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GROTE DEELNAME AAN
VOLKSFEEST LINDE

Het traditionele volksfeest te Linde dat op vrijdag en zater-
dag jl. door de buurtbewoners werd gevierd, is ondanks het
minder gunstige weer zeker geslaagd te noemen. De belang-
stelling voor de volks- en kinderspelen was ook groot. De
Lindese molen draaide dankzij de heer Koch beide dagen
volop en was gepavoiseerd met rood-wit-blauwe vlaggetjes
het was het 107e volksfeest van de Lindenaren.

TONEELAVOND
Hoewel het vrijdagavond, bij de start van het feestprogram-
ma, bijzonder slecht weer was, viel de belangstelling voor
de toneelavond in de grote feesttent beslist niet tegen. Wel
hadden de bezoekers meer verwacht van het blijspel in drie
bedrijven: Gasten in eigen Huis, dat door de Ruurlose To-
neelvereniging Tot Nut en Genoegen werd opgevoerd. Waar-
schijnlijk was de storm en de op het wapperende tentdoek
neerkletterende regen - waardoor soms hele gedeelten niet
konden worden verstaan - debet aan het matige spel.

NIEUWE SCHUTTERSKONING
Op de grote feestweide van de heer Havekes, dichtbij de
historische Kapellebult en de oude molen waar ook voor
107 jaar geleden het Lindese feest werd gehouden, vierden
de bewoners weer in goede onderlinge harmonie en saam-
horigheid dit traditionele festijn. Met het vogelschieten
werd in de morgenuren begonnen. Het weer was gelukkig
wat opgeklaard en dit stimuleerde de deelname. Nadat de
schutterskoning van 1972, G. Nijenhuis, het eerste schot
had gelost, beproefden talrijke buurtbewoners en oud-Lin-
denaren hun egluk op de vogel. Het beest zat behoorlijk
vast op zijn „nest", want eerst na drie ronden lukte het Jan
Pardijs om de vogel het genadeschot te geven. De nieuwe
schutterskoning werd ook in 1971 koning van het Lindese
feest. De verdere uitslagen van het vogelschieten waren: 2.
E. Wasseveld (kop); 3. B. Stijntjes (recthervleugel); 4. T.
Bosch (linkervleugel); 5. B. Wentink (staart).
Inmiddels werden ook het schijfschieten, geluksbaan en ke-
gelbaan gehouden, waarvoor de belangstelling niet minder
was. Uitslagen schijfschieten 1. G. Nijenhuis; 2. T. Bosch;
3. J. H. Lenselink; 4. J. Besselink.

OPENING DOOR BURG. VAN ARKEL
Nadat 's middags voorzitter G. Ruiterkamp het feest had
geopend met een welkomstwoord tot ere-voorzitter burge-
meester Van Arkel en zijn echtgenote en de vele belangstel-
lenden, hield de burgemeester een korte toespraak. Hij wees
hierbij op de grote gemeenschapszin van de Lindese bevol-
king en op het feit dat hij voor het laatste jaar als ambts-
drager het feest meemaakte. In 1974 gaat de heer Van Ar-
kel wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
zijn funktie neerleggen. Niettemin hoopte hij het feest nog
vele jaren mee te kunnen vieren. Met waardering sprak hij
over de totstandkoming van de Lindese molen, die dankzij

de heer Koch op geregelde tijden - ook met de Achtkaste-
lentochten - in werking wordt gesteld. Voorts deelde hij mee
dat verschillende zandwegen zullen worden verbeterd.
De oude schutterskoning, G. Nijenhuis, werd hierna ont-
troond en werd de nieuwe koning J. Pardijs gehuldigd en
door de kommissie met de versierselen omhangen. Mevr.
Pardijs-Langeler werd tot koningin gekroond. Ter ere van
het nieuwe koningspaar zwaaide F. Lichtenberg het aloude
vaadel waarna Sursum Corda - dat met inbegrip van de
drumband en majorettes - in volle sterkte aanwezig was,
twee koupletten van het Wilhelmus speelde.
De animo voor de spelen was groot, gelukkig was het weer
nu beter. Zowel in de feestweide als in de tent werden de
verschillende spelen gehouden. De speciale kinderkommissie
wist de jeugd met allerhande spelletjes bezig te houden. Ve-
len kregen een prijsje, terwijl elk kind een snoeppakket in
ontvangst kon nemen, benevens gratis ritkaarten voor de
draaimolen. Veel animo was er ook voor het nieuwe spel
speerwerpen op een draaiende schijf.

VOLKSSPELEN
Burgemeester Van Arkel reikte om vijf uur de prijzen uit
met speciale gelukwensen tot de nieuwe koning en zijn echt-
genote. De uitslagen waren als volgt:
Dogcarrijden dames: 1. mevr. Lenselink-Toonk; 2. mevr.
Vliem-Reusink; 3. mevr. Bloemendaal-Nijland; 4. mevr.
Eggink-Lettink; 5. mevr. Toonk-Woerts; 6. mevr. Fokkink-
Wensink.
RLngwerpen dames: 1. mevr. Vliem-Kreunen; 2. mej. Klein
Haneveld; 3. mej. Nijland; 4. mevr. Vliem-Wensink; 5. mej.
Klein Haneveld; 6. mevr. Lettink-Valkeman; 7. mej. Bran-
denbarg.
Kegelbaan dames en heren: 1. W. Lettink 2. G. Ruiterkamp;
3. H. Havekes; 4. G. Bouwmeester; 5. J. Pardijs; 6. J. Rui-
terkamp; 7. J. Willink; 8. J. Roeterdink; 9. B. Besselink;
10. J. Knoef.

Korfballen dames en heren: 1. H. Klein Winkel; 2. J. Bloe-
mendaal; 3. J. Berenpas; 4. mevr. Berenpas-te Waarlo; 5. B.
Wentink; 6. mej. M. Roeterdink; 7^k Berenpas; 8. J. W.
Weenk. W
Schijfschieten 's middags: 1. W. Lebbink; 2. B. Voskamp; 3.
H. Meyerink; 4. J. Besselink; 5. J. Lenselink; 6. H. Meye-
IrJnk; 7. G. Nijenhuis.
Ballerospel: 1. mevr. Mombarg-Vriezekolk; 2. mej. G. Bloe-
mendaal; 3. mevr. Vliem-Rensink; 4^feevr. Pardijs-Weuste-
nenk; 5. mevr. Mombarg-Vriezekoll^^. H. Walgemoed; 7.
A. Norde; 8. mevr. Vliem-Reusink.
Doeltrappen voor dames: 1. mevr. Nijenhuis-Stegeman; 2.
mevr. Vliem-Klein Kranenbarg; 3. mevr. Berenpas-Lijftogt;
4. idem; 5. mevr. Zweverink<}osselink; 6. mevr. Bouw-
mees ter-Harmsen.
Geluksbaan: 1. J. Roeterdink; 2. H. Klein Winkel; 3. H.
Nijenhuis; 4. J. Bloemendaal; 5. J. Roeterdink; 6. G. D.

Nijenhuis; 7. B. Besselink; 8. H. Vrogten.
Nadat Fons Lichtenberg hierna het vaandel had gezwaaid
werd door allen het Wilhelmus gezongen. Ook 's avonds was
het druk en gezellig in Linde, waar met muzikale medewer-
king van Lost Fellow tot in de kleine uurtjes werd gedanst.

Nieuwe kursus EHBO
Ook dit jaar is de EHBO afdeling Vorden voornemens be-
gin oktober een nieuwe kursus te starten. Tot heden blijkt
de belangstelling hiervoor gering, misschien is door het
fraaie weer weinig of geen aandacht geschonken aan de ken-
nisgeving hiervoor.
Gehoopt werd dat evenals voorgaande jaren een goede inte-
resse zou zijn en wel speciaal van de zijde van de vele
sportverenigingen die Vorden telt om tot een eigen EHBO-
verzorging te komen voor hun eigen vereniging. Nog te
vaak moet er een extra beroep worden gedaan op de vaste
kern van de EHBO, die daardoor veel vrije tijd moet opoffe-
ren.

Het steeds toenemende aantal verkeersongevallen zal stellig
velen doen inzien dat kennis van het verlenen van eerste
hulp aan de medemens als een onmisbare faktor in onze
samenleving meer dan gewenst is.
De kursus heeft ook dit jaar een duur van 12 weken, waar-
na men kan deelnemen aan het EHBO diploma-examen en
is gepland op de maandagavonden. Voor het geven van na-
dere inlichtingen zijn de sekretaresse mevr. Te Slaa-v. d.
Kooi en de andere bestuursleden gaarne bereid.

Inbrekers aktief
De ,,heren" van het inbrekersgilde zijn de laatste dagen in
Vorden erg aktief. Nadat in de nacht van donderdag op
vrijdag in de nieuwe VFVO-su permark t van de heer Jansen
aan de Zutphenseweg door inbraak een bedrag van ƒ 2500,-
was ontvreemd, was Kranenburg het werkterrein van de in-
brekers. In de nacht van zaterdag op zondag verschaften de
dader(s) zich toegang tot de zaal en het café van de heer
P. B. H. Schoenaker. Via de zaaldeur aan de voorzijde zijn
zij binnengekomen. In het café werd alles overhoop gehaald.
De gokautomaat werd geheel gesloopt en het hierin zittende
bedrag meegenomen. Voorts werden 200 pakjes sigaretten,
50 pakjes shag, een stereo radio enJ^ndrecorder ontvreemd.
Uit de zaal werd vanachter het ^P"et een geldkistje met
plm. ƒ 50,— wegehaald. De politie heeft de zaak in onder-
zoek.

Geen voorransM^erleend
Op de kruising Stationsstraat-Molenweg-Wilhelminalaan
kwamen zaterdagmiddag twee personenauto's in botsing. De
heer B. uit Zeist reed vanuit de Dorpsstraat de Stations-
straat in maar verleende geen voorrang aan de uit de Wil-
helminalaan van rechts komende heer W. uit Vorden. Na
een hevige botsing bleek de schade aanzienlijk te zijn. Per-
soonlijke ongelukken deden zich niet voor.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 onr.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

1. Vorige week zijn wij begonnen met een uiteenzet-
ting van sociale verzekeringswetten, waarvan de
uitvoering niet bij de gemeente ligt.
Wij gaan deze keer nader in op de Kinderbijslag-
wetten.

2. Bovendien komen weer enkele aanvragen om een
hinderwetvergunning ter sprake.

Ad 1. DE KINDERBIJSLAGWETTEN

De kinderbijslagverzekeringen zijn geregeld in een
drietal wetten, t.w.:
— Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
— Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (KWL)
- Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen

(KKZ).

Algemene Kinderbijslagwet

Deze wet heeft ten doel aan alle ingezetenen, onder
de daarvoor gestelde voorwaarden, kindrbijslag te
verstrekken van het drde kind af.
Verzekerd zijn o.a. zij, die ingezetene zijn en de leef-
tijd van 15 jaar hebben bereikt.
Te rekenen van het derde kind heeft de verzekerde
recht op kinderbijslag, voor zijn eigen kinderen als-
mede voor zijn stief- en pleegkinderen. De kinderbij-
slag wordt driemaandelijks op aanvraag door de Raad

van Arbeid uitbetaald. De formulieren daarvoor zijn
bij de postkantoren verkrijgbaar.
De premie voor de AKW wordt door de belasting-
dienst ingevorderd. Niet loontrekkenden ontvangen
daarvoor een aanslag. Voor de loontrekkenden wordt
de premie zowel voor de AKW als de KWL volledig
door de werkgever opgebracht. Voor degenen, die de
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt is geen premie
voor de AKW verschuldigd.
De AKW wordt evenals de Kinderbijslagwet voor
loontrekkenden en de Kinderbijslagwet voor kleine
zelfstandigen uitgevoerd door de Raden van Arbeid.

Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (KWL)

De wet heeft ten doet aan de loontrekkenden en
daarmee gelijkgestelden onder bepaalde voorwaarden
kinderbijslag te verstrekken voor het eerste en het
tweede kind, stief- en/of pleegkinderen.
Onder de KWL vallen over het algemeen alle werk-
nemers op wie de Ziektewet van toepassing is, bo-
vendien o.a. personen die een uitkering ontvangen
krachtens de Ziektewet, de WAO, de werkloosheids-
wet of de Wet Werkloosheidsvoorziening.
Degene die bij een overheidslichaam werkzaam zijn,
alsmede bij een onderwijsinstelling, zijn uitgezonderd
van de KWL. Voor hen is een bijzondere kinderbij-
slagvoorziening getroffen, welke bij uitsluiting geldt
(de zgn. Kindertoelageregeling Overheidspersoneel:
KTO).
Voorts valt niet onder de KWL het huispersoneel,
dat in dienst is van een natuurlijk persoon en dat uit-
sluitend of in hoofdzaak werkzaam is in de huishou-
ding van die persoon.
Voor het recht op kinderbijslag over een kalender-
kwartaal is beslissend het aantal kinderen op de eers-
te dag van dat kwartaal.
Voor het verkrijgen van de KWL mogen wij verwijzen
naar hetgeen is geschreven bij de behandeling van de
AKW.

Kinderbijslag voor kleine zelfstandigen (KKZ)

Deze wet heeft ten doel aan kleine zelfstandigen uit-
kering van kinderbijslag te verstrekken voor het eers-
te en/of het tweede kind.
Onder deze wet valt de zelfstandige, die hier te lande
zijn woonplaats heeft en anders dan in dienstbetrek-
king een bedrijf of een beroep uitoefent, uitgezon-
derd degene, die en voor zover hij:
a. valt onder de KWL;
b. valt onder de bijzondere kinderbijslagvoorziening

voor personen in dienst van de overheid of in-

stellingen van onderwijs (KTO-regeling);
c. dit bedrijf of beroep slechts als een bijkomstige

bron van inkomsten heeft.
Voor de KKZ is de kleine zelfstandige geen premie
verschuldigd; de kinderbijslagen komen ten laste van
het rijk.
In grote lijnen hebben wij hierboven dus de kinder-
bijslagwetten uiteengezet. Tot slot zetten wij alles nog
eens op een rijtje met de vandaag aan de dag gelden-
de bedragen.

Van het derde kind af wordt aan iedereen kinderbij-
slag uitgekeerd op grond van de Algemene Kinder-
bijslagwet. Loontrekkenden ontvangen ingevolge de
Kinderbijslag Loontrekkenden bovendien kinderbij-
slag voor de Ie twee kinderen (N.B. dit geldt ook voor
gepensioneeerden). Maar . . . zelfstandigen ontvangen
slechts bijslag voor de eerste twee kinderen als hun
inkomen minder dan ƒ 10.050,— per jaar is, ligt dit
inkomen tussen ƒ 10.050,— en ƒ 10.650,— dan krij-
gen zij bijslag voor het tweede kind. De kinderbijsla-
gen bedragen sinds l juli 1973:
voor het eerste kind ƒ 164,58 per kwartaal
voor het 2e en 3e kind ƒ 205,92 per kwartaal
voor het 4e en 5e kind ƒ 274,56 per kwartaal
voor het 6e en 7e kind ƒ 303,42 per kwartaal
voor het 8e en volgende kind ƒ 336,18 per kwartaal

Ad 2. AANVRAGEN HINDERWET-
VERGUNNING

De volgende personen hebben bij Burgemeester en
Wethouders een aanvraag om hinderwetvergunning
ingediend:
1. de heer B. Verkerk, Overweg 17, voor het oprich-

ten van een veehouderij, met mestopslag, alsmede
de opslag van propaangas en huisbrandolie.

2. de heer D. A. Lenselink, Zomervreugdweg 9, voor
het oprichten van een veehouderij met mestopslag,
alsmede de opslag van propaangas en dieselolie.

3. de heer G. J. Visschers, Galgengoorweg 6, voor
het oprichten van een veehouderij met mestopslag,
alsmede de opslag van propaangas en dieselolie.

4. de heer G. J. ten Bokkel, Beunkstege l, voor het
oprichten van een veehouderij met mestopslag als-
mede een HBO I en dieselolie-installatie.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot ui-
terlijk 4 oktober 1973. Voorts heeft ieder de gelegen-
heid in persoon of bij gemachtigde mondeling be-
zwaren in te brengen in een openbare zitting ten ge-
meentehuize op dinsdag 9 oktober welke om 10.00
uur aanvangt.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. Veenendaal (H. Avondmaal kleine bekers)
10.00 uur ds. J. Veenendaal (Heilig Avondmaal)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsl»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

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

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

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

BURGERLIJKE..
STAND

GEBOREN: Peter Jan Willem, zoon van P. Gombert en
C. Vlaming.
ONDERTROUWD: G. J. Visschers en W. Burkink.
GEHUWD: G. J. Boom en W. M. Zents.
OVERLEDEN: Geen.

SOLAf
Z I L V E R W I T EDELSTAAL

KOERSELMAN CASSETTES



voorkeur
pantys

PER STUK

plastic zak
radion

5*4? 4*98

4.45

••••••••••••••••••••Ha.h.o.
speculaas

GROOT PAK

Grote

HOTEL-
CAKE

nu slechts

Enkhuizer

MERG

PIJPJES
d/v. smaken voor

Van de juweelbakker
SLAGROOMSNIT voor

Diverse soorten
SM AR IUS KOEKJES voor

Pak a 8 stuks
ZAN DG E BAK J ES van 115 voor ...

Van Doorn
ROOM BOTER BIESJES per pak ...

Groot pak
BRABANT WAFELS van 159 voor

Pak a 10 stuks
MILKY WAY van 200 voor .

KG goudmerk koffie
250 gram f 2,22

Hierbij

1 kg suiker

f 0,89
(Maximaal 4 per klant)

Enkhuizer MAXI ROL abrikoos
van 155 voor ,

Profiteer hiervan
BRINTA normaal 99 nu

De Betuwe Gouden Confiture JAM
van 190 voor

Dubbele fles ROOSVICEE
van 349 voor ,

California KIP- of VERMICELLISOEP
2 pakjes ,

Unox extra gevulde
TOMATENSOEP literblik

vlees en vleeswaren uit onze super-slagerij

Gelderse schijven 3 stuks.
Roomsnitzels 3 stuks . .

\ . 178
. . 238

Paprikasnitzels 3 stuks . . . 238
Hachevlees 300 gram . . . . 238
500 gr. SChenkel geen 378 maar DU slechts 298

Runderlappen iets doorr. 500 gram 398
Heerlijk malse riblappen 500 gram 548
Wiener snitzel per 100 gram . . 140
Hamlappen 500 gram . . . . 528

150 gram TONGENWORST 99

150 gram PALINGWORST 99

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

200 gram GEKOOKTE GELDERSE aan stuk 99

150 gram BOERiNMETWORST 119

groente en f ruit

Groente en v/eesrek/ame
geldig t.m. zaterdag

Holl. tottoten
exp. kwaliteit, l kilo

Groene paprika's
4 stuks

Harde uien
2 kilo

Klei aardappelen
5 kilo

Stoofperen
roodstovers, l ]/2 kilo

Bananen
heel kilo

Notaris
hand en moesappel, 2 kilo

Conference
fijne handpeer, l kUo .....

Sunkist
fijne handsinaasapp., p.net

Worteltjes
(geschrapt) 500 gram —

SLIJTERIJ
Originele Franse Cognac
Drie Sterren

Duchanel, per fles

Echte Friese Beerenburger

In mooie stenen kruik
liter

Alleen in de slijterij:

Doos a 12 Eurof lessen
Classe Royal bier

1175

595

Grote zak bloemen-
aarde van 150 voor ...

Grote flakon Andy
van 329 voor

Twentse Hoen
Advokaat per fles ...

Yicona wijn met
cognac nu

Hero vruchten-
limonade literfles .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met grote vreugde en dank-
baarheid aan God, geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon
Johan-Frederik (Freddy)

G. H. Letink
E. H. Letink-Kelder

Vorden, 23 september 1973
Reeoordweg 2
Tijdelijk adres:
Ziekenhuis Lochem zaal 29

God verrijkte ons huwelijk
met de geboorte van
een zoon
Christiaan Martinus
(CHRISTIAAN)

Wim en
Hanny Wichers

Vorden, 22 sept. 1973
Het Kerspel 40
Het tijdelijk adres is het
ziekenhuis aan de
Zwiepseweg, Lochem

Unicef-wenskaarten en
Unicef-werkagenda's
te bestellen bij:
Mevr. C. J. van Eijk
Het Jebbink 38 - Tel. 2096

Te koop bij inschrijving
6 ha stoppelknollen geschikt
om direkt te plukken. Ook
in gedeelten. En 1.80 ha
bietenkoppen. Briefjes in-
leveren voor a.s. zaterdag
20.00 uur. J. H. Koning
Kostedeweg 7 Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Te koop eetaardappelen
M. A. Helmink
Eldersmaat 3; nieuw adres:
Rondweg 4, Vorden

Gevraagd voor 2 of meer
halve dagen per week
een flinke
huishoudelijke hulp
Mevrouw Slingenberg
'De Boskamp'
Gazoorweg - Tel. 1815

Woninggids
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W.J.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Denkt u
aan de nieuwe

EHBO-kursus?

Mus/c cassettes
SPEELDUUR
60 minuten ... f 2,75
90 minuten ... f 3,95

Rekorder
banden
Spoel 15 cm ... f 8,50
Spoel 18 cm f 10,25
Alles met volledige
garantie!

VOOR BEELD
EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Sigaren magazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

Op vrijdag 5 oktober 1973 hoopt

MOEDER ZVVEVERINK-GROOT BLEUMINK

haar 80ste verjaardag te vieren.

Vorden, september 1973
Joostinkweg 8

Gelegenheid haar te feliciteren van 19.00 tot
21.00 uur in 't Wapen van Vorden

Vorden: Te koop:
een goed onderhouden

half vrijstaande
woning

met berging en c.v., diepe achtertuin
ca 17 m, gelegen op het zuiden
Plaatsing garage mogelijk

Ind. begane grond: hall, werkkast, toilet, keuken,
woonkamer 7.20x3.50 m
Verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad
en vlizotrap naar zolder

Te aanvaarden begin 1974, vraagprijs f 79.500

MAKELAARSKANTOOR

F. JANSEN
Dr Hubernoodtstraat 7-9, Doetinchem
Tel. 08340-32341

bezige benen,
hou ze mooi

met Supp-hose
Ze zijn het waard!

Kom dus vandaag nog Supp-hose
nylons of panties bij ons

kiezen en u kunt uw beenklachten
vergeten!

Supp-hose*
Supp-hose verkrijgbaar bJJ:

H.LUTH
Nieuwstad — Vorden

HENGE LO (GL D)

30 september

DE MUSKETIERS

Stars vol gezelligheid

Brood goedkoper!
Eet nu een boterham extra
Hoofdzaak blflft kwaliteit en smaak

Daarom brood van de warme bakker!

KOM ES AN

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Vrijdag a.s. is er voor de junioren van

v.v. Vorden
EEN LOOP/

SPEURTOCHT

De start is bij het klubgebouw om 7 uur
Doe allen mee en kom op tijd!

