: 1. A. Jas en K. Klijn, 2. J. Kluft
en P. van Goethem, 3. B. van Goethem
en J. Klijn, 4. P. Tuin en F. van
Overbeeke.

Jongens en meisjes
van 8 t/m 15 jaar
opgelet
Op zaterdag 2 september en zondag 3
september a.s. wordt er door de Geref.
kerk te Vorden weer een start gemaakt
met het nieuwe clubseizoen. Op de
zaterdag vindt er vanaf de Geref. kerk,
een fietspuzzeltocht (onder begeleiding)
plaats. Daarna worden er allerlei spelle-
tjes gedaan (verkleedpartijen, behendig-
heidsspelen enz) met tussendoor nog
enkele verrassingen.

Verder wordt u niets verklapt, 's Zon-
dags is er een speciale jeugdzondag met
een jeugdkerkdienst. Ben je dus 8 tot 15
jaar en wil je de komende winter aan het
gereformeerde jeugdwerk mee doen (je
hoeft niet persé gereformeerd te zijn

hoor) dan moet je dus zaterdag met je
fiets klaar staan bij het Gereformeerde
kerkgebouw. Tot ziens op zaterdag en
zondag...

Grote toeloop van
pupillen bij
voetbalver. vorden
Tijdens de najaarsvergadering van de
voetbalvereniging vorden welke werd
gehouden in het clubgebouw en waar-
voor weinig animo bestond van de zijde
der leden, kon voorzitter F. Scharren-
berg tijdens zijn openingswoord de
verheugende mededeling doen dat de
contributie niet zal worden verhoogd.
Het waarom deed penningmeester G.
Bloemendaal uit de doeken. De vereni-
ging heeft namelijk een batig saldo.
Sekretaris J. Jansen wees in zijn jaar-
overzicht op de grote toeloop van de
pupillen. Vorden komt hierdoor flink in
de problemen. In de eerste plaats is er
een tekort aan velden, terwijl het boven-
dien niet gemakkelijk is voldoende
leiders bijeen te trommelen. Het gevaar
zou kunnen bestaan dat tot een leden-
stop voor pupillen moet worden overge-
gaan, aldus deelde het bestuur mede.
Bij de behandeling van de resultaten van
de verschillende elftallen werden de
kampioenschappen van de BI junioren
en de F2 pupillen gememoreerd. Aan
het slot van de vergadering deed voorzit-
ter Scharrenberg een beroep op de leden
wat meer zelfwerkzaamheid aan de dag
te leggen. Op en rondom de velden is
altijd nog voldoende te doen, aldus
meende hij.

September
l Jong Gelre, nafeest zeskamp in het

Jeugdhonk
3 Wedstrijd „De Snoekbaars"
4 Vergadering P.v.d.A in Hotel Bloe-

mendaal.
5 Bejaardensoos in Zaal Schoenaker
6 Tentoonstelling Nutsfloralia Hotel

Bakker.
6 Ledenvergadering Veilig Verkeer

Nederland afd. Vorden.
15 Tentoonstelling Nutsfloralia Hotel

Bakker
16 Idem
17 Idem
17 Jong Gelre, tractorbehendigheids-

wedstrijd
19 Bejaardensoos in Zaal Schoenaker
21 Hervormde Vrouwenvereniging Wil-

denborch in de Kapel.
22 Volksfeest Linde
23 Volksfeest Linde



Goede dagen
met gasten uit Oost-Europa

De Hervormde gemeente te Vorden, inzonderheid de "Subotica-groep" heelt goede
dagen gehad met een achttal gasten uit Subotica en Boedapest, onder wie Ds. Lajos
Poth en Ds. en mevr. Kulifay. De gasten werden met enkele auto's afgehaald van
het NS-station te Arhem. In "de Voorde" had het eerste contact plaats met de
gehele Subotica- groep, die vorig jaar een reis heeft gemaakt naar Subotica en
Boedapest. Begunstigd door fraai zomer-weer werden op verschillende dagen
enkele trips gemaakt: Naar de Posbank en het Openlucht Museum te Arnhem
[vrijdag]. Naar de Noordoostpolder [zaterdag] waar de heer Bukman [een
oud-Achterhoeker] in het kerkelyk centrum "De Hoeksteen" te Emmeloord het
één en ander vertelde over het ontstaan van en het leven en werken in de
IJsselmeerpolders en waar ds. Bryker een kort overzich gaf van het kerk-/yn in Het
Nieuwe Land.

