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v. v. Vorden nam officieus
afscheid van H. Emsbroek

„Het was wel een pittig pilletje toen we als bestuur een brief
van de sekretaris/penningmeester H. Emsbroek ontvingen,
waarin deze mededeelde zijn funktie, die hij 37 jaren heeft
vervuld, althans wat het penningmeesterschap betreft, wenste
neer te leggen", aldus de voorzitter van de voebalvereniging
Vorden de heer L. de Boer, tijdens de najaarsvergadering
in het nieuwe clubgebouw.

„Dankzij zijn zuinige beleid heeft de heer Emsbroek mee
mogen maken dat de vereniging via een veld met bobbels in
vroegere jaren, thans de beschikking heeft over een drietal
goed bespeelbare velden, met daarnaast een prachtige akko-
modatie wat betreft kleedkamers en kantine. Het spijt het
bestuur dan ook zeer dat u ermee ophoudt, we zullen u be-
slist missen", aldus voorzitter De Boer, die er bijzonder ver-
heugd over was dat de oud-voorzitter de heer W. Kuiper, die
17 jaar lang met de heer Emsbroek in het bestuur zitting
heeft gehad, deze vergadering bijwoonde.

Het officiële afscheid van de heer Emsbroek wordt gevierd
op zaterdag 19 januari, wanneer de jaarlijkse feestavond
wordt gehouden. Tot zolang blijft de heer Emsbroek „erbij"
om tevens van de gelegenheid gebruik te maken zijn opvol-
ger de heer E. te Veldhuis, die deze vergadering als zodanig
werd benoemd, in te werken. Het ligt in de bedoeling dat
uit de leden een komité zal worden gevormd die er voor
zorgen dat vanuit de leden zelf t.z.t. een passend kado aan
de scheidende penningmeester zal worden overhandigd. Nu
kreeg de heer Emsbroek van het bestuur alsvast een „voor-
proefje" in de vorm van een drinkset.

Vele oud-leden zullen zich waarschijnlijk nog wel herinne-
ren dat de heer Emsbroek vroeger zelf een aktief voetballer
was. Boze tongen beweren dat hij op de groene grasmat nog
wel eens „lui" was. Zijn medespelers wisten hem echter wel
tot wat meer vechtlust te inspireren. Was er een scrimmage
voor het vijandelijke doel (de heer Emsbroek speelde mid-
voor) dan kreeg hij in het heetst van ed strijd een schop van
een clubgenoot onder zijn achterste. De heer Emsbroek, in
de waan dat dit een tegenspeler deed, werd dan ontzettend
kwaad en begon te voetballen of zijn leven er van afhing.
Het gevolg was dat de vijandelijke keeper de ballen om de
oren floten. Dit alles dan tot meerdere eer en glorie van de
voetbalvereniging Vorden.

Behalve de heer Emsbroek nam deze avond ook de heer
E. Wentink (die benoemd is tot clubhuisbeheerder, samen
met zijn echtgenote) afscheid als bestuurslid. In zijn plaats
werd gekozen de heer H. Mulder.

De vergadering besloot voorts de kontributiee te verhogen.
De leden werden voorts verzocht een naam te bedenken voor
de nieuwe kantine. Dit dan in de vorm van een prijsvraag.
De heer Pardijs wekte allen op de trainingen beter te bezoe-
ken en zich op de velden als echte sportmensen te gedragen
om zodoende de naam van Vorden hoog te houden.

Sekretaris J. Jansen gaf op uitvoerige wijze in zijn jaarver-
slag de gebeurtenissen van het afgelopen jaar weer, waarbij
hij tevens alle kommissies, leiders enz. dank bracht voor het-

geen zij voor de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar
hebben gedaan.
Uit het jaarverslag van de penningmeester bleek overdui-
delijk dat de hierbovengenoemde kontributieverhoging be-
slist noodzakelijk was.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

VREDESVOETTOCHT WERD SUKSES
De Vredesvoettocht die zondagmiddag te Kranenburg werd
gehouden ter gelegenheid van de Vredesweek, is zeker ge-
slaagd te noemen. Het aantal deelnemers(sters) was - waar-
schijnlijk door het slechte weer - niet zo erg groot (35),
maar jong en oud heeft elkaar direkt gevonden in de per-
soonlijke gesprekken tijdens de tocht. De hoeveelheid was
dus niet zo belangrijk. Kapelaan Brenninkmeyer uit Zut-
phen, die mede namens de dekenale werkgroep voor Vrede-
Missie en Ontwikkeling in het dekenaat Zutphen, de leiding
had, was tevreden over het doel van deze tocht: door mid-
del van diskussies proberen dichter tot elkaar te komen en
te leren leven in een wereld waar men een bijdrage kan
geven aan de vrede. De zes onderwerpen waarover werd ge-
diskussieerd waren: vrede en gezin, vrede en school, vrede
en kerk, vrede en bedrijf, vrede en kazerne en vrede en
sport.
De deelnemers(sters) kwamen onder meer uit Zutphen, Vier-
akker-WiChmond, Ruurlo, Barchem, Lochem, Vorden-Kra-
nenburg en omliggende plaatsen. Men startte om drie uur
vanaf zaal Schoenaker, de afstand van de tocht - die door
het Onstein en Linde leidde - was ongeveer zes kilometer.
Het was dus beslist geen afstandsmars: het onderlinge ge-
sprek was het belangrijkste, niet de sportieve prestatie.
Na afloop tegen vijf uur werd in de R. K. kerk te Kranen-
burg voor alle deelnemers(sters) van verschillende kerke-
lijke gezindten een oekumenische dienst gehouden, welke
door kapelaan Brenninkmeyer en ds. Barnard (Barchem)
werden geleid. Het was een geheel informele bijeenkomst,
een genoeglijk samenzijn en toch een goede dienst, waarbij
het duidelijk voelbaar was dat men samen één was in Chris-
tus. Tijdens de dienst brachtei^Bu-tegenwoordigers van de
deelnemers(sters) beurtelings ve^Jg uit van de gesprekken.
Ds. Barnard hield een korte preek over de „stoelendans";
iedereen probeert de beste plaatsen te veroveren, maar de
stoel staat in de weg. Zo gaat het ook in de maastchappij.
„De deelnemers(sters) van de verschillende kerken, die aan
deze Vredesvoettocht hebben deelgenomen waren erg getrof-
fen door de wijze waarop een eilander beleefd is. Men was
erg enthousiast en hoopt het \^Bnd jaar weer iets derge-
lijks te organiseren", aldus kaperaan Brenninkmeyer.

Vergadering KPO
Met een mooie Eucharistieviering in zaal Schoenaker, door
pater Sutorius ,opende de KPO dit nieuwe seizoen. Met
passende gebeden en lezingen door de leden werd de zegen
over het werk in de vereniging gevraagd.
Na de koffie opende voorzitster mevr. Cuppers de verga-
dering en heette allen hartelijk welkom. Daarna was het
woord aan mevr. Niessink van de huishoudelijke voorlich-
ting. Haar onderwerp was: „Het verantwoord aanschaffen
en gebruik van huishoudelijke apparaten. Vooral de grote
apparaten als was- en droogmachines, vriezers en vaatwas-
machines werden behandeld. Levensduur, afschrijvingskosten
en onderhoud werden onder de loupe genomen.
Na enkele mededelingen mocht de voorzitster deze leerzame
en goed bezochte vergadering sluiten. De volgende vergade-
ring is 17 oktober over het verzorgen van kamerplanten en
bloemschikken.

Zeldzaamheid
Onze plaatsgenoot de heer A. F. J. Waarle oogstte afgelo-
pen week een aardappel „Pimpernel" met een gewicht van
750 gram.

Kontaktavond
Vordens Toneel
Op zaterdag 29 september hield Vordens Toneel haar jaar-
lijkse kontaktavond in het Jeugdcentrum.
De heren Broer en Hilferink presenteerden op deze avond
de B.H.-kwis. Na een kopje koffie werd met de kwis be-
gonnen, waarbij begonnen werd om de heer en mevr. Hols-
beeke namens de presentatoren te feliciteren i.v.m. hun 30-
jarig huwelijk. Natuurlijk ging dit vergezeld van een bos
bloemen. De kwis verliep goed en werd goed geleid door de
heer Hilferink terwijl de heer Broer kwistig met prijsjes
strooide. Winnaars werden uiteindelijk mej. J. Schuppers en
de heer A. Jeulink. Voor de nummers een, twee en drie wa-
ren er bloemen en waardebonnen.
Hierna werd nog gezellig nagebabbeld onder het genot van
een drankje waarna men voldaan naar huis terugkeerde.

Snoekbaars had beet
Aan de laatste onderlinge wedstrijd van de HSV De Snoek-
baars namen slechts 17 personen deel. Er werd 659 cm vis
gevangen. De uitslag was als volgt:
1. J. Fleming 14 stuks 286 c^2. J. W. Kolkman 3 stuks
6!) cm; 3. Th. Eijkelkamp ^Buks 46 cm; 4. H. Stapper
2 stuks 41 cm; 5. W. Seesinl^ stuks 41 cm; 6. V. Eijkel-
kamp 2 stuks 40 cm; 7. J. Brinkerink 2 stuks 38 cm; 8. D.
V 'uestenenk 2 stuks 37 cm; 9. H. Golstein l stuks 24 cm;
K). Th. Nijenhuis l stuks 23 cm; 11. J. Golstein l stuks 23
cm.
Voor 14 oktober rest thans n
men-Laren-Vorden welke d'\
Baakse Beek te Wichmond.
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We vervolgen deze week de cyclus over sociale wet-
ten, waarvan de uitvoering niet bij de gemeente ligt.
Aan de orde komen ditmaal:

1. de Ziektewet, en

2. de Wet op Arbeidsongeschiktheid (WAO).

ad 1) DE ZIEKTEWET

Het doel van deze wet is de werknemers te verzekeren
tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid
wegens ziekte, ook als de ziekte een gevolg is van een
ongeval. Met ziekte wordt gelijkgesteld een gebrek,
zwangerschap en bevalling.
Verzekerd is degene, die een dienstbetrekking heeft
met een privaatrechtelijk karakter (bij een partikulier
persoon of onderneming) of met een publiekrechtelijk
karakter (bij de staat, provincie, gemeente, water-
schap enz.).
Hieronder vallen o.m. ook:
a. degene, die persoonlijk in aangenomen werk ar-

beid verricht;
b. de vertegenwoordiger of agent, die voor slechts

één opdrachtgever werkt;
c. degene, die een uitkering ingevolge de Werkloos-

heidswet ontvangt;
d. degene, die een dienstverband heeft bij de Sociale

Werkvoorziening.
In de wet worden nog meerdere kategoriëen genoemd,
en tevens groepen, die onder bepaalde voorwaarden
eveneens zijn verzekerd.
Bij ziekte moet aangifte worden gedaan door of na-
mens de verzekerde onmiddellijk nadat de arbeid we-
gens ziekte is gestaakt dan wel de arbeid niet kan
worden aangevangen. In ieder bedrijf hangt wel een

kaart waarop vermeld is bij welke bedrijfsvereniging
iemand is aangesloten en hoe verzekerde moet hande-
len in geval van ziekte.
De verzekerde werknemer heeft bij ongeschiktheid
tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte recht
op een uitkering van ziekengeld. Deze bedraagt vol-
gens de wet 80 procent van het dagloon, d.i. het loon
dat de werknemer als hij niet arbeidsongeschikt was
geworden, gemiddeld per dag zou hebben kunnen ver-
dienen in het beroep dat hij laatstelijk voor het ont-
staan van de arbeidsongeschiktheid uitoefende. De
uitkeringsduur bedraagt maximaal tweeënvijftig we-
ken.
Onder bepaalde voorwaarden wordt bij zwangerschap
en bevalling aan verzekerden ziekengeld uitgekeerd
gelijk aan het volle dagloon zonder dat arbeidsonge-
schiktheid hoeft te bestaan.
Indien de kontrolerende geneeskundige het in het be-
lang van de zieke werknemer acht dat deze hem pas-
sende arbeid verricht en hij daartoe door zijn werk-
gever of, indien hij geen werkgever meer heeft, een
andere werkgever in de gelegenheid wordt gesteld,
dan wordt het daarmede verdiende loon aangevuld
tot het volle dagloon waarnaar het ziekengeld werd
berekend.

De werknemer dient zich te houden aan de kontrole-
voorschriften die hem door zijn bedrijfsvereniging
worden uitgereikt. De verzekerde die gedurende de
ongeschiktheid tot werken loon ontvangt, is verplicht
hiervan mededeling te doen aan de bedrijfsvereniging.
Wat gebeurt er na 52 weken?
In het algemeen is het zo, dat aansluitend aan de
uitkering krachtens de ziektewet aanspraak kan wor-
den gemaakt op een uitkering krachtens de Wet op
de Arbeidsongeschiktheid. Deze wet zullen wij hierna
behandelen.

De ziektewet wordt uitgevoerd door erkende bedrijfs-
verenigingen. Erkende bedrijfsverenigingen zijn ver-
enigingen van werkgevers en werknemers, opgericht
met het speciale doel om sociale verzekeringswetten
uit te voeren.