Griepvaccinatie
De plaatselijke huisartsen geven weer gelegenheid
tot inenting tegen griep op:

En op

maandagavond 8 oktober
van 19.00 uur tot 20.00 uur

maandagavond 15 oktober
van 19.00 uur tot 20.00 uur

Kosten f 15,- per persoon

Ziekenfondsleden met chronische, hart- of long-
ziekten, alsmede suikerziekte patiënten kunnen
op vertoon van hun ziekenfondskaart gratis
gevaccineerd worden. Plaats van vaccinatie:

E. J. van Tongeren, Christinalaan 18
G. H. Sterringa, Zutphenseweg 43

AANBIEDING

Snoeischaar

Solide schaar, met rood plastik over-
trokken handvaten en blanke messen
voorzien van knipsluiting

Van f 7,55 voor

f5,40
GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

tas tapijt
(reeg een
keurstempel

U weet hei: twee kunnen^^^F méér dan
één. Wat zou dan Mooier Wonen niet
kunnen, samen met nog 150 andere
erkende woninginrichters.Hier is het bewijs:
met trots geven wij voortaan ons tapijt een
eigen signatuur de GvanGezamenlijk.Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt

NAPELS
Een tapijt voor pure romantici.
GitaarmuzIekT warme zon en
prachtige kleuren. Dit tapijt heeft het
allemaal in zich. Gemaakt van ENKA-
nylon met dubbele jute-rug.
Kamerbreed 400 cm. Per str. meter

135,-
VESOUL
Voor de thuisblijvers, die van een
huiselijk tapijt houden. Een tapijt
waar alles op staat, modern of
klassiek. Met een hoog-Iaag effekt
100% Acrilan. Polyester rug.
Kamerbreed 380 cm. Per str. meter

162,-
Daarom:

VORDEN

Op ons kantoor is thans een plaats vrij voor een vrouwelijke

kantoorbediende
Liefst in het bezit van een Mavo-diploma

Wij kunnen u bieden: «en prettige werkkring
goede salariëring
winstdeling
kleding- en fietskostenvergoeding

Verdere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de heer Maresch
Dagelijks bereikbaar op ons kantoor en in de avonduren Rozenhoflaan 5
Telefoon 2103

SPORTSCHOENFABRIEK B.V. - Hengelo Gld . Telefoon 05753-1717

, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder.

en, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

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

Voor uw aufori/fessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"
VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

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

Vordense Coöperatieve
Zuivelfabriek

Vordense Kaas
met goud bekroond!
Als ingezetene van ons dorp kunt u hiervan profiteren

Bovendien laag in prijs
Vergelijk de prijzen

Jong Belegen f 2,75 per ]/2 M)

Half belegen f 2,95 per i/2 kg

Belegen f 3,20 per y2 kg

.Naast de KWALITEITS FRISDRANKEN thans ook

GROLSCH BIER
by uw melkbezorger verkrijgbaar!

Geen gesjouw meer met flessen, maar tegen normale
prijs bij u thuis bezorgd

Toont ook t.a.v. onze melk- en melkprodukten,
dat bezorging door u wordt gewaardeerd!

Vordense Coöperatieve
Zuivelfabriek



JANSEN Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje Rondo's a 5 stuks per pak... f 0,69
vers van hef mes
uit onze keurslagerij KEURSLAGER

'n goeie v/ager
VLEES
Mag. malse riblappen I R QQ
500 gram voor l Vl^r^r

Doorr. runderlappen L A QQ
500 gram voor !• wO

f 1,98
f 1,88
f 1,50
f 1,50
f 1,50

Magere speklapjes
500 gram voor

Ossestaart
500 gram voor

Hamburgers
3 stuks voor

Gelderse schijven
3 stuks voor

Kerrie schijven
3 stuks voor

Wiener snitzel
(kant en klaar) per stuk voor

Er ïs weer volop GELDERSE ROOKWORST uit eigen rokerij
Kersvers en^ersfe kwaliteit

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram ...

vrijdag Verse Worst
f2,50

500 gram voor

Vrijdag en zaterdag N 3 SI & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Magere melk
een liter voor

Vanille vla
liter van 115 voor

Magere yoghurt
liter van 70 nu voor

f 0,49

f 0,99
f 0,62

Groente en fruit
dagelijks vers

Cox £Orange 2 kg ... f 1,69
Andijvie kg f 0,68
Griekse druiven Rosakij kg f 1,98
Stoof prei per kg . . . . f 0,68
Groente en fru/frek/ome geldig t.m. zaterdag

MAANDAG EN DINSDAG:

bïetjeS per 500 gram f 0,39

Zolang de voorraad strekt GEMENGDBOEKET f 1,98
FIJNE VLEESWAREN „Itijd lekker versl

uit eigen worstmakerij

150 gram HAMWORST f 1_09

150 gram BOERENMETWORST f 0.98

100 gram GEKOOKTE LEVER f 0,88

250 gram ECHTE LEVERWORST f 0,98

DIEPVRIES
Chipolata pudding

1/2 liters van f 2,35 voor f 2,09

Copa Cabana pudding
1/2 liters van f 2,35 voor f 2,09

Pedro de Ravela SHERRY 0,7 Itr
l fles f 4,75 2 flessen voor ...

LIMONADESIROOP
verschillende smaken

BETUWE TWEEDRANK
ananas-passie-abrik.-citroen ...

VIVO SINAS
per liter

VIVO PILS 0,3 liter
per krat a 24 fles o

ROOMBOTER ALLERHANDE
heerlijk koekje voor

WASVERZACHTER
litersf les

VIVO SLASAUS
0,75 liter

VIVO FRITESSAUS 750 gram
normaal 159, nu ,

VIVO AARDBEI EN J AM
normaal 118, nu voor

VIVO KOFFIEBONEN of SNEL
FILTER normaal 230, nu

VIVO CHIPS
familiebaai

f 0,98
f 1,25
f 1,39
f 0,89
f 1,89
f 0,89

BESCHUIT
per 2 rol

HONIG GROENTESOEP
normaal 164, nu 152, bij ons ..

VIVO VAATWAS met citroen
nu l liter normaal 89, voor ,

VIVO MACARONI snelk. of
normaal, van 79 voor ,

VIVO DOPERWTEN zeer fijn
heel literblik voor

VIVO HALVARINE
nu 3 kuipjes voor

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. l oktober
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Tweede blad Contact
35e jaargang nr. 26

Zwem- en poloclub zet
beleid van Verstoep voort

De Vordense zwem- en poloclub bestaat volgend jaar 10
jaar. Toen in 1964 badmeester Verstoep paar Vorden kwam
heeft hij zich vol energie ingezet om een zwem- en poloclub
op de been te brengen. Zijn inspanningen werden beloond
en er ontstond een bloeiende vereniging. Geheel alleen ver-
richtte de heer Verstoep de funktie van voorzitter, sekreta-
ris, trainer, wedstrijdleider, enz.

Toen dit voorjaar de heer Verstoep geheel onverwachts
overleed, leek tevens het eind van de zwem- en poloclub in
zicht, althans zo dachten velen. In het begin liep het dan
ook zeer stroef, hier en daar kommunikatiestoornissen en
bovendien degradatie van het eerste herenzevental.

Inmiddels was een nieuw bestuur gekozen bestaande uit F.
Mengerink voorzitter; mej. A. Pelgrum sekretaresse; Th.
Beek penningmeester en H. Elbrink en B. Brandenbarg tech-
nische kommissie. Met veel enthousiasme heeft dit vijftal
getracht het werk van de heer Verstoep voort te zetten. Dit
lukte wonderwel en geleidelijk aan kwam er meer „lijn" in
de vereniging. „Nu ik in het bestuur zit ben ik er pas achter
gekomen wat een enorme arbeid de heer Verstoep voor de
zwemmerij heeft verricht", aldus vertelde ons onlangs voor-
zitter F. Mengerink.

De training wordt door het bestuur zeer serieus aangepakt.
Jet Smit, werkzaam als badjuffrouw in Apeldoorn, werd be-
reid gevonden de training van de senioren op zich te ne-

men terwijl H. Elbrink en mevr. Brandenbarg de kleintjes
onder handen nemen. Elke woensdag- en zaterdagavond
wordt er flink „aan getrokken". Ondertussen organiseerde
het bestuur diverse evenementen zoals polowedstrijden, deel-
name zwemmarathons met als hoogtepunt voor de eerste
maal de Vordense zwemkampioenschappen. Met niet min-
der dan 150 inschrijvingen werd dit kampioenschap een
doorslaand sukses. Al met al kan men zeggen dat het be-
stuur er wonderwel in is eslaagd de lijn van wijlen bad-
meester Verstoep door te trekken.

Komende winter neemt de poloclub met drie herenteams,
2 damesteams en l jongensteam deel aan de winter/zomer-
kompetitie. De heren l en 2 spelen in dezelfde afdeling IA
met clubs als Brummen 1; Proteus 1; IJsselmeeuwen 2; AZC
3; DWV l en Brummen 2. De heren 3 spelen tegen OKK 1;
Berkelspringers 2; de Genten 1; Hatto Heim 1; Zevenhuizen
1; de Nymph 1; DOS 1. De jongens aspiranten spelen tegen
Berkelspringers A; De Berkel A; Hatto Heim A; Brummen
A; Octorus A en Wapenveld A. De dames l spelen tegen
Ysselmeeuwen; DDD 1; Proteus 1; Livo 1; De Bevers l en
DWK 1. De dames 2 komen uit tegen Dior 1; OKK 1; The-
tis 2; WV l; Brummen l en Flamingo's l.

Evenals vorig jaar zal ook deze winter getraind worden in
het overdekte zwembad in Eefde en wel op dinsdagavond.
Vorden zal in dit bad tevens de thuiswedstrijden van de
polokompetitie spelen.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

BLOEMENDIENST

Vanuit de Bloemendienst op zondag jl. in de Hervormde
kerk konden ruim 200 bloemengroeten door Zondagsschool-
kinderen worden gebracht aan zieken en bejaarden. Dit was
mogelijk door het feit dat velen bloemen naar de kerk had-
den gebracht. De leiding van de Zondagsscholen is jegens
alle gevers en geefsters bijzonder erkentelijk.

GEVONDEN VOORWERPEN vanaf l augustus 1973:

leefnet; rode dameshelm voor bromfiets; gehoorapparaat;
lipssleutel, nr 83; verzekeringsplaatje bromfiets; jongensbril;
draagmedalje; kinderbril; groene jongensoverall; groen kin-
derjasje; gele bromfietssnelbinder; kastsleuteltje; huissleutel;
kinderslippers en sandalen; zilveren chakelarmband; zwarte
poedel (hond); bruine portemonnee met inhoud; bruine kin-
derknip; plastic tas met regenjassen en slot; rood trainings-
jack.

VERLOREN VOORWERPEN vanaf l augustus 1973:

gouden speld; zwarte hond; zwemabonnement met porte-
monnee; bromfietsplaatje; hereribril met bruin etui; honde-
riem; herenhorloge; gouden dameshorloge; rijbewijs plus
kentekenbewijs plus betaalcheques plus paspoort; gereed-
schapbakje; zijden sjaal; bruine corduroy jas; blauwe da-
mesportemonnee met inhoud; drie/vier sleutels; kastsleutel;
zwarte portemonnee; uurwerk uit damespolshorloge; wit
jongensjack met stickers; gouden armband; portemonnee;
zilveren armbandje; deksel van diepvriezer; blauw/zwarte
tas; portemonnee; plastic tas met studieboeken; kenteken-
plaat; gouden medalje; legertas met grammofoonplaten; da-
mesportemonnee; portemonnee; verzekeringsplaatje brom-
fiets; kentekenplaat; portefeuille plus rijbewijs van Duitser;
trouwring; zilveren kinderring; bos sleutels; dameshorloge;
blauwe knipportemonnee.
Voor informatie gevonden/verloren voorwerpen, dagelijks
van 8.00 tot 23.00 uur aan het politiebureau te Vorden.
Niet telefonisch.

Dr. Kaumans sprak voor
Chr. Vrouwenbond
Mevr. Berenpas, presidente van de Chr. Vrouwenbond afd.
Vorden kon tijdens de eerste vergadering in het nieuwe sei-
zoen een flink aantal dames welkom heten. Een bijzonder
woord van welkom werd gericht tot dr. Kaumans, internist
uit Lochem.

Dr. Kaumans sprak deze avond over het onderwerp „zenu-
wen". Een onderwerp waar in deze tijd veel over wordt ge1

sproken. Veel patiënten lopen met schijnbare ziekten rond.
Niet alleen de omstandigheden, maar ook de erfelijke aanleg
spelen een rol bij deze ziekte. Na een uiteenzetting van het
zenuwenstelsel het vertellen van ervaringen uit de praktijk
en de beantwoording van veel vragen besloot dr. Kaumans
zijn betoog.

