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Vordense Brandweer nam nieuwe garage in gebruik

Door het openen van een van de twee
garagedeuren werd vrijdagmiddag
het nieuwe brandweeronderkomen
in Vorden in gebruik genomen. Vor-
dens burgemeester mr. M. Vunde-
rink verrichtte deze handeling,
waarna hij de sleutel overhandigde
aan commandant J. v. d. Broek.
De burgemeester wees er op, dat het
nieuwe onderkomen noodzakelijk ge-
worden was, nadat op de plaats van
de oude garage het nieuwe dorps-
huis gepland was. De nieuwe behui-
zing werd de leeg staande gymzaal
aan de Raadhuisstraat, die overbo-
dig was, na het ingebruik nemen van
de nieuwe sportzaal.
De nieuwe garage is een grote ver-
betering ten opzichte van de oude
waarin alleen plaats was voor de
twee brandweerwagens die Vorden
rijk is. Nu is er naast de garage een
ruime berging, wasgelegenheid, toi-
letten en een kantine.

Met de verbouwing werd eind mei
begonnen, en is gedeeltelijk door de
brandweerlieden zelf uitgevoerd.
Ook de antenne voor het nu inge-
voerde "stil alarm" is door hen zelf
geplaatst.

Plannen om in
Vorden Noodhulp-
dienst op te rich-
ten
In onze gemeente Vorden zijn nu,
net als in zovele gemeenten, diverse
personen en instanties werkzaam op
het terrein van het geestelijk-licha-
melijk en sociaal welzijn.
Eens per maand komen in Vorden
huisartsen, predikanten, afgevaar-
digden v. d. wijkverpleging, direkte

bejaarden- en verpleegtehuizen,
maatschappelijk werk etc. bijeen om
over diverse problemen van gedach-
ten te wisselen.
Dit gebeurt dan in het zogenaamde
"Sociaal Café".

Het blijkt namelijk steeds weer dat
er vragen om hulp binnenkomen
waarin door de bestaande instanties
niet of ni^tiirect kan worden voor-
zien. Bij^P'beeld bemiddelen bij
vervoersproblemen, tijdelijk invallen
voor de huisvrouw, opvangen van de
kinderen enz. Tijdens één van de
laatse bijeenkomsten van het "Soci-
aal café" werd de mogelijkheid be-
sproken WW komen tot de oranisa-
tie van e^n noodhulpdienst in de
gemeente Vorden. Er werd kontakt
gezocht met het comité "Tafeltje
dek-je", welk comité reeds een hulp-
dienst heeft dat het verstrekken van
warme maaltijden organiseert.

De nieuwste singel van Normaal

„Daldeejen"
alleen verkrijgbaar bij de echte
grammofoonplatenzaak.
Bij ons geen 6,— maar slechts

f5,25
Radio-TV-speciaalzaak

Oldenkamp
Stationsweg 1 - Vorden - Telefoon 05752-2577

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

In het overleg dat met genoemd
komité plaats vond is men tot de
konklusie gekomen dat een nood-
hulpdienst in Vorden zeer gewenst is
en dat het bovendien een zaak is die
gedragen dient te worden door alle
groeperingen binnen de gemeente
Vorden.

Maandag 10 oktober zal er in de
kantine van het verpleegtehuis "Nu-
ova een vergadering belegd worden
met als doel een voorbereidingskomi-
té te vormen.

Ledental veilig
verkeer Vorden
blijft stijgen
(van onze correspondent)
Vorden.De afd. Vorden van Veilig
Verkeer Nederland hield dezer da-
gen een ledenvergaderingj|^. ter
bespreking van de agenda^pan de
distrikts- en algemene ledenvergade-
ring. Met de voorstellen hierin ver-
werkt ging de ledenvergadering ak-
koord. Hat aantal leden van de afd.
Vorden bleek zich in stijgend^ lijn te
blijven voortzetten. Bij (^^groot-
scheepse fietsencontrole ^K de
jeugd bleek dat vooral aan de voor-
geschreven verlichting (achterlicht)
ontstellend veel mankeerde. Gehoopt
wordt dat de ouders passende maat-
regelen zullen nemen. De laatste

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2823. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrfl-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrQdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder O. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Déze week zal aandacht worden be-
steed aan de volgende onderwerpen:

1. Bescherming van huurders van
woonruimte in geliberaliseerd ge-
bied(vervolg).
2. Spreekuur burgemeester.

Ad 1. Bescherming van huurden van
woonruimte in geliberaliseerd ge-
bied (vervolg).

Twee weken geleden startten wij een
artikel over bovengenoemd onder-
werp. Thans volgt hierover het slot.

Zoals al gezegd kan de huurder van
een woning in geliberaliseerd gebied
binnen zes weken na opzegging van
de huur de kantonrechter vragen de
huur te verlengen.
Ook is mogelijk:
6. Verdere verlenging van de huur.
Heeft de kantonrechter de huur voor
bepaalde tijd verlengd, dan kan de
huurder uiterlijk drie maanden voor
het einde van die termijn opnieuw
verlenging vragen. Was de huur voor
onbepaalde tijd verlengd en zegt de
verhuurder opnieuw de huur op, dan
kan binnen zes weken na de opzeg-
ging een nieuw verzoek om verlen-
ging worden ingediend.

De rechter is niet aan een maximum
termijn gebonden. De huurder kan
dus telkens opnieuw verlenging vra-
gen. Ook voor verzoeken om verdere
verlenging zijn geen griffierechten
verschuldigd.

7. Afwijzing van het verzoek.

Bij de afweging van de belangen van
de huurder en verhuurder kan de
kantonrechter natuurlijk ook tot af-
wijzing van het verzoek komen. De
huurder kan dan in hoger beroep
gaan bij de rechtbank. Voor de kan-
ton rechter kan men zelf zijn belang-
en behartigen. Men kan de zaak
echter ook door een gemachtigde
laten behandelen bijvoorbeeld door

een deurwaarder of een rechtskun-
dig adviseur. Gaat men in hoger
beroep bij de recht-bank, dan moet
men een advocaat nemen. Er is een
aantal gevallen waarin de kanton-
rechter het verzoek van de huurder
in ieder geval moet afwijzen. Doet de
verhuurder op één van deze gevallen
een beroep en is de huurder het
daarmee niet eens, dan moet hij dat
de rechter kenbaar maken. De Rech-
ter moet het verzoek in ieder geval
afwijzen wanneer:

1. de huurder zelf de overeenkomst
heeft opgezegd of bij het einde van
de huur uitdrukkelijk in de ont-
ruiming heeft toegestemd;
2. de huurder zich niet heeft gedra-
gen zoals dat over het algemeen van
een behoorlijk huurder mag worden
verwacht;
3. de overeenkomst voor een bepaal-
de termijn is aangegaan en de
huurder met de verhuurder uitdruk-
kelijk is overeengekomen dat hij de
woonruimte na afloop van die ter-
mijn zal ontruimen. De verhuurder
kan dat beding van ontruiming ech-
ter alleen maar maken:
—voor zichzelf, als hij zelf de vorige
bewoner was en de ruimte na afloop
van de termijn weer wil betrekken;
—voor een ander, als die ander de
vorige huurder was en na afloop van
de termijn weer in de woning wil.

Het gaat hier om het geval dat de
bewoner tijdelijk zijn huis uitgaat,
bijvoorbeeld om een bepaalde tijd in
het buitenland te werken. Na enige
tijd is hij van plan terug te komen en
wil erop kunnen rekenen, dat hij
weer in het huis kan. Als na afloop
van de termijn blijkt, dat dit belang
er niet meer is, hoeft de rechter het
verzoek om verlenging niet af te
wijzen;
4. de verhuurder de woonruimte
dringend nodig heeft voor eigen
gebruik of ten behoeve van bepaalde
familieleden. Dit kunnen zijn: echt-

genoot, kinderen, ouders of een
pleegkind dat hij als eigen kind heeft
onderhouden en opgevoed.
Verkoop van de woning wordt niet
aangemerkt als dringend nodig heb-
ben voor eigen gebruik. Die afwijzing
in verband met eigen gebruik is
echter in één opzicht beperkt. Als de
verhuurder bijvoorbeeld nog maar
kort eigenaar is en niet de echtge-
noot, kind, ouder of pleegkind van de
vorige verhuurder is, kan de rechter
de huur voor maximmal een jaar
toch verlengen. Die verlenging
wordt dan gerekend vanaf de dag
waarop aan de huurder schriftelijk
is medegedeeldd dat er een nieuwe
eigenaar is;
5. de verhuurder na afloop van het
oude huurcontract een redelijk voor-
stel doet tot het aangaan van een
nieuwe overeenkomst -bijvoorbeeld
met een nieuw huurprijs- en de
huurder weigert daarop in te gaan.
Als de rechter het voorstel van de
verhuurder redelijk vindt, zal hij
voordat hij het verzoek om verlen-
ging afwijst, de huurder nog een
termijn van hoogstens een maand
gunnen om het aanbod van de
verhuurder alsnog te aanvaarden;
6. de verhuurder -bijvoorbeeld een
gemeente- in verband met een gel-
dend bestemmingsplan, aan het ver-
huurde een andere bestemming wil
geven. In alle gevallen waarin de
rechter het verzoek om verlenging
afwijst, kan hij het tijdstip vast-
stellen waarop de woning rfntruimd
moet worden. Op die manier kan hij,
rekening houdend met de omstandig-
heden waarin de huurder zich be-
vindt, hem een redelijke termijn voor
ontruiming gunnen en hem zonodig
nog enig respijt geven.

8. Woongelegenheden die niet onder
de regeling vallen.
1. Winkelwoningen; deze onzelfstan-
dige woningen, die behoren bij een
bedrijfsruimte, vallen onder de re-
geling voor bedrijfsruimten in het
Burgelijk Wetboek

2. Dienstwoningen; bij een dienstwo-
ning is er een duidelijk verband
tussen de woning en de te verrichten
arbeid (b.v. conciërgewoningen, por-
tierswoningen) .
3. Woonschepen; in de praktijk wor-
den deze meestal ook niet verhuurd,
maar zijn eigendom van de bewoner;
4. Woonwagens.
5. Vakantie- en seizoenwoningen; het
gebruik hiervan is meestal van korte
duur.
9. Geliberaliseerd gebied. Het geli-
beraliseerd gebied omvat o.m. alle in
Gelderland gelegen gemeenten, met
uitzondering van Apeldoorn, Arn-
hem, Nijmegen en Wageningen waar
de huurprijsbeheersing gedeeltelijk
is afgeschaft.

10. Adressen sekretariaten huurad-
viescommissies .

In Gelderland zetelen de sekretari-
aten van de Huuradviescommissies
in: Apeldoorn, Harderwijk, Arnhem,
Groenlo, Nijmegen, Terborg, Tiel,
Wageningon en Zutphen.

11. Adressen van Kantongerechten
in Gelderland.
Apeldoorn: Stationsstraai 84, tel
055-213765
Arnhem: Paleis van Justitie, Wal-
burgstraat 2, tel. 085-435041
Groenlo: Maliebaan 8, tel. 05440-
1338
Harderwijk: Vijhestraat 9, tel.
03410-12234
Nijmegen: Oranjesingel 56, tel.
080-229945
Terborg: Silvoldseweg 8, tel. 08350-
3930
Tiel: Nieuwe Tielseweg l, tel.
03440-13619
Wageningen: Bowlespark l, tel.
08370-11912
Zutphen: Martinetsingel 2, tel.
05750-17755.
Ad. 2. Spreekuur burgemeester.
Het spreekuur van de burgemeester
op vrijdag 7 oktober a.s. zal komen te
vervallen.

week van oktober zullen de plaatse-
lijke garagehouders weer een gratis
verlichtings- en bandencontrole hou-
den. Ook kan men dan weer het
gezichtsvermogen via het ogentest-
apparaat kontroleren.

„Dag van het
brood" in Vorden
Donderdag zullen de plaatselijke
bakkers J. Oplaat en Gebr. van
Asselt onder de aandacht van hun
kliëntele gaan brengen dat het brood
dat vanaf deze dag wordt gebakken,
gebakken is van de nieuwe oogst.
De mensen die deze dag in genoemde
winkels komen kunnen dan tevens
het brood proeven. Donderdagmid-
dag zullen de bakkers de leerlingen
van de hoogste klassen van de lagere
scholen in hun zaak ontvangen.
Zij krijgen een demonstratie te zien
hoe het brood wordt gebakken, ter-
wijl de leerlingen zelf ook wat mogen
maken. Vanzelfsprekend zal ook de
jeugd van het brood kunnen proeven.