Vanaf de poldertoren hadden de gasten
een uitermate mooi uitzicht over het
wijde polderland. Op Urk zagen zij een
typisch vissersdorp. In Giethoorn werd
gepunterd en via het oude stadje Elburg
werd de terugreis aanvaard. Op de
zondag werd een kerkdienst gehouden in
de dorpskerk, geleid door ds. Veenen-
daal. Ds. Poth en ds. Kulifay spraken de
gemeente toe en brachten in het duits,
hongaars en Nederlands de broederlijke
en zusterlijke groeten van hun gemeen-
tes over. Zondagmiddag werd er ge-
wandeld, Kasteel Vorden bezichtigd en
werd er ook een bezoek gebracht aan de
mooie, oude boerderij "De Bovenman"
de familie Fokkink in De Wiersse.
Sommigen van de gasten hebben 's
avonds nog de tuin- en boerderij verlich-
ting in Wichmond-Vierakker gezien en
bewonderd! Op maandag werd een
mooie tocht door de nederlandse hoofd-
stad gemaakt: Amsterdam.

Ze genoten van de rondvaart door
grachten en haven, bezichtigden de
Nieuwe kerk, de Westerkerk, de oude
Vrije Universiteit op de Keizersgracht
(daar heeft namelijk ds. Kulifay enkele
jaren theologie gestudeerd; daarom
spreekt hij nog altijd vrij goed neder-
lands en kon hij vaak als tolk optreden).
Ook werd bezichtigd het Begijnhof.
Daarna werd doorgereden naar Umui-
den: de hoogovens, de sluizen en natuur-

lijk... de zee. Op de dinsdag werd een
fijn bezoek gebracht aan Zutphen (o.a.
de Walburgkerk en de Librije, het
Rondje en de Burgerzaal) en ook aan het
kleine stedeke Bronkhorst.

Enkele maaltijden werden gezamenlijk
gebruikt. Tijdens een gehouden gemeen-
te avond/contact avond werden dia's
vertoond en allerlei vragen gesteld en
beantwoord. Tijdens de afscheidsavond
werden vele, goede hartelijk woorden
gesproken en kon ds. Krajenbrink na-
mens de Hervormde gemeente een enve-
loppe met inhoud aanbieden, allereerst
aan ds. Poth voor zijn gemeente in
Subotica (dia-projector, scherm, ge-
luidsinstallatie) en ook een enveloppe
met inhoud aan ds. Kulifay Gyula. De
contacten met geloofsgenoten in Oost-
Europa, vorig jaar gemaakt, zij door dit
bezoek aangehaald en sterk verdiept.
Het waren goede dagen met elkaar.
Samen beleefden gasten en Vordense
gemeenteleden de verbondenheid in het
ene geloof.

Telkens weer kwamen de regels van
gezang 314 naar voren en naar boven:
"Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saam,
wij roemen in één Vadernaam".

Veilig verkeer
Op woensdag 6 september houdt de afd.
Vorden van Veilig Verkeer Nederland
haar najaarsvergadering. Aan de orde
zullen komen de voorstellen van het
hoofdbestuur voor de komende algeme-
ne vergadering in Utrecht. Voorts een
aantal verzoeken en opmerkingen welke
bij het bestuur binnenkwamen. Ook zal
de komende VVN zichtbaarheidscam-
pagne "Goed licht-goed bekeken" ge-
pland worden, waarbij bijzondere aan-
dacht geschonken dient te worden aan
de jeugd.

bedoeling is hiermee zo spoedig mogelij,
eind september begin oktober te kunnen
beginnen. Het bestuur hoopt dat ge-
gadigden hiervoor snel zullen reageren.

EHBO
Bij voldoende deelname zal de afd.
Vorden van de Kon. Ned. Vereniging
EHBO dit winterseizoen weer een
nieuwe cursus houden tot opleiding van
het Eenheidsdiploma van de EHBO. De

Bekervoetbal
Dinsdagavond speelde Ratti l afd.
zondag in de tweede ronde thuis tegen
GSV uit Geesteren. De gasten wonnen
met 2-3 waardoor de Kranenburgers zijn
uitgebekerd. Ratti was in de eerste helft
niet best op dreef. Al binnen tien
minuten scoorde Wim Nijenhuis in eigen

goal bij een felle aanval van GSV; TXTQ~D"D A A V TXT A "D /^T-ITTU /^TT TT Tü
doelman Huitink moest de bal uit het IIN Ol^rV/\/\JV l IN /\JX\^J~11 l L-J\^ l U U IV
net vissen: 0-1. Na een goed schot van de
GSV-linksbuiten leidden de bezoekers
met rust met een 0-2 voorsprong.
Na de thee pakte Ratti beter aan, maar
desondanks kon GSV uitlopen tot 0-3,
na een keihard schot van de middenveld-
speler, vanaf de rand van het strafschop-
gebied toen Frans Wolbrink bij Ratti
vakkundig werd "gevloerd" benutte hij
de toegestane strafschop uitstekend, wat
de stand op 1-3 bracht. Ratti wist nog
een strafschop in een doelpunt om te
zetten door A. Overbeek, doordat Rudy
Heuvelink eveneens onderuit werd ge-
haald. Eindstand: 2-3