Mevr. Berenpas attendeerde de leden op kursussen die ge-
volgd kunnen worden over de onderwerpen: „burgerchaps-
kunde" en „politieke scholing" die in Zutphen worden ge-
geven. Het winterprogramma van de afd. Vorden ziet er als

volgt uit: 9 oktober „Vreugden langs de weg naar huis" door
mevr. Bold uit Assen; 20 november „Macht en gezag" door
majoor v. d. Veer uit Leuvenheim; 18 december Kerstfeest-
viering; 15 januari „Het gehandikapte kind" door mevr.
Zanten uit Deventer; 12 februari boekbespreking „Dansers
zonder benen" door mevr. ds. Wartena uit Apeldoorn; 19
maart „Spelen met kleur" door ^fcr- Smit uit Vught; 16
april „Lachen en laten lachen" ̂ Rr mevr. Hamaker uit
Zutphen. Tevens wordt dan de jaarvergadering gehouden.

VrijmetseRrij
Bij het vernemen van het woord „vrijmetselarij" denken
sommigen mogelijk nog aan een „geheim genootschap"
waartegen in het verleden veelal zowel door overheeid als
door kerk werd opgetreden en dat in later jaren zowel door
de nazi's als in kommunistische landen en overal waar een
diktatoriaal bewind aan de macht was of is (m.a.w.: waar
geen vrijheid van denken, geen eigen zienswijze en geen ei-
gen wijze van beleving door de mens als individu getole-
reerd is) fel werd en wordt bestreden en verdacht gemaakt.
De vroegere geheimzinnigheid heeft inmiddels in de demo-
kratische landen plaats gemaakt voor openheid d.m.v. pers,
radio en televisie, doch propaganda op ruime schaal pleegt
niet te worden gevoerd.

Wat is vrijmetselarij en wat wil zij?

Vrijmetselarij is géén godsdienst of kerkelijke richting noch
ook een levensbeschouwing en evenmin is zij gelieerd aan
enige politieke richting. Vrijmetselaars vindt men niet in één
bepaalde sociale laag doch verspreid over de gehele wereld
onder mannen van goede wil, van velerlei geloof, wereld-
beschouwing, ras en stand. Wat vrijmetselarij wezenlijk is,
valt niet in enkele woorden te vertellen en met te zeggen:
,.Het is een levenshouding" is nog niet veel verduidelijkt.
De vrijmetselarij wordt verondersteld te stammen van de
middeleeuwse west-europese - veelal rondtrekkende - gezel-
schappen van kathedraalbouwers, voornamelijk steenhou-
wers, die de uit de steengroeven aangevoerde ruwe steen-
brokken met hamer en beitel bewerten tot bouwstenen, wel-
ke met passer, winkelhaak, waterpas en schietlood werden
gekontroleerd op hun bruikbaarheid voor en dan ingepast
in de bouw van zo vele machtige gothische godshuizen, die
thans nog onze bewondering wegdragen. Ambachtslieden
dus.

De leden van de latere en huidige vrijmetselarij nu, be-
schouwen zich nog steeds als arbeiders, die met behulp van
dezelfde gereedschappen, waaraan echter thans symbolische
betekenisisen zijn toegekend, in hechte broederschap samen
arbeiden aan de bouw van een symbolische tempel: „de
Tempel der Mensheid", zichzelf daarbij beschouwend als
de ruwe bouwstenen die in de eerste plaats voor die bouw
geschikt dienen te worden gemaakt door henzelf.

In hun „loges" werken zij op hun nieke wijze, niet gebonden
door enig dogma, daafbij symboliek en ritualistiek bezigen-
de als methodiek, d.w.z. als mogelijkheid tot individuele in-
terpretatie van symbool en rituaal. Hun éérste en blijvende
opdracht is om zichzelf kritisch te onderzoeken en te ver-
beteren met het besef dat ieder het recht heeft om zelfstan-
dig naar waarheid te zoeken en het nuttiger is te zoeken wat
mensen en volken vereent dan wat de gemoederen verdeelt.
Erkenning van het bestaan van een stuwende kracht achter
het Al (door hen symbolisch aangeduid met „Opperbouw-
meester des Heelals") is een strikte voorwaarde voor toetre-
ding tot de Orde.

De in 1851 te Zutphen opgerichte loge „Karel van Zweden"
aangesloten bij de Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden, houdt op 9 oktober a.s. in
haar gebouw aan de Zaadmarkt 97 aldaar een avond voor
belangstellenden. Hiervoor wordt verwezen naar de elders in
dit blad opgenomen advertentie.

Jeugdsoos Vjoe
timmert
flink aan de weg
Het bestuur van de Vordense Jegdsoos Vjoe is van mening
dat er in de vakanties veel te weinig voor de jeugd te doen
is, in het bijzonder voor de kleuters en de lagere school-
jeugd. Vorig jaar organiseerde Vjoe voor de eerste keer een
kreatieve middag in de herfst- en kerstvakantie. Gebleken
is dat een dergelijke behoefte bestaat aan zulke dagen.

Omdat de Jeugdsoos sinds vijf maanden geen eigen ruimte
meer heeft in het Jeugdcentrum, is het bestuur sindsdien
bezig iets anders te vinden. Hierdoor kwam de organisatie
van de middagen voor de jeugd een beetje in het gedrang.
Wel werd een straattekenwedstrijd georganiseerd. Het suk-
ses hiervan gaf Vjoe nieuwe impulsen om nog harder door
te gaan. De geslaagde kleuterkermis die zij hielpen organi-
seren voor de allerkleinste jeugd van Vorden op 5 septem-
ber is hiervan het beste bewijs.

GEWELDIGE WEEK

Mede door deze goede afloop voelt Vjoe zich voldoende ge-
groeid om een week te organiseren voor de gehele Vordense
jeugd. Dit o.m. tevens ter gelegenheid van het 2-jarig be-
staan van Vjoe.

Op 16 oktober begint het feest. Op die dag komt Kees van
Maasdam met zijn „opvallend vrolijke gevarieerde visite"
naar Vorden. Voorts wordt een toneelspel opgevoerd, terwijl
er ook een kleuterpretpark in het Jeugdcentum wordt geor-
ganiseerd. Verder staat een discoshow met de bekende d.j.'s
van Vjoe op het programma, alsmede een krea-sportieve
dag voor de schooljeugd.

TENTOONSTELLING

Voorts is men voornemens een tentoonstelling te organise-
ren. Het is de bedoeling dat de tentoongestelde kreatieve
scheppingen geheel het produkt zijn van de Vordense jeugd.
Daartoe is een wedstrijd uitgeschreven waaraan men indivi-
dueel of in groepsverband kan meedoen.

Wanneer men individueel meedoet kan men kiezen uit a)
het maken van een affiche of b) het maken van een vignet.
Diegenen die in groepsverband iets maken, mogen zelf we-
ten wat het is. Per klas mogen maximaal 2 werkstukken
worden ingezonden, één van de^neisjes en een van de jon-
gens. Er worden prachtige pr^Bi beschikbaar gesteld.

De voorwaarden, mogelijkheden en de te winnen prijzen
worden dezer dagen op alle lagere scholen bekend gemaakt.
In de week voorafgaande aan de herfstvakantie zullen de
tekeningen en werkstukken w f c n opgehaald. Een deskun-
dige jury zal één en ander b

Iedere dinsdagavond bridgeclub In hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
ledere donderdagavond van 18.30 tot 21.30
uur knip- en naailessen in het Jeugdcentrum
ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Vrijdagavond* dammen (Jeugdcentrum)
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica
Elke zaterdagmorgen trimmen btj plck-
nickplaats Wlldenborchseweg
KinderkantortJ elke zaterdagmorgen In
het katechlsatlelokaal Kerkstraat 10
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

27 sept. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
l okt. Rayonlezing EHBO
l okt. Ledenvergadering Speeltuin vergader ing Vor-

den in het Jeugdcentrum
4 okt. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum
6 okt. Jubileumconcert Vordens Dameskoor in de

Ned. Hervormde kerk
9 okt. NCVB vergadering met lezing

11 okt. Herv. Vrouwengroep Linde
10 okt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
16 okt. Vara's opvallend vrolijk gevarieerde visite in

zaal „'t Wapen van Vorden"
18 okt. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum
22 okt. Gezamenlijke ledenvergadering CBTB,

ABTB en GMvL in 't Wapen van Vorden
8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

10 nov. Afscheid Prins Willem de Eerste van
De Deurdreajers in zaal Schoenaker

14 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
20 nov. NCVB vergadering met lezing
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

18 dec. Kerstfeest NCVB
19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kannen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

Voetbal
AVANTI l — RATTI l (AFDELING ZATERDAG)

Ratti heeft de moeilijke uitwedstrijd tegen Avanti uit Twello
in een verdienstelijk gelijkspel omgezet 3—3. Gesterkt met
de wetenschap dat men hier vorig seizoen 6—O verloor nam
Ratti in het begin een defensieve houding aan. Dit resul-
teerde in een groot Avanti-offensief welke vooralsnog geen
doelpunten opleverde. Pas na een kwartier lukte het de lin-
kerspits de stand op l—O te brengen. Gesterkt door dit suk-
ses drukten zij door en Ratti kreeg het moeilijk door de
vele direkte en goed uitgevoerde kombinaties. Wederom
door de linkerspits werd het 2—0. Ratti verplaatste hierna
het spel naar het middenveld waardoor er meer ruimte
kwam en de kans op counteren groter werd. Zij kregen hier-
door zelfs enkele goede mogelijkheden die echter op niets
uitliepen. Pas vijf minuten voor rust kon Dijkman een ge-
miste bal van de Avanti-achterhoede resoluut in een goal
omzetten 2—1.

Na de rust een geheel ander spelend Ratti. Met frisse open
aanvallen werd het Avanti-doel stormrijp gemaakt en na
tien minuten was het Reindsen die een diagonaal schot los-
liet waar de doelman geen verweer tegen had 2—2. Avanti
was geschrokken door dit spel en probeerde een zege te for-
ceren. Men plaatste onnauwkeurig en de defensie van Ratti
groeide naar een topvorm. Toch werd het 3—2 toen de mid-
voor met prachtige zweefsprong doelman Wassink kansloos
maakte. Met nog een kwartier te spelen gaf Ratti de moed
niet op. Men bleef goed spelen en toen vijf minuten voor
tijd Bluemink een vrije trap even buiten de 16-meterlijn
mocht nemen, was heel Avanti in de verdediging. De bal
werd met veel effekt naar de achterste hoek gezonden, waar-
tegen de fout opgestelde keeper het antwoord schuldig moest
blijven 3—3. Na deze pracht-goal volgde nog wel een zwak
Avanti-offensief maar Ratti liet zich niet meer verrassen.

RATTI l (AFDELING ZONDAG) — YVV 3—5

De groenwitten begonnen met enkele goede aanvallen die
geen sukses hadden. De bezoekers uit Doetinchem scooren
na een kwartier het eerste doelpunt. De midvoor rondde een
dieptepass keurig en de passief reagerende Huitink was ver-
slagen O—1. Ratti werd nu wakker en zette alles op de aan-
val waardoor een gelijkmaker in de lucht hing. Heuvelink
bracht de stand op l—l met een laag schot. Ratti ging door
en had binnen tien minuten weer sukses toen de YW-
doelman een harde bal van Polman tussen zijn benen liet
doorglippen 2—1. De thuisclub schiep zich nog herhaalde-
lijk scoringskansen maar het lukte niet.

Na de thee ging YW ten aanval. Na vijf minuten hadden

zij sukses. Doelman Huitink bleef bij een hoge voorzet in
zijn doel en de midvoor knikte dankbaar 2—2. Nogmaals
kon Ratti dankzij de tegenstander een voorsprong nemen,
toen een der verdedigers zo in het nauw gebracht werd dat
hij de bal hard op zijn doelman terugspeelde welk echter
tevergeefs naar de bal graaide 3—2. In het laatste kwartier
gaven het doorzettingsvermogen en de aanvalsdrift van de
bezoekers de doorslag. Een blunder werd resoluut afgestraft
3—3. YW ging door en de Ratti-defensie kreeg het moeilijk
en weer kon de midvoor de bal aob-ter Huitink plaatsen 3
—4. In de laatste minuten vloerde de Ratti-doelman een
doorgebroken YW-aanvaller. De penaltij werd goed inge-
schoten 3—5.

