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Fotoboek

'Langs Achterhoekse Molens'
eenheid van vorm en inhoud
(door J. W. Stegeman)

SUKSESRIJKE UITGAVE
Bij Van Someren-H, ten Bosch te Zutphen is onlangs een
lezenswaardig en keurig verzorgd boek over De Achterhoek
verschenen, dat met ca 90 uitstekende foto's en dito tekst
letterlijk en f iguurl i jk 'een beeldend geschrift' mag worden
genoemd. Tevens een suksesvolle affaire. Een schot in de
roos? Het is nog te vroeg om dit te konstateren, maar een
feit is dat de uitgever al meer dan eenvierde van de oplage
(ca 3700 stuks) in ruim één maand tijds heeft verkocht. Twee
dingen zijn aan dit sukses zeker niet vreemd. In de eerste
plaats heeft het boek een goede pers gekregen. Terecht onzes
inziens. 'Langs Achterhoekse Molens' boeit van het begin
tot het eind. Zowel door de vaak artistieke foto's als ook
door de verzorgde stijl die soms de smalle 'Rubicon' tussen
journalistiek en letterkunde overschrijdt, als de schrijver bij
zijn mooie natuur- en landschapsbcschrijvingen lyrische re-
gisters opent. Ook het tijdstip van de uitgave bleek achteraf
gelukkig te zijn gevallen. Tegelijk met de onder auspiciën
van de 'Vereniging De Hollandsche Molen' georganiseerde
molenexkursies, die dit jaar plaats vonden: langs Achter-
hoekse molens! Twee keer vijf tot zes volle autobussen met
molenvrienden in de Achterhoek. Terwijl de uitgever ervoor
gezorgd had dat zijn uitgave tijdens de koffiemaaltijd in
Doetinchem middels een boekenuitstalling optimale aan-
dacht verkreeg. 'Heel goed opgezet!' merkte een der deelne-
mers op, die toevallig een grote Nederlandse uitgeef ster ver-
tegenwoordigde. Van tevoren was één en ander in 'Molen-
nieuws' aangekondigd, terwijl ook tijdens de exkursie ver-
scheidene keren de aandacht op de uitgave werd gevestigd.
Maar niet alleen voor molenaars en molenvrienden is het
boek belangwekkend. Tijdens een zevental molentochten (tot
in de Twentse Achterhoek toe), besteed de auteur aandacht
aan veel meer belangrijke zaken. Het zal niemand verwon-
deren, - óók aan bomen! Van Dorsten boomde heel aardig
over bomen in een reeks van artikelen in De Graafschap-
bode. Artikelen, die trouwens van tijd tot tijd ook in CON-
TACT worden afgedrukt. Ook over de historie en de folk-
lore van onze streek weet hij aardige dingen te vertellen. We-
tenswaardige zaken, soms omlijst met leuke anekdotes of
legenden. Er zijn aardige verhalen bij. Bijvoorbeeld over het
molenaarsgeslacht Gunnewick in Vragender. Ook over ver-

dwenen molens. Van de Hengelose paardenmarkt tot aan de
fossielen van de in ons werelddeel zeldzame Sassafrass, een
laurierboom, die eenzaam aan het Twentekanaal staat. Ter-
wijl de fossielen ervan in alle wereldstreken zouden zijn ge-
vonden. Eén en ander mag blijken uit een paar aanhalingen
uit het boek. Onder andere over de eerste route. Over Vor-
den: 'Ook hier kunt u zien hoe de populieren zich aanpassen
aan de wisselende stemmingen van een dag in het Neder-
landse klimaat. Populieren zijn extroverte, emotionele bo-
men. Soms gaat er door hun kruinen een plotseling ruisen,
waarvan de hevigheid kan duiden op nood of paniek; soms
is bij dreigend onweer hun doodstille zwijgen welsprekender
dan menige donderpreek, maar in de vrede van een zomer-
avond vertellen ze fluisterend de lieve, landelijke dag aan
elkaar . . .'. De route naar Hengelo G.: '. . . eer de trak-
toren hun geweldige opmars begonnen en de landbouwme-
chanisatie op grote schaal mogelijk maakten, was het paard
er als symbool van kracht, arbeid en snelheid, in oude tij-
den 'Abir' genaamd en 'Dromades': de sterke en snelle, het
steigerende ros dat zich als een banier verheft, de zwaluw
die zich door woorden laat besturen. Duizenden paarden
werden in die oude tijd op Hengelo's markt aangevoerd . . .'.

We vroegen Van Dorsten of het waar was wat een kollega
schreef, namelijk dat hij 'bezeten zou zijn van molens'. 'Nou,
dat is wel sterk overdreven', luidde het antwoord. 'Evenals
trouwens ook andere dingen wat overdreven zijn in enige
recensies. Wij woonden vroeger bij een molen. Dat heeft
uiteraard betekenis gehad. Als je elke-morgen gewend bent
uit te kijken op een molen. En dan op zekere dag wordt zo'n
indrukwekkend bouwwerk gesloopt, zonder enige aankon-
diging, dan blijft je dat bij. Zeker, als de kleine, breedge-
schouderde, en krombenige mulder (een soort meelbeestoven
Quasimodo) een voorspelling doet, die uitkomt! Hij had
voorspeld: 'leluu kunt miene meulle wel ofbrèken, mar ie
kunt het niet straffeloos doen!' En als dan tijdens het afbre-
ken de sloper, uitgerekend hij , er een vermorzelde voet aan
overhoudt, doordat de roe over de langwagen heenschiet,
dan voel je als kind iets van schuld, hogere gerechtigheid en
straf. Want de molen was van ons. Hij was beeld van onze
jeugd, onvervreemdbaar. Dat afbreken, dat kon toen nog
heel gemakkelijk. Gelukkig gaat dat nu niet meer. Tk vind
trouwens wel dat de regering de moleneigenaars iets beter
zou moeten helpen met het onderhoud. Denk er om dat dit
een kostbare aangelegenheid is! Vaak kan de Vereniging
ook uitkomst bieden. De Warnsveldse molen 'Nooitgedacht'
is voor één gulden overgegaan in handen van de Vereniging
'De Hollandsche Molen', die nu met het onderhoud belast
is.'
Terug naar het boek: de goed verzorgde inhoud vormt een
eenheid met het voortreffelijk verzorgde uiterlijk van foto-
reproduktie, zowel als van druk. Lochem-druk zorgde voor
een fijne, goed leesbare letter (Universal) op mooi wit pa-
pier, waarbij van de kwaliteit van de foto's nagenoeg niets
verloren ging. Bijna 90 foto's plus de boeiende tekst voor
ƒ 12,50. Verkrijgbaar bij de boekhandel, alsook bij de se-
kretaris WV.

Basar
Op l en 2 november a.s. wordt een bazar georganiseerd in
het sousterrain van Villa Nuova Zutphenseweg 83. Het is
dit jaar in het bijzonder de bedoeling de aandacht te vesti-
gen op hetgeen de bewoners in het kader van toegepaste ar-
bcidstherapie hebben vervaardigd.
Er zal weer veel handwerk en knutselwerk te zien zijn dat
met veel geduld en liefde onder deskundige leiding werd
gemaakt. Een grote belangstelling voor dit gedeelte van het
verzorgingswerk zal bewoners en leiding stimuleren om met
dit werk door te gaan.
Vanzelfsprekend wordt aangenomen dat de getoonde be-
langstelling zal leiden tot aankoop van vele der tentoonge-
stelde artikelen. Voor nadere bijzonderheden wordt verwe-
zen naar de advertenties die op 25 oktober en l november
in dit blad zullen worden opgenomen.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Aan drukkerij Weevers BV (redaktie Contact)
Nieuwstad 12, Vorden
Gaarne zou ik zien dat bijgaand artikeltje geplaatst zal
worden in Contact van a.s. donderdag 19 oktober.
Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,
A. G. Nijenhuis,

Bccklaan 32, Wichmond.
NOGMAALS VOETBAL:
VORDEN VERLOOR VAN KOPLOPER SOCII
Volgens het verslag in verschillende kranten, o.e. in Contact
van donderdag 12-10-72, heeft Vorden verloren vanwege
het ui ters t slecht bespeelbare veld. Dit is wel een tikje over-
dreven; tussen uiterst slecht en ideaal zijn er veel velden.
Het Socii-terrein is qua begroeiing niet zo best, doch het
veld is overigens hoog en droog. Dat het talrijke publiek
een weinig smakelijke voetbalmaaltijd werd voorgeschoteld
kunnen wij het volkomen mee eens zijn; het was een derby
en dan gunt men elkaar geen meter speelruimte meer. Van
de wedstrijd hebben we dan ook maar matig genoten; van
het verslagje in de genoemde krant des te meer.
De werkelijkheid was zo dat beide doelen meer keren in ge-
vaar zijn geweest. Het eerste do^Bnt dat Socii maakte was
niet een doelpunt dat, dankzij het veld een zeer rare draai-
ing kreeg, doch een doelpunt, dat Bouwmeister in eerste in-
stantie stopte, de terugspringende bal werd toen ineens, zon-
der de grond te raken, hard ingeschoten.
Dat er in de tweede helft steedsJyirder werd gespeeld, kan
voor het grootste gedeelte tod^Bhreven worden aan de
zeer matige leiding van de scheidsrechter. Verschillende du-
els (vooral kopduels) werd afgefloten en meestal met een
vrije trap tegen Socii weer hervat. Soms wist hij blijkbaar
zelf niet meer wie de schuldige was en zo kon het gebeuren
dat Vorden een vrije trap werd toegekend, die toch door
Socii genomen mocht worden. Het tweede doelpunt van So-
cii ontstond uit een penalty. Het derde doelpunt dat door
Socii werd gemaakt was volkomen rechtvaardig, doch werd
afgekeurd omdat de maker ervan aanwijzing gaf waar hij
de bal moest hebben. Het publiek, zowel van Vorden als
van Vierakker begreep er niets meer van. En toen tenslotte
de keeper van Socii dermate zwaar werd aangevallen, dat hij
enkele minuten later van het veld moest worden gedragen,
liet hij aanvankelijk doorspelen. Mogelijk had hij niets ge-
zien of keek hij ergens anders naar.
De laatste tien minuten (buiten officiële speeltijd) waren
zeer rommelig zodat niemand het meer met de leiding eens
was en liep de Vordense grensrechter tegen hem te proteste-
ren omdat hij deze zeer matige wedstrijd bijna 15 minuten te
lang liet doorspelen.