De werkgevers betalen de premie. Zij mogen echter
maximaal l procent van het premieloon inhouden,
tenzij bij gunstiger verzekeringsvoorwaarden minis-
teriële goedkeuring is verkregen om een hoger per-
centage in te houden.

ad 2) WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID
(WAO)

Samen met de ziektewet (zie hierboven) vangt de
WAO de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschikt-
heid op, ongeacht door welke oorzaak dez is ont-
staan.
De voorwaarden van het verzkerd zijn ingevolge de
WAO, zijn dezelfde als die van de ziektewet.
Het recht op een uitkering bestaat, mits de 65-jarige
leeftijd nog niet is bereikt, bij een arbeidsongeschikt-
heid van 15 procent of meer, welke tijdens de verze-

kering is ontstaan en nadat deze ongeschiktheid 52
weken heeft geduurd. Deze wachttijd is gelijk aan de
maximum uitkeringstermijn van de ziektewet.

Het is in het algmeen zo, dat de WAO-uitkering aan-
sluit aan de uitkering krachtens de ziektewet. Dege-
nen die in het genot zijn gesteld van ziekengeld be-
hoeven bij het bereiken van de maximum uitkerings-
termijn krachtens de ziektewet dus niet een aanvraag
in te dienen om een uitkering krachtens de WAO te
verkrijgen.

Degene die niet in het genot is van ziekengeld moet
wel een aanvraag om WAO-uitkering indienen. Bo-
vendien moet hij binnen 13 weken na de aanvang
van zijn arbeidsongeschiktheid hiervan mededeling
doen aan de bedrijfsvereniging.

De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de
mate van arbeidsongeschiktheid en het dagloon bv.
bij een arbeidsongeschiktheid van 80-100 procent is
de uitkering 80 procent van 100/106 maal het dag-
loon.

De uitkering wordt dus niet berekend naar het volle
dagloon, maar naar een bedrag dat 6 procent lager is.
In mei van elk jaar wordt echter naast de normale
uitkering een vakantie-uitkering verstrekt ter hoogte
van 6 procent van de bedragen, uitgekeerd in de voor-
afgaande maanden mei tot en met april. Voor het
begrip dagloon kan worden verwezen naar hetgeen
hierover bij de behandeling van de Ziektewet is ver-
meld.

Degene, die een WAO-uitkering geniet is verplicht
de voorschriften van de bedrijfsvereniging en de Ge-
meenschappelijke Medische Dienst op te volgen.
De WAO wordt uitgevoerd door de erkende bedrijfs-
verenigingen. De sociaal-medische en loon-arbeids-
kundige onderdelen van de uitvoering van de wet zijn
door de minister bij uitsluiting opgedragen aan de
Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). De
GMD is opgericht door de Federatie van bedrijfsver-
enigingen en adviseert de besturen van alle bedrijfs-
verenigingen inzake

— de mate van arbeidsongeschiktheid

— de noodzaak om tot revalidatie te komen en

— het treffen van voorzieningen.

De wet opent de mogelijkheid in bepaalde gevallen
voorzieningen tot revalidatie te treffen. Het doel van
deze voorzieningen is de betrokkene in een zo goed
mogelijke toestand van arbeidsgeschiktheid te bren-
gen en bestaande arbeidsgeschiktheid te handhaven.
Bovendien is het in bepaalde omstandigheden moge-
lijk in aanmerking te komen voor voorzieningen wel-
ke strekken tot verbetering van de levensomstandighe-
den.

Voor het gehele bedrijfsleven geldt een uniforme pre-
mie, die voor het jaar 1973 is vastgesteld op 7,8 pro-
cent. Hiervan komt 2,55 procent voor rekening van de
werknemers en 5,25 procent voor rekening van de
werkgevers.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. M. Brummelman (Ophemert) Jeugddienst
19.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier H. Avondmaal
19.00 uur ds. J. 'B. Kuhlemeier H. Avondmaal

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 Sterringa, telefoon 05752-1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9. J 5 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 oor
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 konsis-
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 VI

GEBOREN: Gerrit Bernard, zoon van G. Zuurveld en A.
Momberg.

ONDERTROUWD: Geen.

GEHUWD: Geen.

OVERLEDEN: Geen.

? l t . V E R W I T E D E L S T A A I .

KOERSELMAN CASSETTES



van nelle
$heezakjes

ENGELSE MELANGE,

PER DOOSJE

flora en
catty

MSHAPKLARE
BROKKEN,

PER BLIK

.OlvariL

olvarit
babyvoeding

GROENTE EN
GROENTE MET VLEES

7993
PER POTJE

Doos d 4 stuks

TOM

POUCEN
nu

Van de /uwee/bakker

ROZIJNEN-

BOLLEN
nu

RYVITA KNACKEBROOD BRUIN
per pak nu slechts

NOBO PINDO's
heerlijk koekje, van 100 voor ....

Pak a 6 stuks
BOTERCARREES van 115 voor .

DE HEER BONBONS
De Luxe per bakje

KREYENBROEK SPECULAAS
per pak

Pak a 8 stuks
PANKYWAPELS van 100 voor .

KOEN VISSER

nasi of bami
ffterbfik van 238 voor

NIBB-ITT COCKTAIL ZOUTJES
nu per pak

Diverse soorten Tonnema
SNOEPJES per zak

PCD STUDENTENHAVER
grote zak vol voor

Vlug klaar! CORN FLAKES
groot pak van 192 voor

Prachtig wijnglas!
WIJNROEMER nu voor

TUC ZOUTJES
per pak van 75 voor

vlees en vleeswaren uit onze super-slagerij

Braadworstjes 3 stuks. . * .
Paprika schijven 3 stuks . . .
Alpen snitzeis 3 stuks . . . .
Klapstuk m. klein beentje 500 gr.

500 gram schouderkarbonade 040
(Maximaal 2 kg per klont) geen 448 maar " •"

Runderrollade om te stoven 500 gram 488
Heerlijke rosbeef 500 gram . . 618

500 gram schenkel
geen 378 maar

Ons bekende soeppakket . . . 248
150 gram HAM ............................................. 129
150 gram SNIJWORST ................................. 109
100 gram BOERENMETWORST ongerookt ......... 109

100 gram GEKOOKTE LEVER ........................... 99
SAKSISCH E LEVERWORST per stuk .................. 99

Heeff u onze heerlijke Gelderse ftookworsf al geproefd? Uit worstkeuken!

groente en f ruit

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

Vatverse giurkool
500 aram C&^l

Hierbij 1 rookworst AA
HH

voor ^^^^

Kompleet AA

Bami pakket ^ö

Soepgroente nn
l r\nn\j\fvnr \ n AI* l^nLïo 1 ^^

Hutspot MQ
(nanUlnar) 500 aram • %^

Heerlijke druiven «IQA
(Griekse) kilo voor IwW

Cox 's 0 ra n ge ^Q
fijne handappel, 2 kilo • • ̂

Golden Delicious ^AQ
(Franse) 2 kilo lOv

Handsinaasapp. ^QO
(uit Uruquay) per net IwW

<

Handperen QA

SLIJTERIJ
Legner Jonge Jenever

liter van 975 nu

Cluny Schotch

WHISKY v. 1495 voor

CREAMIX met sherry

aroma nu voor

Zoete witte VRUCH-

TENWIJN per f les

Diepvries PATATES
FRITES kilo

Raak LONDEN TONIC
literfïes van 127 voor

MAXI 2 liter
VRUCHT.LIMONADE

3/4 literpot
AUGURKEN voor

FAKT ZEEPPOEDER
koffer van 585 voor .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje
Wij noemen haar Gerreke

H. Regelink
W. Regelink-Eskes

Warnsveld, 25 sept. 1973
Warkenseweg 11

Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter
SANDRA ANTONNIA

Tiny en Bert
Brunnekreeft

Vorden, 2 oktober 1973
Raadhuisstraat 4
Tijdelijk: Wilh.zieikenhuis
kraamafd., Doetinchem

Met grote vreugde geven
wij kennis van de
geboorte van ons zoontje
en broertje
Robert Willem (BOB)
A. W. Enzerink
M. Enzerink-Schurink
Mirjam
Vorden, l oktober 1973
De Boonk 51
Tijdelijk adres:
Ziekenhuis te Lochem

Op 22 sept. j.l. vierden wij
ons zilveren huwelijksfeest.
Door de getoonde belang-
stelling, vele bloemen en
kadoos is het voor ons een
onvergetelijke dag
geworden. Daarvoor onze
hartelijke dank

Fam. Waarle
Vorden, oktober 1973
Stationsweg 14

Inplaats van kaarten
Graag wil ik, mede namens
mijn kinderen, mijn buren in
Linde heel hartelijk danken
voor hun daadwerkelijke
steun en naastenliefde,
betoond bij het overlijden
van mijn man

Leendert Fedor
van den Dool

Ook het verdere medeleven
uit Vorden is mij tot troost
geweest
Uw:
J. L. van den Dool-Bakker
Vorden, oktober 1973
Lindeseweg 25

Gehuwde vrouw met ruime
kantoor-ervaring zoekt
adm. werk voor enige
ochtenden per week
Brieven onder nr 27-1
buro Contact

Te koop oliehaard, olie-
kachel, tank 1000 liter en
droogvoederbakjes voor
biggen G. Hendriksen
Wierserallee A Vorden

Te koop Ford Taunus 15M
(groen) b.j. 1968 f 1600,-
E. J. Helmink, Silvolde
Ligtenbergseweg 61

Te koop kolenhaard (grijs)
merk Bocal,
broodkast, bergmeubel
Ruurloseweg 39, Vorden

Te koop
roodbont vaarskalf
H. M. A. Helmink
Schuttestraat 15 Vorden

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

MOETEN UW FOTO's
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum . Vorden
Telefoon 1313

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

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

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

SUPER BENZINE

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

Laat nu uw
GESTIKTE DEKENS

overtrekken
Als nieuw!

FA A. POLMAN
Vorden - Dorpsstraat 22

AALT VAN BRUGGEN
en
MARJA DENKERS

gaan trouwen op woensdag 10 okt. a.s. om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Ons huwelijk wordt ingezegend in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden om 14.00 uur door de
weieerwaarde heer ds J. C. Krajenbrink

Vorden, oktober 1973
Brandenborchweg 5/Het Wiemelink 73

Toekomstig adres: Willibrordusweg 90, Didam

Receptie van 17.00 tot 19.00 uur in het
Buitencentrum 'Ruighenrode' te Lochem

Heden heeft de Here thuis gehaald Zijn kind, onze
lieve man en vader

HENDRIKUS HERMAN VENDERINK
echtgenoot van H. A. Harmsen

op de leeftijd van 53 jaar

Ik heb de vaste grond gevonden, waarin
mijn anker eeuwig hecht. Gez. 37:1

H. A. Venderink-Harmsen
E. J. Venderink
E. Mooy

Vorden, 27 september 1973
Borend van Hackfortweg 52

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

Het Nut - Vorden f J
Gestimuleerd door het enorme sukses

van de lezing van het vorig seizoen,

is het Nut bijzonder blij u wederom

een avond te kunnen presenteren met

de heer K. v.d. Wolf uit Eerbeek

Zwerftocht over de Veluwe
is de titel van deze lezing, omlijst met

schitterende kleurendia's, over ka-

stelen, kerken, boerderijen, kleder-

drachten, folklore enz.

Houdt daarom dinsdagavond 9 okt.
vrii, aanvang 20.00 uur
in het jeugdcentrum

Het Nut - Vorden

Centrale Organisatie voor Veeafzet en Vleesverwerklng

Omdat de hoeveelheid werk toeneemt kunnen wij
op korte termijn in diverse afdelingen van ons
bedrijf medewerkers plaatsen, te weten:

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
ds M. Bmmmelman uit Ophemert

Thema: Horen en ook doen

TOT ZIENS !

P.S. Er is ook dienst om 19.00 uur

REKIAME

Vrijdag en zaterdag

Herfsttaart
Chocolade Progres
gevuld met chocolade rum-creme

MOCC4 TOMPOEZEN

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

MANNELIJK PERSONEEL
tot ongeveer 45 jaar

VROUWELIJK PERSONEEL
eveneens tot ongeveer 45 jaar
ZOWEL VOOR HELE ALS HALVE DAGEN

Wij bieden:
O een goede beloning
O vanzelfsprekend goede sociale voorzieningen
O vrij vervoer voor diegenen die buiten Borculo

wonen
O wekelijks een zeer voordelig vleespakket
O daarboven nog de mogelijkheid vlees voordelig

bij té kopen
O gratis schoeisel en kleding voor het werk
O de zekerheid van een goed bestaan; en
O een personeelsvereniging, die buiten werktijd

aandacht heeft zowel voor u als voor uw
kinderen

Informeren bij de afdeling Personeelszaken
verplicht u tot niets, doch kan wel de eerste stap
zUn naar een zekere toekomst
Ons adres is: Parallelweg 21 - Borculo
Telefoon 05457-1241

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

Café-Restaurant

PAARDEN

EN ENTER-

MARKT
Sint Michielsmarkt op woensdag 10 oktober te
HENGELO GLD.

Marktkeuring
van Enters

Keuring van rijpaarden en pony's aan de hand
em onder het zadel op het parkeerterrein

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Algemene ledenvergadering
van de afd. Vorden van de

VVD
Op woensdag 10 oktober a.s.
in hotel Bakker

AANVANG 20.00 UUR

"GAMOG" weet alles over gas.
En dat mag u bekijken ook.