TWEEDE ZEGE VORDEN l AFDELING ZATERDAG
Vorden l zaterdag is er in geslaagd om ook de tweeede
kompetitiewedstrijd te winnen. Ditmaal werd met O—4 ge-
wonnen van Dinxperlo. Na een gelijkopgaand begin werd
het na een half uur spelen O—l toen Stokkink een hoek-
schop van Sloetjes met een kopbal afrondde. Vijf minuten
voor rust bleef Dinxperlo voor vermeend buitenspel staan,
waardoor Koning gemakkelijk kon scoren O—2.
In de 20e minuut van de tweede helft bepaalde Lubbers
de stand op O—3 waarna E. Koning de stand op O—4
bracht. De Vordenaren deden het hierna rustiger aan en
handhaafden deze stand tot aan het eindsignaal.

VORDEN l (AFD. ZONDAG) WON VAN SOCII 1—0
Vorden l afdeling zondag is de eerste kompetitiewedstrijd
van het seizoen uitstekend gestart door het bezoekende So-
cii een l—O nederlaag toe te brengen. Het was een volko-
men verdiende zege, waarbij de thuisclub voortdurend het
beste van het spel had.
Reeds in de beginfase kreeg Vorden kansen om een voor-
sprong te nemen. Schoten van Hengeveld, Nijenhuis en
Heersink (welke een goede wedstrijd speelde) troffen het
houtwerk terwijl Soci i-doelman Maalderink een sterke wed-
strijd keepte. Na 20 minuten werd het l—O toen Nijenhuis
nadat hij ten val was gebracht, uit een strafschop scoordey
In de tweede helft bepaalde Vorden zich hoofdzakelijk tot
het konsolideren van de voorsprong. Dit lukte wonderwel
mede doordat de Vordense achterhoede deze middag in een
goede vorm stak. Kansen waren er nauwelijks voor Socii
terwijl de Vordense voorhoede het verder ook voor gezien
hield.

Vorden 2 verloor zondag met l—O van Vios 2 terwijl Vor-
den 3 met 3—2 won van Reunie 4.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI

Afdeling zaterdag: Ratti l—Dinxperlo 1; Ratti 2—EGW 2.
Afdeling zondag: NVC l—Ratti 1.

VOETBALVERENIGING VORDEN

NVC l—Vorden 1; Vorden 2—Grol 2; Eibergse Boys 5—
Vorden 3; Socii 3—Vorden 4; Vorden 5—Steenderen 4;
Vorden 6—Voorst 5. Afd. zaterdag: Vorden l—Sp. Teuge 1;
SKVW 4—Vorden 2; Vorden 3—Haarlo 3.



EEN NIEUWE
WONING
Weet u
het niet meer?

Er is ook zóveel keus

Nou . . . allicht
dat wij het weten!

Dat mag u van ons
verwachten!

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.3879

Heeft u al
een NS-gezinskaart?
Vader en Moeder
betalen - de kinderen
gratis mee!

Toch dik het overwegen waard.
Zo'n kaart kost maar f 50,-
Daar krijgt u een heel jaar voordeel
voor. Plus één dag gratis reizen voor
't gezin.

Haal de folder aan 't loket.

GEVRAAGD:

meisje
voor winkel en huishouding

5-daagse werkweek

Rund- en varkensslagerij

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

Aartsen
Maatkleermakerij voor dames en heren
Vorden - Stationsweg 12 - Telefoon 1427

Wegens huwelijk is plaats op ons
atelier voor

0 •een net meisje
dat ons wil helpen om mooi werk
te maken

Een vak met levenslang profijt!

Stationsweg 12 - Telefoon 1427

Vrijmetselarij
De Loge 'Karel van Zweden' houdt in
haar gebouw aan de Zaadmarkt 97
te Zutphen op dinsdag 9 oktober a.s.
aanvangende te 20.00 uur een

xlvond voor belangstellenden
SPREKER: DS J. B. VAN BORK

Toegangskaarten aan te vragen:

schriftelijk aan het adres Zaadmarkt 97
telefonisch: bij de aansluitingen 05750-14264;
05752-1341; 05756-1989 of 05755-556

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders
Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Een scheepskok met woonplaats Rosmalen
Xreegvan z'n kombuis plots de balen.

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te halen.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aardgas?

Natuurlijk WJ:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-10888* - Afdeling voorlichting

Adverteer in Contact

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amoa
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

De verkoop is weer begonnen

FRUIT IS%EZOND!
JAMES GRIEVE

HEER
1 1 A M > MOES APPEL

Zaterdagmorgen van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

ZONDAG 30 SEPTEMBER

groot internationaal
touwtrektournooi

20 ploegen

f o.o. ploegen uit

Zuid-Afrika, Zwitserland)

Terrein 't Medler - Ruurloseweg, Vorden

Aanvang 2 uur n.m.

Najaar
1973

Woensdag
3 oktober a.s.

's A vonds
7 tot 9 uur

EEN GEZELLIGE KIJKAVOND
Wat is nu werkelijk nieuw? De beste manier

om dat te ontdekken is onze kijkavond te bezoeken.
U kunt dan weer fijn rondneuzen.

U kunt informeren, u kunt passen en vergelijken.
Veel keus - vlak bij huis.

Bij Visser de mode van morgen en betaalbare mode!

BIJ VISSER: JAPONNEN in de mode van nu
MANTELS met fijne belijning
PANTALONS - BLOUSES in eigentijdse modellen en
kleuren

BIJ VISSER: HERENKOSTUUMS rustige aksenten in de mode
van nu

HERENPANTALONS met kolbert of trui en slipover
HEREN WINTERJASSEN de jas die u 'aantrekt'

BIJ VISSER* Voor de Jeugd: jacks, lange broeken, truien, slipovers

BIJ VISSER: de uitstekende kollektie G tapijt zo uit voorraad

BIJ VISSER: Bankstellen, Eethoeken, Slaapkamers, Fauteuils

BIJ VISSER: Gordljnstoffen, Vitrages, juist voor uw huis

JUIST:

a.s. woensdag 3 oktober
's avonds van 7-9 uur

Bij:



Inwoners van Vorden!
BEZOEKT VRIJDAG 5 OKTOBER A.S. DE

najaarsmarkt
TEVENS VERLOTING

GROTE SORTERING IN DIVERSE ARTIKELEN

Spec/afe aanvoerprermes voor

levende have

Bij een bezoek aan de markt behoort u wellicht tot de
gelukkigen die een attraktie ontvangen

Zie gratis afgedrukt lot in het volgende nummer

Voor wederverkopers loten verkrijgbaar bij de heer J. Bielderman,
Margrietlaan 9 te Vorden

modetti,
altijd goed voor
't allernieuwste!

MODEHUIS

Modetti volgt
de mode op de voet.

Of eigenlijk... Modetti
volgt de mode op de heup!
Ziehier, 't aller-allernieuwste:
de bananenrok. Zwierig en wijd
gemodelleerd in 'n tweebanige
dessinering. Bijzonder up-to-date
te kombineren met 'n 'inne' bloes.
Rok, als afgebeeld 39,95
Bloes, als af geheeld 29,95

VORDEN TEL (05752) 1381
MT14

Wij danken allen hartelijk
voor de felicitaties, bloe-
men en kadoos die wij
hebben mogen ontvangen
op onze huwelijksdag
Joop en Gerry Hoorneman
Lochem, sept. 1973
Graaf Janlaan 21

Op 17 aug. j.l. vierden wij
ons zilveren huwelijksfeest.
De door u getoonde belang-
stelling, de vele bloemen en
kadoos hebben deze dag
voor ons onvergetelijk
gemaakt
Daarvoor onze hartelijke
dank!
H. A. Bogchelman
C. G. Bogchelman-Albers
Vorden, sept. 1973
Nieuwstad 5

B.z.a. geh. vrouw voor
enkele morgens per week
Brieven onder nr 26-1
buro Contact, Vorden

Attentie - Attentie
Wil degene die één van onze
28 plaktafels in bruikleen
heeft en niet meer nodig
heeft even bellen 05752-1523

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

Laat nu uw
GESTIKTE DEKENS

overtrekken
Als nieuw!

FA A. POLMAN
Vorden - Dorpsstraat 22

GEMEENTE VORDEN
WEGAFSLUITING

Het gemeentebestuur van Vorden brengt ter
openbare kennis, dat de volgende wegen voor
doorgaand verkeer zullen worden afgesloten ge-
durende 5 weken na de begindata of zoveel langer
of korter als in verband met de werkzaamheden
noodzakelijk is:

1. De Schoneveldsdijk vanaf l oktober 1973

2. De Deldenseweg tussen de Rondweg en de
Hamminkweg vanaf 15 oktober 1973

Vorden, september 1973

Het gemeentebestuur voornoemd,
de burgemeester,
A. E. van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

H.S.V. DE SNOEKBAARS
Vorden

Onderlinge
viswedstrijd
voor alle leden a.s. zondag 30 sept.
Loting om 7.30 uur bij café Krijt te
Wichmond

Zondag 14 oktober gekombineerde viswedstrijd
met Almen en Laren. Loting om 7.30 uur bij café
Krijt te Wichmond

GARANT

EUROR
LOO

Hit uit de
pop-collectie

NEW BEETHOVEN.

GARANT SCHOENEN

Pakkend schoentje
uit onze

„prijsvoordeel-collectie"

VOORAAN IN SCHOENMODE

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Vorden

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

L AR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Volleybal

Vereniging

Door

Aanhouden

Steeds

Hoger
ATTENTIE !

De trainingen zijn weer begonnen, de kompetitie
start l oktober

Heeft u interesse omtrent trainingstijden, dan
kunt u die bij onderstaande adressen verkrijgen.

Ook is er een rekreanten damesgroep, waar nog
enkele mensen geplaatst kunnen worden.

T. van Houte, J3e Stroet 22, Telefoon 1903
D. Krol, Het Kerspel 3, Telefoon 2043

H. Westerveld, Het Kerspel 4, Telefoon 1895

Het bestuur van
Voleybalvereniging DASH

Kijk uit naar
onze reklame !

Flessendrage*
van 4,60 voor

Fluitketel
van 9,25 voor

f 3,25

f 6,25

MINI BAZAR

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

HOUDT U VAN IETS APARTS?

Neem dan eens een kijkje
bij JAN KRIJT

Wij hebben verschillende delikatessen voor u zoals:
crab, schelvislever, inktvis, escargots, oesters,
mosselen enz.

EEN GREEP UIT ONZE SPECIALITEITEN:
hausmacher, blinde vinken, verse worst, paté's, salades
contrefilet

De uitslag van de Ballonnen wedstrijd is op maandag l oktober op het
raambiljet in onze zaak te zien. De prijswinnaars kunnen hun prijs direkt
meenemen.

TAPIJT
AANBIEDING!
PRACHT

Veneta nylontapijt
400 cm breed, per meter voor ......

Bergoss tapijt
400 cm breed vanaf .....................

Desso tapijt
per meter vanaf ........................

Zuiver wollen tapijt
per meter vanaf ........................ l / y«™"

TAPIJT VOOR IEDERE BEURS

Uitsluitend merktapljt met 5 jaar slijt-
garantie en gratis gelegd!

Zie onze tapijthal (achter de winkel)

Restant Heuga minitegels voor de halve prijs

-

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

JONGENS (vanaf 12 jaar)

Ook jullie kunnen nu

volleyballen
bij de volleybalvereniging

DASH
Kom gerust een kijkje nemen in het Jeugd-
centrum, waar donderdags van 7-8 uur getraind
wordt, of informeer eens bij de jeugdkommissie:

Mej. L. Koning, Stationsweg 13, Tel. 1686
Mevr. J, Borgman, De Boonk 33
H. J. Westerveld, Het Kerspel 4, Tel. 1895

Schoolderman
Raadhuisstraat

En voor al uw

drukwerk
gaat u natuurlijk
naar

Drukkerij Wee vers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Beklame, v r i jdag en zaterdag:

Gateaii Royal
met Beierse Crème en

Cointreu (likeur)

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750



NIKS MEE TE MAKEN ...! zegt Harmsen
Gangbare of vastgestelde behangprijzen
lappen wij gewoon aan onze laars.
Wij verkopen behang dat voor iedereen
betaalbaar is.

