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Weer zo'n ni'j woord, et mot zooiets beteikenen as ,,waor
aj veur anezien wodt". En dat hef van olds al heel wat
te beduun ehad. Vrogger op schoole was t'r eene die,
at e et met een ander scheef had, altied begon met: „I'j
mot 'r aover rekkenen met wie aj te doene hebt".

Die stellen zich daor toe al heel wat van veur. Vergan-
gen wekke he'k mien „imago" ok es wat bi'jesteld. Er-
gens wieter in d'n achterhoek bunt nou een paar boe-
renmensen die mien anziet veur een keerl die nog veur
gien leeuw an de kante geet. Dat kwam zoo van eigens
- ik mos daor wezen en zat mien wagen achter 't huus,
een betjen an de kante zoo dat ze d'r langes konnen.
En met da'k de deure dichte klappen kwam daor een
grote lummel van een hond anblökken. Nou bun ik op
dat gebied heelemaol gien held - dat wi'k bes wetten.

At zo'n dier gemeen wol wezen, dan trokke mien de
jas en de bokse uut en nom d'r nog een paar lappen vel
bi'j zonder da'k d'r wat an doen konne. Wi'j kont hon-
derd keer schuppen, en a'w um dan bi'j gelukke een
keer raakt, wodt e nog liluker. En ak ok maor et idee
had ehad dat den hond geveurluk was, ha'k gouw weer
in de wagen ezetten en ezeg: „Lao'w maor gescheiden
luu blieven, dat liekt mien wel et beste!" En toch maken
ik mien niet bange veur zien geblök, ik heb genog bi'j
de boer elopen, en wis wel dat 'r gien eene zo'n kalf
van een hond los zol laoten lopen at et niet veur hon-
derd percent vertrouwd was. Anders zol zo'n dier toch
wat te doene kunnen maken!

Ik liepe gewoon deur, kloppen de hond op de kop en
schobben um aover de rugge. Hie grommen nog een
betjen, ik kon wel zien dat e niet goed wis hoe of e t'r
met had. Daor heurn ik op de dele de vrouw ankommen.
„Kazan, kom hier! blief maor staon! hie deut niks!
Kazan, kom hier!"
En Kazan ging van ni'js weer an 't blokken, hie menen
natuurlek dat e eur helpen mos. Toe de vrouw de achter-
deure los trok stappen ik gewoon op eur an, net of d'r
gien hond was. Zie kek zich de ogen uut. ,,Fo'j i'j bunt
ok niet bange!"
De verleiding um tegen dat kleine wiefken de onver-
schrokken keerl te spöllen wier mien te groot. Ik zeg-
ge: ,,Bange? Waorveur?"

,,Bo, dat de hond ouw bieten zal!"
,,Dach i'j dan dat ik dat maor zoo goed zol heiten?"
„Nee, maor alle vremden bunt bange veur um, soms
dörft ze ens de auto niet uut te kommen!"
Ik zegge: „Dat is t'um juust, zo'n hond vuult dat met-
eene an. A'j inwendig bange bunt maakt ze d'r een
spölleken van. Daor hebt ze schik met - doet net of ze
hoe langer hoe lilleker wodt. Wie neet bange is kan
leeuwen en tijgers dreseern - kiek maor es op de tele-
visie!"

,,Foi-toch foi-toch!" zei 't mense nog een keer en in eur
stemme klonk groot ontzag. Ik mos effen met hen
koffie drinken, eur man kwam ok binnen. Zie vertellen
um meteene van mien en de hond. En de man von ok
da'k lange niet peuter wazze. Ik denke: „Mensen . i'jluu
mossen 't es wetten, ik kniepe urn veur een gemeene
hond net zoo had as de meeste andern. Wat zou toch
tegen zo'n kalf konnen beginnen?"
Maor ik heb ze net zoo wies elaoten at ze wazzen. Veur
mien „imago".

d'n Oom

Jeugdsoos
De jeugdsoos is het afgelopen weekend opengegaan,
zonder er bekendheid aan te geven. Er waren verschei-
dene jongeren die een kijkje kwamen nemen en zich
opgaven als deelnemer.

In de gezellig ingerichte ruimte, waar o.a. boomstam-
metjes als zitplaats dienen, werd druk gepraat over de
vragen die de jongeren d.m.v. een enquêteformulier
konden invullen. In de enquête kwamen vragen voor
over o.a. de inrichting, doel en aktiviteiten van de soos.

In een ontspannen sfeer werd er gelezen in lektuur
van de leestafel, gepraat, geluisterd naar muziek en
een spelletje gesoeeld.
De jeugdsoof, die vrijdag, zaterdag en zondagavond ge-
opend is, is alleen toegankelijk voor deelnemers in de
leeftijd van 16 jaar en ouder.

Deelnemer kan men worden per maand ƒ 3,50; per
half jaar ƒ 16,- en per jaar ƒ 30,-.
De deelnemers krijgen een deehiemerskaart met een
pasfoto. Deelnemers hebben dan toegang tot de ak-
tiviteiten van de jeugdsoos.
Als eerste aktiviteit organiseert de jeugdsoos een drive
in show me het disco-team Easy-Riders. Iedereen Is
welkom op deze avond en kan dan kennis maken met
onze jeugdsoos.

Geheime zender
In samenwerking met de Opsporingsdienst van de PTT
gelukte het de rijkspolitie te Vorden om de geheime
zender 'De Pelikaan' eigendom van M.V. te Vorden,
op te sporen. De zender en bijbehorende apparatuur is
in beslag genomen terwijl proces-verbaal werd opge-
maakt.

Vele prominenten aan de start
bij de Oost-Gelderlandrit

Zaterdag 16 oktober wordt in onze kontreien de 'Oost-
Gelderlandrit' gehouden. Deze betrouwbaarheidsrit is de
laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste (zo
niet de grootste) ritten van ons land.

Dit is voornamelijk te danken aan de organisatie van
de 4 motorsportverenigingen Hamove Hengelo, Graaf-
schaprijders Vorden, Sport en Vriendschap Lochem en
Hamac uit Harfsen. Deze 4 klubs hebben in de vader-
landse motorsportwereld een flinke reputatie opgebouwd.

In de eerste plaats door het aantal kampioenen dat
jaarlijks wordt 'afgeleverd' en bovendien worden er dik-
wijls crosswedstrijden e.d. georganiseerd. Vandaar dat
de KNMV met een gerust hart de organisatie van deze
Oost-Gelderlandrit aan genoemde klubs overlaat.

'EEN PRACHTIGE REKLAME'

De heer D. J. Rouwenhorst uit Hengelo (sekretaris
van De Graafschaprijders uit Vorden) die al jaren met
het organisatorische bijltje hakt, is ook nu weer ver-
zocht het sekretariaatschap van deze rit op zich te
nemen. 'Vanzelfsprekend zijn wij hier ontzettend blij,
dat de KNMV ons de organisatie van een dergelijke rit
toevertrouwd. Een prachtige reklame', aldus de heer
Rouwenhorst, die niet zonder trots vertelde dat het
aantal deelnemers in de buurt van de 150 zal komen
te liggen.

Om een dergelijke rit rond te krijgen gaan heel wat
voorbereidingen vooraf. De rit die nl. een lengte heeft
van plm. 170 km voert de deelnemers verschillende ke-
ren over rijkswegen enz. Hiervoor is de medewerking
nodig van de vele gemeentebesturen, politie enz. Tot
dusver hebben de organisatoren van deze autoriteiten
altijd de gewenste medewerking gekregen.

ZWAAR PARKOERS fl

's Morgens 9 uur zullen de eerste coureurs bij Concor-
dia in Hengelo van start gaan. Via Varssel zal het
circuit 't Zand worden genomen. Vandaar gaat het via
de Schoneveldsdijk, Mossel, Galgengoor (milit. terrein),

Gagelsdijk naar 't crossterrein van de Lochemse motor-
vereniging 'Sport en Vriendschap'. Op dit terrein zal
een snelheidsproef worden gehouden. Wanneer de rijders
dit achter de rug hebben is het rusten gblazen bij de
Exelse Molen.

Het tweede gedeelte van de rit voert de deelnemers
via Woold naar Harfsen. Hier krijgen de rijders het
ook niet gemakkelijk. Eerst het crossterrein van Hamac
daarna de zandafgraving in Almen. Vla het landgoed
Velhorst, mil. terrein Galgengoor, wacht de rijders, al-
vorens weer in Hengelo te arriveren, enkel nog het
crosscircuit van De Graafschaprijders in Delden.

GOUDEN PLAK VOOR LUBBERS?

De rijders verdeeld over 10 klassen t.w. 5 junior, 4
senior en een zijspanklasse. Men kan zowel individueel
als per team deelnemen. De organiserende verenigingen
zullen in elk geval met tenminste één team inschrijven.
Een van de grootste kanshebbers op een gouden plak
in de zijspanklasse is ongetwijfeld de kersverse wereld-
kampioen crossen Riekus Lubbers uit Lochem.

Andere prominente rijders in deze klasse zijn Dick Mul-
ler uit Holten, Gljsbertsen Doorn, Braakhekke Vorden
en Bert Oosterhuis uit Groningen.
Bij de senioren boven de 175 cc gaat de grootste be-
langstelling uit naar de verrichtingen van Nederlands
kampioen Gerrit Wolsink uit Hengelo. Verder namen die
voor zichzelf spreken als Jo Lammers uit Schijndel,
Hans Polsvoort uit Lochem en Henri Zijdemans uit
Den Haag.

Deelnemers bij de senioren tot 175 cc zijn o.a. Tijhuis
Nijverdal, Wesselink Gorssel, Hoevers Doesburg en ook
Dick Pardijs uit Vorden. Bij de senioren tot 150 cc ko-
men de bekende zesdaagse coureurs Jaap Lantink uit
Klazinaveen en Henk Poo^»it Nijverdal aan de start.

Al met al een indrukwekkende reeks van topcoureurs
waarvan velen in staat woeten worden geacht het par-
koers foutloos af te leggen, hetgeen dan met een gou-
den plak gehonoreerd z

Kring Vorden van
de Gelderse CBTB kwam bijeen

De Kring Vorden van de Gelderse CBTB, bestaande
uit de af d. Warnsveld-Zutphen, Vorden, Steenderen,
Zelhem, Hummelo & Keppel, Eefde-Gorssel en Hengelo
Gld, vergaderde in zaal Bakker onder leiding van de
heer van Zeijts uit Warnsveld.