In ons informatiecentrum staat veel op
het gebied van gasapparatuur over-
zichtelijk opgesteld. U bent hartelijk
welkom om daar eens een kijkje te
nemen. Interessant, aangezien alle
apparaten in werking zijn van een open
gashaard tot en met neteluchtverwar-
ming.
Wij zijn steeds bereid om u tot in detail
voor te lichten. En dank zij ons folder-
materiaal, kunt u het thuis nog eens op
uw gemak doornemen.

Zijn er vragen.
De „GAMOG" staat tot uw
beschikking met haar
vakkennis en ervaring. Ruim
voldoende om u te vertellen
wat er komt kijken bij een

overschakeling van bijv. gasnaard op
centrale verwarming.

Wilt u huren.
Bij ons kunt u een keukengeiser, bad-
geiser of boiler huren. Wij vertellen u
meteen welk komfort ze u bieden en
wat het u kost. En desgewenst geven
we ook nog een uitgebreide
demonstratie.

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 05750-10888

VORDENS DAMESKOOR
25 JAAR - 1948-1973

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
VORDENS DAMESKOOR
zal het bestuur op zaterdag 6 oktober van 15.00
tot 16.30 uur recipiëren in de zaal van
café-restaurant 't Wapen van Vorden,
Dorpsstraat te Vorden

Tevens nodigen wij een ieder uit voor het
jubileumconcert 's avonds om 20.00 uur
in de Ned. Herv. Kerk te Vorden
Toegang vrij

Prog

Vorden, oktober 1973

Bestuur Vordens Dameskoor

ramma
In Dulci Jubilo Hieronymus Praetorus

Meezen J. P. J. Wierts
De Nachtegael Hendrik Andriessen
Stabat Mater G. B. Pergolesi

Met medewerking van:
Maria van Hussel sopraan

Joke de Vin alt
Begeleiding Oostgelders Symfonie Orkest

Dirigent Peter Best

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

HENGELO (GLD)

7 oktober

The Evening Stars

3bars vol gezelligheid

DAN BE N

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

WEEKENDAANBIEDING !

A.s. vrijdag en zaterdag

Flink boeket Chrysanfen
voor f 1,98

Kettelerij
Hoveniersbedrijf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508
b.g.g. na 18 uur 2054

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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



JANSE Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje 500 gram Kleutertaai nu voor f 0,99
VLEES vers van het mes

u/f onze keurslagerij IKEURSLAGER
n ooeie, vinger

Mag. malse riblappen f R IQ
500 gram voor \J m i ^J

Doorr. runderlappen L A
(BOTERMALS) 500 gram *^m

Heerlijke runderrollade I A QQ
500 gram voor • • VO

Magere varkenslappen f K 7R
500 gram voor ^^1 • ^^

Alpen snitzeis f 9 10
3 stuks voor t J m\J

Room snitzeis t O IA
3 stuks voor £•• l W

Paprika snitzeis f 9 IA
3 stuks voor tj l W

i 1,35
t W
f 1,88

woensdag Gehaktdag f O RA
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram b J W W

Nieuw! Echte Blinde Vinken
per stuk voor o

Wiener snitzel
(kanten klaar) per stuk voor

Vrijdag en zaterdag Nasi & Ba m l
uit eigen keuken 500 gram slechts

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

DIVERSE HEERLIJKE SAUZEN EN SALADES !

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Yoghurt
liter van 96 voor

Hopjes vla
y2 liter voor

Slagroom
liter normaal 154 nu voor

f 0,82

f 0,59
f 1,29

Groente en fruit
dagelijks vers

Peren Conf era nee kg .
Aardappels 5 kg . . .
Tomaten 500 gram . .
Uien 2 kg
Groente en fruitreklame geldig t.m. zaterdag

MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr. Gesn. rode kool
500 gr. Gesn. witte kool

f 0,98
f 1,58
f 0,58
f 0,98

f 0,29
f 0,29

Zolang de voorraad strekt Een bos TROS ANJERS f 2,49
FIJNE VLEESWAREN **i i.kker v.rsi

uit eigen worstmakerij

150 gram BOTERHAM WORST f Q 88

100 gram GEKOOKTE HAM f 1-09

150 gram CERVELAAT f J-lS

150 gram SAKS. LEVERWORST f 0,88

DIEPVRIES

SPINAZIE 750 ,r,m »an 129 voor f Q,98

CHIPOLATA PUDDING
4x1 persoons, in netje van 198 voor 1.59

Keuze uit: Aardbeien/vanille, hazelnoot-mokka, ananas-saus, sinas-mandar.

MAGGI GROENTESOEP
2 pakjes normaal 110, nu

HOMBURG LEVERPASTEI
200 gram

PRISMA KOFFIE
nu voor .

DRAAGKARTON WITTE REUS
normaal 485 nu voor .

SUNIL BONTKRACHT
normaal 795 nu 695, bij ons ...

PRESTO normaal 98
nu 89, bij ons

f 0,79
f 0,69
f 1,79
f 3,75
f 5,95
f 0,79

HERO SI N AS
nu voor .

HEINZ TOMATEN KETCHUP
500 gr. normaal 205, nu voor .

VIVO THEEZAKJES a 20 stuks
normaal 93 nu voor .

NIBB-ITT MIXED
2 zakjes

KOTEX DAMESVERBAND
met hechtstrip

VIVO AUGURKEN
3/4 liter voor

f 0,79
f 1,89
f 0,79
f 0,98
f 1,99
f 1,39

VOOR DIERENDAG:

PURINA KAT-MENU 450 gram 149
CATTY HAPKLARE BROKKEN 99
FLORA HAPKLARE BROKKEN 99
BONZO VLEESBROKJES 3000 gram ... 629

UNOX ERWTENSOEP
speciaal

OLBA ROOKWORST
nu voor .

f 1,49
f 1,09

Ook zi/n w// ruim gesorteerd in dieet- en reformarfike/en Aanbiedingen geldig f.m. 8 oktober



Donderdag 4 oktober 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr 27

WAARDIGE VIERING
25-JARIG JUBILEUM
VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

DE RECEPTIE WERD ACH-
TERWEGE GELATEN OM
DE PRIJZENPOT VAN DE
JUBILEUM ST. NICOLAAS-
AKTIE NOG GROTER TE
MAKEN.

Vele leden en genodigden niet hun dames waren woensdag-
middag aanwezig hij de viering van het 25-jarig bestaan van
de Vordense Winkeliersvereniging, zelfs het voltallige kol-
lege van B&W en de gemcentesekretaris hadden gehoor ge-
geven aan de uitnodiging. Wel een bewijs dat de Vordense
Winkelicrsvereniging leeft in de Vordense gemeenschap.
De zaal van 't Wapen van Vorden was stijlvol versierd door
de feestkommissic, men heeft getracht het feest zo eenvou-
dig en gezellig mogelijk te vieren, waarin men ruimschoots
is geslaagd. Onder het genot van een drankje werden vele
herinneringen opgehaald waarna een goed verzorgde koffie-
tafel volgde die alle eer werd aangedaan.

OPENINGSWOORD
VOORZITTER POLMAN
„Het is vandaag woensdag 26 september 1973, een dag waar-
op wij normaal bezig zijn met onze dagelijkse beslommerin-

ondanks de volledige inzet van de ondernemer - vaak met
diens hele gezin - een inkomen dat onvoldoende is voor het
noodzakelijke levensonderhoud en zeker onvoldoende voor
verdere expansie. Deze noodgedwongen sanering is thans in
volle hevigheid aan de gang. Het wordt de ondernemer niet
gemakkelijker gemaakt. De margeverruiming is nagenoeg
nie t toegestaan terwijl wel de lasten blijven stijgen. Maar dit
alles belet niet, dat de ondernemers in het midden- en klein-
bedrijf zich snel kunnen aanpassen aan de versnelde ekono-
mische ontwikkelingen. Het midden- en kleinbedrijf levert
een wezenlijke bijdrage tot een leefbare maatschappij. Maar
daarom is het wel noodzakelijk dat de ondernemers ook de
kans krijgen deel te nemen aan deze maatschappelijke ont-
wikkeling. De diskussienota over het midden- en kleinbe-
drijf 1974 kenschetst de betekenis van het midden- en klein-
bedrijf. Ze geeft een opsomming van de faktoren, die een
gezonde ontwikkeling van de middelgrote en kleine onder-
nemingen in de weg staan, ja zelfs een bestaansmogelijkheid

Ook de oud-voorzitters werden in de hulde betrokken

gen. Maar vandaag zijn we hier gekomen om een bijzonder
feit in onze vereniging te vieren en wel ons 25-jarig jubi-
leum. En daarom heet ik u namens het bestuur van de Vor-
dense Winkeliersvereniging van harte welkom. Een bijzon-
der woord van welkom richten wij tot onze gasten van van-
daag. In de allereerste plaats tot u, mijnheer de burgemeester
en uw echtgenote, tot de wehouders. de heren Bann ink en
Gerritsen met hun dames en de gemcentesekretaris met echt-
genote, de heer en mevr. Drijfhout. Wij stellen het bijzonder
op prijs dat u gehoor hebt willen geven aan onze uitnodi-
ging om hier vanmiddag aanwezig te zijn. Hartelijk welkom.
Ook willen wij nog graag verwelkomen de oprichters van de
winkeliersvereniging met hun dames en wel speciaal mevr.
Jansen en de heer en mevr. Smit. Ook een har te l i jk welkom
aan St. Nicolaas inkogni to met zijn trouwe helpers, in funk-
tie genaamd de zwarte Piet. Wij zi jn bijzonder verheugd dat
u, mijnheeer Bckker, mijnheer Jansen en de heren K l e i n
Brinke een moment vri j hebt wil len maken om van uw be-
langstelling bl i jk te geven. Wij mogen aannemen, dat u
reeds druk bent met de voorbereidingen van uw jaarl i jkse
officiële komst naar Holland. Tenslotte een woord van wel-
kom aan de werkers achter de schermen van de winkel iers-
vereniging ten tijde van Sints aanwezigheid de heer en mevr.
Van Dijk, de heer en mevr. De Roodc en de heer en mevr.
v. d. Heijden.
Het is niet de.bedoeling van het bestuur geweest om ons 25-
jarig jubileum te vieren met een grote receptie of iets wat
daarop zou lijken. Dat brengt nu eenmaal veel kosten met
zich mee. Een andere reden om geen receptie te houden is,
dat wij de bezoekers, en dat zijn doorgaans de plaatselijke
verenigingen, een greep uit hun financiële middelen wilden
besparen, de zgn. enveloppe met inhoud. En om dat éne
borreltje zullen ze er ook wel komen. Een veel gezondere en
betere besteding vonden wij een extra verhoging van de pri j-
zenpot bij de a.s. St. Nicolaasaktie. Dit leek ons een ge-
schikte manier om ons jubi leum te herdenken. Ja, dames en
heren. 25 jaar winkeliersvereniging. Tk zal u niet konfronte-
ren met een opsomming van wat er in de afgelopen 25 jaar
is gebeurd. Dat zou een enorme tijd in beslag nemen. Maar
toch willen we even stilstaan bij de 25 jaren, die achter ons
liggen. Er is in die jaren veel gebeurd en veranderd. In de
eerste plaats de St. Nicolaasakties. In wezen doen wij nog
steeds hetzelfde, maar de wijze waarop het nu gebeurt is van
veel zakelijker aard dan in de veertiger jaren. Toen verliep
het allemaal veel gemoedelijker. U zult zich ongetwijfeld de
akties herinneren met het ballenspel, waarbij dan kadoos in
natura werden vergooid. Rijwielen, slaapkamers en niet te
vergeten de varkens, die als hoofdprijzen fungeerden. Naast
de zakelijke kant ervan werd altijd veel plezier beleefd aan
deze akties. Een aardig voorval in die dagen was bijvoor-
beeld het ballenspel, waarbij een varken als hoofdpri js was
uitgeloofd. Op een avond waarop het geestrijk vocht al
uren had gevloeid, werd het varken onder grote h i l a r i t e i t
op het bi l jar t gezet. Maar de hi lar i te i t werd nog groter toen
het varken zijn begrijpelijke angst niet onder stoelen of ban-
ken stak en zijn gevoelens de vrije loop l ie t . Dit is zomaar
een greep uit de beginjaren, waaruit overduidelijk bl i jkt hoe
anders het destijds toeging. Ik twijfel er nie t aan of er zullen
vandaag nog vele herinneringen worden opgehaald. Daarna
kwamen de jaren waarin de omzetten en ook de onkosten
steeds hoger werden. Het ballenspel was geen haalbare kaart
meer. De scheurbonnen. waarin de prijzen waren verstopt,
deden hun intrede. Maar ook deze akties werden achter-
haald, omdat het aantal prijzen in de bonnen relatief steeds
kleiner werd. Tenslotte zijn we dan, nadat allerlei min of
meer geslaagde akties op poten waren gezet, gekomen tot de
aktie die vorig jaar voor het eerst is georganiseerd en die
bij het publiek een goede weerklank heeft gevonden. Deze
aktie zullen wc in de toekomst verder perfektioneren. In de
afgelopen 25 jaar zijn er ook veel verbouwingen geweest,
nieuwe zaken werden geopend. Heel veel is er verfraaid.
En daarom mogen we rustig stellen, dat Vorden een gezonde
en voortvarende winkelstand heeft gekregen. Na tuu r l i j k
bracht elke periode ook zijn problemen met zich. De op-
komst van de grootwinkelbedrijven heeft veel winkel iers er-
toe gebracht om tegen hun zin de zaak te sluiten. En daar-
mee zijn we gelijk terecht gekomen bij de evolutie waarin we
ons thans beevinden. Wij zullen, om ons als ondernemer in
de toekomst te kunnen hadhaven thans reeds stappen moeten
nemen. Was het vroeger zo dat het winkel t je op de hoek
recht van bestaan had, thans zijn dergelijke zaken hoc spi j t ig
ook, gedoemd te verdwijnen. Veel van deze zaken genieten