BEKERVOETBAL VORDEN l - SP.
DOESBURG 11-1.
Dankzij uitstekend keeperswerk van
Wim Harms in het Vorden-doel heeft de
thuisclub één punt aan het bekerduel
tegen Sp. Doesburg overgehouden. Ver-
geleken met wat de geelzwarten de
laatste weken op de groene grasmat
hebben laten zien, bleek tegen Doesburg
dat er toch wat meer lijn in het spel van
Vorden in gekomen. Een ander positief
punt is dat de konditie bij Vorden goed
is, hetgeen van de gasten uit Doesburg
niet gezegd kon worden, die wat dit
betreft duidelijk de minderen waren.
Wel waren de aanvallen van de be-
zoekers gevaarlijker, doch Wim Harms
verrichtte enkele goede reddingen. Het
zal voor "vaste" doelman Gerard ten
Have een uiterst moeilijke opgave wor-
den zijn stekkie onder de lat weer in te
nemen. Vijf minuten na rust nam Does-
burg in deze wedstrijd de leiding toen
slordig wegwerken van Bertus Nijenhuis
resoluut werd afgestraft. Met een juweel
van een schot bracht André te Velthuis
de balans in evenwicht.

Programma 2 september
Keyenborg BA l - Vorden A2; Vorden
BI - Almen BI; Vorden B2 - Gaz.
Nieuwland BI; Vorden Cl - Sp. Brum-
men Cl; Sp. Brummen C2 - Vorden C2.

Programma 3 september
Vorden - Witkampers; Sp. Neede 2 -
Vorden 2; Vorden 3 - Sp. Brummen 4;
Vorden 4 - Noordijk 2; Ratti 3 - Vorden
5; Baakse Boys 4- Vorden 6; Vorden 7 -
SHE 5; Eerb. boys 7- Vorden 8.

'Jr?'
Programm^Bv. Ratti afd. zaterdag
IJsselboys 1ÊSv. Ratti 1; sp. Ambon 2 -
Sv. Ratti ^Sv. Ratti 3 - sp. Ambon 3;
A.Z.S.V. ASv. Ratti 4;

Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan
houdt het "Architectuur- en Bouwplan-
bureau van Geenhuizen-Janssen B.V."
te Hengelo (G). In september 1977
hebben 2 jonge architecten hun gedach-
ten gebundeld hetgeen geresulteerd
heeft in de oprichting van een bureau
waarin men zich enerzijds bezig houdt
met de architectuur en anderzijds met
de bouwplanning. De heren Van Geen-
huizen en Janssen hebben voor deze toch
wel opmerkelijke combinatie gekozen
om aan een behoefte op de bouwmarkt
(dus bij kopers) te kunnen voldoen. Het
architectuurbureau ontwikkelt nieuwe
bouwvormen, terwijl het bouwplanbu-
reau zich bezig houdt met de begeleiding
in de ontwikkelingsfase, de planning, de
organisatie en het toezicht op de uitvoe-
ring van de bouwwerken.

Een opdrachtgever heeft dan ook maar
met één bureau te doen, aangezien het
bouwplanbureau contacten legt en on-
derhoudt met de aannemer en onder-
aannemers. Dit in tegenstelling dus mét
vroeger, toen de architect zich enkel
bemoeide met de tekenin^^ en het
bestek, en de opdrachtgev^Pules zelf
maar moest regelen met de aannemers).

Het architectuur- en Bouwplanbureau
heeft een aantal standaardbungalows
ontwikkeld en as compleet "bouwpak-
ket" op de markt gebracht. Zijn er
evenwel onderdelen in een gekozen
pakket, niet naar de smaak van de
opdrachtgever, dan kunnen daarin in
overleg met het planburo wijzigingen
aangebracht worden. De heer Van
Geenhuizen weet dat de mensen graag
"hun" huis snel uit de grond omhoog
zien komen en heeft daarom gekozen
voor "spantenbouw". Dit idee is afgeleid
van de constructie van de vroegere
boerderijbouw. Door enige grote span-
ten aan te brengen begint de opdracht-
gever al snel het dak en dus "resultaat"
te zien. Dat hij volkomen achter zijn
eigen idee staat, bewijst hij doordat hij
voor zichzelf ook een "spantenwoning"
heeft laten bouwen aan de Heure in
Hengelo.