Voor deze bijeenkomst bestond een goede belangstelling.
Onder meer troffen wij aan de heer De Regt prov. voor-
zitter van de Gelderse CBTB, de heer drs Broekhuis
prov. sekretaris-penningmeester, de heer Wind agra-
risch voorlichter en mevrouw Wolfs ekonomisch voor-
lichtster.

Na opening op de gebruikelijke wijze werd het woord
verleend aan drs Broekhuis, welke op zeer duidelijke
wijze die aktuele vraagstukken naar voren bracht, welke
het meest eurgent waren.

Zo werden in vogelvlucht onder de loupe genomen, het
landbouwbeleid, het Landbouwschap, de Europese land-
bouworganisaties de, Tuinbouw (veredelingsproduktie),
het Struktuurbeleid (erg veel geld hiervoor is er niet),
de Ruimtelijke Ordening en het miljeubeheer, de Ruil-
verkaveling, waarbij spreker telkens enige praktische
voorbeelden naar voren bracht.

Onder leiding van de heer Wind werden diverse vra-
gen door de afdelingen gesteld en door de heer De
Regt op duidelijke wijze beantwoord. Zo vroeg de kring
Vorden naar de mening van het bestuur inzake een
uitgebreid artikel, wat omstreeks eind aug. 1971 in de
Zutphense Courant had gestaan, over de Stichting
'Markerwaard van de kaart'. Deze stichting wil de in-
poldering van de Markerwaard (60 ó, 70 duizend ha)
proberen tegen te gaan. Als motieven voert zij aan:
l tegen een luchthaven; 2 geen verdere verkleining
van het Ysselmeer; 3 er is geen behoefte aan uitbrei-
ding van landbouwgronden, omdat dit toch onrendabel

is. Daartegenover stelt de stichting dat ze wil streven
naar uitbreiding van het zoet waterbekken.
Door de heer De Regt werd medegedeeld, dat het be-
stuur de inpoldering van de Markerwaard voorstaat,
aangezien deze gronden voor akkerbouw uitstekend ge-
schikt zijn.

Verder kwam ter sprake hoe de CBTB denkt over de
Kommissie van Soest (regeling voor zelfstandigen in de
agrarische sektor) pensioenregeling enz. Hieraan zitten
volgens spreker nogal financiële konsekwenties. Door
het kabinet De Jong werd deze regeling in het leven
geroepen, terwijl de nieuwe regering Biesheuvel hier-
mede door gaat.

Ook werd langdurig gesproken over de toetreding van
Engeland tot de EEG en wat dit voor de agrarische
bevolking tengevolge heeft.
Veel belangstelling bestond voor de vraag hoe het stond
met de volksverzekering arbeidsongeschiktheid voor de
zelfstandigen. Hoewel deze verzekering nog een punt
van diskussie uitmaakt zal deze verzekering door een
Landelijke Wet in het leven moeten worden geroepen
en als een verplichte pensioenverzekering moeten wor-
den gezien. Van een dubbele verzekering kan dus geen
sprake zijn.

Door mevrouw Wolfs werd de kursus '20 jaar later'
uiteengezet, welke op 15 november te Warnsveld zal
starten.
De voorzitter deelde aan het slot mede, dat besloten is
de kontributie van de leden niet te verhogen en dat in
de eerste of tweede week van februari 1972 de Boeren-
gezinsdag weer in Hengelo Gld zal worden gehouden.
Het ledental van de provinciale Gelderse CBTB be-
draagt momenteel 3600.
Op verzoek van de voorzitter gaat drs Broekhuis voor
in dankgebed.

Veilig Verkeer
Ook dit jaar heeft Veilig Verkeer Vorden de plaatse-
lijke garagehouders weer bereid gevonden een gratis
verlichtings- en bandenkontrole te houden. Dit zal
plaatsvinden in de week van 25 t.m. 29 oktober.
Zo mogelijk zal dan elke avond één der garages van 7
tot 9 uur open zijn.

ledere weggebruiker moet, evenals wij, tot de konklusie
zijn gekomen, dat er op dit ogenblik ontstellend veel
autuo's rijden, waarvan de verlirhting in vele opzichten
niet deugt en zij daardoor niet alleen een gevaar voor
zichzelf en andere mede weggebruikers zijn, maar bij
wegkontrole door de politie de kans lopen een fikse be-
keuring te krijgen.

Veilig Verkeer Vorden verheugt zich dan ook over het
initiatief van onze garagehouders, waardoor alle Vor-
dense autobezitters bij het begin van het winterseizoen
zich gratis kunnen verzekeren van een uitstekend af-
gestelde verlichting.
Een overzicht van de gelegenheid hiertoe vindt u de
volgende week in een advertentie in Contact.

Kroonmerrie
De New Porest pony Broomy Daffodil van J. T. van
Dellen te Vorden, afgericht en gereden door de 17-jarige
Henk Buunk uit Hengelo Gld., slaagde voor de ver-
richtingsproeven op 9 oktober te Deurne en werd aan-
gewezen als Kroonmerrie.

^Kerkdiensten

HERVORMDE K5RK VORDEN
10.00 uur Kerke-dag. Kerkdienst met ds J. H. Jansen
en ds J. C. Krajenbrink m.m.v. Jeugdraad-koor uit
Warnsveld
19.00 uur Gezamenlijke Zangdienst o.l.v.
ds Bouwhuis, geref. pred. te Rflssen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur drs G. Heitink te Kampen
19.00 uur Gezamenlijke dienst in de Ned. Herv. Kerk
voorg.: ds H. J. Bouwhuis te Rijssen

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis
Jongerenkoor Baak, zaterdagavond 19.00 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; In de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 28.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'B morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te Informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'a avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.80 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bakveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook bulten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE...
STAND

Geboren: Rektifikatie: Albertus Marbinus, zoon van H.
J. Jimmink en J. J. A. Memclink; Sandra, dochter van
E. Overbeek en L. Molenaar.
Ondertrouwd: B. H. Harmsen en J. Klein Geltink.
Gehuwd: A. G. Schurink en A. W. Meenink.

j Overleden: Geen.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

PROFITEER HIERVAN:

ROOKWORST

98
Uit de slagerij

SLAVINKEN
3 stuks

KLAPSTUK met klein beentje
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN

OSSENSTAART

500 gram

500 gram

98

228

298

398

158
HAAGSE LEVERWORST

GEBRADEN GEHAKT

SNIJWORST

HAM

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 99

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen
Voor- en achterbouten diepvriesklaar tegen
speciale prijzen

BOLLETJE PANEERMEEL
normaal 52 nu slechts

GROF GEBROKEN RIJST
heel kilo van 145 voor

SUN MARGARINE
kuipjes nu 2 voor

GEURTS HUISHOUDJAM l
div. smaken van 125 voor

QUICK BOTERHAMPASTA
met hazelnoot per potje

LUYCKS FRITESSAUS
emmertje van 198 voor

PALMOLIVE SHAMPOO
van 229 voor

39

119

85

95

79

169
198

Div. soorten

ADEL ROSA

WIJNEN

van 395 voor

279

Gezinsfles

Royal Crown

COLA

nu voor

59

Luycks

SLASAUS

gezinsfles

van 215 voor

175

Grote fles
witte of rode

DRUIVEN-

SAP

nu voor

99

Wegens enorm

sukses nog
eenmaal

MARTINI

grote fles voor

495

GROTE

HOTEL CAKE 169
Pak a 2 stuk-

ken heerlijke
SPECULAAS
BRAKKEN
nu voor

KWATTA
CHOC.REPEN
5 st. v. slechts

79
met gratis
gevulde reep 85

Div. soorten

van Welzen
KOEKJES

nu per pak

75

GALA FRUIT

zacht snoepje

nu per bakje

75

SMARIUS

GOUD
SPECULAAS

PAK a 500 GRAM

SLECHTS

98
HEERLIJK:

GEVULD SPECULAAS
NU PER PAK 79

Grote doos

LANGE

VINGERS

voor slechts

159
solang de voorraad strel

Div. soorten

GILDA

DROP

2 zakjes voor

89

400 gram

VRUCHTEN-

HAGELSLAG

van 90 voor

75

Superunie

ROODMERK

KOFFIE

205

elk 2e pak

149

Zak a 250 gr.

HOEST-
MIX

nu per zak

69

Groente en Fruit

EXPORTKWALITEIT
TOMATEN

PRACHT WITLOF 500 gram 98

KOMPLEET BAMI-PAKKET per stuk 98

per kilo 49

heel kilo 98

2 kg 98

CITROENEN 4 stuks 49

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 25

Elke dag verse aanvoer van groente en fruit

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

BOTERHAMZAKJES
plastic 50 stuks voor

SERVETTEN
Tisjou 25 stuks voor slechts

ZIG-ZAG WATTEN
grote zak nu

ZELFKLEVEND PLAKPLASTIC
Dido nu per rol

WASVERZACHTER
grote flacon 2 liter voor maar

EUROPA PANTY'S
2 paar voor

65
75
69

249

259

250



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje
JANTJE GERRITJEN
Wij noemen haar

JANET
G. W. Zomer
J. C. D. Zomer-Nijkamp
Vierakker, 5 oktober 1971
Koekoekstraat 10

Wij willen u langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, bloemen en
cadeau's die we bij ons
huwelijk mochten ont-
vangen.
Gerrit Eggink
Willy Eggink-

van Veldhuizen
Vorden, oktober 1971
Zutphenseweg 82a

Voor de felicitaties, bloemen
en cadeau's die we bij ons
25-jarig huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij
een ieder hartelijk dank.
G. van Ark
G. J. van Ark-Berenpas
Vorden, oktober 1971
Wildenborchseweg 19

Te koop een groot kinder-
ledikant en kinderstoel
het Elshof 16, Vorden
tel. 1891

Te koop een r.b. dragende
maal, 20 okt. a.d. telling
J. Korenblik
Zelstweg 2, Vorden

Stoppelknollen te koop
gevraagd. B. Voskamp,
'de Voskuil', tel. 1407

Te koop een vaarskalf
MRY bij:
W. M. Wassink,
Almenseweg 56

Kinderboekenweek
van 16-27 oktober
Bij aankoop van kinder-
boeken van tenminste
ƒ 7,50 ontvang je dan een
mooie bouwplaat!
Boekhandel HIETBBINK
tel. 1253 - Vorden

Onderwijzeres zoekt medio
november EIGEN KAMER
met vol pension.
Brieven aan:
Mej. W. Werler,
Oranjelaan 7a, Wijhe

Gratis te verkrijgen:
2 liter weckflessen
't Hoge 40, Vorden

Te koop: Korte trouw japon
met aparte kanten jas maat
40 ƒ 80,—. Tel. 05753-1271

VOOR4LUW

Wapen- en Sporthandel

sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-4 H

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en ynjs

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

Inplaats van kaarten

^ Op vrijdag 22 oktober hopen wij met onze kin-
deren ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Uit dankbaarheid wordt om 14.00 uur een H. Mis
opgedragen in de kapel van het klooster te
Kranenburg.