ontnemen. Deze faktoren /i.flVr vele: de inflatie, het in-
komensbeleid, f iskale druk, de sociale zekerheid van de on-
dernemer, strukturele problemen. De inhoud van genoemde
nota wijkt niet veel af van de nota's die in vorige jaren ver-
schenen en het kabinet Den Uyl is ook niet het eerste ka-
binet dat met een pakket van deze srekking wordt gekon-
fronteerd. Maar ik dacht dat wij er recht op hadden, of laat
ik het anders zeggen: dat wij alle reden hebben om te stellen
dat onze plaats in de samenleving onvoldoende erkend en
gewaardeerd wordt. Dat is een onverteerbare zaak. Wordt
bij de overheid voor onze problemen weinig of nauwelijks
gehoor gevonden, in het algemeen groeit toch het besef dat
het verfoeide midden- en kleinbedrijf nuttig is, dat een on-
dernemer een respektabel lid van de samenleving kan zijn,
die een bijdrage levert tot welvaart en welzijn. Maar het is
vaak de angst, die dit onderstreept. De angst voor een maat-
schappij, waarin een klein aantal grootbedrijven het kon-
sumptiepatroon bepaalt en dikteert. Angst voor geweldige
kooppaleizen die buiten of in de centra van grote steden
verrijzen. Angst ook voor het verdwijnen van de man die de
wasmachine de televisie, de waterleiding of wat dan ook kan
repareren. En wanneer wij dan moeten steunen op de angst
van de ondernemer en van de konsument, dan steunen we
nergens op. Wij vragen doodgewoon om erkenning van een
rechtvaardige en volwaardige plaats in de samenleving. Niet
alleen aan de centrale overheid, maar vooral ook aan de re-
gionale en plaatselijke overheden vragen wij rnede te werken
aan het bereiken van een gezond klimaat voor het midden-
en kleinbedrijf. Niet ten koste van andere groepen, wel met
gelijke kansen.
Dames en heren, wij zouden dacht ik, uren zo door kunnen
gaan. Maar ik wil er dit mee zeggen: 25 jaar geleden begon
een groep winkel iers aan een vereniging, die vandaag haar
zilveren jubileum viert. Willen wij straks ons gouden jubi-
leum vieren, dan moeten ons daartoe ook de mogelijkheden
voor worden geboden. Mr Geurtsen, voorzitter van het
KVO, heeft bij de opening van de Jaarbeurs van het Oosten
gezegd: „Wij zullen ons in de naaste toekomst moeten bun-
delen tot een eenheid, willen wij ooit tot een duidelijke stel-
l ingname komen". Tenslotte wil ik dit openingswoord be-
sluiten met de vurige wens dat onze winkeliersvereniging
die als 25 jaar een eenheid vormt, tot in lengte van jaren
een nuttige bijdrage zal mogen leveren tot een bloeiende
Vordense samenleving."

TOESPRAAK
BURGEMEESTER VAN ARKEL
Burgemeester Van Arkel sprak namens B&W en het VVV
de volgende rede tot de jubilerende vereniging:
„Namens het kollege van Burgemeester en Wethouders dank
ik u hartelijk voor de van u ontvangen uitnodiging tot bij-
woning van deze middag, het aanzitten aan een koffiemaal-
tijd en het daarna bijwonen van de feestelijke viering van
het 25-jarig bestaan van uw vereniging. Het spreekt vanzelf
dat ik uw aktieve vereniging namens B&W heel hartelijk
gelukwens met uw zilveren jubileum. Ik heb van het begin
af aan uw vereniging meegemaakt. Vanaf mijn komst in
Vorden heeft praktisch iedere zaak een gedaanteverwisseling
ondergaan, hetzij door een ingrijpende verbouwing of uit-
breiding, hetzij door algehele nieuwbouw. Wij beschikken op
het ogenblik in Vorden over een behoorlijk aantal winkels
waar in f l i n k e etalages een keur van artikelen in grote hoe-
veelheden en verscheidenheid is uitgestald. De Vordenaren
behoeven beslist niet naar de stad te gaan voor het doen
van inkopen. De tijd van de jaarlijkse St. Nicolaasaktie ligt
weer in het verschiet, een aktie die door uw vereniging sterk
wordt gestimuleerd en waarin iedere winkelier onder hoog-
spanning komt te staan om z'n etalages zo goed mogelijk
gesorteerd te krijgen. De wijziging van de Wet op de Kans-
spelen, die door de beide Kamers van de Staten Generaal is
aangenomen, zal b innenkor t worden afgekondigd. Verwacht
mag worden dat de St. Nicolaasakties dit jaar reeds onder
de wet zullen vallen. Dit betekent, dat het gemeentebestuur
geen bemoeienis meer met de aktie zal hebben. Voortaan
moet hiervoor vergunning worden verkregen van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken, waaronder de gemeente waar
de winke lak t i e zal worden gehouden, ressorteert.
Ik maak van deze gelegenheid gaarne gebruik, in mijn kwa-
l i t e i t van voorzitter van de plaatselijke VVV, u namens deze
vereniging ook mijn hartelijke gelukwensen over te brengen.

Er is in Vorden, gelukkig, een heel goede en nauwe samen-
werking tussen beide verenigingen. Tk durf gerust te zeggen
dat deze verstandhouding een voorbeeld is voor menige an-
dere gemeente. Bij de samenstelling van het zomerprogram-
ma van de VVV kunnen wij altijd van een goede inbreng
door uw vereniging spreken. Praktisch iedere winkelier in
Vorden is lid van onze WV. En wat de Achtkastelenfiets-
tochten betreft, heeft u door aanbieding van een megafoon
er zeer toe bijgedragen dat hetgeen ik over de langzamerhand
in het gehele land 'beroemde Vordense kastelen aan de hon-
derden deelnemers vertel, goed verstaanbaar overkomt. En
dan vooral niet te vergeten de heerlijke krentenboterham die
uw vereniging iedere tocht tijdens de theepauze aan de deel-
nemers aanbiedt. Heel hartelijk dank voor dit alles.
Wij, gemeentebestuur, zijn trots op onze nijvere midden-
stand en ook onze verstandhouding laat, naar ik meen, over
en weer niets te wensen over. Ik wens uw vereniging dan
ook alles goeds toe voor de toekomst, blijf uw aktiviteiten
verder ontplooien en ga, zoals u steeds heeft gedaan, met
de tijd mee. Om het medeleven van ons gemeentebestuur
met uw vereniging niet alleen met de mond, maar ook met
de daad te beleiden, mag ik u hierbij een enveloppe over-
handigen. Lang leve de „zilveren" jubilaresse!" zo beloot
de burgemeester zijn speech.
„Uit uw woorden blijkt overduidelijk de goede samenwer-
king die er bestaat tussen het gemeentebestuur en onze
winkeliersvereniging. Wij zullen hopen dat deze samenwer-
king ook na het beëindigen van uw ambtstermijn nog vele
jaren mag voortduren", aldus voorzitter Polman.

HULDIGING
VAN DE OPRICHTERS
De heer Polman verzocht hierna als laatste punt van het of-
ficiële gedeelte, de volgende personen bij de bestuurstafel
t.w. de heer en mevr. Smit, de heer en mevr. Luth, de heer
en mevr. Pardijs, de heer en mevr. v. d. Wal sr, de heer en
mevr. Elbrink, de heer en mevr. Koerselman en mevr. Jan-
sen en de heer Jansen, waarna hij hen als volgt toesprak:
„Voor de meesten onder ons is het niet moeilijk te raden
welke selekte groep wij gevraagd hebben even naar voren te
komen. Deze mannen zijn het geweest die op 27 september
1948 onder de moeilijke omstandigheden van distributie en
schaarste aan artikelen de winkeliersvereniging hebben op-
gericht. Slechts een van de oprichters, de heer Jansen, is he-
laas niet meer in ons midden en daarom stellen wij het bij-
zonder op prijs dat u, mevr. Jansen met uw zoon vanmiddag
gekomen bent om dit jubileum bij te wonen. Ja, heren op-
richters van de Vordense Winkeliersvereniging. Wij leden en
bestuur zijn u bijzonder erkentelijk voor hetgeen u gedaan
hebt voor de Vordense winkeliers. U bent het geweest, die
een basis heeft gelegd voo^^en samenwerking die 25 jaar
later nog bestaat. En ik ht^Bi echt niet te vertellen dat 25
jaar tussen winkeliers nourori gemakkelijke zaak is. Want
zuiver ik weet is Vorden de eerste gemeente uit deze omge-
ving waar een winkeliersvereniging 25 jaar bestaat. En daar
mogen wij dankbaar voor zijn. Het bestuur heeft dan ook

gedacht om u, bestuur van het eerste uur, eens in de bloe-
metjes te zetten. Ik moet eerlijk zeggen het was geen een-
voudige zaak om iets te bedenken in welke vorm wij onze
erkentelijkheid konden uitdrukken. Wij zouden u natuurlijk
een speld van verdienste kunnen geven. Maar ja, die komt
in de kast terecht. Een enveloppe met inhoud. Och, als die
nou zó groot zou zijn dat u voor de rest van uw leven stil
kon leven. Maar ja, zo rijk is onze vereniging nu ook weer
niet. Wij hebben het gezocht in een blijvende herinnering.
Een herinnering aan onze vereniging. En dat willen wij dan
doen met een bord. Niet zo maar een bord, waarop staat
„ter herinnering aan". Nee, wij hebben een pottenbakker
opdracht gegeven voor u een bord te maken waar u een blij-
vende herinnering aan zult hebben. Namens de leden en het
bestuur willen wij u graag dit bord, waar aan de achterzijde
de initialen van de Vordense Winkeliersvereniging in zijn
gekrast, overhandigen met de vurige wens dat u er veel ple-
zier aan zult beleven en dat het een plaats zal vinden in uw
huiselijke omgeving."

HULDIGING VOORZITTERS
„Dames en heren, er resten mij nog twee grote mannen die
wij graag even hier zouden willen zien, nl. de heer en mevr.
Remmers en de heer en mevr. Schurink. Wij hadden ook
gemeend de voorzitters die daarna gekomen zijn ook onze
blijk van erkentelijkheid over te brengen. Want u bent het
geweest die het werk van de vereniging hebben voortgezet
met uw enorme geestdrift en energie. Wij zijn u daar bijzon-
der dankbaar voor en daarom willen wij u ook graag zo'n
bord overhandigen.
Tenslotte dames en heren, wil ik dit officiële gedeelte slui-
ten, maar niet zonder eerst de kommissie van voorbereiding
van deze dag, t.w. de heren Van Goethem, Van Ark, Smeets,
Wiekart en Kruip hartelijk dank te zeggen voor de voortref-
felijke wijze waarop deze zaal versierd is en voor het pro-
gramma wat zij ons vandaag nog zullen brengen."

OPENINGSWOORD FEESTAVOND
„Als voorzitter van de Vordense Winkeliersvereniging heet
ik u namens het bestuur van harte welkom. Dit geldt in het
bijzonder voor de medewerkers onder u, want de leden van
de winkeliersvereniging heb ik vanmiddag al verwelkomd.
Zoals u allen wel zult weten, heeft deze feestavond een bij-
zondere tint en wel de viering van ons 25-jarig jubileum.
In mijn openingswoord vanmiddag heb ik gezegd, dat het
midden- en kleinbedrijf een volwaardige erkenning verdient
voor een zelfstandige plaats in onze samenleving. En als ik
dan zo zie met hoeveel mensen, zowel ondernemers als me-
dewerkers deze zaal gevuld is, dan hoef ik er niet aan te
twijfelen of deze erkenning is alleszins gerechtvaardigd.
Ik heb ook gezegd dat deze toekenning niet ten koste mocht
gaan van andere groeperingen. Want wij kunnen als onder-
nemer ons bedrijf niet goed besturen wanneer onze mede-
werkers ons niet steunen. Onze konkurrentie is groot en zal
in de naaste toekomst nog groter worden. Maar ik ben er
van overtuigd dat wij als middel- en kleine ondernemers sa-
men met de volledige inzet van haar medewerkers een vol-
waardige plaats in deze samenleving kunnen innemen. Bij
de konsument is een duidelijke groei waarneembaar naar
een persoonlijke behandeling, een eerlijk advies en een goe-
de service. Dit zijn voor ons ondernemers machtsmiddelen
die wij niet mogen afstaan. Wanneer wij deze middelen blij-
ven hanteren, dan zal ook de Vordense Winkeliersvereniging
nog een lang leven beschoren zijn. Ik zou deze feestavond
willen beginnen met u allen een fijne avond toe te wensen.
Maak veel plezier, de winkeliersvereniging waardig, en op
naar de vijftig."
Voor de feestavond waren ook de medewerkers van de win-
kel iers uitgenodigd. Medewerking verleende het dansorkest
The Moodchers en niet te vergeten de heer Piere Knoops,
welke zorgde voor een knalstemming. Zijn optreden was
grandioos en de keus om hem deze avond te laten optreden
mag als zeer geslaagd beschouwd worden. Al met al een
waardige viering van het 25-jarig bestaan van de Vordense
Winkel iers vereniging.