De bouw van nieuwe woningen en
bungalows is evenwel niet het enige
terrein, waarop dit bureau werkt. In hun
portefeuille zien we opdrachten op aller-
lei gebied, zoals renovatie van bestaande
woningen, werken in de horeca-sector,
winkelpanden en zelfs bouwwerken op

agrarisch gebied. Bovendien begeven zij
zich op het terrein van interieuradviezen
en helpen zij door het verstrekken van
adviezen bij aankoop van bestaande
woningen. De heer Janssen, die zich
vooral bemoeit met de planning, ver-
woordt een stelregel van zijn bureau.

"De mensen denken nogal eens dat als
zij als belangstellenden om inlichtingen
vragen en zij enkele schetsen laten
maken, zij ook onmiddelijk met geld op
tafel moeten komen. Bij ons op kantoor
is dit beslist niet het geval. Wij hebben
een bepaalde opbouw in de werkzaam-
heden en als de grens "no cure no pay"
overschreden zal worden, dan zal dit
duidelijk gemaakt worden aan de even-
tuele opdrachtgever. De heer Janssen
hoopt deze stelregel nog lang te kunnen
handhaven iu de toekomst.

Tijdens het "Open Huis", te houden op
donderdag 7 september, zijn diverse
modellen te zien en zal een dia-projectie
een overzich geven van mogelijkheden in
de architectuur. Van 18.00 tot 21.00 uur
is iedereen welkom in het bureau, de
Heurne 24 in Hengelo (G).

afd. jeugdl
Sv. Ratti Al/- De Hoven Al; Erica B2
Sv. Ratti , BI; Sv. Ratti Cl - KI.
Dochteren Cl.

afd. zondag
Warnsveldse Boys 6 - Sv. Ratti 2; Sv.
Ratti 3 - V.V. Vorden 5.

afd. dames
Sv. Ratti l - Lemerveld 1; Reunie l - Sv.
Ratti 2.

Oefen programma
s.v. Ratti l afd. zaterdag

S.V. Ratti l speelde een reeks goede
oefenwedstrijden. S.V. Ratti heeft een
verjongings kuur ondergaan zodat trai-
ner D. Reekers met een zeer goed elftal
aan de start van de competitie zal
beginnen. Na een lange rust periode
mocht s.v. Ratti weer voor het eerst aan
treden tegen Groen-Wit 5 voor een
vriendschappelijke wedstrijd. S.V. Ratti
speeld uitstekend en kon uitlopen tot
een 11-0 overwinning.
De tweede oefenwedstrijd werd gespeeld
tegen een hoger spelend Barchem l, de
club waar onze trainer vandaan komt,
en dat was voor trainer D. Reekers een
soort pretige wedstrijd. Barchem was
heer en meester en kon uitlopen tot een
3-0 voorsprong, maar toen ging s.v.
Ratti de aanval opzoeken en kon door
uitstekend samenspel, naast Barchem
komen 3-3. V.V. Barchem had de
langste adem en won verdiend met 4-3.
De derde wedstrijd werd gespeeld tegen
v.v. Steenderen 2 en dat was een van de
beste en mooiste wedstrijden de laatste
tijden. Van beide kanten werd er zeer
sportief gespeeld, daarom ook het aan-
kijken zeker waard. Na zo'n 20 min.
mocht Steenderen de leiding nemen
door een prachtig doelpunt van de
recht» binnen.
Maar even daarna was het W. Stokkink
die en prachtige pas afgaf aan H.
Sloetjes die enkele spelers omspeelde en
via de binnenkant van de paal, onhoud-
baar, inschhoot 1-1. In de tweede helft
een beter spelend s.v. Ratti mochten zij
door de links buiten J. Dijkman een
voorsprong nemen. En deze stonden ze
niet meer af. Aangezien het spelbeeld en
de vele kansen was de uitslag voor s.v.
Ratti aan de magere kant 2-1.
Gezien de gespeelde wedstrijden zal s.v.
Ratti zeker goede kansen hebben om zo

snel mogelijk terug te kererfan de 2e kl.
afd. zaterdag.