Soci i-supporter.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

GEZAMENLIJKE KERKERAADSVERGADERING
De kerkeraad van de paatseleijke Gereformeerde kerk en van
de Hervormde kerk hopen deze week donderdag 19 oktober
samen te vergaderen. Op de agenda staat o.a. de bespreking
van het sakrament van het Heilig Avondmaal. De vergade-
ring begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in de zaal
van het Jeugdcentrum Insulindelaan 4.

NIEUW ADRES FAMILIE Ds. JANSEN
Deze week verhuist de familie ds. Jansen van de Hervormde
pastorie Deldenseweg 2 naar Mispelkampdijk 24, hun nieu-
we te lefoonnummer is: 1892.
Daar het beroepingswerk nog niet met sukses bekroond is
en moet voortgezet worden, ligt het in de bedoeling dat
ds. J. H. Jansen met emeritaat gaat mei volgend jaar en af-
scheid van de gemeente neemt op zondag 29 april 1973. We
berichten dit om allerlei vragen te voorkomen en u tijdig in
te lichten.

AL UW TEXTIEL

:£ l 20 TOT 40%
GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rond weg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Kollekte
Van 23 t.m. 28 oktober zal wederom de jaarlijkse kollekte
geestelijk gehandikapten worden gehouden. Nog steeds blijft
de financiële steun uit partikuliere bron een dringende nood-
zaak om een maximum aan hulp aan de 2 tot 3 procent
geestelijk gehandikapten van ons volk te garanderen. Zelfs
nu is die hulp meer dan ooit nodig door de overheidsbe-
perkingen of financieel terrein.

In de nationale kollekte geestelijk gehandikapten werken de
protestant-christelijke, de rooms katholieke en algemene or-
ganisaties - totaal 6 verenigingen - eendrachtig samen. Met
recht mag gesproken worden over 'door en voor alle ge-
zindten'. De kollekte-opbrengst blijft voor de helft in het
rayon (er zijn in Nederland bijna honderd kollekte-rayons)
waar de kollekte wordt gehouden t.b.v. plaatselijke en regio-
nale voorzieningen. De rest komt ter beschikking van de
grote landelijke organisaties. De nationale kollekte geestelijk
gehandikapten wordt gehouden d.m.v. kollektebussen, kol-
lekte-enveloppen, intekenlijsten/boekjes en in sommige ge-
vallen met kollektebonnen. De nationale kollekte geestelijk
gehandikapten heeft NIETS van doen met organisaties en
privé-personen die huis aan huis of telefonisch artikelen
te koop aanbieden onder het voorwendsel dat de winst of
een deel van de winst op de verkochte artikelen ten goede
komt aan geestelijk en/of lichamelijk gehandikapten.

SOL«(
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Aanbesteding
Ten behoeve van Openbare Werken van de gemeente En-
schede vond de aanbesteding «^ats voor het uitvoeren van
grond-, riolerings- en bestratil^BUfalterings- en bijkomende
werken t.b.v. de rekonstruktie van C. F. Claarstraat (bij de
boulevard) in Enschede. Er waren 12 inschrijvingen. Het
werk werd gegund aan wegenbouwbedrijf V. J. Dostal te
Vorden voor ƒ 509.820,- deze was tevens de laagste in-
schrijver. ^

Jaarvergadering
touwtrekkers
In het clubhuis van de touwtrekvereniging Vorden werd een
druk bezochte ledenvergadering gehouden die wegens ver-
hindering van de voorzitter werd geleid door tweede voor-
zitter H. Vruggink. f
De notulen van sekretaris Besselink werden goedgekeurd.
Bekend werd gemaakt dat bij voorzitter Knoef een welge-
schapen dochter was geboren. In de komende wintermaan-
den zal de TTV vele aktiviteiten op touw zetten of deelne-
men aan diverse evenementen. De leden waren eenstemmig
voor het deelnemen aan een winterkompetitie van de NTB
zoals deze ook voorgaande jaren is gehouden in sporthallen
en maneges. Het clubhuis zal binnenkort worden geverfd
waarvoor zich een aantal vrijwilligers beschikbaar stelden.
Het zal nu ook mogelijk zijn om de auto binnen het terrein
van de TTV te parkeren.

De training zal met kracht worden voortgezet en wel door
de heer H. Groot Roessink. Getracht zal worden ere nog een
trainer bij aan te trekken, zo mogelijk voor de verschillende
ploegen. De training werd vastgesteld op dinsdagavond. De
voormalige TTV Delden die verleden jaar een fusie aanging
met de TTV Medler tot de nieuwe vereniging TTV Vorden,
stelde haar kas thans ter beschikking. De leden informeer-
den er naar of de zomerkompetitie van de bond niet vroe-
ger kan beginnen zodat ook de kampioenen eerder bekend
zijn. Dit zal door het bestuur aan het hoofdbestuur worden
gevraagd. Besloten werd om in de komende maanden weer
een zgn. 'boerenkoolavond' te houden waarop gezellig met
de dames boerenkool met worst wordt gegeten en na afloop
een gezellig samenzijn. Op 18 noveember maakt de TTV
een uitstapje naar De Scherpenhof in Terwolde waar de
Mountie-show wordt bezocht met na afloop dansen. De reis
gaat per bus.

De heer H. Dijkman stelde zich beschikbaar om de jeugd
zaterdags te trainen. Op 28 oktober a.s. zal de vereniging
deelnemen aan de bosloop die door de Vordense zwem- en
polovereniging VSV zal worden georganiseerd. In het kader
van het winterprogramma zal er wekelijks een ontspannings-
avond worden gehouden met sjoelen, schieten en balgooien
waarbij punten worden toegekend. Degene die de meeste
punten hebben verworven komen in aanmerking voor een
prijs. De heren H. Brummelman en H. Vruggink zullen
voor de organisatie van deze avonden zorgdragen. De heer
A. Steenbreker, die al jarenlang oud papier voor de vereni-
ging bijeen haalt, wilde graag assistentie. Vijf leden zullen
hem assisteren. De traditionele verwerpingsavond zal weer
bij café Eykelkamp worden gehouden. In de loop van de
winter zal er weer worden gevoetbald op het bekende veld
bij de familie Brummelman.

Dankzij de bemiddeling van het hoofdbestuur heeft men
kontakten kunnen leggen met een Zweedse touwtrekclub
uit de omgeving van Stockholm. Deze wil in het voorjaar
een bezoek aan Nederland brengen en een uitwisseling met
Nederlandse ploegen. Het bestuur zal zich hierover nader
beraden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur en 19.00 uur de heer J. Bruyn te Hattem

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

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

BEG R AFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Hubertus Johannus Antonius, zoon van L. C. B.
Eykelkamp en G. H. J. Helmers; Ingrid, dochter van H. J.
Bosch en G. Leunk.

Gehuwd: J. D. J. Korenblek en J. G. Decanije.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

ENK HUIZE R

MERGPIJPJES
NATUREL ADVOCAAT MOCCA OF SINAS

NU PER PAK

Uit de slagerij

3 stuks

HACHEEVLEES

HAMLAPPEN

WIENER SCHNITZELS

300 gram

500 gram

700 gram

VARKENSFRICANDEAU VAN DE HAM

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

HEERLIJKE MALSE RIBLAPPEN

500 gram

148

218

448

140

488

368

498
150 gram BOE RE N METWORST 89

150 gram HAMWORST 89

100 gram MAGER ONTBIJTSPEK 69

200 gram GEKOOKTE GELDERSE alleen aan stuk 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

HERSCHI

VRUCHTENLIMONADE
LITERFLES 95 ELKE 2e FLES VOOR SLECHTS

Magere

CHOCOLADE.