De oprichters van de Vordense Winkeliersvereniging. De hè er en mevr. Elbrink ontbreken op deze foto.

Direktie Nedac trak-
teerde op Rijnreis
Het gebeurt niet alle dagen dat een „baas" zegt: „Kom jon-
gens, we gaan drie dagen op reis". Het personeel van de
Nedac BV uit Vorden dat deze eer te beurt viel, keek dan
ook wel verrast toen direkteur J. H. de Jong hen (tesamen
met de echtgenotes resp. verloofden) uitnodigde voor een
driedaags reisje op de Rijn.

Het zijn drie „dolle" dagen geworden, waarbij het opviel
dat iedereen zich kostelijk amuseerde. Het gezelschap (ruim
100 personen) vertrok per bus naar Keulen, waar men zich
inscheepte aan boord van de „Prinses Christina" die voor
deze gelegenheid 3 dagen door de fam. De Jong was afge-
huur. Aan boord zat de stemming er al gauw in, niet het
minst door het „natje en droogje" wat het gezelschap zich
bijzonder goed liet smaken.

Het dansorkest The Benny's met zang van Lydia Beek zorg-
de er bovendien voor dat de beentjes flink gestrekt konden
worden. Hoogtepunt van het feest was ongetwijfeld toen op
zaterdagavond de lange stoet met de direktie voorop Bop-
pard (bij Koblenz) introk om iets van de wijnfeesten te
„proeven". Hier werd 'Boppard al ras door de Nedac „ver-
overd" en deed „Sorbo de Stier" f l ink van zich spreken.
Terug aan boord werd het feest tot in de kleine uurtjes
voortgezet, waarbij zij opgemerkt dat de heer De Jong het
er als zanger van het (Amsterdamse) levenslied bijzonder
goed van afbracht.

Op de terugweg werd nog de film vertoond die vorig jaar
tijdens het 10-jarig bestaan was gemaakt. Heel erg moe en
met van die kleine oogjes keerde het gezelschap in Vorden
terug. Iedereen was het er echter wel over eens dat een der-
gelijk uitstapje beslist voor herhaling vatbaar is.

Volleybal
De volleybal vereniging Dash is weer met de nieuwe Nevo-
bokompetitie gestart. Dash neemt met vier damessenioren,
vier herensenioren, twee meisjesaspiranten, een meisjesjuni-
oren en een jongensjuniorenteam deel in het distrikt IJssel-
streek.

De speelavonden zijn voor heren l en 2, die beide uitkomen
in de eerste klasse heren, zowel op maandagavonden in de
Zutphense Hanzehal als in Twello of in de Deventer Sport-
hal. Voor de overige teams is dit de Hanzehal of de Lunet-
testraat (Zutphen). De teams van Dash die door de tech-
nische kommissie (drie personen) werden samengesteld, wor-
den nu gevormd door de kommissie ad hoc, een tijdelijke
kommissie doordat enkele leden tijdelijk hiermee stopten.

Voor de dames en heren van de donderdagavondtraining is
de heer De Vries, bondstrainer uit Schalkhaar aangetrokken.
Maandagavond speelde Dash l dames in Zutphen tegen SVS
1. Het werd een zeer goede wedstrijd, die ruim anderhalf uur
duurde. De setstanden waren 15—8, 10—15, 10—15, 15—9.

Een mooie prestatie daar SVS een degradant is uit de derde
divisie. In heren l onderging nieuweling Dash 2 dat het
afgelopen seizoen kampioen der 2e klasse werd, de vuur-
doop tegen SVS l (Schalkhaar). Het Dashteam dat nog niet
helemaal op elkaar was ingespeeld, verloor na veel spanning
met O—3. In heren 3 verloor Dash 3 met 3—O van de Valto-
reserves uit Eefde. Dit was echter bepaald geen schande,
omdat dit zestal uit vele nieuwe leden bestaat, die nog veel
routine missen.

Bij de dames kon Dash 3 in de vierde klasse een mooie 2—l
zege behalen op Harfsen2, terwijl Dash 2 in de dames 3e
klasse de kompetitie hoopvol begon door een klinkende
3—O zege op Bruvoc 2 uit Brummen.



VORDENS DAMESKOOR
BESTAAT 25 JAAR

Een praatje maken met mevr. Klein Br inke over 25 jaar
Vordens Dameskoor is een prettige bezigheid. Niet zo ver-
wonderlijk overigens, want zij is praktisch vanaf de oprich-
ting presidente van het koor.
Het gezegde „bescheidenheid siert de mens", is zeer wel op
haar van toepassing, want tijdens ons gesprek k l inkt het tel-
kens „vergeet u niet die en die naam in de krant te zetten".
Voortdurend heeft zij het over dirigenten en leden die toch
zo veel voor het dameskoor hebben gedaan. De werkzaam-
heden van de voorzitster worden gewoon door haar wegge-
wuifd. Al probeert mevr. Klein Brinke zich zelf steeds weg
te cijferen, insiders weten wel beter. Tijdens deze 25 jaren
heeft zij enorm veel voor de dameszang in Vorden gedaan
en is zij er al die jaren in geslaagd de dames bijeen te hou-

den. Een lang niet gemakkeli jke taak die ze met veel takt
ve rvu lde en nog ve rvu l t .
Het Vordens Dameskoor is in fei te ..geboren" uit een ge-
mengd koor. Aangezien de opkomst van de heren nu niet
bepaald was om over naar huis te schri jven, besloten de da-
mes zelf het heft in handen te nemen. De één nog overge-
bleven heer werd naar huis gestuurd en het dameskoor was
een f e i t . Een bestuur was er in eerste instantie niet. ..Laten
we eerst maar eens zingen, dan k u n n e n we later wel een be-
stuur kiezen", aldus lu idden de woorden van de toenmalige
dir igent D. Wolters. Aan hem heeft het Vordens Dameskoor
bijzonder veel te danken. R u i m 17 jaar heeft hij de dirigecr-
stok gehanteerd.
Enfin, een paar maanden later was er een bestuur dat bc-

Het tegenwoordige; koor niet brstuursled'. n

Ken toto van li:-t koor vroeger

stond u i t : mevr. K l e i n B r i n k e voorzi ts ter , mevr . Van Til
sekretaresse; mevr Groot Roess ink penningmecsteicsse;
mevr . Wolters en mevr . v. d. Wal. Eens per week kwam men
in café de Zon bijeen om te zingen. Het ging al d i rek t cres-
cendo met het koor. want jaar na jaar werden eerste prijzen
behaald zodat het koor reeds zes jaar na de oprichting in de
hoogste a fde l ing (superieure a fde l ing) uitkwam. In die pe-
riode heeft met name de heer W. van Til f l ink geholpen bij
het instuderen van de nummers. Ook na het over l i jden van
de heer Wolters deed het bestuur n immer tevergeefs een
beroep op de heer Van Til.

In 1967 werd de heer Schierboom di r igen t . Men besloot toen
een poosje een a fde l ing lager te gaan zingen. Inmiddels komt
het Vordens Damcskoor o . l . v . dirigent Peter Best weer in de
hoogste afdeling u i t . Thans telt het koor 37 leden. De jongs-
te is 17 en de oudste 75 jaar. Het bestuur hoopt wel dat zich
binnenkort nieuwe leden (het l ie fs t jeugdleden) zul len op-
geven.
Enorm populair waren in het verleden de bonte avonden die
het koor jaarl i jks gaf. Dikwij ls was de zaal te k l e i n om de
belangstellenden te herbergen. Thans heeft men geen be-
hoefte meer aan dergelijke avonden en zoekt men het in de
kontaktavonden. Veel plezier beleefden de dames rond de
jaren vijftig toen drie jaar achtereen werd deelgenomen aan

een zangfestival georganiseerd door de stad Antwerpen.
In 1958 beschikte het dameskoor over een meisjeskoor, welke
zo'n 80 leden telde. Karel Wolters was de dirigent. Toen hij
echter uit Vorden vertrok, verdween het meisjeskoor gelei-
del i jk in het niet , welk leven ook het tienerkoor was be-
schoren dat een tijdje daarna werd opgericht.

Eens kreeg het koor bij een concours een verplicht Italiaans
nummer te zingen. Aangezien geen mens de Italiaanse taal
machtig was, togen mevr. Kle in Brinke en mevr. Wolters
naar i jssalon La Venezia te /utphen, waar het tweetal een
beetje I t a l i aans opdeed. Met resultaat was een eerste pri js
waarna op de terugweg in Zutphen werd gestopt om bij La
Venezia een serenade te brengen.

Zaterdagmiddag recipieert het bes tuur bestaande uit mevr.
M. Kle in Br inke-Got ink voorz i t s te r ; mevr. A. Vlogman-
Norde vice-voorzitster; mevr. J. Zieverink-Greve sekretares-
se; mevr. A. Wissels-Bosman penningmecsteicsse en mevr.
R. van der Linden-Kolkman in zaal 't Wapen van Vorden.
Zaterdagavond wordt er een jubi leumconcer t gegeven in de
Ned. Hervormde kerk waaraan o.a. medewerking zal worden
verleend door het Oostgelders Symfonie Orkest; Maria van
Hassel sopraan; Joke de Vin alt en het Vordens Damcskoor
o.l.v. d i r igen t Peter Best. (Zie advertentie in dit nummer.)

A. Steenbreker

verwoed

verzamelaar

van oud papier

voor de

(Cliché: De Gelderlander)

Antoon Steenbreker uit Vorden is een verwoed oud papier-
verzamelaar. Wie 's avonds of in de weekeinden een in blau-
we overall gestoken persoon tegenkomt, krom gezeten op
zijn fiets met daarachter een hoog met oud papier beladen
wagentje, kan er tien tegen één zeker van zijn dat het Steen-
breker is. In weer en wind zeult hij zijn zware last naar huis
toe om het netjes te sorteren en op te stapelen, zodat het zo
kan worden opgeladen.

HOBBY

Hoe komt iemand er toe, vraag je je af, om zich nog wel in
de vrije tijd zo druk te maken? „Het is louter een hobby
van mij", zegt Antoon spontaan. „Ik doe het voor de touw-
trekvereniging Vorden, waarvan ik al vanaf de oprichting
lid ben." Praktisch alle dagen zie je hem langs 's Heren we-
gen rijden en dat allemaal voor de touwtrekkers, die er ui-
teraard wel bij varen. „Toon", zoals hij in touwtrejckerskrin-
gen 'beter bekend is, is al vele jaren op pad voor de TTV
Vorden, die vroeger het Medler heette, maar voor enkele ja-
ren een fusie aanging met de TTV Delden, ook uit de ge-
meente Vorden. Het is begonnen tegen het einde van de jaren
'60. Steenbreker nam het init iat ief om met zijn clubgenoten
door middel van het verzamelen van oud papier als kranten,
meelzakken, karton enz. de kas van de vereniging te spek-
ken. Men wilde namelijk zelf een clubhuis bouwen op het
Medler en omdat het oud papier toen al een lieve cent op-
bracht, zou di-t een goede oplossing zijn om de kosten mede
te helpen dekken. Het begon heel povertjes, maar geleidelijk
aan werd het schuurtje achter café Eykelkamp te klein en
zocht men uitbreiding. Men 'besloot toen om het papier bij
Steenbrekers huis aan de Ruurloseweg op te slaan.

110 TON

Langzamerhand groeide het „bedrijf" van Steenbreker c.s.
en thans gaat er bijna geen week voorbij of de papierhn-
delaar komt met een grote vrachtwagen om weer vele hon-
derden kilo's op te laden. „In de eerste jaren hadden we
ongeveer tien ton, in 1970-'71 was it 35 ton, in 1971-'72 ruim
65 en in het laatste seizoen van 1972-'73 ruim 110 ton", zegt
Steenbreker glunderend. Als men dan weet dat het ongeveer
vier of vijf cent per kilo opbrengt, dan leert een rekensom-
metje dat de TTV Vorden wekelijks een fikse duit in de
verenigingskas krijgt.

Antoon - die Abraham al gezien heeft - en zeker het leeu-
wendeel verricht, heeft nu enkele f l i n k assistenten zoals
Henk Snellink, Freek Eggink en Henk Groot Roessink. De
vereniging heeft zich zelf nu een auto van een kapaciteit
van ruim 2 ton aangeschaft, waarmee de grote partijen wor-
den opgehaald. In heel Vorden heeft men een vaste kr ing
van leveranciers, die het prettig vinden dat het oude papier
op geregelde tijden wordt opgehaald; men is dan van de ou-
de rommel af en ... de vereniging vaart er wel bij.