! >

" >

] >
i >

BENNIE HARMSEN
en
JO KLEIN GELTIN K

geven u. mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk te
treden op donderdag 21 oktober a.s. om 13.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden, door de weieer-
waarde heer ds J. H. Jansen.

Vorden, oktober 1971
Schimmeldijk 4-Nieuwstad 77
Toekomstig adres: Nieuwstad 77, Vorden

Receptie na de kerkdienst van 15.30 tot 17.00
uur in café-restaurant 't Wapen van Vorden,
(F. P. Smit).
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GERRIT DEKKERS
en
HERMIEN ROETERDINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
vrijdag 22 oktober a.s. om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden, door de weieer-
waarde heer ds J. H. Jansen.

Vorden, oktober 1971
Zutphenseweg 50-Lieferinkweg 2
Toekomstig adres: Lieferinkweg 2, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant Concordia te Hengelo Gld.
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J. H. NIJENHUIS
en
W. B. M. NIJENHUIS-EGGINK

Wim en Gerry
Harry
Liesbeth en Bert
Jan en Maja
Annemie en Theo
Bennie - Agnes - Alfons
Jos - Marijke - Els

Vorden, oktober 1971
Kostedeweg l

Gelegenheid tot feliciteren van 16 tot 17 uur,
in zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

ENKELE TIPS UIT ONZE

nieuwe na jaar s-
kollektie 1971
Meisjesjacks

met bontvoering
maat 110 ƒ 28,—

kleine stijging per maat

Damesjacks terlenka
met bontvoering
in 4 modekleuren ƒ 47,50

Jongensjacks en coats
in terlenka, suedine en stof
met en zonder bontvoering

Herenjacks en coats
in terlenka, suedine, suede en stof
met en zonder bontvoering

ZIE ETALAGE

nu i m M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Buurtver. Delden
houdt zaterdag 16 oktober een

oriënteringsrit
VOOR AUTO'S EN BROMFIETSEN

Start 19.30 uur bij café 't Zwaantje

Het bestuur

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Veilig Verkeer Vorden
De Vordenise garagehouders
bieden u

gratis kontrole
van verlichting en banden

in de week van 25-29 oktober a.s.

(Zie adv. Contact van volgende week)

AdMas-„U Pu"
mat blauw* noppwuool. o». 33,-
Adld««-„8antl«flo"
m«t «ctiroefdopp«n. o.

Adida«-„V«ltncl«"
vanaf maat 31, met schroef doppen.
ca. v.a. 31.9O
Adldas-„BrasU"
vanaf maat 28. met witte noppenzool
om. v.a. 19.BO

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds docltreffendi

Zutphenseweg Vorden

PHILIPS
KLEUR EN ZWART-WIT TV

TRANSISTOR RADIO's

REKORDERS

AFSPEELAPPARATUUR

in mono en stereo uitvoering

Erkende Philips service

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo G

ZATERDAGAVOND 30 OKTOBER A.S.

DANSEN
m.m.v. De Dorsvlegels

Speciaal voor gehuwden

Aanvang 19.30 uur

Zondagmiddag 31 oktober, aanvang 14.00 uur

DRIVE-IN SHOW
m.m.v. Kees van Zijdtveld

Zondagavond, aanvang 19.30 uur

DANSEN
m.m.v. Barry Preeman,
bekend van radio en tv

IN DE FEESTTENT BIJ

CAFÉ DE BOGGELAAR
VORDEN SEWEG

Grote verkoop
Wij komen met een grote party prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, In de maten 2 x. 3, & x. 4,
3 x. 5, 4 x. 6 enz. enz.

Maandag 18 oktober
10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur by café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur by café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khakl),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politie j assen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot f 15, — , melk jassen, leren Jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partfl nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele Jaajea, waterdicht, tyzer-
sterk, voor vanaf f 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamera, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Litersblik Spar appelmoes 65

\/2 liter SPAR KOFFIEMELK van 120 voor 112

HAANTJE ó, 900 gram van 325 voor 298

Lltersbllk SPERCIEBONEN van 89 voor 79

l pak SPECULAAS 89

l spuitbus TOLET AIR citroen van 325 voor 229

7 rollen snoep a 25 nu voor 98

I fles ADELWIJN van 395 voor 325

II SINAASAPPELS . 198

Bij 200 gram boerenmetworst a 160

100 gram boterhamworst GRATIS

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Vanaf vrijdag a.s. gaan

gordijnstoffen

en lagere prijzen
samen
in uw

COUPONWEEKEND
WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD



VRIJETIJDSKLEDING
Helanca trainingspakken met biezen of
in twee kleuren.

Sportieve truien, vesten, pullovers en
sweaters.

Wapen* en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De mode
begint jong l

JONG MAAR WEL PRAKTISCH

Kijk maar, zowel voor

MEISJES
EN JONGENS

Voor meisjes:
jurkjes - tunieks . pakken
tweedjassen . suedine mantels

Voor jongens:
stoere truien - pulls - met cols
pantalons - tinneroy pantalons
winterwarme coats - jacks

DE JONGE MODE

De beste kwaliteit
de grootste sortering

l\/2 kg COX ORANOE 98

11// kg STOOFPEREN 89

\/2 kg HARDE SPRUITJES 59

12 sappige PERSSINAASAPPELEN 150

l grote bos Chrysanten vanaf 175

Onze specialiteit:

modern bruidswerk

UW VAKMAN BLOEMIST

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Voor al uw

BLOEMBOLLEN

naar:

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Hervormde kerk

Vorden

Kerke-dag
zaterdag 16 oktober, 10-16 uur
Thema: 'Bouwt u mee aan de Kerk'?
Plaats: Jeugdcentrum, Insulindelaan

Bijzondere kerkdienst: zondag 17 okt., 10 uur,
o.l.v. ds Jansen en ds Krajenbrink; m.m.v. Jeugd-
raad-koor uit Warnsveld

Bent u niet in de gelegenheid de Kerke-dag mee
te maken, maakt u dan wel deze kerkdienst mee,
die aansluit Wj de Kerke-dag

ABTB - CBTB - GMvL
af d. Vorden

Gezamenlijke

ledenvergadering
op donderdag 28 oktober a.s.

Lezing ov
'Centrale ropfok'

De besturen

FRUIT IS GEZOND

Cox Orange
Ingrid Marie
hand en stoofperen

Conference 4 kg ƒ 2,-
ledere zaterdag van 8-12 uur verkoop in de
schuur van 't Medler. Bestel nu uw wintervoor-
raad, alle soorten verkrijgbaar

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

Najaars-mode in
herenkostuums l

Met de nadruk op VLOT
presenteren wij

SOEPELE
VORMHOUDENDE KOSTUUMS

in prachtige kleuren
2- of 3-delig

Overtuigende kollektie!

Ook in

sportkolberts
met passende pantalons

TREFPUNT VAN MODE:

NOVIB-aktie
'Werk aan de Wereld'

18-24 oktober

Gemeenschappelijke

ZANGDIENST
zondagavond 17 oktober om 7 uur
in de Ned. Herv. Kerk

Voorganger: ds Bouwhuis,
Geref. predikant te Rijssen

U bent er van harte welkom!

500 gr 225

Reklame l
Donderdag:

Gehakt

Vrijdag en zaterdag:

Haas-, rib- en
scKouderkarbonade

500 gr 350
kilo 680

500 gr zuurkool +

250 gr fijne rookworst 125

Boterhamw. 200 gr 80

Servelaat 100 gr 70

Rand- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Sportief doorgestikt model met exklusieve uit-
voering. In 2 stofkwaliteiten,
beide in 5 moderne kleuren.

139,- en 159,-
Slank gesneden model, waarin ook de 'middel-
baren' elegant en modieus voor de dag kunnen
komen. Pantalon met riem. Originele Scotch
Twist in exklusief ruit- of streepdessin

195,-

RAADHUISSTR.. VORDEN

s pas brommen!
Als je het merkt bij het starten,

voelt bij het rijden, als je het hoort,
ziet en ervaart bij alles wat je met
hem doet, kijk dan terloops even

naar het merk. Tien tegen één dat er
„Berini" op staat. Berini van Gazelle.

Dr*:- pas brommen!

Model VEV 600. Wielmaat 21". Laura-motor.
Extra toebehoren: voordrager, slot, tas en ge-
reedschap. Kleuren: rood, geel, groen en blauw.
Mandje, kilometerteller en beenschilden zijn als
accessoires te leveren. Prijs: f 659,-

berin!
TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden Telefoon 1256
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m.m.v. het disco-team

Easy-Riders
'S,

in het jeugdgebouw ter gelegenheid
van de opening der jeugdsoos
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BAZAR BAZAR
22 en 23 oktober 1971
ten bate van het

welfarewerk
van de VerpleegiitilolitlKg Huize.
'Hel Kn/.erinck'.