DRANK

/iterf/es voor

69

L/terb/ik

PERZIKEN

normaal 749

nu voor

119

1/ftox extra ge-

vu/de ERWTEN-

SOEP literblik

van 795 voor

169

Unox

ROOKWORST

250 gram

van 789 voor

149

Si/vo

GROENE

ERWTEN

500 gram voor

69

Nieuwe oogst

Reine Victoria

PRUIMEN

3/4 /iterpot voor

109

DEL MONTE TROPICAL

BLIK VAN 780 VOOR

NEEM EEN PAAR BLIKJES IN HUIS ^fj^^^ .̂ tfjĵ ^

SARDIENTJES ZQ

Uit onze brooderi e

POPULAIRE

STOLLEN

nu per stuk

198

Heer/i/k

gebak

MOCCASNIT

nu per stuk

209

Pak a 2 plakken

SPECULAAS-

BROKKEN

voor

89

Heerlijk

GEVULD

SPECULAAS

250 gram voor

89

Div. soorten

KOEKJES

per pak

van 709 voor

85

EIER-

BESCHUIT

2 rollen

van 79 voor

65

ENGELS DROP Gy
GROTE ZAK VOL VAN 98 VOOR MAAR ^^^

Voor de kinderen:

VRUCHTEN-

HARTJES

per zak

van 75 voor

59

FIGUUR- OF

TOLSCHUIM

lekker zacht

van 85 voor

69

Jamaica

RUMBONEN

bakje a 250 gram

nu voor

139

Van S/ooten

BUGGY

DROP

per pak

59

Div. smaken

KOUDE MELK

PUDDING

nu 3 pakjes voor

99

Van Nelle

PRISMA VA-

CUÜM KOFFIE

van 796 voor

169

Groente en Fruit
Alleen donderdag •VA
SPINAZIE per kilo ƒ 51

Alleen vrijdag A f\
GEKOOKTE BIETJES y2 kilo 49

Alleen zaterdag *• AA
HARDE SPRUITEN per kilo 1U9

FIJNE HANDSINAASAPPELEN 4AQ

72 stuks 190

FIJNE HANDAPPEL QQ

Cox's Orange Peppin per kilo \/O

BLANKE CHAMPIGNONS 4AO
500 gram I\/O

VERPAKTE ZUURKOOL - ̂
nu 500 gram 49

PANKLARE WITTE KOOL ^p.

500 gram O O

Uit onze diepvries
PATATES FRITES -|>lft
Heel kilo van 785 voor 149

PIJPERS CHIPOLATAPUDDING -|AO
met saus voor 4 personen van 220 voor I\/O

CHIPOLATAPUDDING -|/^A
3 eenpersoons van 789 voor lOvr

FRIK ANDELLEN A_
pak a 4 stuks van 704 voor \?O

KROKETTEN _ft

pak a 4 stuks van 92 voor / ï/

8/TTERB4LLEN öft

pak a 72 stuks van 704 voor O*J



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje

INGfUD
Henk en Gees Bosch
Vorden, 15 okt. 1972
B.v.Hacktortweg tó

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen en
kadoos, ontvangen bij ons
huwelijk, betuigen wij onze
hartelijke danK
Henk Hiddmk
Jean HidcunK-iMooijen
Vorden, okt. iyvz
Mispeikampsdijk 42

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en geschenken die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij u
hartelijk dank
Heint en Gerda MenmnK
Wildenborch, oktober 1972
Galgengoorweg iy

Gratis af te halen partij
kippenmest a.s. vrijdag bij
Pluimveebednjt
BOGÜELAAK
teieioon Ubïb2-iyiy

AUTOBANUEIXI

Tra g te r
Zutphenseweg - Vorden

Te Koop eetaardappeien
'Libertas' bij
H. J. metvem
Hacktort - Tel. 1383

VERHU1SJJ:

ds Jansen
woont vanaf heden

Mispeikampsdijk 24
Vorden - Telefoon 1892

Te koop eiKennouten
broodkast
de Stroet 30 - Vorden

Gratis at te naien
een poesje Het Vaarwerk 8
in de

Gevraagd per l aec.
hulp i. d. huishouding
2 morgens per week
Mevrouw Kampnuis
't Elshof 12 - Vorden

EMPO FliÜTSlüJN

Tragter
Zutphenseweg Vorden

Jongedame 22 jaar zoekt
werk m gezin met kleine
kmaeren voor Yz dagen
Brieven onder no 29-1
buro (Jontact - Vorden

Te koop „winter jan"
stoof peren bij J. Kossel
Deldenseweg 6 - Vorden

Strijktafel

'Brabantia'

f 29,90

Strijktafel

'Tornado'
met gratis snoer-
houder en nu

van 59,50 voor

f 52,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Gevraagd: wie Kan ons
zaterdags in de tuin heipen
het hele jaar doorï
Uren nader overeen te
komen, uneven onaer nr
29-2 buro Contact - Vorder

PUCH bromtietsen

Tragter
Zutphenseweg - Vorflen

Te koop goed onderhouden
Opel Kadett
G. H. Bloemendaai
^elledijk 3 - Voraen

Biedt zich aan:

een meisje
van 17 jaar

zoekt huishoudelijk werK,
voor zo spoedig mogenjK
bereikbaar voor Va dagen
Er voor bereidt 's middags
te nelpen, graag m gezin
met kleine kinderen en het
liefst m Vorden
Brieven onder nr 29-3
buro (Jontact - Vorden

Inplaats van kaarten

GARKIT WEULEN KRANENBAKG
en
HENNY VLEMINGH

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 27 oktober 's middags
om 13.00 uur in het gemeentehuis te Vorden

Het huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend
door de weieerwaarde heer ds J. H. Jansen
om 13.15 uur in de Ned. Herv. kerk, Vorden

Vorden, Kuurloseweg 47
Hengelo Gld, E 63
Oktober 1972

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.30
uur in hotel Bakker te Vorden

Toekomstig adres: Ruurloseweg 45 te Vorden

Niet in staat u allen persoonlijk te bedanken,
willen we graag op deze wijze allen dankzeggen,
die voor ons 30 september tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.
Door uw aanwezigheid op onze afscheidsreceptie
door uw kadoos in welke vorm dan ook en ook
door uw schriftelijke bewijzen van dankbaarheid
en waardering, zijn wij diep getroffen.

Een bijzonder woord van dank aan het aktie.
komité voor hun extra werk en organisatie.
Hierdoor is 30 september voor ons een volmaakte
dag geworden; weliswaar een dag van afscheid,
maar toch ook een dag, die voor ons een nieuwe
periode inluidde.

K. H. DE VRIES
L.. DE VRIES-MEEK

Vorden, oktober 1972
Ruurloseweg 13

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, nog
geheel onverwachts, mijn innig geliefde moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

A ALT JEN ZWEVERINK
weduwe van H. J. Hogesiag

in de gezegende ouderdom van 96 jaar

Vorden: H. Hogesiag

Bergeijk: H. J. A. Hogesiag
B. Hogeslag-Teumssen

Vorden: D. J. Hogesiag
J. Hogesiag.AbbmK

en achterkleinkinderen

Vorden, 13 oktober 1972
Kruisdijk ö

De teraardebestelling heeft plaats gehad op dins-
dag 17 oktober "s middags om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden

WATERSCHAP VAN DE
BAARSE BEEK

Het dagelijks bestuur van het waterschap van de
Baakse beek maakt, ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 21 van de Waterstaatswet 1900,
bekend, dat Gedeputeerde Staten der provincie
Gelderland bij hun besluit van 27 september 1972,
nr 3067/200-1107, hebben goedgekeurd het besluit
van het gecombineerd college van het waterschap
van de Baakse beek d.d. 10 april 1972 tot het als
extra last omslaan van de voor rekening van het
waterschap blijvende kosten van uitvoering van
het verbeteringsplan Wiersse/Medler over alle ge-
bouwde en ongebouwde eigendommen in het op de
bij het besluit behorende kaart aangegeven ge-
bied.
Voornoemd besluit ligt ingaande 18 oktober 1972
gedurende 30 dagen voor belanghebbenden ter in-
zage op de secretarie van het waterschap te
Ruurlo, Groenloseweg 7a.
Tot het einde van vorenbedoelde termijn staat
voor belanghebbenden, ingevolge het bepaalde in
artikel 19 onder A, sub VIII, en artikel 21 van
de Waterstaatswet 1900 beroep tegen dit besluit
open op de Kroon.
Het adres van beroep moet worden gericht aan
Hare Majesteit de Koningin, doch worden inge-
diend bij de Commissaris in de provincie Gelder,
land.

Ruurlo, 17 oktober 1972

Het dagelijks bestuur voornoemd,

Mr R. A. van den Wall Bake, watergraat
J. F. Meijer, secretaris

FRUIT IS GEZOND .'

Ingrid Marie, Cox en Peren

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedriji

MEDLER

GEMEENTE VORDEN
Het gemeentebestuur van Vorden
maakt bekend, dat de gemeente-
sekretarie a.s. vrijdagmiddag (20 ok-
tober) voor het publiek gesloten is.
Wethouder Gerritsen is verhinderd
op deze dag spreekuur te houden

Het gemeentebestuur voornoemd

Weekend aanbieding!

panty broekjes
m diverse modekleuren

nu f4,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Na de verandering van de winkel
kunnen wij onze artikelen op een vee/

overzichtelijker
manier tonen!
Kont u eens vrijblijvend kijken !

Ons telefoonnummer is met ingang van heden

2122
ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE BI RO

P. DEKKER
ZUTPHENSEWEG . VORDEN - TELEFOON 2122

Jong Gelre
afdeling Vorden

Vrijdag 20 oktober a.s. organiseert
Jong Gelre een

dropping
voor iedereen

Start tussen 7.15 en 7.45 uur bij café 't Wapen
van Vorden

De Sportkommissie

U laat u
niets voorzeggen

Ook niet welk paar schoenen u moet
kiezen. Kies zelf maar en vrij naar uw
wens bij Mullink.

Dat zit altijd goed zeggen ze!