Veteranenvoetbaltoernooi
gewonnen door Vorden
De organisatoren van het veteranentoer-
nooi van de voetbalvereniging „Vor-
den" hebben het lang niet gemakkelijk
gehad. Zouden er aanvankelijk drie
ploegen uit Amsterdam meespelen, in
de loop van de week kreeg "Vorden"
bericht dat er twee teams uit de hoofd-
stad zouden meedoen.
Tot grote opluchting van de organisatie
arriveerde de bus uit Amsterdam zater-
dagmorgen, maar tot hun grote schrik
bleek dat de twee teams slechts over in
totaal dertien spelers beschikten.
Met kunst en vliegwerk werd een elftal
in elkaar "gespijkerd", zodat het toer-
nooi alsnog van start kon gaan. De or-
ganiserende vereniging nam met twee
teams deel die resp. speelden onder de
naam Vorden V en Vorden VIII. Het
vijfde elftal slaagde erin ongeslagen
winnaar te worden, de scheidsrechters-
vereniging uit Zutphen behaalde de
tweede prijs, terwijl Vorden 8 de derde
prijs in ontvangst mocht nemen. De
teams van Ratti en Sloterpark vielen
juist buiten de prijzen. Tijdens een bij-
zonder gezellige feestavond reikte
voorzitter Fred Scharrenberg zaterdag-
avond de prijzen uit in het clubgebouw.

Hengelsport
Leden van ,,De Snoekbaars" vingen 50
vissen
Aan de derde onderlinge wedstrijd van
de Vordense hengelaarsvereniging „De
Snoekbaars" namen 34 leden deel. Er
werden 50 visjes op het droge gebracht
met een totale lengte van 956 cm.
De uitslag was als volgt: l A. Groten-
huis 6 stuks-142 cm; 2 D. Wuestenenk 6
stuks-125 cm; 3 G. Eggink 6 stuks-101
cm; 4 J. W. Kolkman 4 stuks-78 cm.
Na drie wedstrijden wordt het klasse-
ment aangevoerd door J. W. Kolkman;
2 G. Eggink; 3 D. Weustenenk. Ook bij
de tweede jeugdwedstrijd werd goed ge-
vangen.
Hier luidde de uitslag: l Rob Golstein; 2
Rene Golstein; 3 Jeanet Sessink; 4 Jan
Groot Jebbink; 5 Koos Kolkman. De
eindstand in de Jeugdcompetitie, waar-
voor een wisselbeker beschikbaar is
gesteld, is l Rob Golstein; 2 Jeanet Ses-
sink; 3 Rene Golstein. De volgende
onderlinge wedstrijd voor senior leden
zal zijn op zondag 3 september. Vertrek
om 7.30 uur vanaf de sporthal.

•j|de 2e"' Damcompetitie in Vorden begonnen
De onderlinge damcompetitie van de
Vordense damclub DCV is begonnen
met de volgende wedstrijden: Wesselink-
Masselink 0-2; Hiddink-Lamers 0-2;
Rossel-Esselink 2-0; Wentink-Sloetjes
2-0; Graaskamp-Bruinsma 2-0; Krajen-
brink-Wansink 2-0; Ruesink-Nijenhuis
2-0.
Jeugdcompetitie: R. Bulten-R. Brum-

melman 0-2; D. Hoekman-W. Rietman
0-2; N. de Klerk-H. Vreeman 0-2; H.
Hoekman-G. Brummelman 1-1; R. Bul-
ten-E. Bruinsma 0-2; G. Brummelman-
E. Bruinsma 0-2; R. Bruinsma-E.
Brummelman 0-2; A. Plijter-G. Brum-
melman 0-2; W. Rietman-N, de Klerk
2-0; E. Brummelman-H. Vreeman 0-2;
N. de Klerk-D. Hoekman 2-0.

Vordense touwtrekjeugd suksesvol
Vorden A, Vorden B, Heure, Eibergen en Bekveld kampioen

In het laatste competitietoernooi van de Nederlandse Touwtrekkersbond, zondag
te Eerbeek gehouden, behaalde in de 720 kg A-klasse Heure met 130 punten het
kampioenschap; in de 640 kg A-klasse werd dit Eibergen met 104 punten. Dit
houdt in dat /y op zaterdag 9 en zondag 10 september in de Ierse plaats Dundalk
de Nederlandse Touwt rekkersbond gaan verlengen woordigen.