Als extra stunt:

NU BEHANG VOOR DE HALVE PRIJS!

DEZE GRANDIOZE VERKOOP

BEGINT OF 26 SEPTEMBER 1973

Plm. 5000 rollen voorradig, w.o. de bekende
merken SANDERS behang, GOUDSMIT HOFF
behang, RATH EN DODEHEEFVER behang

Vele plaktafels en borstels gratis in bruikleen
Schoolstraat; 6
Tel:O575S-1486 lOE^HET-ZELF EN KEUKENCENTRUM

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 5,98
f 7,=
f 10,-
f 2,18
f 1,78
f 1,78

BIEFLAPPEN
500 gram

500 gram Runderstooflappen f 3,98
l kilo

RIBLAPPEN 500 gram 548
l kilo

SPEKLAPPEN
500 gram

HAMBURGERS
3 stuks

SLAVINKEN
3 stuks

Voor de boterham
100 gram HAM 98
100 gram PAARDElROOKVLEES 119
100 gram PEKELVLEES 98
150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram KOOK WORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Te koop hangkettingen
voor koeien en drinkbakken
met halsriemen
Tel. 05752-1593

Gevraagd een werkster
voor 2 morgens per week
Aanmelden tussen 11.1 uur
Mevr. von Fisenne
Wildenborchseweg 10
tel. 6816

TOOR

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

DR VAN TONGEREN
is afwezig van
l—6 OKTOBER
De praktijk wordt in die
tijd waargenomen door
dr Sauer

Jongeman 17 jaar
zoekt net kost-pleeggezin
in Vorden of direkte omg.
Brieven onder nr 26-2
buro Contact, Vorden

WEG BOVENLAKENS
Sprei en dekens

ADIEU BEDDEN OPMAKEN!

Slaap onder een

IRISETTE
DONSBEDDEN

met zo'n fleurig /akenoverfrek.'

licht van gewicht en praktisch

Uw Irisette dealer:

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

WEGENS VAKANTIEAW]

gesloten
van l tot en met 10 oktober

E. G. KLUMPER
Groente . Fruit - Bloemen

Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 1436

A.S. MAANDAGMORGEN

gesloten
VOORAAN IN SCHOENMODE

WULLINK
Dorpsstraat 4 Vorden

Zilvervloot - sparen
bij de Rabobank

Dat zet zoden
aan de dijk!
Een totaalbedrag van
'n mille of wat; Dat kun je
gemakkelijk maken in
en ketó ja ren, ft/I et het l d egi al
Spaarpiari y*De Ziivervlootl.
Een prachtplan voor
15-piussers die over een ;
stevig bedrag willen
beschikken tegen de tijd
dat 't leven werkelijk goed
gaat beginnen.
En dat hebben zé dan ook,
dankzij de 10% overheids-
prëmie* berekend over het
hele gespaarde bedrag,
inMusief de rente van de
Rabobank, ;•
Deer moet je méér van
weten! Wip daarom gauw
even bij ons binnen voor de
uitvoerige, gratis
brochure die.je
precies vertelt
hoe je aan een
mooi kapitaal-
t)e komt door
Zilvervloot-
sparen.

Rabobank S
de bank voor iedereen



Donderdag 27 september 1973

Derde blad Contact
35e jaargang nr. 26

VORDENSE
WINKELIERS-
VERENIGING

VOORZITTER POLMAN: „WE MOETEN MEER EN
MEER NAAR SPECIAALZAKEN TOE"
„Wil de winkelier van nu ook in de toekomst een bestaans-
mogelijkheid hebben, dan zal hij zich meer en meer moeten
specialiseren. Met andere woorden men moet wat „dieper"
in het assortiment gaan kijken, eerst dan zal een zaak in het
midden- en kleinbedrijf het wel redden."

Aan het woord is de heer W. Polman, voorzitter van de
Vordense Winkeliersvereniging, welke vereniging deze week
25 jaar bestaat. Nu is het op zich niets bijzonders dat een
vereniging 25 jaar bestaat, een zilveren winkeliersvereniging
komt bijna niet voor. „Ik heb er tenminste nog nooit van
gehoord, wel dat er vaak „gedonder" is in een winkeliers-
vereniging", aldus de heer Polman, die eraan toevoegde dat
de vereniging in Vorden goed funktioneert. „Anders had zij
niet zo lang stand gehouden."

Op 27 september werd de Vordense Winkeliersvereniging
opgericht. Mannen van het eerste uur waren F. Smit voor-
zitter; H. LLuth sekretaris; H. Elbrink penningmeester; J.
M. v. d. Wal, W. Pardijs, R. J. Koerselman en A. Jansen.
Doel van de vereniging is het organiseren van gezamenlijke
akties en de stoffelijke belangen van de leden te behartigen.

KONKURRENTIEVERSCHIJNSEL
„Vroeger hield ieder voor zich akties, het gevolg was dat
men elkaar „dood" konkurreerde. Tegenwoordig kunnen we
meer doen, denk maar aan de St. Nicolaasaktie. Nu is het
konkurrentieverschijnsel in de stad groter dan op het plat-

teland, in elk geval speelt het in Vorden geen grote rol", Voorzitter Polman in gesprek met ere-voorz. Remmers (r.)

aldus de heer Polman.
Frappant is dat elke winkelier in Vorden (ca 80 in totaal)
bij de winkeliersvereniging is aangesloten. Eens per maand
komt men bij elkaar om problemen e.d. te bespreken. „Toch
zouden we nog meer moeten doen. Ik denk aan het geven
van voorlichting, het volgen van bedrijfsekonomische kur-
sussen, uitbreiden van akties. Speciaal zou ik de zomeraktie
willen uitbreiden, in de vorm van de St. Nicolaasaktie, met
daarin de vakantiegangers betrekken, waardoor de trek naar
Vorden nog groter wordt", aldus voorzitter Polman, die het
wel een handikap vond dat het bestuur door eigen zakelijke
beslommeringen vaak krap in de tijd zit.

KOM-PLAN
„Het is jammer dat we in Vorden geen gezellige kom heb-
ben. Momenteel is een plan voor de kom van Vorden in
voorbereiding. Wij als winkeliersverenigng hebben een be-
roep gedaan op de gemeente om hierin inspraak te mogen
hebben. Wellicht is er dan ook wat te doen aan het parkeer-
probleem waar met name de winkeliers in de Dorpsstraat
hinder van ondervinden. Speciaal speelt dit op vrijdagmor-
gen een rol, wanneer er markt wordt gehouden."

MARKT GEEN KONKURRENT VAN DE WINKELIER
Het mag misschien raar klinken, maar de heer Polman is van
mening dat de markt geen konkurrent is van de winkelier.
„De markt trekt in Vorden veel mensen, een gedeelte van

deze mensen vindt men terug in de winkels, dus voor mij
mag de markt gerust nog wel groter worden."

NIEMAND GELD UIT DE ZAK KLOPPEN
Normaal gesproken hoort bij een jubileum van een vereni-
ging een receptie. „Wij hebben hier in het bestuur uitvoe-
rig over gesproken, maar zijn tot de konklusie gekomen,
geen receptie te moeten geven. In de loop der jaren zijn wij
als winkeliersverenigingen op vrijwel alle jubilea van ver-
enigingen aanwezig geweest. Het geschenk „onder couvert"
hebben we altijd gezien als een soort „subsidie". Geven we
nu zelf een receptie dan zou je de desbetreffende verenigin-
gen verplichten iets terug te doen. Kortom we willen nie-
mand geld uit de zak kloppen, vandaar dat we hebben be-
sloten om geen receptie te geven. Het geld dat wij in feite
zelf voor de receptie zouden moeten uittrekken, stoppen
we nu in de vorm van extra prijzen in de St. Nicolaasaktie.
Zo heeft iedereen er wat aan", aldus de heer Polman, die
nog vertelde dat voor de leden en hun personeel wel een
feestavond zal worden gegeven.

Het bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging bestaat
momenteel uit: W. Polman voorzitter; D. Boersma sekreta-
ris; L. Schoolderman penningmeester; N. van Goethem, J.
van Ark, P. van Asselt en J. Willink. Ere-voorzitter van de
vereniging is de heer G. Remmers die gedurende tal van
jaren als voorzitter veel voor de vereniging heeft gedaan.

Vorden zat vol
vakantiegangers
„Ondanks het feit dat we dit jaar minder vraag naar pen-
sions en zomerhuisjes hebben gehad, zaten we toch vol",
aldus de heer G. W. Eijerkamp, sekretaris van de plaatselijke
VVV. „Dit komt omdat Vorden nog steeds gebrek heeft aan
voldoende pensionruimte en tot dusver de vraag het aanbod
altijd nog heeft overtroffen." Dat het dit jaar qua aanvrage
dus minder was dan vorig jaar, wijt de heer Eijerkamp aan
de slechte zomer van 1972. „Daardoor zijn dit jaar veel
mensen naar het buitenland vertrokken. Gezien het fraaie
weer van de afgelopen zomer, verwacht ik wel dat het vol-
gend jaar, niet alleen in Vorden, maar in de gehele Achter-
hoek, drukker zal worden", aldus de heer Eijerkamp.

Nu het bungalowpark van de heer Slotemaker (plaats voor
72 personen) aan partikulieren is verkocht, is ook het aantal
zomerhuisjes drastisch ingekrompen. „Wel is mij verteld, dat
de huidige eigenaars, wanneer ze niet zelf in de huisjes wo-
nen, bereid zijn deze zomerhuisjes te verhuren. Voorlopig
kan ik ze tot mijn grote vreugde nog op de „lijst" laten
staan", aldus de heer Eijerkamp, die nog opmerkte dat de
campings ook deze zomer goed bezet waren.

FIETSEN IS „IN"

„Je kunt goed merken dat de mensen meer en meer gaan
fietsen. Dit bewijst wel het enorme topjaar dat de Achtkas-
telentocht deze zomer heeft beleefd. Onder leiding van bur-
gemeester A. E. van Arkel namen hier in de maanden juli
en augustus ruim 2000 personen aan deel. In "dit aantal is
het aantal „partikulieren" nog niet bij gerekend, zoals bv.
een busmaatschappij uit het westen die elke week met twee
bussen naar Vorden komt vanwege deze Achtkastelentocht.
„Wij zijn als bestuur burgemeester Van Arkel natuurlijk
ontzettend dankbaar dat hij Vorden alom in het land zo'n
bekendheid heeft gegeven. Gelukkig voor ons is hij bereid
om ook na zijn pensionering in 1974, de Achtkastelentochten
te blijven doen", aldus de heer Eijerkamp.

KASTEEL VORDEN

Mede doordat kasteel Vorden van binnen bekeken mocht
worden, hebben de avondwandelingen dit jaar veel eel-
nemers getrokken. De belangstelling voor de boerenbruiloft
viel wat tegen. „Wellicht hebben we hier niet de juiste dag
voor gekozen. Daar staat tegenover dat de Staringavonden
in Wildenborch alsmede de bezichtiging van de penetum
(verzameling naaldbomen) op het landgoed „De Belten"
echte toppers waren."

Ook voor de orgelconcerten (4x) was de belangstelling goed,
al zie je op dergelijke avonden altijd weinig Vordenaren,
vindt de heer Eijerkamp. ,,De braderie met „olde ambach-
ten" en niet te vergeten de touwtrekwedstrijden om het kam-
pioenschap van Vorden, zijn evenementen die ook volgend
jaar weer op het programma zullen staan. Toch moeten we
ook andere wegen gaan zoeken, ik denk bv. aan het grootser
opzetten van een kermis. Wel zeker is dat we volgend jaar
besl is t iets voor de jeugd gaan doen. In welke vorm we dat
zullen gieten moeten we nog bekijken", aldus de heer Eijer-
kamp die er nog bij vertelde dat het VVV-kantoor ook deze
zomer weer vele informaties heeft verstrekt.

Jong Gelre koos zich een
nieuw bestuur
Onder voorzitterschap van de heer ^^Berenpas hield de
afdeling Vorden van Jong Gelre haar jaarvergadering bij de
heer Wentink van de „Bergkappe".