WULLINK
VOORAAN M
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Vrijdag 20 oktober

DE GEHELE DAG

gesloten

.

WONINGINRICHTING

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

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ BclIÏXiK

NBBUW8TAD — VORDEN

2 rollen SPAR BESCHUIT 75

Knorr KIPPE-GROENTE-TOMATENSOEP 54

3 stukken Cadum TOILETZEEP van 155 voor ... 115

3 pakken CROQUETTE BISCUITS 89

SPAR ROOKWORST van 125 voor 108

250 gram BOER EN LEVER WORST van 120 voor ... 98

Blikje COLA-UP-SINAS van 63 voor 55

Potje KICK POEDERKOFFIE 98

Pak SPAR CUSTARD van 77 voor 59

VI; liter DEMIMEL KOFFIEMELK 88

HAANTJES per 500 gram 159

Fles PERZIK-ABRICOT of CASSISWIJN 298

150 gram HAM van 147 voor 119

1% kilo COX'S 149

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 12S1

Maak plezierig
kennis met dit

moderne interieur!
Gedurende 14 dagen

Presentatie-Reduktiel
Geheel è la mode: zitten waar en zoals u wilt. Op en in kunstleer.
Nu, ter kennismaking per zitelement slechts 299,-. Grandioos
gecompleteerd met een moderne aanbouwwand. Witte slijp -
lak met aluminium lijsten. PR prijs, als afgebeeld 1095,"

l . .

?•: -4

Ontdek 't kleurgebeuren bij
Wij, als Mooier Wonen adviseur zijn totale interieurverzorgers.
Met 'n grote kollektie ook in gordijnen en tapijten, in spreien, de-
kens en matrassen. Kom kijken en ontdek hoe grandioos veel
kleurrijke mogelijkheden wij u bieden!



welk®®!»
Bloembollen

ENKELE EN DUBBELE TULPEN

MENDEL- EN TRfUMPH TULPEN

LEL/EBLOEMfGE TULPEN

NARCISSEN

POT EN GLAS HYACINTEN

KROKUSSEN

Y.L.C.

„DE GRAAFSCHAP"
Hengelo - Linde - Kuur/o - Vorden

De nieuwe
Oranjekalender
is verschenen

Een uitgave in kleuren
van Pro Juventute. De op-
brengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg
nodig heeft.

! Bestelbon

l
Naam

Adres

* Woonplaats

•
V. . .

a. (aantal) Oranjekalen-
ders 1973 met Nederlands
calendarium en/of

b. (aantal)Oranjekalen-
ders 1973 met viertalig calen-
darium: Engels, Fraai, Duits en
Spaans.

Beide soorten a f.4,75
(verzendkosten f.1,25 extra).

Postgiro517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 - Amsterdam
Telefoon (020)7909-49

De beste en de goedkoopste
gegalvaniseerde

gruproosters
heeft

C. W. SEEGERS
Doesburg Gld.
DREMPT
Telefoon 08334-2722
H.H. LANDBOUWERS

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Te koop gevraagd
SLACHTKIPPEN EN
SL, ACHTKONIJNEJN

J. Bruggeman
H. Postelweg 12 - Locnem
Telefoon 05730-156U

ZOJUIST
ONTVANGEN :

Pracht boots
van Piedro
natuurlijk

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

M ENGVOEDERCENTRALE

RUVEVO b.v.
vraagt voor een van haar relaties

VARKENSHOUDERS
voor hef opfokken van fokzeugjes

Voor informaties over deze zeer gunstige voorwaar-
den kunt u bellen of schrijven naar

RUVEVO B.V. - VENJERKAMP 8 - RUURLO

Mei. 05753-1646 en 1647 (na kantoortijd 05735-1334)

mogelijkheden

het kiezen

waarbij opgenomen
Wereldspaardag
30 oktober

23 tot en met 27 oktober
(en nog een extra dag op wereldspaardag 30 oktober)

l

stap dan eens
bij ons binnen

sparen doet u bij de

Binnenkort is het weer Spaarweek, Vanaf 23 tot en
met 27 oktober, met nog een extra dag op maandag
30 oktober. Wist u dat u bij ons op 8 verschillende
manieren kunt sparen? Volgens uw eigen wensen en
mogelijkheden. Stap daarom in de Spaarweek
(of op Wereldspaardag) eens bij ons binnen. Om de
eerste steen te leggen voor de opbouw van uw
spaartegoed.

Tijdens de Spaarweek ontvangt iedere nieuwe
spaarder een premie van f 5,- (bij een minimum-inleg
van f 10,-). Bovendien wordt iedere bezoeker een
aardige attentie aangeboden.

RaiffeisenbankQ Boerenleenbank
de bank voor iedereen

Ruurloseweg 70, Kranenburg, Vorden, tel. 05752-6769
Ruurloseweg21, Vorden, tel. 05752-1888
Bar. v/d Heydenlaan 3, Wichmond, tel. 05754-423
Dorpsstraat 9, Wichmond, tel. 05754-514

Coöperatieve gaiffeisenbank "Vorden"
De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering te houden op vrijdag 3 november 1972
's avonds half acht in zaal Eskes, Dorpsstraat te Vorden.

AGENDA:
1. ^Opening.

Notulen.
Balans- en resultatenrekening en vaststelling daarvan.
Jaarverslag over 1971.
Voorstel van het bestuur om het voordelig saldo bij de reserve
te voegen.
Verlening van subsidies.
Verkiezing van een bestuurslid.
Aftredend de heer M. Groen (herkiesbaar).

7. Verkiezing van een lid van de raad van toezicht.
Aftredend de heer H. J. Eggink (herkiesbaar).

8. Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap aan uit het werk-
gebied vertrokken leden.

9. Mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Balans en resultatenrekening alsmede de lijst met kandidaten voor
de vakatures in bestuur en raad van toezicht liggen ten kantore der
bank voor de leden ter inzage tot na afloop van de vergadering.
Tot zeven dagen voor de vergadering hebben tenminste 10 leden
der bank het recht de voordracht aan te vullen door een schrifte-
lijke en ondertekende kandidaatstelling bij het bestuur in te dienen.

Het bestuur.

Winst- en Verliesrekening over 1971
Lasten
Bedrijfskosten
Afschrijvingen
Vennootschapsbelasting
Voorzieningen
Voordelig saldo

340.796,88
40.166,80
70.000,00
51.000,00
45.164,90

547.128,58

Baten
Rente
Provisie
Overige baten

499.613,92
47.426,66

88,00

547.128,58

Balans per 31 december 1971
Activa
LIQUIDE MIDDELEN:
Kas en giro
Centrale Bank
Bankiers

EFFECTEN:
DEBITEUREN:
Rekening couranthouders
Overige debiteuren

LENINGEN:
DEELNEMINGEN:
VASTE ACTIVA:
Gebouwen
Inventaris

189.587,61
12.328.062,03

6.801,46

2.227.642,17
159.082,68

532.490,00
43.402,55

12.524.451,10
1.214.839,95

2.386.724,85
16.088.247,97

300.920,00

575.892,55

33.091.076,42

Passiva
ALGEMENE RESERVE:
RESERVE GEBOUWEN:
RESERVE EFFECTEN:
VOORZIENINGEN:
Onderhoud gebouwen
Pensioenen

STICHTING SPAARBANK:
CREDITEUREN:
Rekening couranthouders
Overige crediteuren

Voordelig saldo

4.027,26
48.565,43

2.954.887,87
247.307,52

885.987,92
410.560,64
190.861,32

52.592,69

28.303.713,56

3.202.195,39

45.164,90

33.091.076,42

Zorg dat men uw naam ziet;
Adverteer regelmatig in Contact!
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Pauselijke onderscheiding
voor de heer Scherpenseel sr, Vorden

Maandagavond jl. is de heer H. Scherpenzeel uit Vorden,
vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de R.K. gemeen-
schap in Vorden-Kranenburg, onderscheiden met de pau-
selijke eretfkenen van Pro Ecclesiae et Pontifice.

Men had de heer Scherpenzeel verteld dat er die avond een
speciale vergadering van het schoolbestuur van de Stichting
St. Antoniusscholen Kranenburg-Vorden zou zijn. Dat hier-
bij het kerkbestuur en het bestuur van PCI (parochieel cha-
ritatief instituut) aanwezig waren, zal hem wel verbaasd heb-
ben. De vergadering begon met een H. Mis uit dankbaarheid
in de kerk te Kranenburg waarna het gezelschap naar zaal
Schoenaker ging, waar bleek dat de schoolvergadering be-
stond uit een gezellig samenzijn.

VOORVECHTER
De voorzitter van het schoolbestuur H. Havekes heette allen
welkom in het bijzonder de heer en mevrouw Scherpenzeel
met kinderen en kleinkinderen. Na de koffie kwam oud-
pastoor Van Berkel ofm - speciaal voor deze gelegenheid
uit Utrecht gekomen - aan het woord en lichtte de sluier
op van het vele werk wat de heer Scherpenzeel voor het
kerkelijk leven in de parochie Vorden-Kranenburg heeft ge-
daan. Jarenlang is hij penningmeester geweeest van het kerk-
bestuur, het vroegere armbestuur en het schoolbestuur. Hij
was een groot voorvechter voor het katholiek onderwijs.