Feestelijke
prijsuitreiking
tennistoernooi
Vrijdagavond 7 oktober zal de ten-
nisvereniging „Vordens Tennispark"
een feestavond houden in bar-bode-
ga „Het Pantoffeltje".
Tevens zullen dan de prijzen worden
uitgereikt van het V.T.P. tennistoer-
nooi dat onlangs gedurende drie
weekends heeft plaatsgevonden.
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IMf CASSETTES

KOERSELMAN

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

RESTANTEN

Damesblouses
l/m div. dessins en maten

nu 10,-

RESTANTEN

Rokken
25,-

RUURLO

VRIJDAGS KOOPAVOND

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal m.m.v. zus-
ter Trix van Kuik uit Ethiopië

KAPEL WILDENBORCH
10 uur de heer B. Nflendtfk uit Ut-
recht, theologie-kandidaat

OEREP. KERK VORDEN
10 en 19 uur ds. J. B. Kuhlemeier
H. Avondmaal

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 10.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrij-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsuiten bfl de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Mulder-Griffioen, Doetinchem, tel.
08340-23145 en M. H. van Muiswinkel
Lochem, tel. 05730-1870 (11.30-12 u.)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wijkgebouw Burg. Gallöeatraat, tel.
1487. Spreekuur wtfkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wflkgebouw

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

TAFELTJE-DEK-JE
oktober: mevr. Gille, telefoon 2151
(8—9 uur)

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIEN8T
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17—
18 uur in het Groene Kruisgebouw

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak is
het kantoor te Hengelo, Kastanjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
uur, tel. 05753-2345



LOSSE VERKOOP

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Voor al uw

loodgieterswerken
goten
mastiekdakken
water, en gasleiding
e.d.

INST. BEDRIJF

Willy Weulen-
Kranenbarg

Zelhem, tel. 08342-1364

Denkt u aan centrale ver.
warming in uw huis ?

Vraagt dan vrijblij-
vend inlichingen bfl

INST. BEDRIJF

Willy Weulen-
Kranenbarg

Zelhem, tel. 08342-1364

LET OP: NIEUW

kom ook even bij Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERU

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

VOOB4/LUW

Wapen- en Sporthandel

$Ueds doeltnffendi

Zutphenseweg - Vorden
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

De grote matenspeciallst
Confectiebedrijf

MERS
Is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.
Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

Stomerij voor Vorden e.o.

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

LET OP
Bijzondere aanbiedingen

Vrijdag bij Cor
op de markt

DEKBEDDEN 140/200 van 86,— voor ... 55,—
of 2 voor 100,—

OVERTREKKEN 140/200 2 voor 49,95

FAVORITA HOESLAKENS 150/190 2 v. 35,—

GOUDZEGEL GRASLINNEN LAKENS
gekleurd en wit vanaf 14,95

STAALSTRAJLEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. 05752-1309

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders-
tfld-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en
boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

Het Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen
wordt gevormd door een 9-tal gemeenten en omvat
drie werkverbanden

Zij vraagt voor het centraal bedrijfsburo van haar indu-
striële bedrijven met werkzaamheden op het gebied van
de metaal- en houtbewerking, konfektie, papier, ver-
pakking en montage

een assistent

Funktie-inhoud:
genoemde afdeling is belast met offertebehandeling,
voor- en nacalculatie, werkvoorbereiding, voortgangs-
kontrole, normstelling en inkoop.

Eisen:
- voltooide MTS-opleiding in één der bovengenoemde

richtingen
— aangevuld met een arbeidstechnische studie VOA I

en II of hiervoor studerend
- inventief en bereid zich in veelzijdige processen

eigen te maken
- ervaring bij voorkeur opgedaan op een produktie-

buro
- leeftijd 25—30 jaar

— waarnemen van de chef tijdens diens afwezigheid

Salaris:
in de rang van adjunkt-kommies, salarisgrenzen
ƒ 1652, — tot ƒ 2291,— bruto per maand, exklusief 8%
vakantietoeslag.
Rechtspositieregelingen van de gemeente Zutphen zijn
van toepassing. ^^
Een psychologische test kan d^P uitmaken van de
selektieprocedure.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Algemeen direkteur Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen,
Postbus 269, Zutphen

DONDERDAG 6 OKTOBER

dag van het brood
We hadden al een moederdag, vaderdag,
dierendag en een prinsjesdag. Er is nu
een dag bijgekomen:
DAG VAN HET BROOD

Uw aandacht wordt gevraagd voor het
brood, gebakken van de nieuwe oogst-
tarwe. In veel bakkerswinkels en etala-
ges zal dat die dag naar voren worden
gebracht.

Brood, gebakken van de nieuwe oogst-
tarwe, kunt u proeven in onze winkel.

Welkom in

't Bakkerswinkeltje
A.G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden -Telefoon 05752-1877

Wegens enorm groot aantal inzen-

dingen wordt de uitslag van de

slagzinnenwedstrijd
niet 5 oktober maar

12 OKTOBER
bekend gemaakt.

Radio - TV-speciaalzaak

Oldenkamp
Stationsweg 1 - Vorden - Tel. 2577

lPrijzen regen!

VERLOTINGSMARKT
VRIJDAG 7 OKT. 1977

UITKNIPPEN EN IN
DE BUS DEPONEREN

Op de a.s. vrijdag te houden verloüngsmarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle prijzen, door het bestuur beschikbaar gesteld voor de
bezoekers van deze verlotingsmarkt.
De prezen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter worden
uitgereikt.

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderlijntje staat in de
op de markt aanwezige bus.

ALLEEN

DIT NUMMER

IN DE BUS

N» 1621

N° 1621
HET BESTUUR DER
VORDENSE
MARKTVERENIGING

De Vordense markt...
altijd een bezoek waard!
SPECIALE AANVOERPREMIE VOOR
RUNDVEE, PONIES EN SCHAPEN

~v*r

Een dionaise
is een schuimtaart met
mocdfcen slagroom kunt u
bestenen bij uw banket-
bakker

Reklame vanaf donderdag zolang de voorraad
strekt:

Yoghurt Us
voor de 1/2 prijs
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Vanaf vrijdag 7 oktober iedere vrijdag aanwezig
op de markt in Vorden met een kollektie

BREIWOL EN

HANDWERKARTIKELEN

Handwerkhuis

DEKKER
Spijkerboorsteeg 11 - Deventer - Tel. 05700-16639

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - TVIcfnon ().">75'i-1.~> l J

AITe soorten,
bouwm aterialen te

^^ steen, kunststof etc.
t̂ Grote kollektïa
• keukeninrichtingen.
• Wand-» vloertegels en
• plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden»

hout/gas/
elektrisch

I Isolatiematerialen
g voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken* vfwem

tegels, patioblokken
ettx

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor hetonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamermrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Enkele van onze 20 komplete

showroom-

KEUKENS
moeten plaats maken voor de

nieuwste modellen zoals:

MASSIEF GRENEN

ZWART MASSIEF EIKEN

ZANDKLEURIG KUNSTSTOF

daarom op de plaatsmakers

50% KORTING
Geopend: dagelijks tot 18.00 uur, vrfl-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00
tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. G5735-200C*



Uit onze slijterij

DRIE STERREN GENEVER
EELAART liter . 1190

GENEVER
FLORIJN liter 1195
TAWNY CALEM PORT
per fles 795

VIEUX
COOYMANS liter 1190
KERSENBRANDEWIJN
POLLEN liter 1050

Speciaal vleeswarenweekend
met veel nieuwe en verbeterde produkten.

Dit wordt gepresenteerd in een
grandioze show met vele aantrekkelijke

aanbiedingen

Uit onze broodboetiek

ALLE BROODSOORTEN
voor slechts

HEERLIJKE BROODJES
TIP TOP TIENERS 10 stuks

KRENTENBROOD
deze week

Bloemen en planten

KALANCHOE
kamerplant

ORCHIDEEN MET ROZEN
bosje

198
349

Uit onze zuivelkoeling

VOLLE DAGMELK
minimumprijs liter

MAGERE YOGHURT
liter van 115 voor .

VANILLEVLA
liter van 155 voor

YOGHURT
literpak

139
125

Uit onze gebakskoeling

HAZELNOOTSCHUIMTAART
8 persoons

TOMPOUCEN
doos 5 stuks

DIK SPECULAAS
pak van 2 stuks

675
289
225

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Dankbaar en big zijn wij
met de geboorte van onze
zoon en broertje

ARJAN
Bij het H. Doopsel ontvangt
hij de namen

Franciscus Arjan

Henk, Hermien en
Martijn, Wiggers

Vorden, 29 september 1977
Brandenborchweg 8

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij u kennis van
de geboorte van

MANON

Tonny Schoppers
Henny Schoppers-

Beumer
Vorden, 30 september 1977
Enkweg 14

Voor de vele blijken van
medeleven, voor en na het
heengaan van

JOHAN MEMELINK
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
H. Riefel

Vorden, september 1977
't Imke

Te koop: prima eetaardap-
pelen (Surprise).
W. Klein Bramel, Reeoord-
weg 2, Vorden, tel. 1534

Te koop: 2,20 ha suikerbie-
tenkoppen.
B. H. A. Mullink, Ganzen-
steeg 7, Vorden

Jonge vrouw zoekt werk in
de huishouding voor de
woensdagmorgen.
Brieven onder nr. 31—l bu-
ro Contact

Te koop: andijvie.
Het Hoge 19 te Vorden

Te koop: z.g.o.h. stereo piek
up. J. Breukink, Zomer-
vreugdweg 2, Vorden

WONINGRUIL
Wij hebben een 4 slaapka-
merwoning in Hengelo Gld.
huur ƒ 185,— per maand.
Wij zoeken een dergelijke
of event. een 3 slaapkamer-
woning in Vorden.
Inlichtingen: Berkenlaan 58
Hengelo Gld., tel. 2423

Te koop: z.g.a.n. dames-
lortfiets Batavus.
t Wiemelink 31, Vorden

Gevestigd:
Mevr. F. HACCOU-PRJNS,
oefentherapeute-Cesar
Adres: Beatrixlaan 18 Vor-

in, tel. 05752-6627

re koop vanaf november:
prima jonge hennen. Gaar-
ne vroegtijdig bestellen.
Bretveld, Ruurloseweg 88,
Hengelo (Gld.), telefoon
05753-7282

Te koop: konsumptiewortels
en rode bieten.
H. Doornink, van Lennep-
weg 4, Vorden

Gevraagd: gemeubileerde
kamer in Vorden.
G. T. Derksen, Villa Nuova
telefoon 1357

Te koop: bijzetkachel.
H. te Pas, Hoetinkhof 13 te
Vorden

Te koop: een oliehaard
(Siegler) en een olietank,
inhoud 1100 liter.
Wildenborchseweg l, Vor-
den, telefoon 1338

Te koop: z.g.a.n. elektrische
konvektor met thermostaat
slechts een enkele keer ge-
bruikt.
De Bongerd 20, Vorden,
telefoon 2591

Te koop: i.g.st. verkerend
bankstel. Willem Alexan-
derlaan 22, Vorden, tel. 1889

Gevraagd: typewerk voor
invalide man, plm. 20 uur
per week.
Brieven onder nummer 23-1
buro Contact

Fruitbedrijf Medler
JAMES GRIEVE goed voor
hand en moes, COX ORAN-
GE, GOUDREINET, GOL-
DEN DELICIOUS hand- en
stoofperen roodstovers.
ledere zaterdag verkoop
van 9—12 uur

Nog af te geven: prima
konsumptie-aardappels
(Pimpernel) voor winterop-
slag bij: H. Meulenbrugge,
Wiersserbroekweg 12,
Vorden

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Inplaats van kaarten

Op woensdag 5 oktober hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

J. TH. SLOTBOOM

C. SLOTBOOM-GROTENHUIS

Wij gaan dit samen vieren op zaterdag 8
oktober.

Voor familie, kennissen, klanten en relaties
gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur
in zaal Langeler te Hengelo (Gld.).

Hengelo (Gld.), oktober 1977
Kieftendorp 13

Onze zaak is zaterdag 8 oktober de gehele
dag gesloten.

Algemene kennisgeving

In oktober a.s. herdenken we met vreugde het
feit, dat we 25 jaren de dierenartsenpraktijk in
Vorden hebben mogen uitoefenen.

Ter gelegenheid daarvan bieden wij u gaarne een
receptie aan in hotel Bakker te Vorden, op maan-
dag 10 oktober van 15.00 tot 17.30 uur.

J. WECHGELAER
H. E. WECHGELAER-BOEREMA

Vorden, oktober 1977

Heden nam de Here, na een langdurige ziekte,
plotseling van ons weg, mijn lieve man, zoon,
schoonzoon, broer, zwager en oom

HENDRIK JAN HIETVELD

op de leeftijd van 51 jaar.

Vorden
Vorden

Scheemda

Vorden

Canada

Vorden

Barchem

U.S.A.

Zelhem

Scheemda

Apeldoorn

A. Hietveld-Heckman
D. Hietveld
J. Heekman
S. Heekman-Dik
B. J. Hiddink-Hietveld
G. J. Hiddink
A. Hietveld
A. Hietveld-Ribbink

Gotink-Hietveld
tink

Esselink-Hietveld
sselink

G. Meenink-Hietveld
D. Meenink
A. Lenselink-Hietveld
G. i»|selink
G. VRkman
J. Heckman-Vedder
H. J. van der Brug-Heekman
R. van der Brug
neven en nichten

D

Vorden, 29 september 1977
Hoekendaalseweg l

De begrafenis heeft plaats gevonden maandag
3 oktober op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van bovenvermelde
gemeente brengen ter openbare kennis, dat ter
gemeentesekretarie afdeling algemene zaken, ge-
durende het tijdvak van 7 tot en met 20 oktober
1977 voor een ieder ter inzage zal liggen een aan-
vraag met bijbehorende bijlagen van de heer H. J.
Graaskamp, Ruurloseweg 46 te Vorden, om ver-
gunning tot ontgronding van het perceel kadas-
traal bekend gemeente Vorden, sektie B, nr. 2173.