In het souterrain van de nieuwbouw van
'Villa Nuova', Zutphenseweg 83, Vorden

Vrijdag 22 okt. van 19.30-22.00 uur

Zaterdag 23 okt. van 9.30-11.30 uur

en van 14.00-19.00 uur

BAZAR BAZAR

VOOR UW

WONINGINRICHTING
NAAR UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHtNSEWEG TEL.05752 1514



Donderdag 14 oktober 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS WONNEN
VAN H AM AC UIT HARFSEN
Gedurende de afgelopen maanden hebben de crossers
van De Graafschaprijders uit Vorden en Hamac uit
Harfsen een 4-tal wedstrijden tegen elkaar gehouden.
In de laatste ontmoeting op het circuit van Harfsen
gehouden, legde Woessink uuit Harfsen in de A-klasse
beslag op de eerste plaats. 2e werd Oosterink Vorden,
3 Spekkink Vorden en Broekhof Vorden, 5 Klein Brinke
Vorden.

In de B-klasse werd D. Woessink uit Harfsen winnaar.
2 Tragter Vorden, 3 Groot Tjokink Vorden, 4 Lenselink
Vorden en 5 Bolte uit Vorden.
De Graafschaprijders behaalden in de A-klasse 100 pnt.
tegen Hamac 89. In de B-klasse Vorden 148, Hamac 92.
In het totaalklassement werd in de A-klasse winnaar
Oosterink met 96 pt., 2 Jan Woessink, Harfsen 81 pnt.,
3 Broekhof uit Vorden 75; 4 Klein Brinke, Vorden met
73 en 5 Spekkink uit Vorden met 63 punten.
Totaalklassement B-klasse: l Tragter Vorden 89 pt,
2 Onstenk Vorden 74, 3 Brunsveld Vorden 69, 4 G. W.
Hoftijzer Vorden met 68, 5 Groot Tjokink uit Vorden
met 67 punten.

Uiteindelijk werd De Graafsrhaprijders winnaar in zo-
wel de A als de B-klasse met resp. 399 en 601 pnt,
tegen Hamar 334 en 388 punten.
Voorz. Woessink van Harnas reikte de prijzen uit en
dankte alle deelnemers voor het doen slagen van deze

wedstrijden.
SUKSES IN MEPPEL
Zaterdag werd in Meppel een betrouwbaarheidsrit ge-
houden die meetelt voor het kampioenschap van Neder-
land en waarbij leden van De Graafschaprijders zeer
suksesvol uit de strijd kwamen. Overigens werd er van
de deelnemers op het 50 km lange parköurs heel wat
gevergd!

In de klasse junioren tot 125 cc legden Bussink en
Bolte beslag op een gedeelde eerste plaats met O straf-
punten. Bij de junioren tot 175 cc legde Hoftijzer met

O strafpunten beslag op de eerste plaats. Tot datzelfde
resultaat kwam Wieringa in de klasse junioren boven
de 175 cc.
Veenstra kwam in de seniorenklasse tot 125 cc tot een
5e plaats met 9 strafpt. Bij de senioren tot 175 cc wer-
den Bergsma en Pardijs 3e en 5e met 15 en 21 strafpt.
Spekkink legde in de seniorenklasse boven 175 cc be-
slag op een gedeelde Ie plaats met l strafpt. Lenselink
werd 4e met 9 strafpunten.

GEEN NATIONALE TITELS
VOOR DE GRAAFSCHAPRIJDERS
Nabij het Ouwehandsdierenpark waar start en finish
waren, werd zaterdagmiddag het kampioenschap van
Nederland (orinteringsritten) gehouden. Dit kampioen-
schap waaraan door alle provinciale kampioenen werd
deelgenomen, bestond uit een ochtend en middagrit.
Bij de bromfietsen duo werd de Vordenaar Bert Rege-
link op fraaie wijze 2e. Bij de motoren solo werd Klein
Brinke 3e. Het klubteam van De Graafschaprijders
(motoren) bestaande uit de rijders Rouwenhorst, Wols-
heimer, Klein Brinke, Berendsen en Horsting legde be-
slag op de 2e plaats.

De Harfense klub Hamac had meer sukses want bij de
bromfietsen solo werd van Schoten Ned. kampioen.
Het klubteam van Hamac (brommers) werd eveneens
kampioen van Nederland.

Dammen
REDELIJKE SUKSESSEN VORDENSE DAMMERS
In het kader van het 60-jarig bestaan van de Konink-
lijke Nederl. Dambond worden overal in het land simul-
taanwedstrijden gehouden. Een zestal leden van DCV
nam het op tegen Jan Edink uit Didam een bekende
speler uit de dam wereld.

Smeenk wist zijn partij te winnen, Esselink en Wan-
sink kwamen tot remise terwijl Wiersma, Dimmendaal
en Lamers het loodje moesten leggen.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Wansink-Esselink 2-0, Klein Kranenbarg-A. Wassink
1-1, Sloetjes-Breuker 0-2, Hulshof-Offereins 0-2, Lamers
-Harmsma 2-0, Leunk-Hoenink 0-2.
Bij de jeugd werd gespeeld:
Lamers-A. Bargeman 2-0, R. Bargeman-Bosch 2-0,
Steenbreker-Eskes 2-0, G. Wassink-Bosboom 0-2, Klein
Brinke-Bolink 2-0, W. Eskes-Korenblik 1-1, Verkerk-
Wolsing 2-0, Meijs-Lamers 2-0, Bolink-A. Bargeman
2-yO, Verkerk-G. Bosch 2-0.

'Henk van de Empo' reeds 36 jaren
'hart' van de voetbalver. Vorden
Doorfunktie zeer weinig vrije tijd

Toen we de heer H. Emsbroek dezer dagen opbelden
voor het maken van een afspraak i.v.m. het feit dat h^
reeds 35 jaar penningmeester en de laatste 20 jaar te-
vens sekretaris van de voetbalver. Vorden is, was zijn
eerste reaktie 'wat een stuk in de krant, allemaal flau-
we kul, ik doe dit werk graag en daarmee uit'.
'Ja, maar mijnheer Emsbroek, U hebt Vorden praktisch
vanaf de oprichting meegemaakt, alle bestuursverkie-
zingen hebt u overleefd, kortom in Vorden-kringen be-
schouwd men u als het hart van de vereniging, een
beetje publiciteit hebt u toch echt wel verdiend, was
ons wederwoord. Na lang aarzelen klonk het aan de
andere kant van de lijn 'nou ja, kom dan maar'.
Enfin dit alles typeert de heer Emsbroek, in de wandel-
gangen beter bekend als 'Henk van de Empo', altijd
bescheiden blijvend en het grootste deel van zijn vrije
tijd bezig met zijn Vorden. Dat blijkt wel overduidelijk
wanneer hij ons ontvangt in zijn kantoor. Een grote
kast geheel gevuld met dossiers over Vorden. Voetbal-
foto's aan de wand en op zijn buro allerlei paperassen,
die met de voetbalsport te maken hebben. Bergen werk
worden in dit kantoortje verzet. Zij die een beetje ver-
stand hebben van het besturen van een vereniging we-
en ongetwijfeld wat het allemaal inhoudt om sekretaris
penningmeester te zijn. Een funktie die niet is te be-
nijden, maar die door de heer Emsbroek met hart en
ziel wordt vervuld.

VROEGER AKTIEF VOETBALLER

Naast de dagelijkse beslommeringen (de heer Emsbroek
is direkteur van de Empo) betekent het wwerken voor
de vereniging Vorden een flinke dosis ontspanning en
beschouw ik het als mijn grootste hobby. Bovendien blijf
je op die manier in het verenigingsleven, doe je hele-
maal niets, dan loop je gevaar van de buitenwereld af
te sluiten en dat wil ik niet, aldus de heer Emsbroek.
Toen hij zich een 40 jaar geleden als lid bij Vorden aan-
meldde, bleek hij ook geen onverdienstelijk voetballer
te zijn en speelde hij ruim 10 jaren in het eerste elftal.
Ik speelde indertijd o.a. met Willem Jansen, Frans Smit,
Bertus Pardijs, Joost Uenk enz. We gingen overal op
de fiets naar toe en hadden altijd feest.
Boze tongen in Vorden beweren dat de heer Emsbroek
in zijn loopbaan als aktief speler wel eens lui was. Zo
kon het gebeuren dat bij een scrimmage voor het doel
van de tegenpartij (de heer Emsbroek speelde veelal
midVoor) hij van één zijner medespelers een schop onder
zijn achterste kreeg omdat hij niet aktief genoeg was.
Emsbroek werd dan ontzettend kwaad, hij meende dat
een tegenstander hem te pakken had genomen. Het re-
sultaat was dat de vijandelijke keeper de ballen om de
oren vlogen!

BESTUURSLID
In 1936 achtten verschillende leden de tijd rijp dat de
heer Emsbroek zitting ging nemen in het bestuur. Hij
werd al gauw penningmeester, waar rond de jaren 1950
de funktie van sekretaris bij kwam. Veel waardering
heb ik altijd gehad voor wijlen de heer Lammers met
wie ik 23 jaren in het bestuur heb mogen samenwerken.
Als voorzitter heeft deze man dag en nacht gevochten
om alles bijeen te houden, hetgeen speciaal in de krisis-

jaren geen gemakkelijke opgaaf was. De heer Lammers
was als het ware direkt bij de leden betrokken. Zeer
veel bewondering heb ik ook voor de wijze waarop de
heer Kuiper (17 jaren voorzitter) die de heer Lam-
mers opvolgde, de vereniging leidde. Deze man was een
zeer representatieve figuur voor Vorden met boven-
dien grote organisatorische talenten.

GROOTSTE VOLDOENING
Dat Vorden in al die jaren zo gegroeid is (momenteel
telt de vereniging 360 leden) heeft mij toch wel grote
voldoening geschonken. Ik weet nog goed dat we ge-
speeld hebben op een veld nabij café 't Zwaantje. Toen
kwam de oorlog. Alles was even gebrekkig en tot over-
maat van ramp verwostten de Canadezen ons terrein.
Wij hebben toen een tijdje gespeeld op een noodterrein
bij 't Garmel. Daarna kregen we direkt na de oorlog
de beschikking over de huidige plek, waarbij de grond
al spoedig gemeentelijk eigendom werd.

Daarna ging Vorden met sprongen omhoog, aldus de hr
Emsbroek die met pretoogjes zijn verhaal deed. De be-
kroning vond in 1968 plaats toen de vereniging de be-
schikking kreeg over een prachtige akkomodatie te we-
ten 4 kleedlokalen annex kantine. Een wensdroom ging
toen in vervulling. Dit is mede tot stand gekomen,
dankzij de medewerking van het gemeentebestuur. Met
het kollege van B&W en gemeentearchitekt v.d. Broek
hebben we altijd op een prettige wijze kunnen samen-
werken.