MEER DAN 35 JAAR

De liefde voor de touwtreksport en zijn club is bij Antoon
Steenbreker in meer dan 35 jaar gegroeid. „Als je geen echte
touwtrekker bent. kun je dit werk niet doen", zegt hij , daar-
mee ook doelend op de spierkracht die men nodig heeft.
Hij begon met het beoefenen van de touwtreksport toen hij
een ..broekie" was. Dat was op het Koninginnefeest 31 au-
gustus 1936 op de Bleike in Vorden. Men trok toen met
twee man aan weerskanten van het ..peadje" vanaf de brug
tot aan de vonder over de Vordense Beek. Hij had de „korte
bokse" aan. Dat ging zo enkele jaren door, telkens op 31
augustus in het kader van de Oranjefeesten. Tn de oorlogs-
jaren werd er uiteraard niet getrokken, maar nauwelijks wa-
ren de bezetters verdwenen of de touwteksport - die toen in
de kinderschoenen stond - leefde weer op. In Vorden, dat
door Steenbreker als bakermat van de touwtreksport wordt
beschouwd, trokken de buurtverenigingen elk jaar in de
feestweek van de WV en Antoon was altijd van de partij.
Hij stond toen zijn mannetje in het team (vi j f ta l ) van Kra-
nenburg. Topduels waren de wedstrijden tussen de Vcldwijk,
Kranenburg en Delden. Ook in de JBTB trok hij mee. Eens
werd op het Ratt i -veld op de jaarli jkse Kringdag een wcd-
stri jdtouw doorgetrokken . . .

TWEEHONDERD PONDERS

Als een van de mannen van het eerste uur heeft hij de TTV
Medler helpen oprichten, die vanaf 1955 bestaat. In die ja-
ren, nog net voor de Achterhockse Bond het levenslicht
aanschouwde, g ing men overal heen. Op „wilde" toernooien
in B r u i l bij Ruurlo, in het Broek of in de Heure en zelfs
naar Friesland, waar de ruim 200 pond wegende Friezen het
zelfs tegen de ervaren Vordense trekkers moesten afleggen.
Jan Dimmendaal, Henk van Ingen, Gerard Dimmendaal en

Jan Bessclink waren (en zijn nog) bekende namen in de ver-
eniging.

ONMISBAAR

Antoon bl i j f t een van de aktiefstc leden. Wekelijks is hij
present op de t rainingsavonden in het Medler dinsdags en
vrijdags. Nadat hij vele jaren stond opgesteld in het eerste
achttal, doet hij het wat kalmer aan in de 720 kg B-klasse.
Steenbreker is vanaf de opricht ing ook penningmeester van
de TTV Vorden, geen wonder dus dat hij zelf toentertijd
het ini t ia t ief nam om de f inanc i ën ,.op hoger peil" te bren-
gen, omdat hij als geen ander wist , hoe de noden van de
club Waren.

Jan Knoef, de huidige voorzitter van de TTV Vorden wil
Antoon voor geen goud missen: ..Zonder hem kan het een-
voudig n ie t , hij is een onmisbare s t e u n p i l a a r voor de ver-
eniging." Omdat Steenbreker zoveel voor de vereniging
heeft gedaan en nog steeds doet wil men hem te zijner tijd
op gepaste wijze huldigen voor zijn prestaties. Maar voordat
dit gebeurd - de juiste datum is nog nie t bekend - heeft An-
toon Steenbreker met zijn touwtrekvriendcn de jaarlijkse
reis meegemaakt naar de EK in Engeland.
En u mag raden wat hij daarna weer is gaan doen . . .
J u i s t . Oud papier verzamelen!

Dit is een
Contact

special

ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.

I c woensdag van de maand klachtenavond N W.

Elke donderdagavond kn ip - en naailessen in het
Jeugdcentrum.

Elke donderdagavond Badmintonc lub in het gym-
nas t iek lokaa l .
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.

Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.

Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
h l o k f l u i t ; beginnelingen melodica.

Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wiklenborch.

Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
sa t ic lokaal Kerkstraat 15.

Elke zaterdagmiddag padvinderi j bij het troephuis;
verkenners en welpen.

4 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
6 okt. Jubileumconcert Vordens Dameskoor in de

Ned. Hervormde kerk
9 okt. NCVB vergadering met lezing
9 okt. Lezing Nutsdepartement Vorden

I1 okt. Herv. Vrouwengroep Linde
10 okt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
15 okt. Ledenvergadering Vordense Winkeliersver-

eniging in zaal Eskes
16 okt. Vara's opvallend vrolijk gevarieerde visite in

zaal „'t Wapen van Vorden"
17 okt. Ledenvergadering KPO
18 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
18 okt. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
21 okt. Zangdienst in de Hervormde kerk
22 okt. Gezamenlijke ledenvergadering CBTB,

ABTB en GMvL in 't Wapen van Vorden
24 okt. Ringvergadering Herv. Vrouwengroepen
27 okt. Grote samengestelde wedstrijd voor pony's

op het militaire oefenterrein „Grote Veld"
l nov. Bejaardenkr ing 13.45 uur Jeugdcentrum
7 nov. Ledenvergadering KPO
8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

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

14 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
15 nov. Voorl icht ings- en diskussie-avond Nutsde-

partement Vorden
17 nov. Hervormde Vrouwengroep dorp
17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
20 nov. NCVB vergadering met lezing
21 nov. Hervormde Vrouwengroep dorp
28 nov. NVEV b l i j f t een verrassing
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

dec. Kerststukjes maken met Floralia Nutsdepar-
tement Vorden

18 dec. Kerstfeest NCVB
19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden
26 febr. Lezing Nutsdepartement Vorden
21 mrt. Experimenteel met lichtbeelden Nutsdeparte-

ment Vorden

De bcsfurcn van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.
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V.L.C. DE GRAAFSCHAP
Hengelo Gld., Spalstraat 31 - Linde
Ruurloseweg 120 - Ruurlo Stations-

straat 14 - Vorden Stationsweg 20

Flinke jonge man
gevraagd

Aanmelden aan het bedrijf

Na 18.00 uur Wilhelminalaan 9

HEKO stalen meubelen
Kerkhof laan l - Vorden - Telefoon 05752-1309

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefooj^05752-187900̂ 1)

GEVRAAGD:

net mese
voor kantoorwerkzaamheden

Liefst met Mulo. diploma

DRUKKERIJ

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

Chrysler 2Litres INCLUSIEF: volautomatische
versnellingsbak en nog veel meer, kijkt u maar!
Chrysler 2 Litres de top van de
Franse Chrysler-lijn.
Inclusief alles wat u van een
moderne klassewagen verlangt en dat
tegen een ongeloofwaardig lage prijs.

twee erg fijne slaap-fauteuils bekleed
met prachtige stof/aeralon en veel
plaats voor vijf personen.
Inclusief alle mogelijke geneugten
als: ruitewissers met 2 snelheden,
elektrisch klokje, jodium-verstralers,
achteruitrijlampen, kindersloten op de
achterportieren, toerenteller, sigare-
aansteker, enfin noem maar op.
Maar ook inclusief het vinyl dak.
1981 cc - 110 DIN pk -
top 170 km/uur.

slaapstoelen en nog veel meer
interieur-verfijningen. 1639 cc -
80 DIN pk - top 160 km/uur.

Chrysler 2 Litres, v.a. f. 13.616
Inclusief de motor van 1981 cc en
110 DIN pk, die in vele rallye's het
succesvolle prototype de Simca CG
naar talloze overwinningen voerde.
Inclusief vier bekrachtigde schijf-
remmen en een remkrachtverdeler op
de achterwielen. Inclusief een
voorruit van gelaagd glas, een
onvervormbaar passagiers-comparti-
ment en een verwarmde achterruit.
Inclusief veel rij-comfort dat zich o.a.
uit in de zeer felle acceleratie van
O tot 100 km/uur in 13,1 sec. en
een top van 170 km/uur. Maar ook
inclusief veel binnencomfort (en dat
vindt u ook terug in de Chrysler 160/
180 met handgeschakelde bak):

Chrysler 160*, v.a. f. 11.123
Met handgeschakelde versnellings-
bak. Inclusief dezelfde royale binnen-
afmetingen van de Chrysler 2 Litres,
plaats biedend aan 5 volwassenen.
Geen "uitgeklede auto", maar zeer
compleet uitgerust met dezelfde
veiligheidsaspecten als de 2 Litres.
Ook inclusief b.v. radiaalbanden,

Chrysler 180, v.a. f. 12.159
De nog snellere uitvoering van de
160. Inclusief zalige voor-fauteuils,
toerenteller, benzinemeter, klokje,
sigare-aansteker, dagteller, enz.
Inclusief (net als de 160) de uiterst
betrouwbare en soepele nauwelijks
onderhoud vergende krachtbron en
de imposante kofferruimte van
400 dm3.
1812 cc - 100 DIN pk - 170 km/uur.

CHRYSLER 160/180/2 Litres
INCLUSIEF ONZE SERVICE

* Tegen meerprijs ook automatisch
Prijzen incl BTW, af importeur.

AUTOBEDRIJF TRA6TER
Zutphenseweg 95 Vorden — Telefoon 05752-1256

Voor KINDER

pantalons
pullovers
blouses
en spencers

is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMIN*
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEVRAAGD:

meisje
voor de winkel - 5 daagse werkweek,

Rund- en varkensslagerij

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

Tot zaterdagmiddag 5 uur

NATUURZEEM
flinke maat f 445

Losse kopjes f 0,55

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Vorden

Snoep verstandig eet een appel!
COX ORANGE
fNGRfO MARIE
JAMES GR/EVE
STOOFPEREN

Verkoop iedere zaterdag van 8-12 uur
in de schuur bij 't Medler

Fruiffee/fbedr/}/

MEDLER

GEVRAAGD:

voor 3 of 4 dagen per week

HULP
op de molen

en bezorgen van meel

Fa A. Jansen
Hummeloseweg 39 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1412

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

maandagavond 8 oktober

En op

van 19.00 uur tot 20.00 uur

maandagavond T5 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

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514



Zojuist
ontvangen!

Pracht kollektie
luxe

DAMES-

in moderne
kleurkombinaties

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

ZONDAGMIDDAG A.S.

Kompetitiewedstrijd

VORDEN 7 -
KE1TENBURGSE BOYS l

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

Cro//Your Heort... en opeen/
heeft u een beter figuur

PLAYTEX J
H.LUTH

Nieuwstad - Vorden

Hef echte

volkorenbrood
Jicrcr/f u b/j:

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

KOM ES AN

VRIJETIJDSKLEDING
HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of in twee kleuren

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWE4TERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

LucieL/ndm
Model!

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK B.V. - VORDEN

Wij zoeken medewerkers, die onder-
staande werkzaamheden voor ons
kunnen verrichten, of hier eventueel
voor opgeleid wensen te worden

HET LASSEN
EN/OF SOLDEREN
van rijwielframes en verdere
onderdelen

HET MONTEREN
V4N RIJWIELEN

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:

EMPO

Eet smakelijk
met ons «ELDERS TARWE
gezond voedsel bij uitstek !

WARME BAKKER

Weijenberg
supermarkt b.v.

Zelhemseweg 20-22 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1542 of 1761

Wij zoeken een ERVAREN

VRACHTWAGEN
CHAUFFEUR

Gegadigden kunnen zich schriftelijk
mondeling of telefonisch wenden toi
bovenvermeld adres

Voor DAMES

pantalons
rokken
pullovers
en blouses

is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Regenkleding
voor fiets en bromfiets

SPECIALE AANBIEDING IN :

helmen
Rijwiel- en Bromfietsbedryf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden Telefoon 1256
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Voetbal
Vorden l afdeling zondag heeft de op het oog lastige uit-
wedstrijd tegen NVC uit Ketterden tot een goed einde ge-
bracht. In een vooral door de geelzwarten knap gespeelde
weede helft werd uiteindelijk met l—4 gewonnen.
Reed* in de eerste helft waren de bezoekers sterker, waar-
door NVC genoodzaakt was een verdedigende houding aan
te nemen. Juist in deze periode scoorde NVC heet enige
doelpunt toen de overigens goed spelende doelman Meyer
de bal losliet waardoor de midvoor gemakkelijk kon scoren.
Even later zag Hengevel zich een strafschop ontnomen toen
hij binnen de beruchte lijnen ten val werd gebracht. Tien
minuten voor rust werd het l—l toen Kreeftenberg een
voorzet van 'Hengeveld afrondde. Het was dezelfde speler
die vlak voor de rust uit een scrimmage de stand op l—2
bmcht.

Na de thee kwam NVC er vrijwel niet meer aan te pas.
Het grote veldoverwicht kwam na een kwartier in de score
tot uitdrukking toen Hengeveld scoorde. Bij de bezoekers
werd de geblesseerde Heersink hierna vervangen door Mey-
er. Het was juist deze speleer die de eindstand l—4 liet aan-
tekenen.

VORDEN ZATERDAG HET DE PUNTJES
AAN TEUGE

Zaterdagmiddag ontving Vorden l afdeling zaterdag mede-
koploper Teuge 1. Het werd een gelijkopgaande wedstrijd,
waarbij beide ploegen kansen kregen. Bij Vorden stond deze
middag Wentink onder de lat die het er uitstekend afbracht.
Na een half uur spelen werd Ihet O—l toen de linksbuiten
van Teuge volkomen werd vrijgelaten. Tegen zijn schot was
doelman Wentink kansloos.