Met trompetgeschal van de ruiters van
de ponyclub Coldenhove werd 's mor-
gens om tien uur geopend, waarop een
viertal jeugdleden van E.H.T.C. de
vlaggen hesen. Voorzitter H. Vervelde
verwelkomde in het bijzonder de voorzit-
ter van de N.T.B., de heer G. Meule-
kamp met zijn vrouw, en stelde de
scheidsrechters aan het publiek voor. In
de morgenuren beten de ingedeelde
verenigingen in de 560 kg klass de spits
af, gevolgd door die van 720 kg. Er werd
zeer sportief gestreden, dit kon ook
worden gezegd van de jeugdgroepen die
daarop volgden.
Om half een kon worden overgegaan tot
het huldigen van de kampioen hetgeen
geschiedde nadat voorzitter H. Vervelde
allen had gecomplimenteerd. Namens
het hoofdbestuur werden de bekers uit-
gereikt door voorzitter G. Meulekamp.
In zijn toespraak benadrukte de heer
Meulekamp de sportieve strijd en vond
Heure een goede afgevaardigde naar
Ierland. Bij de bloemenhulde die daarop
volgde, speelde de muziekvereniging
D.E.S. uit Hall het Wilhelmus.
In het 2e gedeelte, de middaguren,
traden de ploegen van de 640 A-klasse in
het strijdperk waaruit als kampioen
kwam Eibergen met 104 punten. Ook nu
ontwikkelde zich een hevige maar spor-
tieve strijd waarvan het publiek bijzon-
der heeft genoten.
Toen de strijd ten einde was heeft
voorzitter H. Vervelde alle medewer-
ker(st)ers bedankt voor de medewerking
tot het welslagen van dit toernooi.
Voorzitter G. Meulekamp reikte daarop
de bekers uit aan de winnaars en wel in
de eerste plaats aan de kampioen van de
640 A-klasse, Eibergen.

Uitslagen

560 kg. A-klasse: Ie Bekveld 72 pnt. 2e
E.H.T.C. 51 pnt. 3e Vorden 48 pnt. 4e
Eibergen 43 pnt. 5e Erichem 17 pnt. 6e
Oosterwijk 4 pnt.
720 kg. A-klasse: Ie Heure 130 pnt. 2e
Twente 119 pnt. 3e Bekveld 104 pnt. 4e
Eibergen 104 pnt. 5e E.H.T.C. 87 pnt.
6e Noordijk 63 pnt. 7e Hof Boys 58 pnt.
8e Warken 32 pnt. 9e Oosterwijk 27 pnt.
10e Bison 2 pnt.
Jeugd A-klasse: Ie Vorden A 67 pnt. 2e
belveld 48 pnt. 3e E.H.T.C. 45 pnt. 4e
Bison 36 pnt. 5e Bathmen 8 pnt. 6e
E.H.T.C b 4 pnt.
Jeugd B-klasse: Ie Vorden 73 pnt. 2e
Twente 47 pnt. 3e Noordijk 45 pnt. 4c
Amstelveen 32 pnt. 5e Bussloo 22 pnt.
6e Oosterwijk 13 pnt. en als 7e Warken
met l pnt.
Jeugd C-klasse: Ie Erichem 76 pnt. 2e
Bekveld 55 pnt. 3e Vorden 39 pnt. 4e
DES 31 pnt. 5e Eibergen 30 pnt. 6e
E.H.T.C. 20 pnt. 7e Eibergen 8 pnt.
640 kg. A-klasse: Ie Eibergen 104 pnt.
2e Bekveld 83 pnt. 3e Bison 58 pnt. 4e
DES 45 pnt. 5e Octopus 44 pnt. 6e
Heure 41 pnt. 7e Bathmen 38 pnt. 8e
Vorden 35 pnt.
649 kg. B-klasse: Ie Sportzicht 74 pnt.
2e Bussloo 60 pnt. 3e E.H.T.C. 36 pnt.
4e Noordijk 28 pnt. 5e Okia 25 pnt. 6e
Bison 17 pnt.
640 kg. C i-klasse: Ie Bekveld 34 pnt. 2e
Erichem 29 pnt. 3e Heure 23 pnt. 4e
Bussloo 6 pnt. 5e DES 3 pnt.
640 kg. C ii-klasse: Ie Eibergen 38 pnt.
2e Amstelveen 25 pnt. 3e E.H.T.C. 23
pnt. 4e Erichem 21 pnt. 5e Bathmen 11
pnt.



Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeltje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten .

t flut
bodega

* I_É_m
Airconditioned , Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

a.s. maandag, dinsdag en woensdag
wegens vakantie GESLOTEN
SPECIALE AANBIEDING

Donderdag - vrijdag - zaterdag

Jonge Florijn 11,80
Citroen Brandewijn FLORIJN 8,45
Gildester Vieux .11,75
Sherry Medium Dry
Liter van het vat. Van 6,95 voor ... 6,45

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
.214. ._ . .. _
Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijsis ƒ 52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

Christelijke Gemengde Zangver.

EXCELSIOR ff

tt

Op woensdag 6 september
1978 hervatten wij de
repetities.