FINANCIEEL GEZOND
Niet zonder trots vertelde de heer Emsbroek dat de
vereniging financieel zeer gezond is. Wij zijn schulden-
vrij. Voor de toekomst ben ik dan ook optimistisch ge-
stemd. Wij hebben veel jeugd een zondagafdeling en een
zaterdagafdeling senioren. Alleen boeken we te weinig
suksessen met ons eerste elftal, maar dat komt nog
wel.
De grootste teleurstelling die ik in mijn Vordentijd heb
ondervonden is wel het te vroeg ontvallen van Derk te
Slaa, destijds sekretaris, met wie ik persoonlijk be-
vriend was. Ook mannen als Bert Smit en Evert Jan-
sen gingen te vroeg van ons heen, aldus de heer Ems-
broek.

ELKE MORGEN ZWEMMEN
Momenteel is de heer Emsbroek nog altijd aktief met de
sport bezig. Zodra het zwembad open is kan men hem
's morgens tegen kwart voor zeven richting zwembad
zien gaan voor het trekken van zijn baantjes. Daar blijf
je lekker fit bij.
Daarnaast speelt hij in zijn schaarse vrije uren (de
v.v. slokt bijna al zijn vrije tijd op) piano en orgel.
Vroeger was hij ook nog aktief lid van het Vordens
Mannenkoor daar heeft hij nu echter helemaal geen
tijd meer voor. Hoezeer hij met Vorden is verbonden
bleek in 1968 toen hij bij het 40-jarig bestaan de ver-
eniging een kolossaal boekwerk aanbood. Alle krante-
knipsels klubbladen enz. uit die 40 jaren waren door
hem bewaard en ingepiakt. Voor de liefhebber om van
te smullen.

Voetbal
SLAGVAARDIGER ZUTPHEN VERSLAAT
VORDEN VERDIEND MET 3-1
Voor de strijd tussen Vorden en Zutphen bestond een
flinke belangstelling. Het werd bij vlagen een aan-
trekkelijke wedstrijd, waarbij duidelijk het verschil in
de kwaliteit der voorhoedes bleek.

Bij Zutphen werd slagvaardiger gespeeld, dankzij de
sublieme Tonnie Vink die het de Vorden defensie danig
lastig maakte. Bij Vorden werd statisch gespeeld.
Linksbuiten Jansen was er 'nog niet helemaal' en was
bovendien erg egoistisch. Hij schoot bij een der aanval-
len zelf in plaats van af te geven naar de vrijstaande
Bertus Nijenhuis.

Zutphen nam na een 15 min. de leiding door Saalmink
die een corner fraai inkopte. Even later stopte de Vor-
den doelman ten Have een kopbal van Vink goed.
Joop Peters bracht de stand op 2-0 toen een prachtige
pass van alweer Vink door hem vakkundig werd af-
gerond. Besseliiik verzuimde bij deze aanval in te grij-
pen en de reaktie van ten Have kwam te laat.
Nijenhuis schoot rakelings langs na een voorzet van
ongetwijfeld de beste man van het veld Zweverink.

Doelman ten Have bracht goed redding door de door-
gebroken Blok te blokkeren. Toh wcerd het 1-2 toen
Nijenhuis een pracht boogbal losliet, die doel trof.
In de tweede helft was Vorden sterker, doch voor ont-
brak de afwerker. Nijenhuis schoot in vrije positie naast
en Hengeveld miste ook al jammerlijk.

Het werd duidelijk dat Vorden geen vuist kon maken
en Zutphen trok het spel tot zich. Op het middenveld
beging Stokkink zijn zoveelste overtreding. Vink ulaat-
ste de bal razendsnel naar invaller Brokken die raak
schoot 1-3.

Vorden 2 verrichtte zondag knap werk door het sterke
Ncedc 3 met 1-0 te verslaan, door een doelpunt van
Buunk. Vorden 4 won met 3-2 van Zutphania 4 en
Varden 5 verloor met 3-1 van Zutphania 5.

ZATERDAGVOETBAL
VORDEN 1-DZSV 5 7-0
Direkt na de aftrap nam Vorden het initiatief, hetgeen
na een kwartier resulteerde in een doelpunt van A. Bos.
Tien minuten later miste Berkelder een strafschop.
Vlak voor rust kwam Vorden op 3-0 door doelpunten
van Jansen en Sloetjes.

In de 2e helft werd bij Vorden Plomp vervangen door
Kamperman. De tweede helft werd in het schemer-
donker gespeeld. (Door het niet opkomen van de arbiter
begon de wedstrijd een hatf uur te laat). N u floot
Schuurman, die het goedWped.
Uit een voorzet van Bos bracht Sloetjes de stand op
4-0 en Wentink maakte er even later 5-0 van. Jansen
braht cdaarna de stand op 6-0 en 7-0.

Het 2e van de zaterdag sj
tegen AZSV 6 en verloor

een redelijke wedstrijd
'7-3 na een 4-2 ruststand.

Voor de dames

pantalons enz.
Ruim gesorteerd en .. .

voordelig in prijs
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VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

MEC l (Miste)—Vorden 1; Vorden 2—Markelo 3; Sp.
Lochem 4—Vorden 3; Hercules 3—Vorden 5.
Vorden l afdeling zaterdag speelt zaterdag thuis tegen
SSSE 4 uit Eibergen.

RATTI 1-GWVV l 1-2
Ratti heeft op eigen terrein voor het eerst in de kom-
petitie verloren en wel van het bezoekende GWVV.
Al in de eerse minuten scoorde Huitink voor Ratti door
een goede pass keihard af te ronden 1-0.
Ratti bleef komen doch kon niet beletten dat ook de
gasten steeds beter in hun spel kwamen.
Via de vleugels probeerden de Rattianen doorbraken te
forceren en bijna had Bijen sukses, doch een back redde
fraai.

Na de thee bleek al gauw dat GWVV zich niet bij de
nederlaag wenste neer te leggen. Bij Ratti zakte het
tempo en ook het plaatsen werd zeer slordig.
De Ratti doelman moest steeds vaker in aktie komen
en de gelijkmaker kon dan ook niet uitblijven.
Een misverstand in de achterhoede van Ratti stelde
van der Heijden in staat te scoren 1-1. Schoenaker werd
bij Ratti vervangen door Koers en ook GWW wissel-
de enkele spelers uit.

GWVV bleef gevaarlijk en ten Cate zorgde met een
prachtig schot voor 1-2. Het spel werd harder en Boer-
boom van GWVV moest naar de kleedkamer wegens
een grove charge tegen Huitink.
Ondanks verwoede pogingen van de groenwitten bleef

het echter 1-2, zodat Ratti z'n eerste nederlaa;
pakken had!

Afdeling zaterdag
RATTI 1-SSS E 4 4-2
Het duel tussen de beide nog ongeslagen koplopers is
beslist in het voordeel van Ratti dat met 4-2 won.
Na 20 minuten wist Reindsen Ra t t i de U'iding te geven,
Hiddink die de bal naar voren bracht, gaf een fraaie
voorzet naar Reindsen die met een lage schuiver in de
hoek sukses had 1-0.

Na rust vergrootte Ratti de voorsprong tot 2-0, weder-
om door een doelpunt van Reindsen.
Een misverstand in de Ratti adhterhoed (van Bom n u-1
trapte mis) leidde tot 2-1, waarna Dijkman er 3-1 van
maakte.
Toch kwam Eibergen weer l e. r UK toen de midvoor
scoorde 3-2. Reindsen maakte 10 minuten voor tijd aan
alle onzekerheid een einde door 4-2 te laten noteren.

RATTI VETERANEN WONNEN VAN PAX
De Ratti oudjes speelden op eigen te r re in een v r i end-
schappelijke wedstrijd tegen Pax uit Hengelo.
Het werd een pittige wedstrijd met een r u s t s t a n d van
2-1 voor Ratti. Na de thee bleek Ratti do langsto adem
te hebben en werd de stand naar 3-1 getild.

VOETBALPROGRAMMA
Van Ratti: Zaterdag 16 oktober
AZSV 5-Ratti l, Ratti 2-DZSV 4.
Junioren: Zelos 1-Ratti l, Ratti 1-SneH l
Zondag 17 oktober: Gaand. Boys 1-Ratti l

Nieuws van
de kerken

GESPREKSGROEP RAAD VAN KEUKEN
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg is \
week donderdag gestart met een gespreksgroep. De
deelname was redelijk goed te noemen. Er zijn twee
volgende data afgesproken met de aanwezigen en wel
donderdag 4 en donderdag 25 november.
Aanvang 20 uur, plaats catechisatielokaal van de herv.
kerk, achter de kosterswoning, Kerkstraat 15, Vorden.
Meer deelnemers-sters zijn er nog echt welkom!
De volgende keer komt ter sprake het bijbelse begrip
'sjaloom' dat tegenwoordig ook door de jeugd zoveel
gebruikt wordt.

Bouwen wij mensen een wereld van sjaloom ? Hoort
kerk en revolutie bij elkaar? (Om zo sjaloom te ver-
wezenlijken). Hoe geven wij gestalte aan de 1<
kwenties van het evangelie.
De deelnemers ontvangen vooraf een stencil waarin hot.
genoemde bijbelse begrip wat uit de verf komt. De aan-
wezigen kunnen ook zelf onderwerpen voor vol
keren ter sprake brengen.

GEMEENTEDACi HERV. KERK
Zaterdag 16 oktober wordt in het nieuwe l rum
aan de Insulindelaan een zgn. Kerke-dag gehouden
organiseerd (op verzoek van de Herv. kerkeraad) door
een kerkedagkommissie.
Het onderwerp luidt: 'Bouwt u mee aan de Kerk'?
Inleider is dr van Andel uit Zoetermeer. De dag d u u r t .
van 10-4 uur. Opgave voor deze dag is dringend ge-
wenst in verband met de broodmaaltijd.
Als u nu vlug bent kan het nog net! Voor de kinderen
is er een neven-programma in het jeugdcentrum. Op-
gave kan geschieden bij de leden van de kommissie
en ook wel bij één van de herv. predikanten.
U moet zich nu wel haasten met de opgave. Maar
doet u mee! Praat mee, denk mee, zing m >
Zie advertentie in dit blad.