In de tweede helft waren de bezoekers aanvallend sterker.
Schoten van Vorden op het Teuge-doel bleken niet goed te
zijn gericht. Na een kwartier spelen kreeg Teuge een cor-
nerbal toegewezen. De in eerste instantie door Wentink
weggeslagen bal kwam bij een Teuge-speler hetgeen O—2
betekende. Bij deze stand bleef het.

GWVV l EN RATTI l DEELDEN DE PUNTJES 2—2

In een goed gespeelde wedstrijd is het Ratti l afdeling zon-
dag gelukt om in Varsselder een 2—2 gelijkpel te behalen
op GWVV 1. De kans op een overwinning zat er echter dik
in, maar Ratti had in de tweede helft weinig geluk.
Ratti opende de score. Heeuvelink verzond een dieptepass
waarna spitsspeler Dostal na goed kombineren met H u i t i n k
feilloos inschoot O—1. De gelijkmaker kwam nog voor rust
want bij een slap schot van de GWVV-linksbuiten liet doel-
'lïian 'Huitink de bal glippen l—l.

Ratti kwam in de tweede helft op l—2 toen de gehele
GWW-achterhoede wegens vermeend buitenspel bleef staan
en Koers de bal rustig naar H u i t i n k kon plaatsen die laag
inschoot. De gastheren kwamen weer gelijk. Uit een vrije
schop belandde de bal op het hoofd van de GWVV-midvoor
die doelman Huitink kansloos liet. De groenwitten hadden
in het laatste kwartier het beste van het spel. Hoewel Dostal
en Huitink nog verschillende scoringskansen hadden, bleef
de stand ongewijzigd.

RATTI AFDELLI1NG ZATERDAG VERSPEELDE
ONNODIG EEN PUNT AAN DINXPERLO 2—2

Ratti l afdeling zaterdag dacht een gemakkeijlke wedstrijd
te zullen krijgen tegen Dinxperlo, dat nog geen enkel punt
had veroverd. In de beginfase leek het er ook op dat dit
zou gebeuren, want Ratti domineerde over alle linies. Doch
doelpunten bleven uit doordat de vele kansen door te ge-
haast schieten om zeep werden geholpen. Mistroostig door
het uitblijven van de openingstreffer verviel Ratti in on-
nauwkeurig plaatsen wat precies in het straatje van Dinx-
perlo paste en geleidelijk aan bouwden zij zelfs een veld-
meerderheid op. Ratti moest naar achteren, waar diverse
moeili jke situaties ontstonden door slordig wegwerken. De
rust ging echter in met een l—O stand toen Reindsen zijn
kans schoon zag en met een zuiver schot de doelman van
Dinxperlo geen schijn van kans gaf.

In de tweede helft bracht Ratti meer vaart in het spel en
dat resulteerde in enkele mogelijkheden om te scoren. Hoe-
wel hot geluk deze middag zeker niet aan de zijde van Ratti
was, werden er toch kansen geschapen waaruit doelpunten
moeten worden gemaakt. Dit bleek wel bij Dinxperlo het
geval te zijn. Bij een aanval verslikten zich twee verdedigers
in de gladde bal en de Dinxperlo-spits wrong zich tussen
hen in en tikte de bal langs de uitgelopen doelman Wassink

—1. De verrassing was kompleet toen tien minuten later
Dinxperlo l—2 liet aantekenen met een prachtige goal.
Het pleit voor de Ratti-elf dat zij hierna de moed niet op-
gaven en het elftal begon aan een opmars die leidde in de
gelijkmaker door Reindsen 2—2. Het was echter te laat om
nog de volle winst te pakken, wat gezien het tegenspel van
Dinxperlo ook niet verdiend zou zijn geweest.

Ratti 2 afdeling zaterdag versloeg op eigen terrein EGVV 2
met 3—0.

speciaal

Kombinatie
mogelijkheden
met onze modieuze kollektie

SPENCERS - BLOUSES
OVERHEMDEN - PULLOVERS
PANTALONS

voor dames, heren en kinderen

RAADHUISSTR.. VORDEN

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Vorden l—Keyenburgse Boys 1; Reunie 2—Vorden 2; Vor-
den 3^DEO 2; Vorden 4—Steenderen 2; Be Quick 6—Vor-
den 6. Afdeling zaterdag: GSCD l—Vorden 1; Vorden 2—
Oldekotte 1; SKVW 3—Vorden 3.

SPORTVERENIGING RATTI

Afdeling zondag: Ratti l—Den Dam 1. Afdeling zaterdag:
Sp. Teuge l—Ratti 1; Socii l—Ratti 2.

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRIKT OOST

In het Jeugdcentrum te Vorden werden de volgende wed-
strijden gespeeld voor de persoonlijke damkampioenschap-
pen van distrikt oost.
Hoofdklasse: J. Frissen—B. Berkelder l—1; B. Nijenhuis—
F. v. d. Broek 2—0.
In de Ie klas werd gespeeld: J Huisjes—W. Eykelkamp
2—0.

JEUCDDAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRIKT OOST

In de strijd om het jeugddamkampioenschap van distrikt
oost werden in Vorden de volgende wedstrijden gespeeld.
Poule A: J. Heyink—W. Postma 2—0; W. Ubbing—J. Hey-
ink 2—0; G. Wevers—H. Grotenhuis ten Harkel 0—2.
Poule B: A. Ottink—JB. 'Buunk 2—0; W. Verkerk—G. Stolle
2—0.
Poule C: D. de Groot—J. Lamers 2—0.; A. Wentink—J.
Huberts 2—0.
Poule D: N. Grotenhuis ten Harkel—K. van Drumpt O—2;
J. Bosman—J. Masselink O—2.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

Voor de onderlinge kompetitie van de Vordense damclub
DCV werden de volgende westrijden gespeeld:
B. Rossel—T. Harmsma l—1; B. Breuker—G. Lamers 2—0;
G. ter Beest—J. Lamers l—1; B. Wentink—T. Janssen 2—0;
J. Hoenink—G. Wassink 0—2.
Jeugdafdeling: A. Janssen—G. Buunk l—1; B. Buunk—A.
Graaskamp O—2; W. Graaskamp—A. Abbink O—2; P.
Steenbreker—H. Klein Brinke 0—2; J. Oltvoort—C. Olt-
voort l—1; H. Beeftink—M. van Oei l—1; P. Zoerink—
B. Klumpenhouwer l—1; H. 'Brinkerink—P. Wiekart 2—0;
A. Abbink—H. Abbink 2—0; J. Bosboom—H. Graaskamp
l—1; A. Wentink—A. Teerink O—2; J. Reuver—R. Gos-
selink 2—0; R. Lammers—N. Huetink 2—0.

Touwtrekken
Een groot internationaal tou^^ckersgezelschap was in het
afgelopen weekend te gast bij^Bikele Nederlandse clubs en
de Nederlandse Touwtrekken^lond. Uit Zwitserland was
er een groep uit Sinns en uit Zuid-Afrika een groep van 32
inklusief de dames, afkomstig uit Kaapstad en Transvaal.
De Zwitsers, die gedeeltelijk waren ondergebracht in gast-
gezinnen van de TTV Bathmen en in Eibergen, waren vrij-
dagavond al gearriveerd. De Zuid-Afrikanen werden zon-
dagmorgen per bus van Amsterdam gehaald en 'hadden hun
akkomodatie in hotel Bloemers in Apeldoron.
Zondagmorgen ging het gezelschap op exkursie naar het
landbouwbedrijf van bondsvoorzitter J. W. Markink in Bar-
chem waar het gehele bedrijf annex stallen werden bezich-
tigd. In hotel In de Groene Jager in Barchem werd de gas-
ten een koffiemaaltijd aangeboden.

Ter gelegenheid van het bezoek van de sportvrienden uit
het buitenland - waarmee velen tijdens de Europese Kam-
pioenschappen in Nottingham en bij internationale uitwisse-
lingen al kontakt hadden gehad - organiseerden de vereni-
gingen Vorden, Bathmen en Eibergen een groot touwtrek-
toernooi. Dit sluitstuk van het bondstouwtrekseizoen werd
zondagmiddag gehouden op het terrein van de 'LTV Vorden
op het Medler. Met begeleiding van de muziekvereniging
Concordia en de drumband marcheerden de deelnemende
clubs t.w. 2 Zwitserse, 2 Zui-Afrikaanse, 12 Nederlandse he-
renteams en 5 damesteams naar het sportveld. Jammer dat
de regen enigszins spelbreker werd, want de belangstelling
viel wat tegen terwijl een aantal clubs ook niet kwamen op-
dagen. Niettemin werd het programma dankzij de kundige
leiding en jyrering van de dames D. Fokkink-Smeenk, B.
Enzerink-Menkveld en de heren scheidsrechters A. Steen-
blik, Mike Botha (Zuid-Afrika) en een Zwitserse arbiter,
vlot afgewerkt.

In de zwaargewichtklasse wist Heure uit Borculo al snel
enkele punten te veroveren op Bathmen dat deze middag
niet zo goed in vorm bleek. Bijzonder spannend was de ont-
moeting tussen de 'Borculoërs en het Springbokkenteam uit
Kaapstad. De Zuid-Afrikanen verloren na een enerverende
strijd met 3—0. Omdat Heure ook van Bathmen en Noor-
dijk de volle winst binnenhaalde werden zij tenslotte win-
naar. Het Springbokkenteam dat op undige wijze gecoacht
werd door Wis Viljoen, werd eervol tweede met geringe
achterstand terwijl Noordijk en Bathmen zich hierna klas-
seerden.

De 640 kg klasse was gesplitst in een A- en een B-poule.
In beide poules was Zwitserland met een achttal van Sinns
vertegenwoordigd. In de A-poule werd geweldig hard ge-
trokken, waarbij geen enkele Nederlandse ploeg tegen de
Zwitsers was opgewassen. Bekveld kwam in dit veld ook
goed mee en klasseerde zich als tweede. Vorden werd eer-
vol derde terwijl Eibergen met slechts een punt achterstand
de vierde plaats kon pakken. Zuid-Afrika wist onder leiding
van coach Philip Ie Roux een vijfde plaats te behalen, Heure
en Noordijk eindigden resp. als nummers zes en zeven.
In de 640 kg B-poule ging Warken met meeste winst strij-
ken terwijl Eibergen en Zwitserland tegelijk eindigden met
15 punten elk. Ketels werd vierde.

Liefst vijf damesploegen gaven acte de presence. Het Eiberg-
se „zwakke geslacht" wist de konkurrentie over alle linies te
verslaan waarna de dames van Bathmen met 9 punten twee-
de werden. Wrken mocht met een zesde plaats 'best tevreden
zijn terwij l Bekveld en Noordijk resp. de vierde en vijfde
plaats bezetten.
Vorden-voorzitter J. Knoef reikte met een toepasselijk
woord na afloop de bekers uit aan de winnaars. Bondsvoor-
zitter J. W. Markink dankte alle deelnemende ploegen en
de verenigingen Vorden, Bathmen en Eibergen voor de keu-
rige organisatie en overhandigde tenslotte de dames jury-
leden bloemen voor 'hun werk deze middg gedaan.
In zaal Eykelkamp werd tot besluit van dit internationaal
touwtrckkersfesti jn een gezellig samenzijn gehouden.

Ekonomie
'k Was d'r pas weer van mien vrogge uutstapjen op de f ietse
toe d'r een buurman achter de deure hen kwam. „Oom",
zeg e „ik heb wat eheurd waor ik niet uut kan kommen.
Mischien kon i'j et verklaorn - i'j wet nog al volle".
Ik zegge „zek dat wel - jao - zek dat wel - dank ow, wat is
et probleem?"

„Ze hebt mien verteld: Een jager ging een ende van huus
op jach. Veur dat e et bos inging dronk e in een café een
köpken koffie. Met et afrekkenen zaog e dat e een briefken
van duuzend gulden bi'j zik had. Vergetten urn weg te leg-
gen. „Kastelein", zei e „kon i'j dat vandage veur mien be-
waarn, ik bun bange da'k et in et bos verlieze." „Geef maor
hier", zei de kastelein, en dei et briefken in de kassa. Later
op d'n dag was de vrouw in de zaak en zaog et geld. „Ik
wis niet da'w zoo rieke wazzen", dach ze in zik eigens, „nou
haal ik mien die bontmantel!" Daor had ze al lange nao
ekekken, en eur man had eur belaofd dat ze die mantel zol
hemmen zoo gauw at et geld d'r veur was. De man in de
bontwinkel was heel gelukkig met de verkoop - hie was al
bange ewes dat e die mantel nooit kwiet zol wodden en zat
um et geld te springen. Hie ging d'r met naor de timmer-
man. „Ik wol ow effen de rekkening betalen - hier heb i'j
ow duuzend gulden." De timmerman was ok bli'j - hie
was al bange ewes dat e naor dat geld kon fluiten. En et
kwam um zoo goed te passé. Hie ging rneteene naor de
kastelein. „Ik wol ow effen de rekkening van de kopperen
brulfte betalen." De vrouw in et café pakken et geld an en
deed et meteene weer in de kassa. De timmerman kreeg

nog een borrel toe, want ze wissen dat e moeite had um et
geld bi'j mekare te kriegen. En toe 's aovends de jager weer
kwam was de baas in de zaak en zei: „Hier heb i'j ow brief-
ken van duuzend gulden weer - die lig d'r nog net as da'k
d'r um vanmargen neereleg hebben". Hie kon niet beseffen
wat dat geld al te doene had emaakt, want de vrouw had
um nog niks van die mantel verteld . . . En nou was de
vraoge: „Hoe is dat nou meugelek - al die mensen in één
keer van de schuld af of waar veur eur geld, en gien èène
die een cent tekort kump! Snap i'j dat nou?" . . .