ONDERSCHEIDING
Pastoor van Berkel reikte hierna de pauselijke onderschei-
ding Pro Ecclesiae et Pontifice aan de heer Scherpenzeel uit
en deed dit vergezceld gaan van de wens dat hij deze nog
jarenlang in gzondheid en eer zou mogen dragen. Voor me-
vrouw Scherpenzeel was er een prachtig boeket bloemen.
Nadat de heer Scherpenzeel door alle aanwezigen was ge-
ukgewenst, kwam er van elk bestuur een afgevaardigde aan
het woord om hem speciaal te bedanken voor het vele werk
wat hij gedaan had. Namens het kerkbestuur sprak de heer
A. Zents, namens het schoolbestuur de heer Havekes en de
heer J. Woltering als voorzitter van de parochiële charita-
tieve instelling.

BESCHEIDENHEID
In al deze toespraken viel te beluisteren dat vooral de be-
scheidenheid van de heer Scherpenzeel zo werd gewaardeerd.
Pastoor van Berkel had dit bij de uitreiking al kernachtig
gezegd: 'U wordt niet gehonoreerd om alles wat u gedaan

hebt, maar om iets wat u niet gedaan hebt, nl. uw beschei-
denheid wordt gehonoreerd'. Tussen deze toespraken was er
een leuk intermezzo in de vorm van een versje van de vier
kleinkinderen waarin opa even in het zonneetje werd gezet.
De tegenwoordige Vordense parochieherder, pater Sutorius,
wees de jongeren in het gezelschap op het voorbeeld van de
heer Scherpenzeel als leek in de kerk. Hij was ervan over-
tuigd dat in de toekomst veel meer werk in de kerk door
leken zou moeten worden gedaan bij gebrek aan voldoende
priesters.

Als laatste spreker vroeg de heer A. Hartelman het woord.
Hij had nl. veel met de heer Scherpenzeel samengewerkt als
administrateur van de verschillende besturen en hem leren
kennen als een zeer integer man.
Tot besluit van de avond dankte de heer Scherpenzeel allen
voor hun aanwezigheid en voor de waarderende woorden
door vrschillende sprekers uitgesproken.

Paardensport
L.R. DE GRAAFSCHAP

Tijdens een samengestelde wedstrijd op 14 oktober te Vars-
seveld kwamen leden van de Vordense rijvereniging tot de
volgende resultaten.
Individuele dressuur: 4e prijs W. Groot Nuelend met Jolan-
da in ring 3; 5e prijs B. Tiessink met Honda in ring 3; 4e
prijs mej. R. Gotink met Flying in ring4; 2e prijs G. Wun-
derink met Shadow in ring 5.
In de lichte cross werd G. Wunderink met Shadow derde.
Samengesteld klasse midden: 5e prijs W. Groot Nuelend
met Jolanda; 14e prijs B. Tiessink met Honda.
Samengesteld klasse licht: 2e prijs G. Wunderink met Sha-
dow.

De ponyclub nam op 14 oktober deel aan een samengestelde
wedstrijd (tevens Gelderse kampioenschappen) te Eibergen.
Alle drie Vordense kombinaties hebben de wedstrijd goed
uitgereden en wisten zich ondanks de grote konkurrentie
hoog te plaatsen nl. Hans Wagenvoort met Sandy Ie prijs
in de cross en 2e prijs samengesteld klasse licht. Bert Wa-
genvoort werd met Tupper 6e in de lichte samengestelde
wedstrijd. Marian Maalderink die met Polaris haar eerste
wedstrijd reed, wist een mooie 24e plaats te behalen.

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
RAAD VERLEENDE MEDEWERKING
AAN NIEUWE KLEUTERSCHOOL TE KRANENBURG
Het bestuur van de Katholieke Stichting St. Antoniusscho-
len 'Kranenburg-Vorden' heeft de raad van Vorden ver-
zocht gelden beschikbaar te stellen voor uitbreiding en ver-
betering van de kleuterschool te Kranenburg. De kosten
hiervan zullen 90 tot 100 duizend gulden bedragen. Voor
een dergelijke school is dit niet aanvaardbaar, aldus B & W.
Het bouwen van een nieuwe kleuterschool zou veel doel-
matiger zijn. De kosten zijn in verhouding gunstiger, ter-
wijl een nieuwe kleuterschool aangepast kan worden aan de
eisen van deze tijd. Op verzoek van de St. Antoniusscholen
'Kranenburg-Vorden' besloot de raad derhalve medewerking
te verlenen voor de bouw van een nieuwe kleuterschool.
Bij nieuwbouw van de kleuterschool zullen zich dan ook
geen moeilijkheden meer voordoen in het financiële vlak,
daar de bouw van de school tot stand zal komen met finan-
ciële medewerking van de gemeente, zodat de van het Rijk
te ontvangen stichtingskosten niet meer aan het schoolbe-
stuur doorbetaald behoeven te worden. De stichtingskosten
zullen t.z.t. worden bekend gemaakt.
Mr van de Wall Bake (VVD) vroeg wat er met de oude
kleuterschool gaat gebeuren. Hij stelde voor de eventuele
opbrengst van de verkoop ten bate van de bouw van de
nieuwe kleuterschool aan te wenden. 'Kan helaas niet, de
school is nl. eigendom van de R.K. kerk. Wij hebben er
niets over te vertellen', aldus wethouder Bannink (CHU).

BODEKAMER WORDT VERNIEUWD
Voor de bouw van de bodekamer in heet gemeentehuis, als-
mede voor de vernieuwing van de keukenvloer besloot de
raad ƒ 350,- uit te trekken. Dit bdrag behelst de kosten van
vloer, vloerbedekking, saus- en schilderwerk.
In aansluiting van het bestemmingsplan heerziening van de
herziening '62 is het gewenst een bestemmingsplan voor de
kom van het dorp Vorden vast te stellen. In dit verband is
het noodzakelijk de hiervoor benodigde opmetingen te la-
ten verrichten. De Heide Mij Nederland NV heeft hiervoor
een offerte gemaakt groot ƒ 33.000,-. Het voorstel van B &
W om dit bedrag beschikbaar te stellen vond genade in de
ogen der raadsleden, hoewel mr v. d. Wall Bake (VVD) het
wel een kostbaar onderzoek vond. Het is toch niet zo dat
er met al te veel perfektionisme gewerkt wordt?, zo vroeg
hij zich af. Hij drong er bij B & W op aan één en ander in
de gaten te houden.
De heer Regeilnk (AR) was het er niet mee eens dat altijd
de opdrachten aan de Heide Mij worden gegeven. 'Daar ben
ik het niet mee eens, de Heide Mij heeft beslist niet het mo-
nopolie. Voor bepaalde werken doen we ook wel een be-
roep op de Grond Mij', aldus burgemeester Van Arkel. 'Dat
is dan wel sinds kort', was de slotopmerking van de heer
Regelink.

NOODBESTRATING CHRISTINALAAN
Een gedeelte van de Christinalaan zal worden voorzien van
een noodbestrating. Dit straatwerk wordt in eigen beheer
van de gemeente uitgevoerd. De kosten worden geraamd op
ƒ 17.540,-. De raad ging hiermee akkoord.
Het bestralen van een gedeelte van de Dr W. C. H. Staring-
straat zal worden uitbesteed aan een aannemer. Kosten
ƒ 4.114,-. De heer Lichtenberg (KVP) konkludeerde hieruit
dat de achterstand in de verschillende wijken nu wordt in-

gelopen, hetgeen door de voorzitter bevstigd werd. De heer
Mennink (CHU) kreeg desgevraagd te horen dat gemeente-
werken tot 1974 genoeg werk heeft. De raad ging met het
bedrag van ƒ 4.114,- eveneens akkoord.

VERLICHTING TORENUURWERK WORDT
VERVANGEN
Bij de laatst uitgevoerde onderhoudsbeurt is gebleken dat
de torenuurwerk verlichting mankementen vertoont. De raad
besloot voor vervanging van de verlichtingselementen 1310
gulden beschikbaar te stellen (exkl. BTW).
Voor de leden van de stemburoos zal voortaan 45 gulden
per zittingsdag (vergoeding wegens eventueel verzuim in-
begrepen) worden toegekend. In verband met de a.s. Twee-
de Kamerverkiezingen besloot de raad 6700 gulden beschik-
baar te stellen. Dit geld wordt gebruikt voor 4 steemhokjes
aanplakbord en allerlei ander materiaal.