Sekretaris G. v. d. Peyl memoreerde in zijn jaarverslag o.a.
de fraaie tweede plaats die de afdeling Vorden in Ringver-
band heeft behaald met het toneelstuk „De vervalser". Ver-
der passeerden de filmavonden, yoga-avonden, droppings en
niet te vergeten de propagandafeestavonden in samenwer-
king met de Bond van Plattelandsvrouwen en GMvL de re-
vue. Tot slot merkte de heer v. d. Peyl in zijn jaarverslag
op, dat de vereniging thans 110 leden telt.
Penningmeesteresse mej. Kappert maakte melding van een
batig saldo.

Hoofdmoot van de avond was de bestuursverkiezing. Niet
minder dan vijf aftredende leden stelen zich niet meer her-
kiesbaar t.w. mevr. G. Bosch-Leunk, mej. R. Pelgrum; mej.
Klein Geltink; mej. A. Ruesink en G. v. d. Peyl. In hun
plaatsen werden gekozen A. Wentink, B. v. d. Wey, W. v. d.
Peyl, mej. D. Bruil en J. Klein Geltink. De aftredende be-
stuursleden werden door de voorzitter dank gebracht voor
de bewezen diensten.

De afdeling Vorden heeft het Ringbestuur geadviseerd om
de sportdagen in de toekomst op zondag te houden i.v.m.
werkzaamheden van diverse leden op zaterdag. Op 27 en 28
oktober zal de afdeling Vorden een uitwisseling hebben in
Goes met de plaatselijke afdeling daar. Op 2 november
is er in Vorden een dropping samen met de afdeling Vars-
seveld. Zondagmiddag 30 september wordt er in Laren, uit-
gaande van de Ring, een oriënteringsrit gehouden welke om
13.30 uur van start gaat.

Otto Sterman sprak voor
Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen uit Vorden kwamen voor de eerste
maal dit seizoen bijeen in 't Wapen van Vorden om te luis-
teren naar de voordrachtskunstenaar Otto Sterman.
Presidente mevr. Pelgrum opende de avond en liet de afge-
lopen zomeraktiviteiten de revue passeren. Zij memoreerde
het reisje, de fietstocht en de ekskursie naar huize Bergh,
die allen goed geslaagd zijn. Verder wees zij op de mogelijk-
heid om diverse kursussen te volgen.

Op l november zal er in Arnhem een bijeenkomst zijn voor
de alleenstaande vrouw met als thema „De plaats van de
alleenstaande vrouw in de maatschappij". De woningkom-
missie organiseert in Zutphen een woningdag onder het mot-
to „De waarde van het oude in onze omgeving". Ir Heine-
man van Monumentenzorg zal 's morgens een inleiding hou-
den met dia's, 's Middags zullen enkele gerestaureerde pan-
den worden bezichtigd.

Hierna was het woord aan de heer Sterman met het pro-
gramma „De neger spreekt". Hij hield een voordracht in
proza en poëzie over de maatschappelijke strijd van de ne-
ger in Afrika en Amerika, over de historie en het christen-
dom. Hij besloot zijn programma met folkloristische vertel-
lingen uit West-Tndië en Afrika.
Mevr. Pelgrum dankte de heer Sterman voor het gebodene
en deelde mee dat de volgende bijeenkomst zal zijn op 10

oktober. Deze zal verzorgd worden door het ééndagsbestuur.

Nieuws
van de kerken
„NEEM EEN GAST AAN TAFEL!"

In de Bloemen/gezinsdienst van zondag jl. in de plaatselijke
Hervormde kerk zijn aan de kinderen en aan de ouderen
folders uitgereikt over de NOVIB-aktie: Een gast aan tafel.
Ook werden een honderdtal kartonnetjes (busjes) meegeno-
men om ze op tafel te zetten en te gebruiken (bij elke maal-
tijd). Deze kartonnen spaarbusjes kunnen ook besteld wor-
den bij: NOVIB, Van Blankenburgstraat 6, Den Haag.

Afgesproken is de uitgereikte kartonnetjes over een half
jaar (Pasen 1974) weer mee te nemen naar de kerk. Zo mo-
gelijk goed gevuld! Graag willen we op deze plaats de ge-
zinnen aan deze aktie herinneren. Doet u mee!

euro action 73
s.o.s. sahel
Senegal, Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger en Tsjaad
maken hun ernstigste krises sinds mensenheugenis door. Zij
vormen de zuidelijke rand van de Sahara, de zgn. Sahel-
landen. Drie tot zeven jaar van droogte heeft daar de oogs-
ten en de voorraden verloren doen gaan. De zand- en steen-
woestenij, bekend als Sahara, is tientallen kilometers naar
het zuiden opgerukt. Miljoenen stuks vee en een bij gebrek
aan bevolkingsregistratie niet te schatten aantal mensen zijn
omgekomen.

Tn vele gebieden kwam de regen te laat. Vele boeren hebben
het zaaigoed in de afgelopen maanden opgegeten. In andere
gevallen is het zinloos om nog te zaaien. De woestijn heeft
al van grote stukken en door het hongerige vee kaalgevre-
ten gebied, bezit genomen. Die zijn voor altijd of voor zeer
lange tijd verloren als bouw- en weiland.

Weer andere voormalige bouw- en weidegronden zijn ont-
volkt. De bevolking heeft zich, opgejaagd door de droogte
en op zoek naar voedsel, in en bij de steden gevestigd. Tra-
ditionele nomaden als de Toeareg en de Foelbé's vestigen
zich in grote getale in de „Bidonvilles" om Nouakchott
(Mauretanië), Timboektoe (Mali), Niamy (Niger) en Oega-
doegoe (Boven-Volta). Sommige plaatsen hebben in de afge-
lopen twee jaar een bevolkingstoeneming van 100 tot 300
procent te zien gegeven.

De buitenlandse hulp heeft waarschijnlijk het allerergste
vorkomen: de uitroeiing van elk leven in de Sahel. Maar
er zal nog lange tijd hulp verleend moeten worden om een
herhaling van de ramp onmogelijk te maken. Daarvoor zal
een goed georganiseerde, internationaal gekoördineerde en
vele jaren durende operatie nodig zijn, die rekening houdt
met onvermijdelijk nieuwe droogteperioden in de Sahel.
Deze operatie zal vooral tot doel moeten hebben een aantal
strukturele veranderingen in de rampgebieden tot stand te
brengen.

Wat moet er in de Sahel allemaal gebeuren? Om eens wat
te noemen: graven van irrigatiekanalen, aanleggen van we-
gen, opnieuw opzetten van landbouw en veeteelt, scholing
e.d. Hiermee moet worden bereikt dat in de toekomst de

afrikaanse volkeren zichzelf kunnen helpen.
De omvang van de afrikaanse katastrofe is zo groot, dat een
aktie op grote schaal van de grond is gekomen. Een groot
aantal organisaties in Frankrijk, België, West-Duitsland,
Italië, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Nederland hebben de
hand enineen geslagen voor een europese aktie in de laatste
week van oktober onder de naam EURO ACTION 73
S.O.S. SAHEL. In Nederland namen NOVIB, UNICEF en
UNESCO hiertoe het initiatief. De hele landelijke pers, ra-
dio en televisie wordt hierbij ingeschakeld.
De Sahel s zwaar getroffen. Er zal nog lange tijd hulp ver-
leend moeten worden om een herhaling van de ramp onmo-
gelijk te maken. De EURO ACTION 73 S.O.S. SAHEL kan
met uw steun daar een aanzet toe zijn. Stort uw bijdrage op
giro 100200 onder vermelding „Werk aan de Wereld".
En ... wie kan en wil helpen bij deze kollekte in onze ge-
meente Vorden?

NOVIB afdeling Vorden,
J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19, telefoon 1366

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRIKT OOST

In het Jeugdcentrum werd zaterdagmiddag de eerste ronde
gespeeld in de strijd om het persoonlijk damkampioenschap
distrikt oost. In de Hoofdklasse won B. Nijenhuis DCV met
2—O van G. Zijlema DVD en F. v. d. Broek Dios van J.
Frissen Dios.
In de Ie klas weerden de volgende wedstrijden gespeeld: J.
Huisjes Dios—L. Ribbers Dios 2—0; J. Paap DVD—J. Zie-
meerink Dios O—2; J. Ziemerink Dios—J. Huisjes l—1; de
partij tussen J. Paap DVD en R. Kampman NAV werd af-
gebroken.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTR. OOST

In het Jeugdcentrum te Vorden werd zaterdagmiddag de
tweede ronde gespeeld van de jeugddamkampioenschappen
distrikt oost.

In poule A waren de uitslagen: G. Weevers ADC—U. Ub-
bink WDV 0—2.

In poule B waren de uitslagen: L. Voskamp NAV—G. Stol-
le DVD 0—2; A. Ottink DES—W. Verkerk DCV 2—0.
Poule C: C. Bennink ADC—J. Huberts DVD 2—0; D. de
Groot ZDV—A. Wentink DCV 2—0.

Poule D. J. Tuenter DSO—K. v. Drumpt DVD 1—1; J.
Bosman ZDV—N. Grotenhuis ten Harkel 0—2.

Touwtrekken
Op het terrein van de touwtrekvereniging Vorden zal op
zondag 30 september een groot touwtrektoernooi worden ge-
houden. Behalve een groot aantal prominente Nederlandse
achttallen zullen er zeker vier of vijf buitenlandse ploegen
deelnemen aan dit evenement dat hierdoor een internationaal
karakter krijgt.

Uit Zwitserland komen de achttallen van Sinns nabij Zü-
rich terwijl ook een team van Engelberg uit midden-Zwit-
serland van de partij is.
De kontakten die de NTB met de Suid Afrikaanse Touw-
trek Unie heeft via de TWIF dateren van 1971. In dat jaar
werd dit land lid van de TWIF.

De verenigingen die dit grote internationale toernooi tot
besluit van de touwtrekkompetitie hebben georganiseerd,
zijn de TTV Vorden, TTV Bathmen en TTV Eibergen. Het
is voor de organiserende verenigingen een hele „hap" om de
buitenlandse ploegen een goede akkomodatie te bieden. De
Zwitsers die met 40 man komen, zullen gedeeltelijk in Bath-
men en Eibergen worden ondergebracht bij gastgezinnen.

De Zuid-Afrikanen zijn de gasten van de NTB en komen in
totaal met 32 personen. Er zijn voor de verschillende prijs-
winnaars in de 640 en 720 kg klasse fraaie prijzen beschik-
baar gesteld, terwijl de buitenlanders ook medaljes ontvan-
gen. De wedstrijden beginnen om twee uur. Het lijdt geen
twijfel of dit toernooi, dat in touwtrekkringen al de revan-
chewedstrijden van de Europese ampioenschappen wordt
genoemd, zal een waardige afsluiting worden van een druk
maar sportief seizoen 1973.

Biljarten
De onderlinge biljartbond De IJsselkring opende het nieuwe
biljartseizoen met de algemene ledenvergadering, die onder
leiding stond van wnd. voorzitter B. Schoenaker. De animo
voor deze bijeenkomst was goed want van de twaalf aange-
sloten café's waren er tien vertegenwoordigd.

Uit het uitgebreide jaarverslag van sekretaris B. Schoenaker
bleek dat het aantal leden nog steeds stijgt en op dit moment
231 bedraagt. Ook penningmeester Th. Sesink kon opgewek-
te berichten laten horen daar hij zijn kas had kunnen afslui-
ten met een batig saldo.

Vervolgens verstrekte kompetitieleider B. Leferink informa-
tie over het verloop van de afgelopen kompetitie en de nieu-
we kompetitie. Het ligt in de bedoeling om op 8 oktober te
starten met het nieuwe seizoen, weeer vijf afdelingen van 9
clubs. Aan het persoonlijk kampioenschap werd door 208
leden deelgenomen, aan het libre door 110, bandstoten 71
en driebanden 27.

Bij de bestuursverkiezing werd de heer H. Brokke gekozen
als voorzitter van de bond. Voorts werd nog medegedeeld
dat na de eerste helft van de kompetitie, medio december,
de persoonlijke kampioenschappen driebanden en bandsto-
ten zullen worden gehouden.