BIJZONDERE KERKDIENST
Aansluitend aan de kerke-dag wordt a.s. /ondag 17 okt.
en bijzondere kerkdienst gehouden in de dorpskerk.
Beide hervormde predikanten hopen deze dienst te le i -
den. Het jêugdraadkoor uit Warnsveld verleent mede-
werking aan deze dienst. Aanvang om 10 uur.
Zie advertentie in dit blad.

DE INTERKERKELIJKE /ANGDIKNST
GAAT TOCH DOOR
In verband met het feit dat de inder t i jd -evraa^:.
niet kon leiden, leek het er op dat deze gezamenlijke
reformeerde pred. de zangdienst zondagavond 17 okt.
zangdienst niet zou kunnen doorgaan.
Het is de ger. kerkeraad gelukkig toch nog geluld «>p
zo'n korte termijn een predikant te vinden die genoemde
dienst kan en wil leiden en wel ds Bouwhuis, g
pred. te Rijssen. De dienst wordt gehouden in de herv.
kerk en begint zondagavond om 7 uur. (zie adv.).

NOVIB KOLLEKTE 'WERK \AN DE WKRKLD
In de week van 18-24 oktober wordt in ons land en ook
in ons dorp gehouden de Novib-kollekte 'Werk aan de
Wereld'.
Vanuit de Ver. Naties wordt in verschillende projek-
ten gewerkt aan de int. samenwerking en de int. hulp-
verlening. Er is nog heel wat 'Werk aan de Wereld'.
Dringend vragen wij u: werkt mee! Maak dit werk
mogelijk mede door uw gave.
U kunt ook gireren gironr 100200, NOVIB, 'Wer!
de Wereld', Den Haag.
Kontaktpersoon voor Vorden: ds J. C. K r a j e n b r i n k ,
Ruurloseweg 19, Vorden. (zie adv.).

CASSETTES:WFff
Koersolman

Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364
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Een donkere kamer,
wensdroom van menig huisvader
en vlak de vrouwen ook niet uit l

Chr. Huishoudschool Vordert
Het Hoge 41 Telefoon 05752-1512

AANGIFTE

AVONDKURSUSSEN

Bij voldoende deelname zullen de navolgende
AVONDKUKSrsSKN worden georganiseerd op de
maandagavonden.

a. Naaldvakken - beginkursus

b. Naaldvakken - vervolgkursus
Beide kursussen volgens een vast programma met een kursusduur
van 21 weken. Kursusgeld plm. ƒ 60,—.

c. Fijne keuken
Kursusduur 6 weken; kursusgeld plm. ƒ 30,—.

Bovenstaande bedragen zijn slechts voorlopig en kunnen nog gewijzigd
worden door het Ministerie van Onderwijs. Aangifte, bij voorkeur schrif-
telijk, z.s.m. aan de school.

Het kursusgeld moet bij de aanvang van de kursus worden betaald.

De direkteur: H. J. Schut

EEN NIEUWE VORM VAN TRIMMEN?
De spanningen die ons moderne leven oproept, worden
helaas niet voldoende afgevoerd door het zitten bij een
TV. Vaak roept het nieuws nieuwe spanningen op, die
dan nog eens door een gangsterserie worden aangedikt.
In de Verenigde Staten adviseren veel artsen hun klan-
ten een kleine donkere kamer in te richten, zelf te gaan
fotograferen en zelf ook de negatieven af te werken.
In de praktijk is gebleken dat dit een uitstekende vorm
van trimmen is. Men dribbelt heen en weer en vergeet
alle agressie, alle spanning. Misschien is de fotohande-
laar toch goedkoper dan de psychiater?

EEN DONKERE KAMER INRICHTEN
Wie zelf zijn zwart-wit) films wil gaan afwerken kan
dat met simpele middelen doen. Een donkere kamer
immers vergt relatief weinig ruimte en ... peld. Een
badkamer bv is zonder meer geschikt. Door bij avond
te gaan werken vermijdt men het extra werk van ra-
men afplakken en verduisteren.
Een simpel blad van bv. meubelplaat, afgedekt met re-
sopal, formika of gelakt met enkele lagen zuur en soda-
vaste lak, met een oppervlakte van 120 bij 70 cm is als
werktafel ruim voldoende. Dit blad kan door middel van
haken tijdelijk in de badkamer worden aangebracht bv.
over de, in veel huizen voorkomende, lavetbak. Wie geen
badkamer heeft, kan volstaan met de keuken . . . mits
het stenen aanrecht met plastic wordt afgedekt, ont-
wikkelaar vlekt!

VERLICHTING
Als verlichting kan bv. dienen een Rowi wand- of tafel-
lampset met speciale (geelgroen) filters. In de set kan
een normale gloeilamp worden geschroefd, terwijl het
Rowi filter steeds voor de beste lichtkleur zorgt.

ON T WIKKELSCH A LEN
De ontwikkelbakken bv speciale pallas plasticschalen,

moeten een afmeting van tenminste 18 x 24 cm hebben
en als u vergrotingen op dat formaat wil maken, bij
voorkeur nog groter!

ONTWIKKELTANKJES
We hebben ontwikkeltankjes in vele soorten en maten
gezien, de prijs schommelt rond de ƒ 25,—.

GLANZEN
Wie zijn vergrotingen een echt hoogglans wil geven
doet er verstandig aan, een zgn. glanspersje te kopen,
een voordelig persje is bv. de amateurpers, model Al
ca ƒ 39,50.

VERGROTINGSAPPARAAT
Vergrotingsapparaten zijn er in prijzen en maten te
kust en te keur, we doen even een greep: Pallas Junior
35, met dubbele kondensor, mikrotandbaan, glasloze
negatiefhouder, filmgeleiders en roodfilter, ca ƒ 130, .
De Krokus 44-35L met lens Mikar 4.5-55 Kd M42, heeft
een schuifzuilverstelling doorsnee 30 mm balginstelling
met mikrotandbaan, negad^ttiouder met glasplaat bo-
venzijde, onderzijde glas^ff, enkele kondensor, film-
geleiders en roodfilter, prijs ca ƒ 178,—.
Wie er meer geld voor over heeft, kan apparaten ko-
pen als bv. de Krokus 66 SI Color, waarmee men zelf
kleurenfoto's kan vergroten, voor ca ƒ 280,—. Vergro-
tingsramen hebt u al vo(^^^ijzen rond de ƒ 25,—.

KLEINE ZAKEN
Een thermometertje, een pakje lakmoespapier, filtreer-
papier en dat soort grut vergt prijzen van enkele dub-
beltjes tot enkele guldens.

IN EEN KIST OF KAST
Timmer een kast of kist, waarin al uw zaken passen als
u de donkere kamer steeds „tijdelijk" gebruikt, bv. in

de keuken of de badkamer. Een slot op uw kist voor-
komt dat gretige kinderhanden aan uw chemikaliën zit-
ten.
Kunt u in de schuur of op zolder een permanente DOKA
inrichten, ook dan is een kast met slot het middel om
onbevoegden de toegang tot fixeer en ontwikkelaar te
ontzeggen.

HET ONTWIKKELEN VAN ZWART-WIT FILMS

Wie voor het eerst een film gaat ontwikkelen, heeft
wellicht een bepaalde vrees. Niet nodig, het is een sim-
pel karweitje.
Uw film moet echter wel in volledige duisternis in de
tank gestopt worden. Oefen dat eerst met een oude
film, die uw handelaar vast wel voor u heeft.
Hebt u geen echt donkere ruimte, doe het 's avonds in
een kast! Sluit u zelf daarin op en wacht vijf minuten,
tot uw ogen aan het donker gewend zijn. Kontroleer of
er geen licht binnendringt, licht dat uw film zou kun-
nen bederven. Stop die kieren eventueel met oude lap-
pen dicht, of neem een stuk zelfklevend krepe-band.

ONTWIKKELEN E

Als de film eenmaal in de tank is en u hebt die dicht-
geschroefd, moet de ontwikkelaar er in. U kunt nu in
het licht gaan!
Ontwikkelaar kunt u^^i verschillende soorten kopen.
Persoonlijk geven wij^P voorkeur aan de Leicanol, een
ietwat zachtwerkende, universele fijnkorrelontwikkelaar.
Soms moet men wat ruim belichten, maar het werkt
voor negen van de tien films heel plezierig.
Wie liever wat kort wil belichten en in feite de film
„gevoeliger maken" dan hij is, kiest liever Neofin, een
buisje met eenmalige ontwikkelaar. De korrel wordt
ragfijn!
Voor films van 14-21 DIN gebruikt u Neofin Blauw,
voor films hoger dan 21 DIN Neofin Rood.

Verdun de ontwikkelaar volgens voorschrift met water
en breng dat voorzichtig op 20 graden Celsius. Giet het
er met een trechtertje in en zet de tank met een tik op
het keukenaanrecht, zodat aan de film klevende lucht-
bellen loslaten en opstijgen. Die zouden nl. witte punt-
jes op de film maken.

Draai nu eens per minuut de knop rond, zodat de film
overal met de ontwikkelaar in aanraking komt. De ont-
wikkeltijd, variërend van 10-15 minuten, staat overi-
gens op de verpakking van de ontwikkelaar, kontroleert
u met een wekker.
Na die tijd, ontwikkelaar er uit en schoon water met
een scheutje azijn er in om te spoelen. Daarna de fixeer.

FIXEREN

Gebruik verse fixeer. Als u fixeer maakt, schrijf de da-
tum op het etiket van de fles. Als u haast hebt kunt u
gebruil: maken van bv. tetenal expresfixeer, maar ge-
woonlijk nemen we gewone zuurfixeer, opgelost in wa-
ter. Gebruik een fles van donker glas!
Giet de fixeer in de tank en draai eens per drie minuten
de knop rond, na tien minuten kunt u de tank openen.
Uw film is klaar.
Laat de film op de spoel. Sluit een slang aan op de
kraan en de tank en spoel, kraan langzaam laten lopen,
gedurende 45 minuten.
Afstrijken met een rubberfilmafstrijker en de film dan
op een stofvrije plaats laten drogen. U kunt gaan ver-
groten.