GRONDTRANSAKTIES
Van de heer G. J. Poesse uit Rhenen wordt 38 m2 grond om
niet overgenomen. Dit in verband met de aanleg van het
verlengde Het Wiemeelink dat onlangs haar voltooiing heeft
gekregen.
Voorts verkocht de raad de volgende bouwterreinen: 711 m2
grond aan de heer E. Huizinga Vorden voor de bouw van
een bungalow op de hoek van de Horsterkam en de Prins
Clauslaan, prijs 26.500 gulden; 660 m2 aan de heer G. Rid-
der Vorden voor de bouw van een bungalow aan de Hors-
terkamp hoek Margrietlaan, prijs 25.500 gulden; 620 m2 aan
mevr. E. Driesen-Izaks Vorden voor de bouw van een bun-
galow aan de Horsterkamp hoek Prins Clauslaan, prijs
24.500 gulden; 740 m2 aan A. J. A. Helmink Vorden voor
de bouw van een bungalow aan de Horsterkamp hoek Mar-
grietlaan, prijs 27.500 gulden; 1370 m2 aan E. J. van Ton-
geren Vorden voor de bouw van een bungalow aan de Hors-
terkamp hoek Christinalaan, prijs 42.000 gulden.
Voor de verdere uitvoering van het bestemmingsplan Vor-
den-zuid is het nodig dat de bestaande pacht van de firma
gebr. Ketteelarij wordt beëindigd (perceel grond ten noor-
den van de Christinalaan). De raad ging er mee akkoord de
firma Kettelarij een schadeloosstelling te verlenen van
3.909,09 gulden.
Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) attendeerde B & W
nog eens op de slechte bermen in het buurtschap Delden.
In de begroting wordt er een bedrag voor uitgetrokken, al-
dus de voorzitter. De heer Bosch (PvdA) informeerde wan-
neer de sportnota behandeld wordt. Ook dit komt in de be-
groting aan de orde. Wethouder Bannink (CHU) wist te
vertellen dat zijn kollega-wethouder Gerritsen (deze avond
niet aanwezig) onlangs nog een gesprek heeft gehad met
vertegenwoordigers van sportverenigingen in Vorden. Dit
naar aanleiding van een opmerking van de heer Bosch die
bepleitte voor de behandeling van deze sportnota de sport-
organisaties in te schakelen. 'Dat kan een boel narigheid
voorkomen', meende hij.
Wat betreft de openbare leeszaal waarbij de gemeente Vor-
den wacht op subsidie van Rijkswege, merkte de heer v. d.
Wall Bake (VVD) bezorgd op een vraaggesprek met de voor-
zitter van de Ver. Bibliotheken te hebben gelezen waar deze
bewuste voorzitter zich uitermate bezorgd maakte over heet
afkomen van subsidiees. Het betreffende krante-artikel over-
handigde hij aan de voorzitter.

Voetbal
VORDEN l AFD. ZATERDAG HERFSTKAMPIOEN
Het eerste elftal van de voetbalvereniging Vorden afdeling
zaterdag mag zich sinds zaterdagmiddag 'herfstkampioen'
noeemen. Te^en het bezoekende DZC 5 uit Doetinchem
werd met niet minder dan 7-1 gewonnen. Toch viel er een
schaduw over deze overwinning want de beste Vordense
speler Sloetjcs, liep in deze ontmoeting een kaakfraktuur op.
De thuisclub nam na een kwartier de leiding door een doel-
punt van Groot lebbink. Even later maakte Stokking eer
2-0 van. Nog voor de rust brachten Koning (2x) en Sloetjes
(2x) de stand op 6-0. In de tweede helft deed de thuisclub
het kalmer aan. De eindstand werd uiteindelijk 7-1.

VORDEN l AFD. ZONDAG DEELDE DE PUNTEN
De wedstrijd tussen Vorden l en Drempt Vooruit l stond
niet op een hoog peil. Voor de rust was Dreempt aanvallend
gevaarlijker, de Vordense voorhoede daarentegen toonde
weinig stootkracht. Kansen waren er in de eerste helft nau-
welijks behalve na een half uur spelen toen de Drempt-
midvoor doeltreffend uithaalde 0-1. Dit was tevens de rust-
stand.
In de tweede helft trapte doelman Bouwmeester na tien mi-
nuten de bal preciees voor één der Drempt-voorwaartsen die
zich geen moment bedacht 0-2. Toen bij de thuisclub zowel
Besselink als Zweverink geblesseerd het veld moesten ver-
laten (zij werden vervangen door de gebroeders Holsbeke)
leek een Vorden-nederlaag in het verschiet. De geel-zwarten
dachten er echter anders over. Een vrije schop vlak voor het
Drempt-doel deed de bal bij Nijenhuis belanden die raak
knalde 1-2. Vijf minuten later leek Drempt opnieuw op ro-
zen te zitten toen de midvoor inschoot 1-3. De slotminuten
waren evenwel voor Vorden. Eerst was het Hengeveld die
via de paal inschoot terwijl vlak voor tijd Holsbeke op ge-
lukkige wijze de balans in evenwicht kon brengen. De 3-3
einduitslag was voor de bezoekers gezien het vertoonde spel
echt wel een tegenvallr.

RATTI l AFD. ZATERDAG - SP. EEFDE l 1-2
Ratti heeft na de eerste nederlaag van verleden week sinds
anderhalf jaar, opnieuw haar meerdere moeten erkennen.
Ditmaal scoorde het bezoekende Sp. Eefde een doelpunt
meer en het werd 1-2 voor de gasten. De wedstrijd begon
gelijkopgaand. Bij Ratti schoten de voorhoedespelers Reind-
sen en Jansen meerdere malen vergeefs op de Eefdese veste.
Na een half uur wist de rech^fciten van Eefde te scoren
toen de Ratti-defensie het spel^ret onder kontrole had 0-1.
In de tweede helft was bij Ratti Mellendijk vervangen door
Bannink. Na 20 minuten vergrootte Sp. Eefde hun voor-
sprong toen de midvoor vanuit een hoekschop prachtig in-
kopte 0-2 Een kwartier voor heleinde reduceerde Ratti de
achterstand tot 1-2 toen een d^^ Bluemink genomen vrije
schop door Reindsen van buite^^de 16 meterlijn met strak
schot werd bekroond 1-2. Klein Ikkink werd toen nog ver-
vangen doar Zoerink en Arendsen kreeg nog een goede kans
op de gelijkmaker, maar het bleef 1-2 wat gezien het ver-
toonde spel een juiste uitslag is.

KLEIN DOCHTEREN l - RATTI l AFD. ZONDAG
Klein Dochteren en Ratti hebben in Lochem de puntjes
verdeeld, het werd 2-2 waarmee beide partijen tevreden kon-
den zijn. Al na drie minuten opende Huitink voor Ratti de
score. Ratti bleef de toon aangeven maar erg gevaarlijk
waren de groen-witten niet, mede door het uitstekende werk
van de doelman van Klein Dochteren. Door een misverstand
in de Ratti-defensie kon Klein Dochteerens midvoor de ba-
lans gemakelijk in evenwicht brengen 1-1. De thuisclub
kreeg weer moed en gooide alles op de aanval. Ratti maakte
weer een defensiefoutje en de rechtsbuiten van de thuisclub
kon zodoende de stand op 2-1 brengen.
Na de rust ongeveer hetzelfde spelbeeld. Aan weerszijden
werden gevaarlijke momenten voor het doel gekreeërd, bij
Ratti moest doelman Huitink herhaaldelijk door snel uitlo-
pen het gevaar keren. Toch had Ratti geluk, via Huitink die
de bal in de uiterste benedenhoek plaatste werd de eind-
stand op 2-2 bepaald.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI
Afd. zaterdag: Wilp 1-Ratti 1; afd. zondga: Ratti 1-Gaan-
derense Boys 1.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

Het was zaterdag voor de tiende keer dat in onze kontreien
de Oost-Gelderlandrit werd verreden. Evenals voorgaande
jaren was ook nu de organisatie in handen van Hamac-Harf-
sen, Sport en Vriendschap-Lochem, De Graafschaprijders-
Vorden en Hamove-Hengelo Gld.
Van heinde en verre waren de deelnemers naar Vorden ge-
togen waar zaterdagmorgen de start plaatsvond van de in to-
taal 180 km lange rit. Veel bekende motorcoureurs kwamen
aan de start. Om er enkele te noemen Gerrit Wolsink, Möl-
ler, Bennie Hartelman, Hans Polsvoort e.a.
De organisatoren hadden voor deze rit (meetellend voor het
Nederlands kampioenschap) enkele moeilijke hindernissen
gekreeërd waarbij veel van de rijders werd gevergd. Het mi-
li taire terrein in het Galgengoor, de zandafgravingen in Al-
men, de crosscircuits in Harfsen en Lochem eisten heel wat
van de coureurs. In totaal reden 108 renners de rit uit. Van
de zijde der politie mochten de organisatoren alle medewer-
king ontvangen.

De rit bestond uit twee trajekten. In het eerste deel moesten
de renners ca 80 km afleggen. Via Vorden vertrok men naar
Hengelo waar het circuit Het Zand genomen moeest worden.
Via Dunsborg, Delden (militaire terrein in het Galgengoor),
zandafgravingen in Almen, kwam men in 't Joppe waar ge-
pauzeerd werd. Het tweede gedeelte (100 km) voerde de ren-
ners via 't Joppe naar Harfsen (circuit), kring Dorth, Oolde,
Laren, Exel Dochteren, circuit Lochem, Barchem, Mossel,
Leuke naar Kranenburg waar bij café Shoenaker de finish
plaatsvond.

Jeugdcentrum
Vorden

voor het bespreken van

vergaderruimten e.a.

Telefoon 2035

Geslaagd
Te Amsterdam slaagde de heer H. J. Oldenhave voor vak-
bekwaamheid detailhandel in aardappelen, groente en fruit.

Damrubriek
HET VERBORGEN MOTIEF
In de ADG-er van december 1970 frappeerde mij de vol-
gende komositie van mr M. J. Kuipers. De stand was:
zwart l schijf op 17 en dam op 15; wit 4 schijven op 31 36
38 en 50 en dam op 29. Zoals gezegd een kompositie maar
de stand is zo natuurlijk dat hij evengoed in een of andere
partij voorgekomen had kunnen zijn. Dergelijke situaties
komen in het praktische spel trouwens veelvuldig voor. De
afwikkeling was als volgt: 38-33 (niet 29-33 want dan is het
op slag remise door 17-22) 17-22 of?; 31-27 22x31; 36x27
15-4; 27-21 4-22, 21-16? 22-39; 16-11! 39x6; 29-34.

zwart

m. m n

wit

De oplossing van ons vorige probleem is:
zwart 7 schijven op 9 19 23 24 27 29 en 34; wit 7 schijven
op 28 37 44 45 47 48 en 49.
Wit 37-32 9-43 47-42 42-38 48x30 45x3 3-17 17-50.
Zwart 27x38 38x40 23x32 32x43 24X35 35-40 40-45 en wit
wint. Goede oplossingen kwamen binnen van H. Grotenhuis
ten Harkel, J. Masselink, G. Wassink, Tj. Harmsma en J.
Reuver, J. Heijink, Hengelo Gld. en H. Hebbink Hengelo
Gld.