Binnen dertig dagen na dagtekening van deze
bekendmaking kan een ieder bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland schriftelijk bezwaren te-
gen de inwilliging van de aanvraag indienen.

Vorden, 5 oktober 1977.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester, Mr. M. Vunderink
de sekretaris, J. Drijfhout

VORDEN
VOOEBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de raad dezer gemeente in zijn openbare vergade-
ring van 20 september 1977, onder nummer 9
heeft besloten dat voor het gebied van de gemeen-
te Vorden met uitzondering van die gebieden wel-
ke vallen onder de bestemmingsplannen Vorden
1975, Brinkerhof 1973, nr. l, Brinkerhof 1973, nr.
2, Vorden Kom 1976, nr. l, Kom 1977, Kranenburg
1971, Medler-Tol 1969 en het Schapenmeer 1976
een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit - dat in werking treedt
op 10 oktober 1977 - en de bij dit besluit beho-
rende, door de sekretaris gewaarmerkte tekening
liggen vanaf 10 oktober 1977 voor een ieder ter
gemeentesekretarie ter inzage.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

GEVRAAGD:

stratemakers
en opperlui

LENDERINK
Bronckhorst - 't Hof 3 - Telefoon 05755-224 of 944

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Zaterdag 8 oktober

PROFIJT
AANBIEDING

Droogrek
staand droogrek van „Tornado" met 29

meter drooglengte, van 69,50 nu

Pedaalemmer
geëmailleerde pedaalemmer met roestvrij-
stalen deksel, royale inhoud van 32,50 nu

Broodtrommel
van stevige kunststof met klepdeksel

voor maar

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Griepvaccinatie
De plaatselijke huisartsen geven weer gelegenheid
tot

griepvaccinatie op
maandagavond 10 oktober
en
dinsdagavond 18 oktober
van 18.30 tot 19.30 uur. Beide keren
aan het praktijkadres van uw huis-
arts. Kosten ƒ 15,— per persoon.

Ziekenfondsleden met hart-, long- of suikerziekte
kunnen op vertoon van hun ziekenfondskaart
gratis gevaccineerd worden.



5 ^
Pf^rVtA/wr maakt door het chique dessin
deze japon ook geschikt voor een geklede ge-
legenheid. De in fraaie kleuren uitgevoerde
kwaliteit is zeer soepel en goed wasbaar.

Verkoopprijs:
Maten: 40-50 / 179,-

passcn
precies!

Passen precies,
dankzij 'n uniek
pas-systeem met

4 breedtematen in
élke lengtemaat.

Wij adviseren u graag!

reiiata
jeugdschoenen

Beste maatjes met jonge voeten!

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Telefoon 1342

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

DANSEN
9 OKTOBER

Musketiers
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Onze nieuwe mantelkollektie:
sprankelender dan ooit

HFPMF3

Bijna 'ten voeten uit' biedt deze extra-lange
cape, die bovendien opvallend hoog te sluiten

is, bescherming in de winterse dagen die
komen. Apart, zeer modieus.

Maten 36-42.

129,-

RUURLO

Open huis
U komt toch ook kijken?

De ingebruikneming van onze nieuwe showroom en
rijkvoorziene autoshop vieren wij met een feestelijke
expositie waarop wij u graag informeren over het nieuwe
Citroen-gamma 1978, met o.a. de nieuwe GSpécial met
zijn krachtiger motor die bovenal ook zuiniger is.

U komt toch ook kijken? Naar onze nieuwe behuizing
en naar de nieuwe modellen-1978.

Want blijven kijken en vergelijken en daarmede op de
hoogte blijven van wat vandaag wordt geboden, kan
bepalend zijn voor het rijcomfort dat u morgen kiest.

Hartelijk welkom op donderdag 13 tot en met zaterdag
15 oktober van 10 tot 18 uur (op de koopavond van
vrijdag 14 oktober tot 21 uur).

Automobielbedrijf
A. Ruesink
Borculoseweg21,Ruurlo.

CITROEN



Donderdag 6 oktober 1977

39e jaargang nr. 31 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
DE HEER

J. WECHGELAER

25 JAAR DIERENARTS

IN VORDEN
"In oktober herdenken wij met vreugde het feit dat we 25 jaren de
dierenartsenpraktijk in Vorden hebben mogen uitoefenen. Ter gelegenheid
hiervan bieden wij u gaarne een receptie aan in Hotel Bakker op maandag
10 oktober", aldus staat op een uitnodigingskaart te lezen die de heer J.
Wechgelaer samen met zijn vrouw dezer dagen naar alle kliënten heeft
verstuurd.

Van jongs af aan heeft de heer
Wechgelaer belangstelling gehad
voor het boerenbedrijf. Aanvankelijk
wilde hij boer worden (hij oefende
het vak landbouwer zelfs een poos
uit) maar besloot uiteindelijk toch te
kiezen voor de studie van dierenarts.
Na een tijdje als assistent te hebben
gefungeerd in Tiel kwam hij in 1952
naar Vorden om hier een eigen
praktijk te beginnen. „Het duurde
niet lang of ik had al een groot aantal
klanten. Er was in vorden in die
dagen gewoon behoefte aan nog een
dierenarts", aldus de heer Wegche-
laer die zijn beroep behalve in
Vorden ook uitoefent in de buurt-
schappen Warken, Leesten, Vierak-
ker en in Wichmond.
„Ik voelde mij in Vorden dadelijk
thuis. Je werd nier gelijk in de ge-
meenschap opgenomen. Het is een
hele fijne ervaring om met de boe-
renbevolking te mogen optrekken. Ik
ben door hen ook altijd buitenge-
woon goed bejegend".
De heer Wegchelaer is van mening
dat er de afgelopen 25 jaren wat
betreft het "dierenarts" zijn toch
wel een boel is veranderd. „Dat komt
omdat vroeger de bedrijven veelal
kleiner waren. De dieren werden
toen praktisch individueel verzorgd.
De dieren kon je meer beschouwen
als leden van het gezin. Tegenwoor-
dig is alles veel groter geworden en
heeft de veestapel zich overal uit-
gebreid. Zoals met zoveel beroepen
het geval is, is ook het beroep van
dierenarts aan het 'verzakelijken'.
De heer Wegchelaer betreurt dit

verschijnsel in hoge mate. „Je ziet
inderdaad in ons vak maar al te vaak
dat het beroep van dierenarts wordt
gekozen om de broodwinning. De
liefde voor het dier komt dan niet op
de eerste plaats en dat vind ik
jammer. Zelf vertaalt de heer
Wegchelaer het 'dierenarts' zijn met
„het gaat erom dat je met het
boerengezin op pad gaat"
Van onze opmerking dat het beroep
dierenarts een zwaar beroep is,
wilde de heer Wegchelaer niets
weten. „Zwaar? Volstrekt niet. Het
is een mooi beroep. Gelukkig ben ik
erg sterk. In die 25 jaren nooit ziek
geweest, alleen een keer 5 dagen uit
de roulatie toen ik met de auto in de
sloot ben geraakt".
Door zijn liefde voor het vak vindt de
heer J. Wegchelaer het helemaal niet
erg dat hij soms bij nacht en ontij uit
het bed wordt getrommeld om een
ziek beest te verzorgen. „Ik weet
dat de boer alleen belt wanneer hij
denkt dat zijn bedrijf in gevaar
komt"
Thuis wordt de heer Wegchelaer
trouw terzijde gestaan door zijn
vrouw die hem altijd op alle moge-
lijke manieren helpt bij het klaar
maken van recepten, administratie,
bediening van de telefoon etc. Vooral
dit laatste is erg belangrijk want wij
stellen het namenlijk op prijs om de
kliënten altijd zelf te woord te staan.
Dus niks geen gedoe met een band-
apparaat. Door de uitbreiding van
zijn cliëntenkring heeft de heer Weg-
chelaer sedert l januari de heer J.
Breukink als kompagnon.

Volksdansen
voor ouderen
Al enige maanden beoefenen een
aantal enthousiasten in het plaat-
selijk Jeugdgebouw het volksdansen
voor oudere personen.
Deze dansen zijn door de Nevo
(Nederlandse Volksdansvereniging)
aangepast aan de leeftijd van de
deelnemers (sters). Er is nog plaats
voor een aantal personen. ledere be-
langstellende is van harte welkom
voor een oriënterend bezoek op
woensdagochtend.
Telefonische inlichtingen bij: tel.
2602 of 2526.

Ouderavond
„Het Kwetternest"
De vorige week dinsdag gehouden
ouderavond in kleuterschool „Het
Kwetternest" stond in het teken van
„de kleuter in het verkeer".
Naar aanleiding van dit onderwerp
verzorgde de heer Eijbersen, regio-
naal consul van Veilig Verkeer Ne-
derland, een interessante lezing met
dia's en met tot slot een verkeers-
kwis voor de ouders.
Het werd velen duidelijk, dat een
kind, en zeker het jonge kind, in het
verkeer niet te vertrouwen is: omdat
het te impulsief handelt, het geen
snelheid kan schatten en de situatie
niet kan overzien. Het bleek vooral,
dat ons gedrag en zeker niet het
laatst ons voorbeeld wel eens te
wensen overlaat!
Al met al een leerzame avond.

Gekostumeerde
voetbalmatch
Het Gereformeerd jeugdwerk te Vor-
den is het nieuwe seizoen gestart met
een gekostumeerde voetbalwedstrijd
nabij camping ,,De Goldberg".
De jeugd trad aan tegen het elftal
van de Kerkeraad. Voor deze ont-
moeting was door de ARK een wis-
selbeker beschikbaar gesteld die in
het bezit kwam van de jeugd dat uit-
eindelijk met 3-1 zegevierde na een
0-0 ruststand. Tevens werd tijdens
deze eersta^ueenkomst van het Ge-
reformeero^ngdwerk het spel „Le-
vend Ganzebord" opgevoerd.

EXPOSITIE DUIKSPORT
IN AMROBANK TE VORDEN
Toen destijds de Amrobank in Vorden werd geopend vertelde direkteur
A. Schipper dat bij voornemens was om op geregelde tijden exposities te
laten houden in de hal van de bank.
De laatste die werd gehouden was de expositie over amateurschilder
Willem Peer.
Gedurende de komende maanden zal de hal in het teken staan van de
duiksport. De afgelopen dagen hebben de leden van de duikersvereniging
„Jac Yves Cousteau" uit Deventer deze expositie ingericht. Behalve een
komplete duikersuitrusting kunnen gélterresseerden kennis nemen van
allerhande attributen die door de duikers op de bodem van de zee zijn
gevonden.

Zaterdag hebben de heren K.J.Touw,
D.Nikkels en P.Jansen, allen in het
bezit van het twee sterren duikbre-
vet.ons uitgelegd waarom zij het
sportduiken zo fascinerend vinden.
Het is niet zo dat met na vermelding
bij een duikersverenigiing maar me-
teen in het water kan springen. Ten
eerste dient men over een redelijke
konditie te beschikken, waarna de
opleiding tot sportduiker volgt.

Gedurende deze opleiding wordt elke
week geoefend in het zwembad. Na
ongeveer een half jaar kan de duiker
in het één sterren duikersbrevet.De
meer gevorderde duikers (met het
twee sterrenbrevet) kunnen hun
sport uitoefenen in grotere dieptes,
(de hoogste graad is het drie sterren-
brevet) .

{Het duikerspak dat links in de hal is
opgesteld kost zo'n 2000 gulden.
Daarnaast staan een aantal flessen
met samengeperste lucht die de
duikers nodig hebben. "Sommige
mensen denken dat deze flessen
zuurstof bevatten. Is beslist niet het
geval. Zuurstof is namelijk levensge-
vaarlijk", zegt Dick Nikkels.
Van groot belang voor de duiker is
het in acht nemen van de veiligheid-
voorschriften. In Nederland is het
verplicht om met z'n tweeën te
duiken. De duikers zijn dan met een
buddy-lijn met elkaar verbonden.
Het aantrekkelijke van het duiken
vinden de beoefenaars het obser-
veren onder water van planten en
dieren. "Het avontuur trekt. Onder
water weet je nooit wat je tegen-
komt", aldus Dick Nikkels. ^bnneer
er ergens wordt gedoken c^^m de
duikers dit door een blauw-witte

vlag kenbaar te maken.