TIP
Filmklemmetjes, filmafstrijkers, thermometers en an-
dere handige spulletjes vindt u bij de fotohandel meest-
al op een verkoopstandaard met allerlei andere toebe-
horen.

JAKpress Zaandam

Touwtrekkers uit Achterhoek
bezoeken Olma St. Gallen (Zwits.)

Demonstratie tournooi wordt
internationale aangelegenheid

In het komende weekend, zaterdag 16 en zondag 17 ok-
tober a.s. zullen twee Nederlandse touwtrekploegen,
t.w. Heure uit Borculo en EHTC uit Hall-Eerbeek, deel-
nemen aan een internationaal demonstratietoernooi in
het Zwitserse St. Gallen.

Deze bekende achtmansformaties uit de Nederlandse
touwtrekkompetitie zullen hier hun krachten gaan me-
ten met prominente teams uit Engeland, Zweden en
Zwitserland. Het bestuur van de Nederlandse Touwtrek-
kers Bond heeft via de Zwitserse president van de TWIF
de Internationale Touwtrek Federatie, de heer Fuga
A. Fuchs uit Luzern deze vererende uitnodiging ont-
vangen.

De NTB heeft besloten om ditmaal juist de teams af
te vaardigen, die niet hebben deelgenomen aan de Eu-
ropese kampioenschappen in Zweden welke onlangs zijn
gehouden. Naar aanleiding van een reeds in het voor-
jaar genomen bestuursbesluit kwamen daartoe de kam-
pioen in de catchklasse (800 kg en meer) en de tweede
geplaatste in de 720 kg A-klasse voor deze Zwitserse
reis in aanmerking. EHTC en Heure waren zodoende
de gelukkigen.

Behalve het Borculose Heure, dat zaterdag deelneemt
aan de 720 kg wedstrijden, zal EHTC uit Hall-Eerbeek
haar beste beentje voorzetten in de catchklasse (800 kg
en meer). Zij vinden hier tegenover zich twee Engelse
topteams, l Zweeds achttal en 2 Zwitserse ploegen.

Behalve een afvaardiging van 25 man, waarbij een aan-
tal bondsbestuursleden, maken verschillende supporters
de reis mee. Men vertrekt vrijdagavond met de Bazel-
express vanuit Arnhem. De Nederlandse jongens wor-
den ondergebracht in een modern gebouw van de Zwit-
serse „bescherming bevolking".
Dank zij de goede internationale kontakten die de NTB
onderhoudt met de TWIF de Tug of War Internationale

Federation, komen de Nederlandse touwtrekkers steeds
meer in kontakt met hun buitenlandse sportvrienden.

Voor de beoefening van de touwtreksport in zijn totali-
teit is dit, dunkt ons, een grote vooruitgang.

Weekendaanbieding:

Plastik
tafelkleden
met wollen rug, 110 x 135 cm
Oersterk en voordelig

Alleen dit weekend

f6,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GOMA
stalen gruproosters

een klasse apart!
Onze stalen gruproosters zijn voorzien van spijlen van hoog-
waardig staal QR 40 en aan ALLE ZIJDEN gelast op uitzonderlijk
stabiele dwarsliggers.
Het lassen geschiedt d.m.v. CO2 lasapparatuur, waardoor slak-
insluitingen tot de onmogelijkheden behoren, en een zeer homo-
gene las verkregen wordt.
Dit laatste is van bijzonder belang bij de behandeling in de ver-
schillende zuurbaden, welke voorafgaan aan het THERMISCH
verzinken.

Er kunnen dan geen zuurresten in de las achterblijven, welke van
binnenuit de las zouden aantasten, hetgeen uiteindelijk loslaten
der spijlen tot gevolg kan hebben.

Kortom een rooster, waarop wij

VOLLEDIG
garantie kunnen geven

NIET DE GOEDKOOPSTE, WEL DE BESTE

Tevens het adres voor

INDIANA STALMATTEN

GOMA METAALWARENFABRIEK
Ruurloseweg B 103 - HENGELO G - Telefoon 05753-1660
Ook 's avonds na 6 uur telefonisch te bereiken



Aktiekomité wil toneel-
akkomodatie behouden
Jeugdcentrum is prachtig gebouw

maar.... geen toneel l
Onlangs is bekend gemaakt dat het Nutsbestuur met
ingang van l oktober de exploitatie van het Nutsgebouw
heeft stopgezet. Er waren de laatste jaren onontkoom-
bare tekorten. De gemeenteraad van Vorden besliste
eind vorig jaar: ,,geen subsidie meer beschikbaar stel-
len onder de huidige omstandigheden".

Hiermede werd bedoeld dat de besturen van het Nut
en het Jeugdcentrum eerst maar eens moesten trachten
nader tot elkaar te komen. Deze besprekingen zijn op
niets uitgelopen zodat het Nutsbestuur heeft moeten
besluiten de exploitatie van het gebouw stop te zetten.
Inmiddels is het Jeugdcentrum geopend. Een prachtig
gebouw, maar geen toneel!

NIJPEND PROBLEEM

Dit betekent dat er in het dorp geen uitvoeringen meer
gegeven kunnen worden. Plaatselijke toneelverenigin-
gen, de gymnastiekvereniging, scholen etc. zijn hier-
door vanzelfsprekend ernstig gedupeerd.

Dit alles heeft er toe geleid dat besturen van diverse
verenigingen rond de tafel zijn gaan zitten, teneinde
te proberen een oplossing te vinden voor hun nijpend
probleem. Uiteindelijk werd er een aktie-komité opge-
richt bestaande uit de heren W. Polman (Winkeliers-
vereniging); A. J. Zeevalkink (scholen); J. Hilferink
(toneelvereniging) en H. Westerveld namens de zaal-
sportverenigingen in Vorden.

VOORSTELLEN AAN GEMEENTEBESTUUR

Dit aktie-komité voor „behoud toneelakkomodatie Vor-
den" doet al het mogelijke om de gedupeerde vereni-
gingen te helpen. Het komité heeft inmiddels een open
brief gezonden aan de leden van de gemeenteraad te
Vorden, de betrokken verenigingen en de Vereniging
voor Nederlandse Gemeenten. Deze laatste instantie
i.v.m. een op handen zijnd onderzoek door deze vereni-
ging naar de behoeften in Vorden (zowel op sportgebied

Jeugdsoos open iedere vrijdag, zaterdag en zon-
dagavond vanaf 19.30 uur

Iedere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

13 okt. Bejaardenkring 14.15 uur Jeugdcentrum
14 okt. KPO-demonstratie-avond
14 okt. Ringverg. Herv. vrouwengroep Lochem
16 okt. Drive-in show m.m.v. de Easy-Riders

in het jeugdgebouw
16 okt. Oriënteringsrit buurtvereniging Delden
19 okt. Nutsavond in het Jeugdcentrum
19 okt. NCVB
20 okt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 okt. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
22 okt. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
22 okt. Bazar 't Enzerinck
23 okt. Bazar 't Enzerinck

23 okt. Uitvoer, toneelver. Krato in Wichmond
25-29 Verlichtingskontrole
oktober Vordense garages
26 okt. Ledenvergadering EHBO
28 okt. Bejaardenavond van de KPO
28 okt. Ledenverg. vogelver. Ons Genoegen
28 okt. Bejaardenkring 14.15 uur Jeugdcentrum
I nov. Oefenavond EHBO
4 nov. Ouderavond Openb. Dorpsschool
6 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vogel-

vriend
7 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vogel-

vriend
10 nov. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
10 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
13 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging De Deur-

dreajers in zaal Schoenaker

17 nov. Verg. Herv. vrouwengroep
20-21 Tentoonstelling vogelver. Ons
nov. Genoegen in het jeugdgebouw
23 nov. NCVB
24 nov. KPO demonstratieavond
29 nov. NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeler
20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
21 dec. NCVB Kerstfeest
8 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-

jers in zaal Schoenaker
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
II febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

als kultureel gebied). Voor het laten uitbrengen van dit
rapport (volgens B & W voor l januari a.s.) heeft de
raad van Vorden onlangs ƒ 5.000,— uitgetrokken.

Het komité schrijft als volgt:

,,Nu de ledenvergadering van het Nutsdepartement
op 28 september jl. heeft besloten om de exploitatie
van het Nutsgebouw definitief te staken, is de mo-
gelijkheid vervallen om in Vorden een uitvoering te
geven, waarbij het gebruik van toneel met de akko-
modatie als kleed- en wasgelegenheid en kapkamer
'benodigd is.

Op bovengenoemde vergadering meende de voorzit-
ter van het Nutsdepartement Vorden bij het agen-
dapunt betreffende verkoop Nutsgebouw te mogen
konkluderen, dat het gemeentebestuur serieuze in-
teresse heeft om het gebouw aan te kopen en dit
te verbouwen tot openbare leeszaal annex diskotheek.

Met de realisering van dit plan, in de engste bete-
kenis, zien tal van verenigingen dit als de doodsteek
van hun voortbestaan resp. openbare uitvoeringen.
De toneelvereniging, de scholen, gymnastiekvereni-
ging Sparta, Jong Gelre, Winkeliersvereniging en
vele anderen kunnen hun aktiviteiten niet ontplooien
zonder een goede toneelakkomodatie. En deze is
buiten het voormalige Nutsgebouw om, nergens aan-
wezig.

Dit is een verarming op kultureel gebied van het
ergste soort, welke ongehoord is voor een gemeente
van 7000 inwoners en mag toch in deze tijd niet
voorkomen. Dit zal stellig ook de konklusie zijn in
het komende rapport dat de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten na uitgebreid onderzoek bij alle
plaatselijke verenigingen, zoals is aangekondigd, zal
uitbrengen.

Het aktiekomité meent, hangende het onderzoek te
mogen en te moeten verzoeken inzake de bestemming
van het gewezen Nutsgebouw geen overijlde beslui-
ten te willen nemen en vraagt dringend:

Ie De exploitatie van het viewer e Nutsgebouw van
gemeentewege voort te zetten resp. van het Nut
te willen overnemen, waardoor gebruik van het
toneel met de grote zaal doorgang kan vinden,
daar het Jeugdcentrum thans niet voor een zelfs
normale en eenvoudige iMKvanging kan zorgen.