En nu het nieuwe probleem:
wit speelt en wint.
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

Elke zaterdagmorgen trimmen bfl pick-
nickpiaats Wildenborchseweg

Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15

ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag v.d. maand Klachtenavond NVV

20 okt. Jong Gelre dropping
20 okt. Jeugdsoos Vjoe met een muziekfilm
20 okt. Dropping Jong Gelre
21 okt. Jeugdsoss Vjoe met popgroepen
23 okt. Kookkursus Jong (."eire
24 okt. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
25 okt. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit

26 okt. Herv. Vrouwengroep Wildenborcn
28 okt. Prov. najaarsverg. Jong Gelre, Dieren
30 okt. Kookkursus Jong Gelre
2 nov. Bejaardenkring 13.45 uur jeugdcentrum
3-4 nov. Bazar muziekvereniging Concordia
I en 2 nov. Bazar 't Enzerinck
6 nov. Kookkursus Jong Gelre
7 nov. Nutsavond Jeugdcentrum

7 nov. Sport- en Spelavond Jong Gelre
8 nov. Demonstratie KPO
10 nov. Yoga-avond Jong Gelre

II nov. Prinsenbal
13 nov. Kookkursus Jong Geire
15 nov. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
16 nov. Bejaardenkring in het jeugdcentrum
16 nov. Feestavond OL School Dorp
17 nov. Feestavond OL School Dorp
20 nov. Kookkursus Jong Gelre
20 nov. NVEV - Voordrachtsavond
21 nov. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
22 nov. Herv. Vrouwengroep Dorp
25 en 26 nov. Tentoonstelling Ons Genoegen
27 nov. Kookkursus Jong Gelre
3ü nov. Bejaardenkring in het jeugdcentrum
11 dec. Jaarverg. Industriebond NVV
19 dec. Kerstfeest NCVB
20 dec. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit



Firma Dekker te Vorden
heropende gemoderniseerde zaak

Het was voor de firma Dekker aan de
Zutphenseweg dinsdag jl. een blijde dag.
Door nijvere handen was de winkel in
elektro, radio- en aanverwante artikelen
geheel in een modern jasje gestoken,
zodat nu een meer overzichtelijke zaak
tevoorschijn kwam.

Radio's, televisies, elektrische fornuizen
wasmachines e.d. worden thans zó ge-
plaatst dat alles in één oogopslag te zien
zijn en tot kopen nodigt.

Voor Vorden betekent deze gemoderni-
seerde winkel weer een mooie aanwinst
voor de winkelstand.

Een aantal bloemstukken gaven aan de-
ze heropening een feestelijk cachet. Wij
wensen de firma Dekker, welke door
haar service steeds voor haar klanten
klaar staat, met deze aanwinst van harte
geluk.

DCV l VERLOOR
Het eerste tiental van de Vordense damvereniging DCV
heeft in een ontmoeting met DC Lent l (uit Lent) met 13-7
verloren. De individuele uitslagen waren als volgt: W. Was-
sink-G. Roeleven jr 1-1; B. Nijenhuis-G. Geurts jr 1-1; S.
Wiersma-T. Barten 0-2; A. Wassink-C. J. Peeters 0-2; J. Ou-
kes-J. Geurts 1-1; G. Dimmendaal-G. Roeleven sr 2-0; G. ter
Beest-C. Roeleven sr 0-2; H. Wansink-W. Vink 1-1; W.
Heuvink-H. Derkesen 0-2; H. W. Offereins-W, v. Ooster-
wijk 1-1.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

In de onderlinge damkompetitie van DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: A. Lammers-H. Graaskamp 2-0;
H. Klein Brinke-G. Buunk 2-0; B. Buunk-G. Wolsing 0-2;
P. Wiekart-G. Gosselink 1-1; W. Heyink-M. Hesselink 0-2;
H. Brinkerink-H. Aalderink 0-2; H. Beeftink-Bolink 2-0;
W. Verkerk-R. Lammers 1-1; R. Bargeman-A. Wentink 1-1;
L. Bolink-M. Hesselink 2-0; T. Jansen-J. Bosboom 1-1; P.
Steenbreker-A. Teerink 0-2; H. Abbink-J. Reuver 0-2.

Te koop gevraagd: een vrij-
staande woning of hoek-
woning in Vorden of
Hengelo Gld
Brieven onder no 28-1
buro Contact - Vorden

wit corduroy jack in plan
Boonk svp terugbezorgen
Stationsweg 21, voraen

Het Jongerenkoor
verzorgt a.s. zondag XX okt.
de H. Mis van 10 uur in de
Chr. Koningkerk te Vorüen

Te koop goed onderhouden
kippennok 0x4 */2 m met
asbestgoitpiaten
H. Hesselink, Spiekerweg 'l
Vorden s avonds na o.isu u.

KEUNE
SUPERBENZINE

63,8 et per litei
Nijverheidsweg 4

Te koop z.g.a.n. Siegler oiie-
haard met tnermostaat en
vloerverwarming en mini
oliekeukenkacnei met toe-
behoren, 2 tanks en leidin-
gen alles m een koop
Bonmer, den üramei
Vorden

Te koop jonge nennen
lö wenen ts. wunderinK
Kuurioseweg »o

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool *

Speciale aanbieding

G A S K A C H E L S
Kom eens vrijblijvend

ons assortiment bekijken!

Ook iin

LIEKACHELS
diverse modellen

reeds vanaf i 441,-

GEBR.BARENDSEN VORDEN
VOOR

VOE BAL RBTIKELEN
Wapen, en sporthandel

steeds doeUreffendI

Zutphenseweg - Vorden

PANNEKOEKEN ETEN OP
'T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Eykelkamp
Gebr.

Medler - Tel. 6634

Waterpolo

VLOTTE SPORTIEVE

stoei-kleding
VOOR JONGENS

* Geruite en effen

Terlenka pantalons

Pullovers
m gestreept en etren

Azèt pakjes

Corduroy

Safari pakken

Jacks en coats
met borgvoering

Komt u ook «M>IIS vrijblijvend k i j k e n I

RAADHUISSTR.. VOROEN

Het tweede damesteam van de Vordense waterpoloclub
Vorden '64 ontmoetten in Eefde het eerste damesteam van
de IJsselmeeuwen uit Zutphen voor de winterkompetitie.
Tot aan de rust wist Vorden nog met 1-0 voor te blijven,
maar ze verlorenuiteindelijk toch nog met 2-1.

De jongens van Vorden speelden in Almelo tegen de jon-
gens b van Ravijn uit Nijverdal, zij wisten deze ontmoeting
te winnen met 3-1.

Zeldzaam hoge Buxus
op 't Meenik
Van de wijze waarop achter 't Meenik bij Hengelo Gld ia de vrije natuur en in
ongesnoeide vorm palmbomen in de hoogte zijn geschoten, daarvan zal men in
ons land niet of nauwelijks enig voorbeeld kunnen vinden. Wel in gesnoeide vorm.
In oude kasteeltuinen bijvoorbeeld bij jonkheer mr Van Weede op BJngerden.
En in monumentale aanleg op de Wiersse bij Vorden, vóór het kasteel, maar
veel fraaier nog daarnaast.

In oude tijden al werd Buxus als sieraad van gaarde en parken architectonisch
bepaald en hogelijk geprezen. In het boek Jesaja wordt het vermeld als de
'buksboom, om te versieren de plaats van Mijn Heiligdom'. De altijd groene loof-
boomsoort, in onze tuinen meestal niet hoger dan circa 70 cm, vervulde ook op
de palmzondag een rol. Als 'Palmpasen'; een produkt van bakkershandwerk,
te weten een zwaan van brood, met palmtakken opgetuigd en voorzien van een
netje dat met suikereitjes en sinaasappels was gevuld, althans in het Overijsselse.
Ik heb er als kind orj Palmzondag mee gedraafd. Anderen mochten het niet van
hun ouders: het was TE heidens.