Aanvang 20.00uur in het Dorpscentrum.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het Bestuur

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de een/olie
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

ozon
HELM/Nk

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slangkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
tel. 05750-20743.

blijf fit...
blijf fietsen!

Weekend tapijtaanbieding
100% wollen merktapijt * nn
400 cm. breed. Per meter vanaf l wOf'

109,
59,

IMylontapijt
Zware woonkamerkwaliteit 400 cm. breed. Per meter vanaf

Slaapkamertapijt
400 cm. breed. Per meter vanaf .

Al ons merktapijt is met 5 jaar slijtgarantie en
wordt gratis en vakkundig gelegd.

BARINK, Nieuwstad 26

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
Iefoon2219.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Te koop: Mercedes 200D.
Bj. 1974. 92.000 km. Kleur
blauw. Renault 4 bj. nov.
1975. Kleur groen.
Beide auto's verkeren in goe-
de staat. Inruil mogelijk. Tel.
05755-1367.
Prinsenmaatweg 12, Steende-
ren.

Te koop gevraagd:
Eenvoudige Super 8 filmpro-
jector (met of zonder scherm)
Sarinkkamp 23, Hengelo (G.)

- UIT VOORRAAD TE LEVEREN
- BETAALBARE PRIJZEN
- ZIE ONZE TAPIJTSHOWROOM

Uw tapijt-zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wist u ook
dat u kunt
adverteren
in de
edities
Ruurlo
of Hengelo
voor
half geld?

ITART-DAG
JH er v. kerk-Vorden
^.s. zondag 3 september in het

Dorpscentrum
U bent er zeer welkom
vanaf half tien.

Sluitings-dienst in de kerk: 14.45 uur

All* soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollaktie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.'
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Kom
keukens

kijken
Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 • tel. 05735-2000*

Extra voordelige
aanbiedingen
James Greeve 2 kilo 189

Zware Sla 2 kroppen / 9

Worteltjes geschrapt. 500 gram ... . 45

Komkommers per stuk 69

Bos Gladiolen 2,95

Het adres voor een
fijn bruidsboeket

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

l'AKWEimOOl).-
Generaties lang heeft witbrood de Top-Tien van de bak-
ker aangevoerd. De laatste drie, vier jaar komt daar sterk
verandering in. Bruinbrood wint op alle fronten. Geen
wonder: als de dokter het aanprijst en uw Echte Bakker
het zo heerlijk, geurig, knappend en flintervers bakt...!

ASSELT

vrije tijd?
dan't
pak

Makkelijke kleren aan
En juist daarin hebben wij
volop keuze. Goedzittende
broeken, gemakkelijke
truien en zorgeloze shirts.
Alleen de prijskaartjes
zijn wat krap.
Begrijpt U

IcHtiel en mode
/chookterman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden



Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening

„De Graafschap-Zuid"
verhuist
m.i.v. 1 september a.s. van
de consistorie der Geref. kerk
naar het Dorpscentrum,
Kamer 26,
Raadhuisstraat, tel. 05752-2129

Spreekuren:
Maatschappelijk Werk dinsdag 18 -19 uur, donder-
dag 9- 10 uur;
Gezinsverzorging maandag, woensdag en vrijdag
8.30-9.30 uur;
Bejaardenverzorging maandag, dinsdag en vrijdag
8.30 - 9.30 uur.

Kantoor te Hengelo (G.) dagelijks geopend van 8.30
tot 16.30 uur. Tel. 05753-2345.

Op de
nieuwe

kollektievan

SHOES
De vakman kan het weten.
Eve + Adam Shoes zijn natuurlijk beter.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBIIMK
TE KOOP:
Peugeot 304 GL 1977
Peugeot 304 GL Break 1976
Peugeot 104 1976
Datsun Cherry 1976
Capri II GL 1977
Renault 4L 1976
Toyota Celica ST Coupé 1977
Taunus 1600 GL 1976

Rondweg 2, Vorden. Tel. 05752-1794

G. H. Sterringa, arts
MET VAKANTIE van
1 t/m 22 september

Voor patiënten waarvan de achternaam begint met
letter A t/m K neemt waar Dr. H. H. P. Vaneker, Zut-
phenseweg 58, telefoon 2432.
Voor patiënten waarvan de achternaam begint met
letter L t/m Z neemt waar Dr. E. J. van Tongeren,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

Instrukteur:
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

Scouting Vorden Hengelo
2 september begint

de padvinderij
weer.