De verschillende dingen die in de hal
van de Amrobank zijn te bezichtigen
zijn door de duikers van de Deven-
ter-duikclub zelf naar boven ge-
haald. Zo is er een grote oester te
zien. In Zuid-Spanje werd een skelet
van een hondshaai gevonden. Verder
werden een -paar ankers van de
bodem van de zee opgevist.
Deze ankers, plm. 200 jaren oud, zijn
helemaal begroeid met onder andere
anemonen.In het aquarium dat ook
in de hal is opgesteld bevinden zich
enkele fraaie exemplaren zee-ane-
monen.De bloedkoralen die veelal bij
rotsformaties worden gevonden zijn
het bekijken zeer zeker waard.

Momenteel zijn leden van de Deven-
ter duikclub bezig een onderwater-
huis te bouwen, Die geplaatst zal
worden op de bodem van de re-
creatiepias Busloo.De ketel van het
huis, dat plaats biedt aan vier
personen, is bijna klaar. Het voet-
stuk moet nog worden gebouwd.
Betonblokken van in totaal 12 ton
zullen ervoor zorgen dat het onder-
waterhuis op de bodem blijft staan.

Tijdens de expositie in Vorden, die
tot l december duurt, zal er een
dia-avond over de duiksport worden
ingelast, Waarbij door de heer
Schipper en zijn medewerkers haaie-
vinnensoep zal worden geserveerd.
Zij die nadere bijzonderheden over
de duiksport willen weten kunnen
elke donderdag-en vrijdagavond,
alsmede de gehele zaterdag te-
recht bij de fa. Schark aan de
Smedenstraat 134te Deventer.

Oost-GeiderJand rit

Wassink winnaar
bij kwartliters

VORDEN — De deelnemers
aan de zaterdag gehouden Oost-
Gelderland rit waren maar wat
blij dat in de nacht van vrijdag
op zaterdag de regen met bak-
ken uit de hemel viel. Dat maak-
te het 40 km lange parcours tot
een glfbberitr geheel, zodat meer
stuurmanskunst werd vereist
dan bij een droog circuit.

Zaterdagmorgen gingen de eer-
ste deelnemers bij de Wientjes-
voort van start Voor de junio-
ren en zijspannen stonden drie
randen v?.n elk 40 kilomter op
l>et programma. De senioren
dienden het parcours vier maal
te rijden-
Direct na de start was een accel-
leratieproef ingelast, waarna de

rijders richting Lochem trokken
waar het circuit van „Sport en
Vriendscü^^' werd „genomen".
In het C*Be Veld op het mili-
tair oefenterrein dienden de rij-
ders na de eerste ronde proef te
hebben geraden, de crossproef
te rijden over een afstand van 5
kilometer. Voor de junioren tel-
de eenmaal de crossproef; voor
de senioren werd hier tweemaal
de tijd opgenomen.

In feite werden bij deze cross-
proeven in grote trekken beslist
over de totale eindresultaten
van de ooureurs
De Oost-Gelderlandrit waaraan
door 300 renners, onder wie het
volledige team van de befaamde
Zesdaagse, werd deelgenomen
werd zaterdag voor de veertien-
de keer georganiseerd door „De
Graafschaprijders" uit Vorden
in samenwerking met „Sport en
Vriendschap" uit Lochem, ter-
wijl de „Hamac" uit Harfsen en
„Hamove" uit Hengelo de hel-
pende hand boden bij de contro-
les. In totaal waren er drie tijd-
controles en 7 routecontroles.
Van de gestarte coureurs slaag-
den rirm 80 er niet in zich te
klasseren.

Bromfietsen: 1. F. Wilmerink,
Okkenbroek met Gilera 582 pun-
ten; 2. Jan Vos, Holten met
Gilera 653.2; 3. J. Dijkink, Hol-
ten met Zundapp 655.2 punten

Klasse motoren 50 CC: 1. F.
v.d. Linden, Kaatsheuvel met
Kreidler 554 punten

"Junioren 51 t.e.m. 125 CC: 1.
H. Postel, Harfsen met KTM 482
punten; 2. J. ten Velde, Holten
met Hercules 483 punten; 3. E.T.
Hofman, Roden met KTM 517.6
punten

Junioren 126 t.e.m. 175 CC: 1.
E J. Kappert, Hellendoorn met
Hercules 511 punten; 2. R. van
Laar, Bennekom met KTM 516
punten

Junioren 176 t^jn. 250 CC: 1.
Theo Baudoin, Eindhoven met
Maico 473.2 punten; 2. G. Aal-
tink, Enschede met Maico 492.8;
3. W .G Tuitert, Epse met Bulta-
co 498 punten

Junioren boven 250 CC: 1. A.
Slotboom, Veerendaal met Ya-
maha 479.4; 2. A. Muller, Holten
met BMW 4912; 3. F.E.M. Not-
ten, Hengelo met Yamaha 491.8

Senioren 51 t.c.m. 125 CC: 1.
AJ. Harkink, Lochem met KTM
834.4; 2. G. Ligtenberg, Hellen-
doorn met SWM 827.5; 3. Vic
Pluijmaekers, Valkenburg met
KTM 909.6 punten

Senioren 126 t.ejn. 175 CC: 1.
Joop Staman, Nijverdal met
SWM 789.7; 2. Abert Graafstra,

Appelscha met KTM 823; 3. Jaap
Lanting, Klazinaveen met SWM
824.2 punten ^^

Senioren 176 t.e.m. 250^V. 1.
Jan Tijhuis, Nijverdal mefSWM
775.4; 2. Jac. van Waayen, Her-
veld met Maico 776.6; 3. Henny
Jansen, Hellendoorn met KTM
801.4

Senioren boven 250 CC: 1. Max
Wassink, Arnhem met KTM 768;
2. Jan Woessink, Harfsen met
Bultaco 775.6; 3. Jappie de Jong.
Tijnje met Maico 780.2 punten

Zijspannen: 1. Bennie Braak-
hekke met H. Klein Brinke, Vor-
den met Kawasaki 900 1011.7
punten; 2. Hasn Roekevisch met
J. Beuting, Ruurlo met BMW
750 CC 1074.5 punten; 3. GJJV.
Tuenter met G. Heezen, Varsse-
veld met Honda 750 CC 1093.2
punten

Juniorteams: 1. Motorclub
Veenendaal met 47 punten; 2.
Motorclub Holterberg met 91.9
punten; 3. Sport en Vriend-
schap, Lochem 110.8.

Bi'j ons in d'n Achterhoek.
Umdat vanwekke de ni'je brandweergarage in gebruuk is enommen,
ha'k wel us un keer un stuksken geschiedenis van de brandweer op
pepier willen zett'n maor dat wier völs te lang. Un paar dinge kan'k
t'r ow toch meschien wel van vetellen.

In de geschiedenisbuuke wod al oaver brandweer eschreven uut de
tied van de romienen en de grieken, zoiets van 800 v. Chr. Karel de
Grote (en den leaven ok al zo'n duuzend jaor trugge) had zowaar al
un brandpiket inesteld, veur die dage al heel wat. Noe was dat
vrogger met al die holten huuze nog haos hadder neudug as now. 't
Materiaal zal wel neet volle meer wean ewes as un paar holten
emmers. In ieder geval heel wat anders as now bi'j ons.

At ow de boel toch afbrent lig dat in ieder geval neet an't
gereedschap of 't onderkommen van onze brandweer. Want dat is
wat. Vegange vri'jdag bun'k t'r hen kieken ewes. Nao de opening, de
officieele wel te vestaon. De meesten van ons kennen 't gebouw al
wel van binnen en buuten, maor zo is 't now eenmaol de gewoonte

De börgemeister oaverhanduggen de brandweercommandant de
slöttels, waorvan e de reserve ok al wel in tesse zol hemmen. Veur
al't getillefoneer wat zee veur de brandweer edaon hadd'n wier an
Piepen Gert en Derk van de Mölle un busken bloemen oaverhan-
dugd. Jammer dat Derk t'r zelf neet was, maor un mense kan noe
eenmaol maor op ene plaatse tegeliekke wean.
Ok de toekomstugge schatbewaarder van 't kasteel, (wat hef den
kearl un moeilukke name) kreeg un boeketjen veur 't op 't knöpken
drukken van de sirene.
Wat de inrichting betreft köw heel kot wean: gewoon allemachtug
mooi. 't Is fantastisch wat die ionges v«n de brandweer hier in eur
vri'je tied veur mekare espiekerd heb, um oaver 't varven maor neet
te praoten. Un bar met kokken-inrichting zoas ik um zelf wel in huus
wol hemmen. Ok de wietere inrichting was buutengewoon, veur de
klere hadd'n zee un mooie losse kaste ebouwd die d'r weazen moch.
Zee hadd'n ok nog un hele benne vol oorkleppen staon, van die
olderwetsen, i'j wet wel met zo'n stuk iezer oaver de kop en dan an
weerskanten zo'n zwat stuk ketoen oaver de oorne. "Wat wo'j daor
toch in's hemelsname met, i'jluu heb toch gin kanonnen aneschaft
um de boel plat te schieten?" "Oh, nee", zeg t'r ene, "Die reike wi'j
uut in plan Zuid. Daor wazzen ze indertied zo bange veur 't lawaai
van 't dorpscentrum dat eers hier zol komm'n. At wi'j noe 's nachs
d'r uut mot nao un brand kump t'r nogal wat lawaai bi'j te passé.
Denk allene maor us an Hendrik Jan de Tuinman en zien hoogst
gewaardeerde hulpe Bennie, at die twee daor met eur auto's an
komp huulen en gier'n in de bochten, now dan wart ow maor. Daor
zet Jimmy Lauda de pet nog veur af. En dan hoeve wi'j van de
sirenes op de wagens nog ens neet te proaten. Daorumme krig
iederene die toen die lieste hef eteikend zo'n stel oorkleppen. At de
nood dan an de man kump kont zee die opzette'n en röstug wieter
slaopen!"
Zo zi'j, de jonges van de brandweer denkt oaveral an. Daorumme
gun ik eur ok van harte dat zee een van de mooiste garages heb bi'j
ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

NIEUWS

VAN DE
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Een volle week
Ook de dagen van deze week zitten
boorde-vol dingen, die ons ter harte
(moeten) gaan! Deze week dinsdag, 4
oktober begint immers in Belgrado
(Joegoslavië en velen in vorden
zegt die naam nu meer dan vroecoH
een wereld-conferentie om de nale-
ving van het verdrag van Helsinki
over-de mensen-rechten te toetsen.
Wat komt er van die mensen-rechten
terecht? Komt die mens aan zijn
recht?
Heett hij ruimte, vrijheid van leven,
denken, kiezen, doen? Het is een
goede zaak dat vertegenwoordigers
van vele volken daar met elkaar aan
de praat gaan, aan de praat blijven,
er veel tijd voor nemen. Er moet
gepraat worden, volk met volk, con-
tacten gelegd en uitgebouwd. Laten
wij als gelovige mensen dit werk in
onze voorbeden gedenken. Daarom
ook noemen we het hier heel in het
kort, in deze rubriek "Nieuws van de
Kerken."

Deze week dinsdag 4 oktober is het
ook dierendag. Komen zii levend te-
midden van de mensen, tot hun
recht? Of is het (negatief) bij-de-
beesten-af...., zoals (soms) mensen
dieren behandelen? In een gedicht,
een belijdenis zegt Hans Bouma o.a.

Geloven is: de onvrede der dieren
zien;

weten: wij verbraken de vrede.
Geloven is: je schamen,
je ogen neerslaan voor alles wat
leeft; gebogen gaan onder de aan-

klacht de vogels,
de terleurstelling van de paarden,
de verwijten van de zon.
Geloven is:
de schepping niet in ogen kunnen

zien,
blikken van bloemen vermijden,
het licht uit de weg gaan;
is bidden, bidden, eindeloos bidden

om genezing.

In vele Psalmen in de Bijbel worden
d» dieren opgeroepen, uitgenodigd
om met ons mensen God de Schepper
te loven.
Psalm 148 bijvoorbeeld. Zouden de
dieren het met ons nog wel willen
doen ??
Hot is goed. dat we ons telkens weer
(niet maar «011 dag per jaarjDezin-
nen op de samen-leving van mensen
en dieren.En het is verheugend,
hoopgevend dat het meer en meer
gebeurt.
Zr. Trix van Kuik in Herv. kerk,
Vorden.

Zondag 9 oktober hoopt Zuster Trix
van Kuik iets te vertellen over haar
werk te dienste van melaatsen in
Ethiopië. Ds. Veenendaal zal dan
deze kerkdienst leiden. Na de kerk-
dienst is er in het gemeente-centrum
"de Voorde" geiegenneid om Zr. van
Kuik te ontmoeten.

Bevestiging en intrede van Ds. H.J.
Oortgiesen.

a.s. Zondagmiddag, 9 oktober, zal
het voor de Hervormde gemeente te
Hellum-Schüwolde (Groningen) stel-
lig een blijde, dankvolle dag zijn: Ds.
H.J. Oortgiesen. ceboren te Vorden
en nu reeds pastoraal medewerker
in genoemde Groningse gemeente,
zal bevestigd worden in het ambt van
Predikant in de Nederlandse Her-
vormde kerk en zal daar intrede
doen als Predikant van de Herv. kerk
te Hellum-Schüwolde.