Bij de rondvraag werden enige interne punten behandeld
o.a. de pri jsui treiking op de feestavond eerder te doen
plaatsvinden. Enkelen opperden het plan om een jongeren-
kompetitie te houden in de vakantie doch hier werd nogal
verschillend op gereageerd. Het slotwoord werd gesproken
door B. Schoenaker die allen dankte voor de komst.



AMAZONE WINT HET
BRONZEN ROS

Na een vierde barrage won zatedagavond bij het grote
springconcours in manege De Gompert de Amsterdamse
doktersdochter Joukje Dijkstra Het Bronzen Ros, de grote
prijs van de gemeente Hengelo (Gld.). Zij versloeg daarbij
de Doetinchemmer Th. Berendsen die in deze laatste barra-
ge 4 strafpunten opliep na een zeer spannend slot van een
prachtige ruiterdag.

Er waren voor het puissance springen voor de eerste barra-
ge 6 kombinaties met O stafpunten. J. Breukink (IJsselrui-
ters) viel met 7 strafpunten af, nadat eerst al de Aaltenaar
B. Jansen met Rigoletto wegens weigering van het toneel
verdween, hetzelfde verging G. Ebbing met Zilverster in de
derde barrage zodat Th. Beendsen (Ardeo) en mej. J. Dijk-
stra voor de laatste barrage overbleven. Eerst was het Be-
rendsen die met Ingeborg bij de eerste hindernis over de
okser van 1.65 m hoog een fout maakte, doch wel over een
muur van 1.80 m kwam. Vervolgens was het mej. Dijkstra
die met Napoleon wél goed over de okser kwam maar op
het laatste ogenblik een stuk van de muur meenam. Bij de
tweede en laatste doorgang was het weer Berendsen op In-
geborg die de okser niet goed overkwam en wel weer de
muur zonder fouten oversprong.

Onder doodse stilte van de vele toeschouwers, die tot het
einde bleven toekijken, kwam Joukje Dijkstra met Napoleon
weer in de manege, de okser werd feilloos genomen, toen
kwam weer de muur en op het juiste ogenblik kon de ama-
zone haar paard iets hoger tillen dan de eerste keer - het
blok op de muur bleef liggen - en tot groot enthousiasme
van het publiek - kon zij haar paard goedkeurende klopjes
geven, want zij werd winnares van het „klapstuk" van de
avond, zoals mikrofonist Jansen uit Aalten het noemde en
mocht van velen gelukwensen in ontvangst nemen, terwijl
burgemeester Jhr Mr L. P. Quarles van Ufford (zélf een
enthousiast paardensportliefhebber) haar aan het slot bij de
pijsuitreiking de trofee Het Bronzen Ros van de gemeente
Hengelo (Gld.) overhandigde.

Daarvoor was in het avondprogramma - zoals reeds ge-
noemd was er een zeer ruime belangstelling voor dit eerste
indoor-concours - het L-springen geweest, waar als hoofd-

prijs de Zilveren Wisselbeker van de Graafschapbode de in-
zet was. W. Ellenkamp, de winnaar van vorig jaar, had
grote tegenstand en ruime konkurrentie maar was toch in
staat zich bij de winnaars te scharen, zij het dan op de 4e
plaats. Winnaar van dit onderdeel werd de Dinxperloër D.
Hengeveld op Fumira, hij versloeg in de eindstrijd G. Kot-
huis Hengelo (Zorro) en mocht het kleinood voor één jaar
in ontvangst nemen van voorzitter D. M. Wullink van de
LR Hengelo.

Bij het M en Z-springen ging het in de eerste barrage op
fouten plus tijd, zodat er meteen al een lijst van winnaars
naar voren kwam, hier was het B. Jansen op Rigoletto die
de andere eggadigden te snel af was en met de eerste prijs
ging strijken, overigens een zeer spannend onderdeel omdat
er drie ruiters met O strafpunten waren en het uiteindelijk
ging tussen de beide clubmakkers van de LR Aalten t.w. J.
van Middelkoop en B. Jansen. Laatstgenoemde kon het juist
iets sneller doen, in de tijd van 77,6 sek. Middelkoop reed
eveneens foutloos evenals G. Ebbink, zij hadden resp. 81,8
en 86,8 sek. nodig om de hindernissen - opgebouwd door
Roelof Lutke Willink uit Borculo - te nemen.

Overigens was het een concours van goede organisatie, zo-
wel 's avonds als ook 's middags waren de juryleden eenslui-
dend van oordeel dat het één van de best geleide concoursen
was met goede verzorging van de onderelen, goede akko-
modatie, zowel voor ruiters als het publiek. Speciaal was
de jury en ook de federatievertegenwoordigers van de Gel-
derse Bond van Streekconcoursen, de heer H. J. Mensink uit
Miste te spreken over de akkomodatie van de manege, waar
de verlichting stukken beter was als voorheen, terwijl ook
voor de ruiters buiten de manege de verlichting het allemaal
veel gemakkelijker maakte.

Aanvankelijk was er op het einde van het streekconcours
een kontroverse tussen de ploeg ui t Zelhem, nl. bij het
equipespringen waar W. Ellenkamp volgens enkelen foutloos
reed maar door de jury weerd afgebeld wegens foutief rij-
den. Zelfs in de jury was geen unanieme uitspraak maar de
kansen op een goede klassering was voor de Zelhemse
equipe verkeken, zij vielen buiten de prijzen.

UIT DE OMGEVING

Geef ruimCte)
KEYENBURG — In de week van 29 oktober tot 4 novem-
ber zal hier de geldaktie GEEF RUIMfTE) gehouden wor-
den voor het nieuwe gemeenschapscentrum. Wij hopen we-
kelijks op deze plaats hierover iets te mogen zeggen. Dan
hoeven bij hun rondgang de kollektanten niet meer alles uit
te leggen. Wij horen wel eens de vraag, of het nieuwe cen-
trum nu wel nodig is. Nou we kunnen ook niets doen. Maar
dan hebben we binnenkort niets meer voor onze jeugd en
andere groepen. Dan komt binnenkort iedere groep apart
en kost het ons veel geld, zonder de grote subsidie in de
wacht te slepen. Ook kunnen wij kleine verbeteringen aan-
brengen. Bijvoorbeeld een centrale verwarming. Maar zoiets
kost ongeveer evenveel als wat wij nu vragen, en komt he-
lemaal voor onze rekening. En het oude gebouw blijft staan.
Onze hoop is, dat wij nu de 20.000 gulden bij elkaar krijgen
en dat de subsidie de vier ton volmaakt, waardoor alle pro-
blematiek opgelost is. De volgende 'keer hierover meer.

De Welzijnsvereniging „Keyenborg e.o."

Gekombineerde
vergadering
HENGELO — Mevr. Hebbink, presidente van de CPB,
opende deze gekombineerde vergadering van CPB en CBTB
in Ons Huis. Voor een bijna geheel gevulde zaal werden
ook ds. en mevr. Brinkman uit Rijssen welkom geheten wel-
ke tweemaal een grote reis maakten per auto door het mid-
den-Oosten en hierbij dezelfde route gevolgd zijn als eertijds
de apostel Paulus. Zij ̂ Vn de aanwezigen prachtige dia's
zien o.a. de opgegraven resten van de gevangenis in Philippi
de ceders van de Libanon en de fraaie moskeeën en mina-
retten, de burchten van de kruisvaarders enz. waarbij ds.
Brinkman de nodige uitleg verzorgde.
Aan het slot dankte devoorzitter van de CBTB, de heer
Waarlo.

Denkt u
aan de nieuwe

EHBO-kursus?

MOETEN UW FOTO's
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPH/JN
Centrum - Vorden
Telefoon 1313

SUPER BENZINE

76,4 et per Itr
KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mesteryen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Oranjevereniging Vorden
Aangemoedigd door het enthousiasme van de Vordense burgerij bij de viering van het zilveren re-
geringsjubiletim van Hare Majesteit de Koningin, en door de suggestie van een bewoner van het Plan
Boonk gedaan in een ingezonden meededeling in dit blad op 13 sept. jl. meent uw Oranjevereniging
dat het tijdstip is aangebroken voor een ledenwerfaktie door middel van onderstaand formulier, dat
u ingevuld gelieve te zenden aan:

DRUKKERIJ WEEVERS B.V., NIEUWSTAD 12, VORDEN

Wanneer de ongeveer 2000 gezinnen uit onze gemeente voor minimaal ƒ5 ,— (of meer) lid zouden
zijn van de Oranjevereniging, zouden zeker de middelen aanwezig zijn om elk jaar een dergelijk
Oranjefeest te organiseren.
Gezien het enthousiasme op 5 sept. jl. rekent het bestuur op een massale aanmelding als lid van de
Oranjevereniging Vorden.

Het bestuur van de Oranje vereniging Vorden.

Ledenwerfaktie Oranjevereniging Vorden
Na het suksesvolle feest van 5 sept., waar toch werd bewezen dat het kan in Vorden: een werkelijk
goed georganiseerd feest te geven. Dit jaar lag dit grotendeels aan de samenwerking met de Sport-
kommissie en dat er een flinke duit van gemeentewege werd verstrekt, wat uiteraard ook niet ieder
jaar kan, toch is in Vorden de mogelijkheid aanwezig om ieder jaar een groots vuurwerk en zulke
fantastisch kinderfeesten te organiseren. Daarom hebben wij gemeend, als redaktie van Contact)
ons beschikbaar te stellen als inleveringsadres voor onderstaande bon. Juist omdat wij ons geheel
neutraal kunnen opstellen geven wij u advies om lid van de Oranjevereniging Vorden te worden.
Dan kunt u de vergaderingen bezoeken en uw zegje doen en met opbouwende kritiek helpen om
het Oranjefeest in Vorden in de komende jaren te doen slagen. Red.

CQ

Ondergetekende:

Adres :

geeft zich op als lid van de Oranjevereniging Vorden tegen een kontributie van

ƒ per jaar (minimaal ƒ 5,—).

Handtekening:

(inleveren bij Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad, Vorden)

....speciaal

Kombinatie
mogelijkheden
met onze modieuze kollektie.

SPENCERS - BLOUSES
OVERHEMDEN - PULLOVERS
PANTALONS

voor dames, heren en kinderen

Zie etalages!

m mm M
RAADHUISSTR.. VOROEN

Dames van Vorden
let op!

Deze 14 dagen komen wij met een
NIEUW ARTIKEL op de markt

Lef tevens
op onze speciale prijzen!

GESORTEERD DROP
250 gram f 1,15 500 gram f 2,20

ENGELS DROP
250 gram f 1,10 500 gram f 2,00

ENGELS WYNE GUMS
250 gram f 1,15 500 gram f 2,20

Grote sortering chocolaatjes
met zeer scherpe prijzen!

ROOMBOTERKOEKJES
500 gram ........................... f 1,90

SPECULAASJES
(eigen gebakken) 500 gram ... f 1,60

KOEKJES
500 gram ......................... ... f 1,60

Op de markt
is uw gulden een daalder waard'.

Polstraat 45 - Aalten

LANCÖME
Het gehele assortiment Lancöme preparaten

is aanwezig bij
en deskundige voorlichting wordt verstrekt

door dépositaire:

Drogistery - Parfumerie
Schoonheidssalon

van der Wal
Dorpsstraat - Vorden
Telefoon 05752- ?

WIST U DAT WIJ VRIJDAGSAVONDS
DUBBELE ZD ZEGELS GEVEN?

GEVRAAGD:

net mese
voor kantoorwerkzaamhcden

Liefst met Mulo-diploma

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

de
bosten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Kostuum allure

Prachtig gesneden kostuum, van een
superieure kwaliteit. Rustige mode-
aksenten geven het een zekere allure.
Een pak dat u nooit m de steek laat.

Trefpunt van mode voor morgen

Extra voordelig
]/2 kg Gesneden andijvie f 0,39

l kg Franse Golden Delicious f 1,10

l kg Handperen Bonne Louise f 0,98

Weekendaanbieding
Vrijdag en zaterdag:

Kaaps Viooltje f 1,50

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

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514
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