Verkenners 14.00 uur
Welpen 14.30 uur

Troephuis aan de Hilverinkweg

Welkoop biedt
ruime keus...

kijk maar!UCTOPl

UW KEUZEWINKEL WAAR ELKE HOBBYIST EN TUINENTHOUSIAST
WINST BEHAALT

MAKITA ELEKTRISCHE
BOORMACHINE

Vermogen 230 Watt, voldoende om bij 2100 toeren"
per minuut 10 mm in staal en 15 mm in
hout te boren. Een veilige, dubbel
geïsoleerde machine, met 2 meter snoer.
Normale prijs j-96> Knalprijs

Pluggen
Fischer box met een
assortiment van
300 pluggen.
In de maten 5, 6en 8mm
elk 100 stuks.
Normale prijs t-29'75
Welkoop
aktieprijs

Schroeven
Kunststof assortiments-
doos houtschroeven;
6 maten, elk 20 stuks
Normale prijsi^rTS
Welkoop 9 OS
aktieprijs 3«

Doppendoos
18 chroom-vanadium
doppen 10 tot 32 mm en
6 hulpstukken (o.a.
verstelbare ratelsleutel
en omslag) in fraaie,
bruine metalen doos.
Normale prijs L-H15.50
Welkoop
aktieprijs

Schroefsleutels
Schroefsleutels in
blijvend mooie,
verchroomde uitvoering
met gepolijste bekken.
Courante maten 8" en
10" (20 en 25 cm).
Normaal U-fWen
L^f-e^
Welkoop aktieprijzen

Koopjes voor de
tuinenthousiast
Tuinhandschoenen
Grijze, splitlederen
tumhandschoenen met
linnen rugzijde en
gestreepte kap
Normale prijs J-S'TS
Welkoop g^mmi
aktieprijs ^Mf9

Snoeischaar
Zeer solide, dubbel-
snijdende snoeischaar.
Handvatten met rood
plastic overtrokken.
Normale prijs J-*-W
weikoop ar «mg
aktieprijs j^*

Guldens voordeel
voor de hobbyist
Borenset Bestaande uit
3 houtboren, 3 steen-
boren. 3 metaalboren in
de maten 5, 6 en 8 mm.
Normale prij
Welkoop
aktieprijs

Heggeschaar
Freunde heggeschaar,
bladlengte 28 cm.
Getand bovenblad,
met takafsnijder
Normale prijs .1-257-
Welkoop fc

I

Welkoop ktecënhoeh
Amerikaans model klauwhamer met blank ge-
slepen kop, baanbreedte 27 mm f 13.45. Zwaar
uitgevoerde nijptang, lengte 210 mm f 10.15.
Complete Weller soldeerset, vermogen
100 Watt f 51.80 . Ideal gereedschapshaken
van - met rubber bekleed - gebogen draad
f 4.65. Rood geplastificeerd gereedschapsrek
met 6 dubbele ophanghaken f 9.90. Graskant-
steker met conische dut en steel f 4.90. l

weikoop
voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

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

Servicestation - Autteiobielbedrijf

E. W. BECf
Zutphenseweg 30, Vorden. Tel. 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K.-L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren
Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Landi Den Hartog
L.P.G. inbouwstation

Boek snel!
Speciale aanbiedingen van de persoonlijke bank

Uit het Arke-programma: Uit het Winterzon programma
van

Holland International:

deze winter met
eigen auto naar Met het vliegtuig

naar Gran Canaria,
Las Palmas:Fügen in Tirol
2 kamer appartement

Vanaf .. f 575,- p.p. per week
Vanaf .. f 125,- p.p. per week
Verzorging halfpension

De najaarskollektie
stroomt binnen

bij de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VOBDEN TEL 05752-1971

pa mes, wilt u bij blijven ?A

Loopt u dan
regelmatig even binnen

Dat kost niets

Dit is maar een greep uit de vele mogelijkheden die de Rabobank
te bieden heeft. Door tijdig boeken (zeker voor het hoogseizoen!)

voorkomt u teleurstelling. Nu heeft u nog alle keus.

Rabobank
geld en goede raad

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

All round metselaar
en

leerling metselaar
AANNEMERSBEDRIJF

H. J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22, Vorden. Tel. 05752-6631

Wij zijn dit seizoen

groots
gesorteerd

in kinderkleding

GEWATTEERDE JACKETS
PARKA'S EN JOPPERS nog steeds mode
MODIEUZE BLOUSSONS in cord - flanel - borg en
echt bont.
LEUKE VLOTTE OVERGOOIERS EN JURKJES
DIVERSE MODELLEN ROKJES
ENORME SORTERING: BROEKEN - T-SHIRTS EN
TRUITJES

^RUURLO
Vrijdags koopavond - woensdagsmiddags open!!