Ontmoeting
Onder dit motto gaan dit najaar
weer een aantal groepen van start.
Een gezamelijke onderneming van de
Gereformeerde en Hervormde kerk.

Een waaier van thema's
met als aanduiding
Ontmoeting rondom de Bijbel.Het
samen met de Bijbel bezig zijn
Ontmoeting rondom opvoeding en
geloof. Veel ontmoetingskansen voor
ouders van jeugd van a 4-12jaar

b 12 jaar en ouder
Vragen van onze tijd. Door te luiste-
ren elkaar te ontmoeten, wat komt er
OD ons af in de wereld van 1978.
Zo maar om elkaar te ontmoeten en
te leren kennen. Het gaat eigenlijk
vanzelf.
Ontmoeting van woord en daad.
Samen zoeken naar mogelijkheden
om de middelen die we hebben
aktief ten dienste te stellen van an-
deren.
De bedoeling is om met drie avonden
per groep te beginnen, (start na 23
oktober)

Na opgave ontvangt u persoonlijk
bericht waar de eerste avond zal
worden gehouden. T J kunt zich uiter-
lijk zondag 16 oktober opgeven bij de
predikanten.



Winkeliersvereniging nam afscheid
van voorzitter Wim Polman
18 mei de dag der winkeliers in het kader van de feestelijke gebeurtenis van
het Vnrdens Kasteel

Tijdens de jaarvergadering, die in
hotel Bloemendaal werd gehouden,
heeft de Vordense winkeliersvereni-
ging afscheid genomen van voorzit-
ter Wim Polman.
{Deze wees er in zijn afscheidsrede
onder meer op dat het van groot
belang is dat de winkeliersvereni-
ging de zaken nog beter gezamenlijk
dient aan te pakken. Dit met het oog
op het toekomstige gemeentehuis
waardoor Vorden nog meer in de
belangstelling zal komen te staan.
Besloten werd om uniforme verpak-
b'ng aan te schaffen. Een verpakking
mei het kasteel er op. Ook zal er dan
een grote braderie zijn rondom de
Herv. kerk, met volksspelen, dansen,
geheel een feestdag georganiseerd
door de winkeliersvereniging.

Namens het bestuur werd de heer
Polman dank gebracht door de heer
L. Schoolderman. Hij bood een boe-
kenbon aan, terwijl mevrouw Polman
bloemen in ontvangst mocht nemen.
Tevens werd deze avond afscheid
genomen van vice-voorzitter N. van

Goethem die eveneens aftredend en
niet herkiesbaar was. Ook voor hem
was een boekenbon en voor me-
vrouw van Goethem bloemen.
In de plaats van de heer Polman
werd tot voorzitter gekozen de heer
D. J. Lammers. Het bestuur werd
verder uitgebreid met de heren H. G.
Wullink en F. Kruip.
Tijdens deze vergadering kwam on-
der meer de Sinterklaasaktie ter
sprake.

Ook dit jaar zal de Sint Nicolaas-in-
tocht weer geheel georganiseerd en
bekostigd worden door de Vordense
Winkeliersvereniging.
De intocht zal zijn op 19 november.
De trekkingsdagen van de grote Sint
Nicolaasaktie, waar weer grote geld-
bedragen uitgetrokken zullen wor-
den, zijn op 18 nov., 22 nov., 25 nov.,
l dec. en 8 dec. Uitgifte van de bon-
nen 14 nov.
Dus let op: Bij uw inkopen in Vorden
is weer geld te verdienen.
In deze week zal ook de Sint Nico-
laaskrant verschijnen.

Nationale touwtrekwedstrij-
den beëindigd
"Generale repetitie91 voor jer-
sey in Ruurlo Organisatie bij
Heure in goede handen
Ruurlo/Vorden:In Ruurlo zijn zondag
de laatse wedstrijden gehouden van
jde Nederlandse Touwtrekkers Bond,
(voor wat betreft het zomerprogram-
ma. Door de TTV Heur uit Borculo
werd op het voormalige sportterrein
van de w Ruurlo een groot nationaal
belcertoernooi georganiseerd, wat
behoudens de slechte weersomstan-
digheden uitstekend is verlopen.

Er was gezorgd voor ruime accom-
modatie in een grote tent, terwijl
eveneens was- en kleedgelegenheden
goed verzorgd waren. Er kwamen
liefst 32 ploegen naar Ruurlo. die uit-
kwamen in de 720 kg. de jeugd A- of
B. en de 640 A-B- en G-klasse.

Voor de middag werden de wedstrij-
den gehouden voor de jeugd -die in
grote getale tegenwoordig was -en de
720-kg'ers. Oranisator Heure, dat
verleden week in Eerbeek, Zich
uitstekend revancheerde op kam-
pioen Bekveld, werd nu weer tweede
omdat Bekveld het toernooi als een
soort "generale repetitie" voor de
wereldkampioenschappen op Jersey
beschouwde. Het verschil was niet
meer dan een puntje.

De jeugd vanVorden toonde zich een
w««rdie kamnioen en stak met kop
en scnouaers Doven ae andere pioe-
eon in de A-klnsae uit. BoVveld
en öamrumi ueaen eiicaar weinig.
EHTC bleek in de B-klasse de beste
jeugdploeg te hebben, gevolgd door
Bekveld en Vorden.

In de morgenuren werd er met drie
touwen getrokken en leidden de
heren NTB -arbiters H. Nijenhuis,
G.J. Buitenhuis en Te Vaanholt. Door
de toenemende regenval werd de
jury gedwongen om vooral na de
middag een aantal rustpauzes in te

lassen, maar dit had toch weinig
Invloed op het wedstrijdschema.

De ploegen uit de 640kg. klassen
kwamen na de middag in actie en
moesten op een zeer glibberig terreir
hun kunnen tonen. In de 640 A wist
Eibergen -de kampioen van dit sei-
zoen- zich het best staande te houden
en won met vier punten voorsprong
op het sterke Bisonteam uit Beltrum.
Heure werd eervol derde. In de
B-klasse ging Eibergen ook met de
eerste prijs strijken en werd het uit
Aalsmeer gekomen Sportzich twee-
de. Bussloo toonde over een zeer
explosief achttal te beschikken in de
C-klasse.

De dames Jannie Hoff (Neede), Minie
Brouwer (Twello) en Anneke Elshof
(Eerbeek) zorgden in de jurywagen
voor explicaties en puntentelling,
terwijl de heer Eveleens als kandi-
daat-arbiter optrad.

De eindstanden waren:

720kg.: 1. Bekveld, Hengelo Gld. lip;
2. Heure, Borculo 10p.; 3 TC Twente,
Tubbergen 6p.; 4. Veldboys, Gees-
teren 2p.; 5. Hofboys, Geesteren lp.
Jeugd A.: 1. Vorden 18p.; 2. Bekveld
14p.; 3. Bathmen 13p.; 4. Bisons,
Beltrum 8p.; 5. Bussloo, Voorst 6p.; 6.
Te Twente 4p.; 7. EHTC, Eerbeek Op.
Jeugd B.: 1. EHTC 15p.; 2. Bekveld
lip.; 3. Vorden 9 p.; 4. Noordijk,
Neede 7p.; 5. Twente 2p.;6. DES lp.;
640 A.: 1. Eibergen 18p.; 2. Bisons
14p.; 3. Heure 13p.; 4. Bathmen 8p.;
5. Bekveld 6p.; 6. Noordijk 4p.; 7.
Warken, Warnsveld
640 B.: 1. Eibergen 12p.; 2 Sportzicht
Aalsmeer 9p.; 3. DES 5p.; 4. p.; 5.
Bekveld n.a. 640 C.: 1. Bussloo 12 p.;
2. Bisons 8p; 3. Bekveld 7p.; 4. DES
3p.; 5. Hofboys n.a.

We moeten er nog eens flink
aan trekken., ..!
Zeker, zeker de Algemene Com-
missie van het Bestuur Stichtir
Dorpscentrum te Vorden is verheugd
over en dankbaar voor het resultaat
van de gehouden rondgang door de
gemeente Vorden. Toch moeten we
er nog eens flink aan trekken.
Deze en gene heeft namelijk een
bedrag per giro of per bank toege-
zegd. We zijn er blij mee. Toch willen
we hen nu vriendelijk aan die toe-
zegging herinneren. Ze willen na-
tuurlijk niet dat-wij-er-nog-eens-ach-
teraan-moeten. Daarom deze voor-
zichtige, vriendelijke hint: regelt u
het even, die toezegging per giro, per
bank. Klaar is immers klaar. En, u
heeft nog zoveel andere dingen aan
uw hoofd.
Verder: ja, we hebben als commissie
o.a. belast (belast?) met de plaatse-
lijke geldwervuig goede hoop, dat
sommigen, velen nog een bijdrage
zullen leveren voor het Dorpscen-
trum. In de toekomst is zo'n centrum
steeds meer nodig en steeds meer
waardevol. Er komt immers vast
meer vrije tijd: arbeidsverkorting,
pensionering enz. We hebben en
krijgen meer hobbies. En dat is een
goede zaak.

We willen ook graag klein-schalig
leven (een dorp), maar toch ook niet
van kunst en cultuur geheel versto-
ken blijven.

Ook de jeugd vraagt om een goede,
eigen ruimte! Het moet ouderen in
onze dorps-samenleving veel waard
zijn te investeren in de jeugd, te
investeren in het dorpscentrum en zo
te investeren in het dorps-leven.

Graag geven we u dan ook de ver-
schillende rekenging-nummers nog
eens door: Penningmeester van de
Stichting Dorpscentrum Vorden is:
de heer J. Bosch, Christinalaan/,
Vorden.

Postgiro-nummer 3746676.
Amro-bank, rek. nummer 4879.19491
Bondsspaarbank, rek. nummer

9231.46474
Rabo-bank, rek. nummer 3664.14666.

We moeten er samen nog eens flink
aan trekken. Dan komt het best voor
elkaar. De bouw gaat verder! Het
Bestuur Stichting Dorpscentrum
Vorden vergadert weer dinsdaga-
vond 11 oktober in het (oude) ge-
meentehuis.

De Algemene Commissie van het
Bestuur Stichting Dorpscentrum
Vorden.

Leerlingen en per- Voetbal
soneel bijzondere
streekschool Kra-
nenburg e.o. op
stap
De leerlingen van de per l augustus
jl. gestarte nieuwe Bijzondere
Streekschool Kranenburg en omstre-
ken (samenvoeging van de r.k. school
Kranenburg en de ol. school Linde)
hebben met het onderwijzend perso-
neel een uitstapje gemaakt.
De klassen l en 2 gingen met de
oudercommissie en personeel naar
de speeltuin bij cafe-wegrestaurant
Kerkemeyer aan de Ruurloseweg te
Borculo, waar zij enkele uren naar
hartelust eennten. De tractaties ont-
braJcen met. Hierna werd nog een
bezoek gebracht aan de Witte Wie-
venkoel in Barchem, waaruit ieder-
een zonder letsel weer naar boven
kwam.

Deze tocht werd gemaakt met auto's;
van ouders enz.
De leerlingen van de klassen 3,4, 5 en
6 vertrokken op een andere dag 's
morgens om half negen met een luxe
touringcar van reisbureau Elmundo
uit Zutphen. Onder leiding van de
leerkrachten tufte men naar de Fle-
vohof in de N.O. —POLDER. Hier
was alles te zien wat men begeerde.
Vooral wat Nederland op land- en
tuinbouw gebied presteert en uit-
voert. De diverse attracties, de
exposities en natuurlijk de speeltuin
werden alle eer aangedaan. In de
middaguren werd een bezoek ge-
bracht aan Boswachterij Nunspeet,
waar bij de Zandenplas uitvoering
werd gerecreeerd. In het bos werden
allerlei spelletjes gedaan als voetbal,
verstoppen enz. Om half zeven was
het opgetogen jeugdige gezelschap
weer op de Kranenburg. Beide toch-
ten werden door iedeaal weer be-
gunstigd.

KSV (Vragender)-Vorden 3-5
Vorden heeft zondag in Vragender
een verrassende 3-3 zege behaald op
KSV. De thuisclub had in deze door
beide partijen slecht gespeelde wed-
strijd voor de rust de wind in de rug.
Na een half uur spelen werd het 1-0
toen bij een aan KSV toegekende
vrije schop het Vordense muurtje
niet goed stond opgesteld. Geert
Heersink bracht de stand met een
doeltreffend afstandschot in even-
wicht 1-1. Nog juist voor de rust
werd het 2-1.

In de tweede helft gelukte het Bertus
Nijenhuis om in de 20e minuut de
atand andermaal in evenwicht te
brengen. Een minuut later leidde
KSV voor de derde maal. Tien
minuten later kon de KSV keeper een
hard schot van Wentink niet onder
controle krijgen waarna Oosterink
gemakkelijk kon scoren 3-3. Met een
daverende knal zette Heersink de be-
zoekers op 3-4.
Na een solo van Hissink belandde de
bal via de keeper tien minuten voor
tijü bi) neersmk die fraai scoorde
3-5. In de slotfase stond Vorden-doel-
man ten Have geen KSV treffers
meer toe.