2e De deskundigen van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten te willen verzoeken na te
gaan, indien de plannen voor een openbare lees-
zaal in dit gebouw vaste vormen zullen aanne-
men of er geen mogelijkheid bestaat te komen
tot een kombinatie van openbare leeszaal met
toneelakkomodatie, welke ook voor tentoonstel-
lingen kan worden gebruikt.

3e Daar in de naaste toekomst stellig voorzien zal
moeten worden in een zaal met een goed uit-
gerust toneel, zal gezien de betrekkelijk lage
kosten, welke gemaakt dienen te worden om de
thans bestaande toneelruimte in het Nutsge-
bouw te moderniseren, dit in geen verhouding
staan tot de kosten, welke gemaakt zullen wor-
den om tot een nieuw geheel te komen. Wij twij-
felen er niet aan of u zult ook tot deze konklu-
sie komen.

Het komité verzoekt u daarom onze suggesties uit-
voerig te willen behandelen en het oordeel van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten af te willen
wachten, alvorens tot een definitieve bestemming
van het Nutsgebouw te komen, zo dit door de ge-
meente wordt aangekocht. Dat punt l daarbij op het
ogenblik en onder de huidige omstandigheden sterk
prevaleert in verband met het doorgaan van vele
aktiviteiten, zult u met ons eens zijn. Wij verzoeken
u dan ook hierover zo spoedig mogelijk en hopenlijk
een gunstige beslissing te willen nemen.

Indachtig het spreekwoord: ,,Gooi geen oude schoe-
nen weg voordat je nieuwe hebt", zult ook u tot de
overtuiging komen, dat onze suggesties een reeële
mogelijkheid bieden tot het behoud toneelakkomoda-
tie Vorden".

Tot zover het schrijven van het aktie-komité.

Toon kunstkoor
Het Toonkunstkoor is onder leiding van haar dirigent
Andries Clement ijverig aan het studeren. Dat moet ook
wel, want binnenkort, en wel op donderdag 25 novem-
ber a.s., zal het koor een concert geven in de Emma-
nuelkerk te Zutphen.

Die datum is welbewust vastgesteld door het bestuur,
want we leven in Nederland dan al in de St. Nicolaas-
sfeer. Aangezien één van de werken die op het program-
ma staan de St. Nicolas Cantata van Benjamin Britten
is, begrijpt u waarom de 25e november werd gekozen.

Het koor zingt behalve de St. Nicolas Cantata ook nog
van H. Purcell ,,Oh, sing unto the Lord" en van Joh.
Seb. Bach de Cantate nr. 56 „Ich will den Kreuzstab
gerne tragen".

Een programma dat het aanhoren waard is, en daarom:
houdt u die datum in gedachten!

Zowel voor ons hypermodern IJZERMAGAZIJN als een der andere magazijnen
zoeken wij enkele

M AGAZIJ NBEDIENDEN
Leeft i jd: tot ca 50 jaar. Ook voor jongens is er ^escli ikt werk.

U vindt bij ons:

0 een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal daarvoor ontworpen
beloningssysteem waarbij men zelf dey,e toeslag kan beïnvloeden;

% afwisselend werk;

% jjeen sjouwwerk, door de \e |<> moderne hulpmiddelen als kranen, takels,
transportbanen e.d.

• werktijden van 's morgens 7.45 uur tot 's middags 4.45 uur.

Iemand die een rijbewijs voor een vrachtauto heeft, kan desgewenst als
RESERVE-CHAUFFEUR worden ingezet voor het interne transport.

Desgewenst kan men ook in een 2-ploegendienst tewerk gesteld worden.

Dagelijks tijdens de werktijden, alsmede op MAANDAGAVOND van 7.00 - 8.00
uur, stellen wij u in de gelegenheid te informeren naar de arbeidsvoorwaarden
enz.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen, telefoon
(05750) 5551, vragen naar toestel 353 de heer De Maag.-

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poeliersbedrljf

Rossel
Hengeloseweg 69

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204
PETROLEM BESTE1

1736 belll
KEUNE - Vorden

altijd goedkoper
Tel. 05752-1736 - Vorden

Nee niet direct
zevenmijlslaarzen

maar wel zult u op uw (klein of
groot) duimpje voelen dat laar-
zen er i.v.m. de komende winter
weer bij horen.

Weet dan dat er REUSachtig
veel in laarzen te zien is bij

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Grotenhuys
WARMTETECHNIEK

centrale verwarming
gas- en oliestook-
installatie
warmwatervoorzienïng
en sanitair

Landelijk erkend gas- en waterfitter
Wichmondseweg D 126a - Telefoon 05753-1885 - Hengelo Gld.

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Te koop voeraardappelen
H. W. Huurnink,
Covikseweg 3, Steenderen

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Gemeente nieuws
TAAKVERDELING VAN HET KOLLEGE VAN
BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN VORDUN
Het kollege van burgemeester en wethouders van Vor-
den heeft besloten, dat met inachtneming overigens van
de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van het kollege
als geheel, de afzonderlijke leden zich in het bijzonder
met de hieronder achter hun namen vermelde zaken
zullen bezighouden.

De burgemeester:
onderwijsvraagstukken, ekonomische aangelegenheden,
waaronder middenstandszaken, rekreatie, toerisme, in-
dustrie-aangelegenheden etc. en verder de algemeen ju-
ridische zaken. Daarnaast uiteraard de volgens de wet
eigen bevoegdheden van de burgemeester zoals politie,
brandweer, bescherming bevolking enz.

Wethouder Bannink:
openbare werken en ruimtelijke ordening, waaronder
grond aan- en verkopen, partikuliere bouwplannen, wo-
ningwetbouw, bestemmingsplannen etc.

Wethouder Gerritsen:
financieel beheer der gemeente, alsmede gemeentelijke
personeelsaangelegenheden, sport, kuituur en jeugdza-
ken, sociale zaken en maatschappelijk werk, waaronder
verdeling van woonruimte.

Als loco-burgemeester treedt op wethouder Bannink.
Ingaande 19 oktober 1971 zullen de beide wethouders
elke dinsdagmiddag ten gemeentehuize voor het publiek
te spreken zijn en wel op de volgende uren:
wethouder Gerritsen van 14.00 tot 16.00 uur;
wethouder Bannink van 16.00 tot 17.00 uur.
Woonruimte-aangelegenheden uitsluitend op de tweede
dinsdagavond van elke maand, van half acht tot half
negen ten gemeentehuize.

Vorden, 13 oktober 1971.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester, Van Arkel
de sekretaris, Drijfhout

Nagekomen familiebericht:

Inplaats van kaarten

J A N A R K M A N
en
JAN NIK VAN BKKK

l ie t )hen de eer, mede namens wcder/ijdse
ouders, kennis te <;vven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatsvinden op donderdag 21 ok-
tobor 1971, om 11.00 uur in het gemeente-
huis te Lochem.

De huwelijksinzegening vindt plaats om
14.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Laren G, door de weieerwaarde h.
ds. B. W. Okma.

Vorden, Wildenborchseweg 21
Verwolde, D 134
oktober 1971
Toekomstig adrus: Holterweg 26, Laren G

Receptie in hotel Witkamp van 15.30 tot
17.30 uur.

ZOJUIST ONTVANGEN:

badstof
kinderslipjes

DIVERSE DESSINS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



DEEL 5 — 14 okt. 1971
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
HEToenuiFKPK ffiel.ne/ge/uk, BilUVenk-\kn slechtere wagen hddj'e YlkhebmMtetndehttftuit-
wappij. \erddn wn hebben om w- ï^met kunnen iïnden ?^( \pesnddrdvandeuddW '

trouw in Jou grteU! '

miaal Shtridan
ontmoette d& hijdrëd^ nw&t rijden

tiCHmtlH MWfFDDOORDf OHVPflN
om vmtmoe KPR •fwsCiw.

WlL COOy fff dVRKtlïETlHDe
yWRBMNYONKKw
flCHTPR ftCH W Hff &N

De fjdarden kunnen
nfetmoer. 8f i''

Hen ginds fait houden

*e bevinden oftïnhet gebied van de (emki
He zouden morgen zonder hddrdos kunnen overnachten omddtlkde

weinig &jverliezen

ZONDAG 17 OKTOBER

orkest

THE
FLAMINGO'S

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GE IELLIGHEID

U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen l

BOSCH
laat f 100.- vallen!
Unieke najaarsaanbieding BOSCH COMBI boormachine, boorstandaard,
schuurvoet en sleutelset. Tesamen voor een echte najaars aanpakprijs

Nu BIJ ONS f 198.
.OFFICIËLE VERKOOPPRIJS F 299.05

BOSCH
POTIG HANDGEREEDSCHAP

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN Schoolstraat 6 t.m. 10 - VORDEN

Telefoon 05752-1486

VOOR DE WINTERVERZORGING VAN DE
VASTE PLANTEN, STRUIKEN EN HEES-
TERS, DEK ZE AF MET:

Trio turfstrooisel
in plastic zakken van 80 liter, of

Favorita tui n turf
DE BESTE IN HAAR SOORT
in zakken van 80 liter

V.A.M, siertuincompost
helpt uw tuin
de winter door !

VOLLEDIGE BEMESTING

BESCHERMING TEGEN VORST

Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden

Afd. landbouwwinkel

3 BARS — S BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3 BARS

Zaterdag 16 oktober

DANSEN
Orkest THE WOODPECKERS

ca
*|J Zaterdag 23 oktxxber

« Orkest THE FLAMINGO'S

EB
K

5
Aanvang 19.00 uur

Toegang onder voorbehound

DB
H

HOTEL DE EIKEBOOM
KEYENBURG

BARS — S BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3
w

BARS

Een
woning (op papier)
in Uw bus.

Gefeliciteerd met Uw woning-
toewijzing ! Nu bent U bijna uit
de woonzorgen...
Nog even zorgen voor een goede
interieurverzorger.Wij zijn vloten
betaalbaar.Kom maar overleggen,
't Komt naar Uw zin allemaal in
de bus!

Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per stuk;
enige klokken 1000 tot plni.
1750 gulden per stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.
Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.
Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPEN EN
SLACHTKONIJNEN
door

J. Bruggeman, pluimvee-
slachterij Lochem
H. Postelweg 12, telefoon
05730-1560

WinterHtalling caravans
Wichmondseweg E 4
Hengelo G., tel. 05753-1934