Ik zegge: „Ja - dat is ekonomie - ik bun gien man van de
wetenschap, 'k Heb veur een tied nog es heurn zeggen da'j
een gulden maor èèn keer uutgeven kont. Dat is een halve
waorheid - die gulden kan altied weer uutegeven wodden.
Dat is de wiesheid van dat deerntjen dat van Opoe een dub-
beltjen ekregen en zik daor een ijsjen veur ekoch had. Opoe
had ebromd: „A'j em niet in de spaorpot wollen doen ha'j
em toch better an een arme man können geven". Maor eet
kind had ezeg: „Nou kan die man toch dat dubbelt jen in de
spaorpot van zien kinder doen of an een arme man geven!"
En zie had op eure maniere ok weer geliek. Ik wette wel:
tegenaover ééne die schuld hef mit d'r èène wezen die wat
hef te vorderen. Maor at de schuldenaar niet kan betalen
praot ze allebeide van armoed. Zoo wodt die twee keer zoo
groot veuresteld as dat ze is. Kont ze dan d'r niet better
een streepe deurhalen - dan is d'r tenminste èène d'n ar-
moed uut en kan e misschien nog wat veur d'n andren doen!

Ekonomie is een moeilek vak - buurman. Mensen die d'r
heel volle afwet nuumt ze „Doctorandus" en die „Docto-
randussen" praot heel ongeliek. Wat ze d'r tegen ons van
zekt zeg ons vake meer aover eur eigen as aover de ekono-
mie . . . Nee - buurman - nee, ik kan ow alles ok neet
uutleggen . . . ."

d'n Oom.

Bomenproblemen
in Vorden en Warnsveld

3e

Van verschillende kanten zijn me vragen gesteld over de toe-
stand van de oude dorpseik tegenover de Gems En over de
linde, de paardekastanje en de oude appelboom (de laatste
overwoekerd door blauwe regen) van Dr Brouwer te Warns-
veld. Ik kan al die vragen niet beantwoorden omdat ik geen
specialist ben, alleen maar een bomenpublicist.

De eik in Vorden, een leek kan het zien, is al jaren ziek, 't
is er dit jaar niet beter op ge-worden. Ook hij heeft onder de
geteisterde kroon en stam een droge zomer te verwerken
gekregen. De oorzaak ligt evenwel niet enkel bij de uitlaat-
gassen van explosiemotoren, er is sprake van een wisselwer-
king maar m.i. ligt de hoofdoorzaak onder de grond. Door
het intenieve en vaak zeer zware vervoer over de Zütphen-
seweg in Vorden is de grond daar tot een ondoorlaatbare
hardheid aangestampt. In deze harde grond moeten de wor-
tels van de boom met hun iieel fijne vertakkingen (haar-
wortels) de voedingsstoffen halen. Die wortels hebben daar
de grootste moeite mee, ook als gevolg van:

2e de grote hoeveelhede^P:kel (strooizout) die in de loop
der jaren met dooiwater de grond zijn ingetrokken. Dat
kan, ook bij harde grond. (Waterdichte schoenen blijken
vaak ineens niet dicht te zijn ah het om smeltwater
met pekel gaat);

regenwater dat in d^nlten van oudere bomen blijft
staan en een rottingsj^ces op gang brengt (Warnsveld)
reden waarom die gaten dan dichtgemetseld worden,
zoals bijvoorbeeld ook is gebeurd met de oude jutte-
peer in Zutphen.

In de steden kunnen een vierde oorzaak vormen de lekkages
in (oude) stadsgasleidingen, waar nu aardgas doorstroomt,
en waar dan het vrijkomende aardgas een bakterie voedt,
die de genoemde haarwortels verstikt. (Publikaties Nederl.
Gasunie). In Vorden noch in Warnsveld heeft men daar
last van. Als dan verder vaststaat dat niemand in de omge-
ving van genoemde bomen een lekkende olietank in zijn
grond herbergt, dan zou hier ook deze vijfde mogelijke oor-
zaak niet meetellen. Want olie die door middel van onder-
grondse sprengen en aders het grondwater vervuilt, wordt
nooit afgebroken maar blijft rondzweven: ten eeuwigen da-
ge!

De pekel en de vastgestampte grond vormen de perikelen
die een hoofdweg dwars door een dorp met zich meebrengt,
het zijn de randvoorwaarden van de welvaart - die mede
boomchirurgie mogelijk maakt!

Eén van de zeldzaam mooie kastanjes in Vorden, heeft te
lijden van zeker de eerste twee oorzaken. Nu de herfst is
aangebroken kan iedereen zien dat de bladeren avn het
exemplaar dat het dichtst bij de rijweg staat, er eerder af-
vallen dan die van de andere, die een gunstiger positie in-
neemt. De toestand boven de grond is vaak een afspiegeling
van de stand onder de grond!
Nu de gemeenteraad in Vorden in laatste instantie heeft

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
DERK CHRISTIAAN
(ERIK)
D. C. Onstenk
G. H. Onstenk Meijerink
André
Vorden, l oktober 1973
De Stroet 11

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

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

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

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop gaskachel, was-
machine en centrifuge
Van Asselt
Zutphenseweg 18

Gevraagd
huishoudelijke hulp voor
één Vz dag in de week
Mevrouw v.d. Pers, Vorden
't Jebbink 63 Tel. 1819

Aardappelen 'Surprise'
voor winteropslag te koop
G. Broekgaarden, Toldijk
Tel. 05752.1605

A. Harmsma, dierenarts
AFWEZIG
van maandag 8 okt.
t.m. vrijdag 12 okt. a.s.

Praktijkwaarneming:
J. Wechgelaer

Te koop goed onderh.
wandelwagen (hoog model)
't Hoge 15 Vorden

Te koop grijze kolenhaard
bijzet kachel, 2 keuken-
stoelen, l pers. ledikant
met spiraal
Telefoon 05752-6701

Te koop 2 gashaarden
H. Groot Obbink
Almenseweg 10 Tel. 1759

Te koop
5 ligboxen voor varkens
G. J. Knoef
't Stapelbroek 2 Vorden

besloten de bomen, ook de eik. te restaureren, houden hier
de overwegingen op. Te hopen is dat de eik niet in kern en
merg is aangetast. Wat Warnsveld betreft zitten de raadsle-
den te dubben wat ze moeten doen. Moeilijke overwegingen!
Ir C. P. van Goor, adj.-direkteur van het Bosbouw Proef-
station „De Dorschkamp" in Wageningen, is van mening
dat het geen zin heeft oude bomen te restaureren, daar ze
meestal toch niet ouder zouden worden dan 50 a 70 jaar.

Dit standpunt is tamelijk ongenuanceerd vindt de redaktie
van Recreatievoorziening, een orgaan van de ANWB. Dit
onderschrijf ik volledig. Het hangt namelijk van verschil-
lende faktoren af! Van de boomsoort, van de boom in kwes-
tie namelijk de rnate van aantasting en de aard van de
ziekte, maar ook van de funktie in dorp, stad of landschap.
Zo kan een linde bijvoorbeeld heel oud worden. Zouden wij
in Vorden dat niet weten, met onze „Lodewijkslinde van plm.
1622"? Met een beuk of een paardekastanje van plm. 180-
200 jaar, worden de kansen veel geringer. Deze bomen kun-
nen de lange levensduur van eik en linde bij lange na niet
evenaren. Men moet deze zaken van geval tot geval met
alle daaraan verbonden facetten 'bekijken. Maar ik vind wel
dat men ten aanzien van oude, erg zieke bomen niet senti-
menteel moet doen. Vrij grote bomen blijken tegenwoordig
vervoerbaar en met sukses te verplanten.

Heel verstandig lijkt me de oplossing in Warnsveld van het
probleem van de drie prachtige bomen op het grondstuk,
(van, naar ik meen, de heer Dokter) gesitueerd net bij de
wegverlegging aldaar. Boven de wortelgronden heeft men
een doorlaatbaar bed van mijnsteentjes (split) aangebracht,
pas daarover het zand en de asfaltweg. De bomen van Dr
Brouwer ken ik niet. De Vordense bomen nemen een unieke
plaats in. De hoop begeleidt ons, dat zij binnen afzienbare
tijd weer mogen pronken mét frisse takken en onverwelkte
bladeren. De gebroeders Copijn uit Groenekan zijn boom-
chirurgen met Europese vermaardheid.
Vorden — HENRI VAN DORSTEN

Adverteren is
niet goedkoop
Niet adverteren i's echter duurder.'

Wanneer u echter niet adverteert,
wordt u beslist vergeten

Zorg dat u bij blijft en uw klanten
wekelijks op de hoogte houdt wat u
hen te bieden hebt!

Een heel goede manier om re
adverteren is hef weekblad
Contact, ook voor u/J

Vraagt eens naar onze kontrakt-
prijzen die regelmatig adverteren
zeker aantrekkelijk maakt

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

grandioze
wereldprimeur
van Husqvarna:
de smeervrye
naaimachine.

't is uit met de oliespuit!

Ook voor reparatie aan alle merken

GREVEN ZELHEM
Stationsstraat 7 - Telefoon 08342-1257

HtlSCIV«irKlc|- de moderne naaimachine
(uit Zweden) voor de moderne stoffen



tttspeciaal vooru
gereserveerd

Mode najaar 1973
HEREN
KOSTUUMS
moderne dessins

vanaf f 198,-

CORDUROY
KOSTUUMS
nieuwe modellen en kleuren

vanaf f 159,-

TWEED
KOLBERTS
vanaf

f98,-

HEREN
PANTALONS
in klassiek en modern

f 52,50 f 42,50

Komt u ook eens vrijblijvend
kijken in onze

SPECIALE
HERENAFDELING!

h-TSchoolüermdn
•̂•̂ fĉ  \/r\s\r* 11 f r* L i A s*t»i-iiiLiis

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 6,25
f 4,98
f 10,-
f 7,=
f 1,40
f 1,78
f 1,78

HEERLIJKE NASI EN BAMI leigen bereid)

f 2,50

KALFSROLLADE
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram

RIBLAPPEN 500 gram 548
l kilo

RUNDERLAPPEN 500 gram 398
l kilo

SNITZEL
100 gram

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

Elke woensdag GEHAKTDAG
500 gram gehakt

VOORHEEN A.G.MELLINK

SPECIAAL VOOR U !!

Voor de boterham
100 gram PAARDEROOKVLEES 119

100 gram BOERENMETWORST 89

100 gram PEKELYLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

250 gram ECHTE LEVERWORST (stuk) 125

en vele andere FIJNE VLEESWAREN!

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Kies hoge rente?
voor uw geld

41/2%
(Jewonu spaarrekening
(«rijp 5 - spaarrekening

5% Spaarrekening met een opzegtennyn
van 3 maanden

51/2%
Spaarrekening met ecu opzegtermijn
van 6 maanden

6%
Spaarrekening met een opzegtermijn
van 12 maanden

6% Ideaal spaarplan 'De Zilvervloot'
Ambtenarenspaarregeling,
Bedrijf ̂ spaarregelingen, Winstdelingsspaarregelingen

7% Spaarregeling met een opzegtermijn van 24
maanden

T/2% Spaardepotnewijzen op naam met een looptijd van 4 jaar
doch opvraagbaar na 2 jaar (7%) en na 3 jaar

8% Spaardepotbewijzen op naam
met een vaste looptijd van 5 jaar

Rabobank
de bankvoor iedereen

95

Laat u niet
bij de neus nemen*

Een schoen moet modieus,
goed en betaalbaar zijn, Kies
daarom uit de geweldige
Westland kollektie,

Westland.Modieuze schoenen
voor de modieuze man,

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Pantalon,
die
naar
uw
pijpen
danst!

Een pantalon die zit, maar ook staat.
Met een coupe die blijft, in een stof
die houdt. In de kleur die u zint. Voor
een prijs die past.

Trefpunt van mode voor morgen

Extra voordelig
y2 kg Hutspot 45

iy2 kg Cox d'Orcmge 110

Weekendaanbieding
BLOEMEN:

l royale bos Chrysanten f 1,98

Bij uw vakman bloemist
Onze specialiteit: MODERN BRUIDSWERK

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

Vorden - Zutphenseweg

Weekendaanbf'edf'ng

Mooie sierkussens
vanaf

f 7,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Bij 12 National batterijen

MAFFE MUIS KADO!
BIJ: KOEKSELMAN

WEG BOVENLAKENS
Sprei en dekens
ADIEU BEDDEN OPMAKEN!

Slaap onder een

IRISETTE
DONSBEDDEN

met zo'n fleurig lakenovertrek !
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
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