Programma voor zondag 9 oktober
1977

Vorden-zelhem (Beker)

Bloed-
afname-avond
Ruim 210 donors hebben een halve
liter bloed afgestaan.
Alle gevs / geefsters en mede-

hartelijk dank.

Geslaagd

Ratti l De Hoven 4: 7-0

Op een door de regen spekglad
geworden veld heeft de thuisclub
opnieuw kostbare punten weten te
behalen op De Hoven 4, het werd 7-0
voor de Kranenburgers.

In de eerste helft kon De Hoven nog
partij geven. Van weerszijdig was
het spel matig. Rudi Heuvelink gaf
Ratti na 25 minuten de leiding 1-0
Rob Heuvelink, die deze middag zeer
goed op dreef was evenals zijn broer
Rudi, zorgde voor nummer twee.

Na rust speelde Ratti beter en
benutte de kansen goed. Via Rob
Heuvelink werd het 3-0 en Rudi
onderschepte een foutieve terug-
speelbal van de gasten, wat 4-0
betekende. Een tegen de lat gescho-
ten bal werd in tweede instante door
Rob ingekogeld: 5-0. Ra^ferhoogde
de score via de voet van ̂ nm Koers,
die de stand op 6-0 bracht. Bart
Overboek benutte een strafschop
7-0.

Volleybalver.
Dash.
In de afgelopen dagen is de volley-
balcompetitie eerst goed van start
gegaan. Menigeen speelde voor het
eerst- vooral bij de aspiranten- een
competitiewedstrijd. De zenuwen
waren bij de meesten erg gesponnen.

Op zaterdag l oktober debuteerden
de meisjes asp. b.en c. Onze c- ploeg
bestaande uit meisjes van 13jr.
moest het opnemen tegen 14-15 jari-
ge meijes van Hansa. Dit was een
fout in de organisatie. Desondanks
speelde ons ploegje niet slecht. Het
verloor met ere. De b-ploeg moet zich
aktiever instellen. Vooral door ge-
brek aan zelfvertrouwen verloren zij
met 0-3 tegen Wilhelmina a.

De a-ploeg van Dash heeft ook
nieuwe speelters, maar er zit wel
routine in. De tweede set verloren zij
door gebrek aan inzet. Meer lef en
meer samenspel is nodig voor een
beter resultaat. Uitslag tegen Wilh.b.
2-1. Op maandag 3 oktober 1977.
moesten de dames 3 en 4 in Zutphen
uitkomen tegen resp. Hansa 5 en
Wilh. 3 Beide wedstrijden werden
Dash overwinningen n.l. 3-0 en 2-1.
Dames 4 raakte aangeslagen door
een foutive beslissing van de
scheidsrechter. De tweede set ging
daarom verloren. Jammer! Een vol-
gende keer beter.

In de Vordense sportzaal werden
achtereenvolgens de volgende wed-
strijden gespeeld. Dames 2 tegen
Wikl: 3-0; Heren 2 tegen Valto 1: 0-3;
dames l tegen V. en k (Twello) 3-0.
De beide damesploegen hadden dank
zij hun routine en zelfvertrouwen
geen moeilijke avond. De wedstrijden
-vooral die van dames l- waren erg
plezierig om naar te kijken.

De heren 2 hadden ook zichzelf als
tegenstanders. Regelmatig stond
men qua score gunstig en dan ging
het mis. Vooral gebrek aan zelfver-
trouwen was de oorzaak van de
nederlaaf van 3-0. Technisch gezien
moet heren 2 tot veel meer in staat
zijn. Dus....aanpakken heren, ook je-
zelf!

In Harfsen wonnen de meisjes asp.
a-ploeg met 2-1 van Harfsen. De
gymzaal ruimte speelde de Dash
meisjes parten. De zenuwen, gebrek
aan concentratievermogen en daar-
om onnauwkeurig spel waren oor-
zaak van het verlies van de tweede
set.

Paardesport
SUKSESSEN DE GRAAFSCHAP
In Lochem werd op zondag 18 sep-
tember een wedstrtfd gehouden voor
„40-plussers". Het oudste rijdende lid
B. Wunderink werd daar met Sunny
3e in het springen klasse B.

Zaterdag 24 september werd in Hol-
ten een samengestelde wedstrfld ge-
houden. Daar werd G. Wunderink op
Excellent Ie in de dressuur en door
een foutloze cross en springconcours
werd hy ook Ie in de eindrangschik-
king.

In Ruurlo werd Jeannet Klein Hane-
veld op Polaris 3e in de dressuur en
eindigde zy op de 7e plaats in de sa-
mengestelde wedstrfld klasse Z voor
pony's.

Stoere jongens
in het

Noorse vest
Prachtig jongensvest. Tot in de

kraag doorlopende rits.
Leuk kontrasterend Noors
dessin.In maat 140 f31,-

Fortex - Selektieve Groep
van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Aan dè^qksuniversiteit te Utrecht
slaagde onze oud-plaatsgenote mej.
G. Brinkman voor de akte Natuur-
kunde M.O.A. en voor de akte Schei-
kunde.

BURGERLIJK
STAND

Geboren:Hendrik Joost van Lochem;
Manon Schoppers.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: B. J. Bosch, en L. Jeekel.
Overleden: geen.

Kpo Vorden/Kra
nenburg opende

In zaal Schoenaker op de Kranen-
burg heeft Katholieke Plattelands-
vrouwen Organisatie (KPO) afd. Vor-
den/Kranenburg het nieuw seizoen
geopend met een zeer druk bezochte
avond. In tegenstelling met vooraf-
gaande jaren werd de avond niet met
een Eucharistieviering geopend,
maar met een woorddienst, die werd
verzorgd door het bestuur en enkele
leden. In de toekomst zal men dit
steeds meer zelf gaan doen.

Hierna kwam het echtpaar Keur-
horst uit Olst op de planken. Zij
brachten leuke voordrachten in dia-
lect over het wel en wee van het
boerenleven zoals dit vroeger was.
Zij besloten hun geslaagd met veel
humor doorspekte optreden met een
korte schets. Mevrouw R. Koers van
Ginkel bracht als presidente harte-
lijk dank aan het echtpaar Keurhorst
voor hum medewerking aan deze
avond.

Meegedeeld werd dat op 19 oktober
a.s. de eerstvolgende KPO-avond
wordt gehouden in zaal Schoenaker.
Het Bureau Voorlichting Merkartike-
len uit Nunspeet (BVM) zal onder het
motto "kijken, kiezen en kwissen" 'n
voorlichtingsavond over allerhande
merkartikelen geven. Een en ander
wordt verduidelijkt met dia's en een
documentaire, terwijl na de pauze
een leuke kwis wordt gehouden. Ook
Ook niet-leden zijn op deze avond,
van harte welkom.

ONÉE SIMCA1100 EXCELLENCE
RDUURDIRU1 3ANHIJIS.

De eenvoudigste, dus
de voordeligste Simca 1100 is
de LE. 1118 cc, voorwielaan-
drijving, extra achterdeur.

Op en top een Simca
1100 dus. Alleen, wij
vonden dat ie er wat rijker
uit kon zien.
Daar hebben we nu met

o.m. strips, wieldoppen,
sierlijsten en een sigareaan-
steker wat aan gedaan.

Resultaat: de Simca 1100
Excellence'77. Die er duurder
uitziet dan hij is.

SIMCA 1100
EXCELLENCE VA. F1L495,-
(Incl. BTW, af importeur. Wijziging voorbehouden.)

Een vol jaar garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers.

Stap eens naar:

Autobedrijf-Rijwielhandel

A.G.Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden



DONDERDAG 6 OKTOBER

Dag
van het brood
dat wil zeggen

NIEUWE OOGST TARWE
daar wordt dat heerlijke brood
van gebakken door uw warme
bakker

OPLAAT
Dorpsstraat - Vorden

Reklame vrijdag en zaterdag:

Tarwe rozijnenbol

Goede wijnen
voor alle dag

ook gesorteerd
6 flessen voor 25,-

Slijterij-wijnhandel

SMIT
Vorden - Telefoon 05752-1391

s

Staat uw huis al mot
foto in het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD"?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

óotyober
LEKKER KNAPPEND

VERS VAN UW

WARME BAKKER

VAN ASSELT

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
Rnd.

5or inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen

ssepartouts.
useum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderden
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

óoMober
LEKKER KNAPPEND

VERS VAN UW
WARME BAKKER

VAN ASSELT

Wegens familiefeest zijn wij donderdag 6 oktober
de gehele dag

gesloten
SMEDERIJ

Henk van Ark

LEKKER KNAPPEND
VERS VAN UW

WARME BAKKER

VAN ASSELT

Nette heer uit het westen
(58) zoekt 2 of 3 x p. mnd.
slaapgelegenheid bij oude
dame. Brieven onder nr. 23
—2 buro Contact

WEEKEND-
AANBIEDING

ZUIVER WOLLEN

SHETLAND PULLOVERS

met ronde en V-hals maten S t/m El

nu 32,50

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

iteeds doeltrelftndl

Zutphenseweg — Vorden

Voor al uw

vloerbedekking
naar ,

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Merktapijt
uit voorraad te leveren

5 jaar slijtgarantie en

gratis gelegd

RIJWIELFABRIEK „EMPO'
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN

Wfl zoeken

medewerkers
in onze fabriek voor de
afdeling

wielenmontage en

framemontage

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:
afdeling personeelszaken

Rijwielfabriek „EMPO"
H. B. Emsbroek B.V.
Enkweg 17, Vorden
Telefoon_05752-1241on^5

EMPO

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOPS
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Dames blouses
in tricot en katoen

in diverse effen kleuren

38 t.m. 46

reeds vanaf

f 14,95

/chooldermon

Volleybalvereniging

DASH
Wie voelt zich nog niet te
oud om te volleyballen?

- Bij VOLDOENDE deelname zal mogelflk op
woensdagen van 7—8 uur REKREATIE-vol-
leybal voor HEREN (ouder dan ? jaar) plaats
kunnen vinden. Meldt u aan !

— Misschien zijn er ECHTPAREN DIE SAMEN
willen spelen.

- IEDEREEN - dus ook jongeren vanaf 8 jaar -
die belangstelling hebben voor beoefening van
het nobele volleybalspel kunnen nadere infor-
maties krflgen bij: mevr. M. Aartsen, Stations,
weg 12, tel. 1427 en H. Janssen, Het Wieme-
link 18, tel. 2275

Kom eens kijken op de trainings-
avonden dinsdags in de sportzaal

PROFIJT
AANBIEDING

Calculator
of rekenmachientje

VOOR MINDER DAN DE HELFT
VAN DE PRIJS

Een lichtgewicht apparaat in zakformaat
134 x 70 x 10 mm, gewicht 80 gram.

Werkt op twee silver oxide batterijtjes
voor meer dan 1200 uur gebruik.

Prijs inklusief etui van 189,— nu

79,50
GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Borstelfabriek

Havob.v.
Burg. Galléestraat 25 - Telefoon 1361

vraagt:

enkele personen
voor het bedienen van onze
borstelmachines

Aanmelden dagelijks aan ons bedrijf - Na 17.00
uur Haverkamp, Komvonderlaan 3, Vorden, tele-
foon 1265

Extra voordelige
aanbiedingen

Tomaten 500 gram

Perssinaasappels
10 voor .

Chiquita bananen
1 kilo .

79

298

189

Komkommers per stuk 79

Gemengde rauwkost
per bakje 95

Weekendaanbieding BLOEMEN:

1 vingerplant 395
Onze specialiteit:

modern bruldswerk

«r
Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dïjkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05762-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag



draag eens
vaker wat leuks!

Het is dé trend. Pas bij ons de pantalon die
goed zit en kies gelijk een shirt en 't vest dat
erbij past. Makkelijke mode tegen makkelijke

prijzen. Komt u maar l

-ID VAN DE

Ffirstl
LmanJ

IcKliel en mode
/choolclermcin

uw welks© staat weer bol
aan

I tiptop aanbieding
B». Welkoop speciale

r bloembollenpakketten
50 tuinkrokussen
gemengd
25 grootkronige
narcissen geel
25 Greigii tulpen
gemengd

4.60
5.95
6.75

r.

Pak één twee-drie zo'n pak
mee!

2 Onmisbare tuinhulp
bollenplanter van 6.90

Welkoop-
aktieprijs 4.99

3 Setje plastic steeketiketten
en tuinpotlood met

watervaste inkt, sémen 2.-
Welkoop-
aktieprijs 1.55

11.45
T Combineer:

Gardena bladhark

Gardena universeelsteel (goed
voor talloze .j-f Qf\
tuinhulpstukken) l l. O V/

PCNB ontsmettingsmiddel
o.a. voor bollen

zak è 150 g ram
slechts 2.50

1

voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

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

i*
Let op: alle akt^prijzen gelden t/m 22 oktober.

KTTTY 89,95
Stijlvol
bandjes model. KOMFOOT

GINA 69.95
De V-sluiting

verhoogt nog eens
de goede pasvorm.

WUI NK
NANCY 84,95
Het lakeffekt
geeft extra
charme.

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

5Boe vertel
ik bet mijn ouders...!

.. verdere familieleden en kennissen?
Een veel gehoorde vraag bij mensen met verlovings- en
trouwplannen. Gelukkig is het antwoord kinderlijk-eenvoudig:
Kom tijdig bij ons een keus doen uit onze even smaakvolle als
uitgebreide Kennemer^^ -̂-̂  Kaarten Kollektie.

Trouwens, als u tóch bij
ons bent voor verlovings,
huwelijks-en dankbe-
ruigings kaarten,
kunnen wij u in één
moeite door ook onze
fraaie en originele

geboortekaartjes

latenzien!

vonden

Sint Nicolaaskrant 1977
In de week van 14 november a.s. verschijnt de
ST. NICOLAASKRANT in Vorden, Hengelo, Steen-
deren, Baak, Wichmond, Warnsveld, en Almen met
een oplaag van plm. 8000 exemplaren

Uw advertentie hiervoor gaarne voor
vrijdag 4 november a.s. in ons bezit

De redaktie

Katoen
voor

kabaalmakers
Echt flanel jongensshirt in

warme ruit. Op de borstzakken
zit een klep om niets te

verliezen. In maat 140 f31,50
Goed te kombineren met jeans.

Fortex - Selektieve Groep
van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

{Jtsscl
VORDEN - TEL. (05752) 1381
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Wim Bielderman druk bezet man in de
motorsportwereld wil gas terug nemen

Wim Bielderman (43) onder andere chef d'equlpe van het Nederlands
motorzesdaagseteam, vindt het zo zoetjesaan tijd worden het Iets" kalmer aan te
gaan doen. Als hij dan echter een opsomming geeft van wat hij voor de motorsport
wil blijven doen dan vraag je je alleen maar af "waar haalt hij de tijd vandaan"

Wim Bielderman, voorzitter van de
Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" heeft zich een flinke
reputatie opgebouwd in ons motorsport-
landje. Hij werkt al zo'n 15 jaar in zijn
vrije tijd voor de KNMV. Tien jaar
maakt hij reeds deel uit van de centrale
sportcommissie, waarvan de laatste vijf
jaren als voorzitter.
Hij werd eigelijk ontdekt door Nolle
Wolsink, de vader van motorcrack Ger-
rit Wolsink. "Ach je weet hoe dat gaat.
Net als in welke tak van sport dan ook,
overal hebben ze mensen tekort. In die
tijd reed ik zelf betrouwbaarheidsritten
(ik ben zelfs éénmaal bij het kampioens-
schap van Nederland tweede geworden)
en had als zodanig nogal wat bemoeie-
nissen met die jongens. En waarschijn-
lijk omdat ik niet zo'n gemakkelijke
jongen was, ik hou van "strak" leiden,
werd ik door Wolsink gevraagd voor de
regional commissie", aldus Wim Biel-
derman. Vijf jaar later volgde toen de
centrale sportcommissie, waarvan hij
dus nu al weer zo'n vijfjaar voorzitter is.
Organisatorische kwaliteiten
Al gauw werd binnen de KNMV ontdekt

dat Bielderman gezegend was met orga-
nisatorische kwaliteiten. Vanaf zijn 33e
jaar treed hij namenlijk al op als chef
d'equipe van het team dat Nederland
vertegenwoordigd bij de jaarlijkse motor
zesdaagse. Smakelijk kan hij over zijn
ervaringen als teamleider vertellen.
"Keiharde jongens zijn het, die zesdaag-
se rijders. De zesdaagse op zich is een
zaak van huilen en lachen. We hebben
altijd ontzettend veel plezier maar ook
veel verdriet gehad. In noem het gewoon
"Het opperste plezier" wanneer het team
derde wordt in Amerika of wanneer je de
"Wattling trophy" op het eiland Man in
ontvangst mag nemen. Een onderschei-
ding voor het land (buiten de winnar om)
waar de jury het meeste respekt voor
heeft. Nog éénmaal )het komende najaat
in Zweden) stelt Wim Bielderman zich
nog als chef d'equipe beschikbaar. Dan
vindt hij het welletjes.
'Tien jaar vindt ik meer dan genoeg. Het
wordt dan gewoon tijd dat de jongens
eens een ander gezicht Zien. Bovendien
vraagt mijn werk als voorzitter van de
sportcommissie veel tijd".
De vele vergaderingen niet megerekend,

is Wim Bielderman 30 weekends per
jaar in touw als wedstrijdleider van
crosswedstrijden en betrouwbaarheids-
ritten. "Dat neemt niet weg dat ik
natuurlijk als KNMV-official nog wel
eens een kijkje zal nemen bij het zes-
daagsegebeuren", zo zegt hij.

Positieve overheidsbenadering
Wim Bielderman is van mening dat de
overheid de zaken in de motorsportwe-
reld positief benadert. "Vanzelfsprekend
doet de KNMV er zelf een boel aan.
Bijvoorbeeld de geluidsproblemen. Los-
sen we zelf op. En wat doet de KNMV
niet op het gebied van de medische
begeleiding, dopingcontrole, veiligheid,
begeleiding en opleiding van officials,
noem maar op. Organisatoren van be-
langrijke evenementen moeten zich aan-
passen aan het verkeer van vandaag, dan
ontstaan geen problemen. Neem nu de
gemeente Vorden. Voor het verkrijgen
van vergunningen, geen enkel probleem,
wanneer je elkaar maar op redelijk
niveau benadert.
Motorrijders zouden de natuur aantas-
ten? Vergeet het maar. Ik ben zelf een
vriend van de natuur. Ik geef je de
verzekering dat wanneer bijvoorbeeld
crosswedstrijden in Hengelo en Lochem
zijn afgelopen de bossen er nadien
schoner uitzien dan voorheen".

Afscheid trainingsgroep
Als "vriend van de natuur" heeft Wim
Bielderman de laatste dertien jaren enog
een andere taak vervuld. Gedurende de
wintermaanden (tussen de laatste en
eerste betrouwbaarheidsrit) traint hij
elke zaterdag een groep van zo'n 25
crossers en betrouwbaarheidsrittenrij-
ders. Deze training beslist niet verwar-
ren met een trimoefening. Welnee, de
spaanders vliegen eraf. Tien kilometers
hardlopen met veel "interval". Na afloop
is er dan koffie bij Toos Pardijs. Vroeger
rondom de potkachel, tegenwoordig bij
de C.V. in de garage.
"Een phtffc training", zegt Bielderman,
waarvan^^len profijt hebben. Denk
maar aan jongens zoals Jan Oosterink en
Jan Broekhof, die het toch maar eind
hebben geschopt. Onderschat overigens
de training van de topsporters in de
motorsntfküet. Goed, de benadering is
anders, ̂ Prar verder beslist even zwaar,
als de training voor topvoetballers.
Informeer maar eens welk een zware weg
Gerrit Wolsink heeft moeten gaan".

Zaterdag zal Wim Bielderman voor de
laatste maal de leiding van de training
op zich nemen. "Ik kan het nog net
opbrengen, maar vraag niet hoe. De
meesten zijn 's zaterdagsavonds om acht
uur uitgerust en ik pas op maandagmor-
gen acht uur. Dat is het verschil", zegt
Bielderman lachend.
Bij "De Graafschaprijders" bekleedt hij
nog een funktie, namenlijk die van
voorzitter. "Een zeer gemakkelijke taak,
omdat de diverse commissies in onze
vereniging uitstekend funktioneren. El-
ke afdeling werkt als een trein, hetgeen
de taak van de voorzitter verlicht", zo
zegt Wim Bielderman, die we binnen-
kort op de zaterdagmiddag waarschijn-
lijk in Vordens dreven met echte P.K's
zien omgaan. De extra vrije tijd die hij
nu gaat krijgen zal worden besteed aan
een andere hobby, paardrijden.

WfRrcuuw
Waterpolo
Heren van Vorden niet opgewassen
tegen Swol uit Zwolle
Het herenteam van de Vordense
poloclub heeft in de
competitiewedstrijd tegen Swol een 6-3
nederlaag geleden. Vorden had deze
nederlaag aan zich zelf te wijten, want
aanvallend werden vele kansen
verknoeid. In de eerste periode was
Swol de betere ploeg en werden de
bezoekers op een 2-0 achterstand gezet.
Han Hazekamp zorgde er evenwel voor
dat deze Swol-voorsprong ongedaan
werd gemaakt 2-2.
In de tweede periode namen de bezoe-
kers een 2-3 voorsprong dankzij een
fraai doelpunt van wederom
Hazekamp. De thuisclub liet het hier
niet bijzitten en zette de achterstand in
een 4-3 voorsprong om. In de derde

stopte doelman ter Heurne op fraaie
wijze een strafworp. In de laatste
periode werd de eindstand 6-3 bereikt.
Bij Vorden maakte de jeugdige Rudi
Sloot een goed debuut. De miesjes van
Vorden verloren met 4-3 van Hattoheim
uit Hattum, terwijl de jongens met 7-1
verloren van BZ&PC uit Borculo.

Dammen
Vordense dammers plaatsen zich voor
finale

Bij de distriktsvoorronden veroverde de
Vordenaar Harry Graaskamp op over-
tuigende wijze een finaleplaats door al
zijn partijen te winnen. Bij de aspiranten
zal alleen Johan Krajenbrink kans zich
voor de finale te plaatsen. Robert
Bruinsma en Wiege Wesselink hebben
het net niet gehaald. Ze hebben echter
nog een kleine kans de finalegroep wordt
uitgebreid. Bij de senioren slaagde S.
Wiersma er niet in zich te plaatsen.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
DVC

Voor de onderlinge damcompetitie van

de Vordense Damclub DVC werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Wiers-
ma-Sloetjes 1-1; Oukes-Rossel 2-0; Heu-
vink-Wassink 2-0; Lankhaar-Wentink
2-0; Hoenink-ter Beest 0-2.

HENK GROTENHUIS NAAR KAM-
PIOENSCHAP VAN NEDERLAND

Door zijn partij tegen H. Hiensch uit
Bennekom remise te spelen (waardoor
Hiensch kampioen van Gelderland
werd) verzekerde de Vordenaar Henk
Grotenhuis ten Harkel zich van deelna-
me aan het persoonlijk juniorenkampi-
oenschap van Nederland. Dit kampioen-
schap wordt van 24 maart t/m 4 april
gehouden in Leeuwarden. Behalve Gro-
tenhuis en Hiensch zal G. Prinsen uit
Doetinchem in Leeuwarden van de partij
zijn. De uitslagen van de laatste ronde
om het proviciaal kampioenschap wa-
ren: Elgersma-Boudri 1-1; Prinsen-Hof-
man 2-0; van Smaalen-Disveld 1-1; Vis-
schers-Ruesink 1-1; Spaan-Masselink 0-
2. Grotenhuis eindigde op de derde
plaats; Masselink en Boudri werden als
vijfde geklasseerd, terwijl Masselink op
de 9e plaats eindigde. Bij de aspiranten
eindigde de Vordenaar B. Hiddink op de
elfde plaats.

(buiten verantwoording van de red.)

Staat B en W van
Vorden achter het
bedrijfsleven?
Begrip
in twijfel getrokken
Via een berichtgeving in dit blad als-
mede in een aantal andere kranten
bracht B en W ter kennis, dat zij geen
medewerking wenst te verlenen aan het
plaatsen van een benzinepomp op het
parkeerterrein van de supermarkt van
A&O aan de Nieuwstad.
Deze A&O supermarkt wordt momen-
teel geëxploiteerd door de A&O groot-
handel Beyer uit Terborg, die de volgen-
de kanttekeningen wenst te plaatsen
tegenover de bezwaren van het gemeen-
tebestuur. Op dit moment trekken een
aantal consumenten naar bedrijven zo-
als Miro in Zutphen, omdat men denkt
daar voordeliger te kunnen inkopen. De
firma Beyer wil de nadruk leggen op het
woordt "denkt", aangezien bij werkelijke
vergelijking de consument dikwijls tot
andere conclusies kan komen. Om de
zaak aantrekkelijk te maken, hebben
dergelijke bedrijven een benzinepomp
op hun parkeerterrein, waar de consu-
ment dan voordeliger kan tanken. Het
publiek vergeet n.l. te dikwijls, dat de af
te leggen kilometers ook geld kosten. De
directie van de A&O groothandel vindt
het dan ook de hoogste tijd, dat de
plaatselijke middenstand zich sterk
maakt om een dergelijke concurrentie te
lijf te gaan. Daartoe behoeft deze
middenstand dezelfde mogelijkheden als
de bedrijven zoals Miro. Uiteraard dient
daarbij rekening gehouden te worden
met de plaatselijke mogelijkheden, maar
als één plaats zonder bezwaar in aan-
merking kan komen voor een benzine-
pomp, dan is het zeker wel het parkeer-
terrein van A&O. Er is voldoende ruimte
en de rest van het verkeer wordt in het
geheel niet verstoord. Daarnaast is het
zo, dat via deze benzinepo^Bde consu-
ment ook voordeliger van^r voortdrijf-
middel gebruik kan consument ook
voordeliger van dit voortdiijfmiddel ge-
bruik kan maken. Op deze wijze wordt
het bedrijfsleven van de j^rante Vor-
den in staat gesteld, vooii^Prevend te
reargeren op de concurrentie vanuit
andere grotere plaatsen. Dit is in het
belang van de gehele gemeenschap en
ook in het belang van het in-stand-hou-
den van goede verzorgingscentra in de
distributiesfeer binnen onze gemeente.
De firma Beyer merkt verder op, dat de
medewerking in andere kleiner gemeen-
ten duidelijk meer gericht is op de
belangen van een gezond bedrijfsleven.
Deze A&O groothandel kan er over
oordelen, omdat zij haar vestigingen
heeft in geheel Oost-Nederland. Men is
dan ook niet overtuigd door de argu-
mentatie van het college van BóiW, die
stellen dat zij geen zin hebben om voor
een dergelijke pomp het bestemmings-
plan te herzien. Deze procedure is
trouwens een administratieve procedure,
die dagelijks wordt toegepast voor aller-
lei zaken.
In de komende raadszitting zal B&W de
raad verzoeken, om het beroep, dat de
firma Beyer deed op de raad, af te
wijzen, zodat er geen vergunning tot
stand kan komen. Voor B&W en voor de
raad dus in feite de weg van de minste
weerstand. Of hiermede dan het alge-
meen belang zal zijn gediend, blijft een
grote vraag. Men kan immers op deze
wijze alles wat nieuw is tegenhouden en
daardoor een dorp zelf achteruitstellen
in de economische ontwikkeling, die nu
eenmaal eisen stelt aan het bedrijfsleven.
De firma Beyer zou zich hierdoor dan
ook zeer geraakt voelen, aangezien
buiten haar belangen ook het belang van
de consument in het geding is. Het is te
hopen, dat het beroep van de A&O
supermarkt niet als een hamerstuk de
raadsvergadering zal passeren, doch dat
er begrip zal worden gevonden voor de
eisen van deze tijd. Wij zien de beslissing
dan ook met belangstelling tegemoet.

W. J. Beyer
Terborg

Onderwijsbeurs van
het oosten
Zowel het kleuter- als het basisonderwijs
zijn nog steeds volop in beweging.
Allerwegen worden experimenten ge-
start om de op handen zijnde integratie
tussen deze schooltypen succesvol te
laten verlopen. Desalniettemin zal de
werkelijke integratie een geweldige ope-

Bakker Oplaat
bekroond met hoogste
onderscheiding

Op 8 februari behaalde bakker Oplaat,
Dorpsstraat, in Bunnik een certifikaat voor
een blinde broodkeuring (Dit is brood zo uit
de produktie, dat betekend dat de bakker er
van te voren niets van af weet J

Bakker Oplaat kreeg hiervoor 3gouden
sterren, de hoogste onderscheiding^ky-wms
tf^sttmen met lQ andere bakkers
uit 400 deelnemers uit heel Nederland.

ratie zijn die op alle fronten een gedegen
voorbereiding eist. Voor de onderwijs-
gevenden zullen de komende jaren in het
teken staan van bijscholing en bijblijven
bij de laatste ontwikkelingen.

Ook de uitgevers zullen de komende tijd
zeker trachten bij te blijven en zullen
ongetwijfeld extra kritisch de inhoud
van hun methoden in de pas laten lopen
van de laatste ontwikkelingen. Om met
het allernieuwste op de hoogte te gera-
ken, wordt er weer (voor de derde maal
in successie!) een grote onderwijsten-
toonstelling -georganiseerd door het in-
spectiecomité van de inspectie Zutphen.

Deze tentoonstelling wordt gehouden op
woensdag, l maart a.s. in het Cultureel
Centrum, H. Mulierweg 11 in Winters-
wijk en wel van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Een dertigtal uitgevers en schoolleveran-
ciers exposeren hier het nieuwste op het
gebied van ontwikkelingsmateriaal,
speel-leermateriaal, methoden, klassika-
le en individuele hulpmiddelen, audio-
visuele hulpmiddelen, enz.

Verwacht wordt dat naast het personeel
van de kleuter- en lagere scholen ook de
schoolbesturen en vele ouders deze ten-
toonstelling zullen bezoeken. De toe-
gang is gratis.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Voorjaars-ZENDINGS-kollekte.

In alle kerkdiensten van de (landelijke)
Nederlandse Hervormde kerk, zo ook in
de kerkdienst van de Hervormde kerk
te Vorden, zal a.s. zondag 26 februari de
voorjaars-ZENDINGS-kollekte gehou-
den worden. In het Kerkblad voor de
Hervormde gezinnen zal begin maart
een folder en zakje bijgevoegd worden.
Door medewerkers-sters van de Kerke-
raad en van de Zendingscommissie
wordt het zakje thuis opgehaald. Het
kan ook bezorgd worden bij de penning-
meester van de Zendingscommissie de
heer H.S.J. Albers, Zutphenseweg 6.

Aan de Hervormde Classis Zutphen is
als zendings-arts verbonden Dr. Helle-
mans, werkzaam in Kameroen.

Het thema voor de voorjaars-zendings-
zondag en zendingsweek luidt: "MEN-
SEN WINNEN".

Kollekte
voor Rheumafonds
In de week van 13-19 maart zal in de
gemeente Vorden de jaarlijkse kollekte
worden gehouden voor het Rheuma-
fonds. Om kollekianten en andere be-
langstellenden in de gelegenheid te stel-
len om nader kennis te nemen van het
doel en de werkwijze van het Rheuma-
fonds zal er op maandag 27 februari a.s.
een voorlichtingsavond worden gehou-
den. Deze is dan 's avonds om acht uur
in het gebouw achter de Gereformeerde
Kerk aan de Zutphenseweg in het dorp.
De toegang is vrij en iedereen is van
harte welkom!

Zaterdag bazar in

het Jeugdcentrum

Bij de EHBO te Vorden wordt momen-
teel koortsachtig gewerkt om alles in
gereedheid te brengen voor de grote
bazar, welke zaterdag vanaf tien uur 's
morgens in de zaal van het jeugdcen-
trum zal worden gehouden.

De opzet van de bazar is, om financieel
wat meer armslag te krijgen, want in het
uitgeven van verband en dergelijke bij
evenementen waarbij de EHBO aanwe-
zig is, gaat heel wat geld omstaan.
De organisatoren van de bazar hopen
dat met name de sportverenigingen
zaterdag in grote getale de bazar zullen
bezoeken, want belangrijke sportgebeur-
tenissen in Vorden zijn ondenkbaar
zonder de aanwezigheid van de vrijwillig
klaar staande EHBO'ers.

De EHBO hoopt dat de opbrengst van
de bazar zodanig zal zijn, dat men in de
gelegenheid is om enkele brankards aan
te schaffen, terwijl bovendien een bea-
demhalingspop op het verlanglijstje
staat.

Na eerste financiële succes is inmiddels
behaald. De afgelopen weken is er een
huis-aan-huis verloting gehouden, waar-
bij de loten in een mum van tijd waren
uitverkocht.

februari

22 Herv. Vrouwengroep Dorp
23 Herv. Vrouwen ver. in de Kapel
23 K.P.O.
24 Jong Gelre songfestival Eggink

Laren
25 E.H.B.O. Bazar
28 Soos Kranenburg

Maart
l Bejaardenkring Jeugdcentrum
4 feestavond Hotel Bakker L. R. en

P.C. de Graafschap en In de Reep'n
3 Uitvoering „Sursum Corda" in het

Jeugdcentrum.
4 Uitvoering „Sursum Corda" in het

Jeugdcentrum
14 Soos Kranenburg
18 Jong Gelre Sportdag Hanzehal
18 Palmpasenoptocht georganiseerd

door Vordense Bakkers
21 N.C.V. afd. Vorden
22 Herv. Vrouwengroep Dorp
23 Bejaarden kring Jeugdcentrum
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
28 Soos Kranenburg



Grote modeshow
maandag 6 maart a.s. in Hotel Bakker
aanvang 8 uur Entree f 4,- aan de zaak; f 5,- aan de zaal inklusief konsumptie

In de pauze verloting.
Opbrengst voor het Holy Spirit Hospital in Bombay

Kaarten verkrijgbaar bij de deelnemende zaken

Deelnemende zaken:

Lammere
Wullink
Schoolderman

Siemerink

Dijkerman

Oplaat

-Mode

- Schoenmode
- Heren en jonge mode

- Juwelier en Optiek
- Bloemsierkunst

- Banketbakker

Koop nu uw nieuwe kleuren TV
Wij geven u / 350,- voor uw oude
apparaat + f 50, • voor contante betaling
en 31/2 jaar echte garantie.

Grenen wand-plafond schroten per m2 21,-

Vuren wand-plafond schroten per m2 19,-

Geschaafd geploegde planken 2 cm. per m2 15,90

Cement gehaald per zak a 50 kg 6,60

Cement bezorgd per zak a 50 kg 7,40

Wandtegels per m2 vanaf 10,50

Vloertegels geglazuurd per m2 vanaf 25,00

Jute wand weefsels 1e kwaliteit 90 cm. per m2 vanaf 8,50

Sanitair
Wastafels gekleurd. Speciale aanbieding. Vanaf 29,75

Tapijt wegens enorm succes nog 2 weken 10% korting

en gratis leqgen

Heuga tapijttegels 50 x 50 cm. Per'stuk nu slechts 6,50

Ook op gebied van gereedschappen speciale aanbiedingen

U ziet een bezoek aan • • M •%• mr*r»m m

DoeJiet-zelf-centrum HARMSEN
is de moeite waard.
Schoolstraat 6 Vorden Telefoon 05752-1486

Of u nou bruinbrood eet of witbrood
't is maar wat u lekker vindt

erg belangrijk is, 't moet wel van de
Warme Bakker komen.
Zo uit de oven op uw tafel
dat is je ware, dat is pas lekker

Haal dat klassebrood bij
A. G. Schurink

't WINKELTJE
Burg. galleestraat 22, Vorden. Telefoon 1877

Garantie zonder omwegen
Radio- TV- grammofoonplatenspeciaalzaak

OLDENKAMP"ff
Stationsweg 1 Vorden Telefoon 2577

T IS ALTIJD WEER:
VOETEN MÓÉTEN!

Als u werkt of als u snippert... als u winkelt
of aan sport doet of vakantie viert...
voeten móéten. Daarom is de keuze van uw
schoenen zo belangrijk.
Probeer 't eens bij Wullink

Wullink
Dorpsstraat 4

Vooraan in schoenmode
Vorden Telefoon 1342

„De Rotonde"
krijgt na 'n algehele verbouwing 'n sfeervol café-
restaurant(airconditioned) met 'n dubbel zitplaatsen.
Met de bouw van het souterrain voor magazijn koel en vries-
ruimten is men begonnen.

De nieuwe keuken die wij gaan bouwen is ruim van opzet
met hypermoderne apparatuur.

,,De Rotonde" zal straks ook over 'n moderne snackcounter
beschikken

Daarvoor hebben wij meer medewerkers nodig voor keuken
en bediening o.a.

All round kok
Snelle a la carte werker
liefst bekend met grill apparatuur
Gevorderd leerling kelner
Parttimers voor de weekends
iets voor u?

„De ROTONDE
A.N.W.B. Bondsrestaurant. Telefoon 05752 -1519.

N. H. A. van Goethem

tt

Brood van de bovenste plank
zo uit de oven, heerlijk vers en
blijft langer vers.
Probeert u maar eens

WARME BAKKER

O P LAAT BAKT HET VOOR U

Weekendreklame
Tompouzen

IS
dow het Ministerie van verkeer

enWaterstaat uitgeroepen tot het
beste regenoaL van ons land

Het pak wordt gemaakt m
vier medische kleuren
veilig oranje oker geel.
olijtgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kmder-
maten vanaf 4 (aar. alle
damesmaten en grote maten
tot en met maat 58 60

Natuurlijk bl|:

Wape»- en Sporthandel

Zutphenseweg Vorden

Russische griep
Binnenkort verwachten wij de eerste gevallen van de
zgn. Russische griep, die overigens niet ernstiger is
dan de griep zoals die op het moment rondgaat.

Het vaccin tegen deze griep komt begin maart be-
schikbaar, aangezien het na inspuiting nog twee
weken duurt eer voldoende bescherming verkregen is,
lijkt het ons niet waarschijnlijk dat de vaccinatie
tijdig genoeg gegeven kan worden.

Zij die evenwel toch voor injectie in aanmerking wil-
len komen, kunnen hiertoe bij hun huisarts een recept
voor 'n dossis vaccin afhalen.

G. H. Sterringa
E. J. v. Tongeren
H. H. P. Vaneker

op ons kantoor hebben wij plaats voor

een jongste kantoor-
assistente of assistent
leeftijd 17 tot 18 jaar

Sollicitaties te richten aan:
Sorbo Nederland B.V. - Nedacweg 4 -
Vorden. Eventueel telefonisch 05752-1773
mevr. De Jong.
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