Palmhout, in Indonesië ratjespalm geheten, komt veelal uit Turkije en dan
in handpalmbreedte, waaraan het mede zijn naam van palmhout zou ontlenen.
Welnu, zelfs meer dan handpalmbreed zijn zeker de in vrijheid wild omhoog-
geschoten stammen op het Meenik, zoals gezegd, een zeldzaamheid in onze
landen. Het hout is ongelooflijk hard, ijzerhard om zo te zeggen. Men maakt
er onder andere beitelhandvaten en deurknoppen van. De geur van Buxus is
niet zo fijn, om niet te zeggen stinkend.
Evenals Taxus is het blad van Buxus, zij het ook in mindere mate, giftig voor
het vee. De 1-3 cm ovale bladeren zijn van boven glimmend, leerachtig groen;
van onderen geelgroen. In maart-april verschijnen de kleine geelwitte tot geel-
groene bloemen, het 'evergreen' der bosjes fijn doorspikkeld. De namen Buxus
en (de variëteit) Buxus sempervirens 'Suffruticosa' zijn van de meergenoemde
professor Linnaeus afkomstig. HENRI VAN DORSTEN

Buxus, in unieke natuurlijke groei op 't Meenik te Hengelo Gld

AAN DE CNV LEDEN

A.s. maandag 23 okt. wordt er een

RAYONVERGADERING
gehouden in de zaal Schouwourg
Amphion te Doetincnem

Onderwerp: 'Verdergaande samen-
werking drie vakcentrales

Om half acht begint deze belangrijke vergadering
waarvoor u allen wordt uitgenodigd en van harte
welkom bent

45
7V

150

45
4V

een exfra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. 500 gr. Koolraap panklaar

V r ij d. 2 zware sla

Zat. 150 gram Champignons

i Va kg uox d'Urange

Mnd. 500 gram Rode Kool panklaar

Di 500 gram Gekookte Bieten

Wnd. 500 gram Groene Kool pamuaar

BLOEMEN :
elke zaterdag weekendaanbieding

Het adres voor uw bruidsboeket.'

UW VAKMAN BLOEMIST:

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334



In volle vrede is plotseling van ons neengegaan,
onze geliefde grootmoeder en overgrootmoeder

CHRISTIN A GOTINK
wed. van J. B. Winkel eerder v. H. Kouwenhorst

in de ouderdom van 93 jaar

Joh. 11 vs 25

Vorden: C. W. Haverkamp-Seesink
H. Haverkamp
T. C. Weenk-Rouwenhorst
Joh. Weenk
H. J. Rouwenhorst
A. G. Rouwenhorst-Regelink
G. J. Rouwenhorst-Kielt
en achterkleinkinderen

Vorden, 17 oktober 1972
'Biesterveld'

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 21
oktober a.s. om 12 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden, waarna om 13 uur de begrafenis zal
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te
Vorden

IN HEI
MAM

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^^^B

van deze advertentie vragen wij
Uw aandacht voor raambedek-
king, want dat is beslist geen
eenvoudige zaak. Ach ja, U kunt
natuurlijk zonder veel fantasie
een simpel gordijn voor Uw
raam hangen. Maar dat geeft
geen voldoening. En trouwens,
zo simpel ligt het bepaald niet.

Vitrage, overgordijnen en
luxaflex dienen uitgebalan-
ceerd te passen in het raam van
Uw interieur. Dat wilt U toch
immers ook graag: een interieur
waarvan de onderdelen goed
op elkaar afgestemd zijn.

Wat zegt U? Moeilijk? Zeker.
U hebt daar een vakman-
interieurverzorger voor nodig
die U kwaliteit verkoopt en goed
advies gratis geeft. Kies
daarom bij ons uit schitterende
vitrages, veelkleurige gordijn-
stoffen en zonwering van het
wereldmerk Luxaflex. Dan weet
U tenminste zeker dat Uw geld
goed besteed is.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

AANBIEDING l

Heren

fantasie sokken
3 HALEN EN 2 BETALEN

f6,75
H.LUTH

Nieuwstad - Vorden

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram Verse Lever 198
500 gram Varkenslappen 398
500 gram Riblappen 490
500 gram Runderlappen 350
500 gram Mager braadvlees 525

Voor de boterham
100 gram Ham
100 gram Gebraden Gehakt
150 gram Boterhamworst
250 gram Kookworst (aan stuk)

75
65
83

130

Voorhouten
d/epvr/esfcfaar per kg i 5,25

BON
tegen inlevering van deze waardebon
op dinsdag 24 oktober

500 gram Verse Worst f 2,50

Ook uw adres voor al uw huisslachtmgen

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad HWTel. 05752-1321

UIT DE OMGEVING

HENGELO G - KEYENBURG

Vergadering
De Hengelose Hengelaarsvereniging (HHV) hield in
zaal Bruggink de najaarsvergadering. Aan deze verga-
dering was tevens de prijsuitreiking verbonden van de
onderlinge kompetitie.
Bij de senioren ging H. Hulstijn jr met de eer strijken,
tweede werd A. Althof f, 3e H. Hulstijn sr; 4e G. v. d.
Lende; 5e A. J. Jansen (Vorden); 6e H. v. o. JLende; 7e
Harry Bruggink; 8e J. Wijnbergen; vervolgens H. Riet.
man en A. Hulstijn.
Bij de jeugd was B. Hulstijn jr nummer 1; tweede werd
H. Enzerink en 3e en 4e resp. J. Bosch en D. Verstege.
Op de vergadering werd tevens besloten de ijsbaan een
goede beurt te geven en wel op zaterdag 21 oktobera.s.

KPO
De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen van de
KPO te Keyenburg welke gehouden werd in het pa-
rochiehuis, had een zeer grote opkomst. De avond werd
begonnen met een Eucharistieviering tot intentie van
een overleden lid van de KPO.
In het parochiehuis opende voorzitster A. van Aken-
Reulink met gebed en heette voorts de bijna 100 leden
van harte welkom in het bijzonder pater Felix Tijdink
- die met vakantie in Hengelo verblijft - alsmede pater
Wolke. Alvorens pater Tijdink het woord te geven,
sprak zij een memoriam uit voor de overleden leden van
de KPO.
Daarna kreeg pater Felix Tijdink het woord die ver-
telde over zijn studie en zijn taak als missionaris waar
hij de leefgewoonten in Nieuw Guinea, een land dat in
1962 werd overgedragen aan Indonesië en later de
naam kreeg van Irian Barat. Het doel van zijn werk is,
de mensen zelf beschikbaar te maken voor landbouw
en industrie en ook het ontwikkelingswerk aan hun
over te dragen. Met kleurrijke dia's lichtte hij zijn werk
aldaar toe, eveneens dat van de missiezusters die in die
gebieden werken. Bij hun werk wordt alereerst aan-
dacht besteedt om de angst weg te nemen, aldus pater
Tijdink en hun zo een vertrouwen te geven. Een studie
van 3 jaar op een landbouw- en veeteeltschool wordt
beloond met een paar kalfjes om daar verder mee te
beginnen. Ook leren zij daar de mensen omgaan met
machines. Het werk voor de meisjes bestaat uit vlech-
ten en visvangst, terwijl na 3 jaar op een huishoud-
school te zijn geweest, deze meisjes dan zeer billijk een
naaimachine kunnen kopen van de missie waar zij zich
dan verder mee kunnen ontwikkelen. Via schaling kun-
nen deze mensen het een en ander bijgebracht worden

waarna zij het werk van de priesters voor een deel kun-
nen overnemen. Het verkeer en de bevoorrading ge-
schiedt pe kleine vliegtuigjes en met boten, hetgeen
spreker ook liet zien aan de hand van dia's.
Pater Tijdink werd na afloop dank gezegd voor zijn
gezellige avond waarna mededelingen werden gedaan
over kursussen o.a. 'de grote drie van de huisvrouw'.
Op 24 oktober a.s. zal een sterrit worden gehouden, ver-
trek is dan om 2 uur en men verwacht om 5 uur terug
te zijn. Met nog een aansporing en de nuttigheid van
de vastenaktie te hebben benadrukt, ook voor de Me-
misa, tot ontwikkelingen van de missiegebieden, werd
de avond besloten.

Uitvoering
Het jeugd- en kinderkoor van de 'Keirakkertjes' te
Keyenburg p;i; een zanguitvoering in zaal Winkelman
waarvoor een overstelpende belangsteling bestond.
Voorzitter J. Bessel'nk opende de avond met allen een
hartelijk welkom te heten waarbij hij zijn vreugde uit-
sprak over de grote opkomst van het Keyenburgse pu-
bliek die hij bij voorbaat reeds een genotvolle avond
toewenste.

Hierna kreeg dirigent J. Idink het woord om met zijn
jeugdkoor van 34 leden te openen met een frisse aanhef
van o.m. My Bonnie. Vervolgens nog 5 nummers waar-
bij de aanwezigen de smaak reeds te pakken kregen
van hetgeen hun die avond te wachten zou staan.
Vervolgens kwam het dameskoor voor het voetlicht -
de dames hadden voor deze avond een speciaal kos-
tuum aangemeten bestaande uit een lange stijlvolle ja-
pon dat aan het optreden een speciaal feestelijk tintje
gaf. Hun zangnummers werden geopend met een voor-
treffelijk Com nu met sangh, alsmede Toverklokken,
waarvoor zij van het publiek een goede waardering
kregen.

Na de dames betraden 38 kleine zangertjes, dat het
kinderkoor uitmaakt van de Keirakkertjes, het podium
om o.l.v. de heer Idink een vijftal zangnummers te
brengen dat zeer in de smaak viel van het publiek dïe
in het bijzonder het laatste nummer nl. Troika, met een
daverend applaus beloonde.
Voor de pauze zong het Keyenburgs herenkoor o.a.
Stenka Rasing, alsmede de Twaalf Rovers met solozang
van Bennie Beuling. Ook dit onderdeel van de avond
was een verrukking voor het oor.

In de pauze werd een verloting gehouden waarbij vele
prijzen door de jongelui zelf waren vervaardigd en
ook meegenomen, het vond waardering door de vlotte
afname van de loten.
Na de pauze volgde eerst het optreden van het jeugd-
koor dat weliswaar de handen van de enthousiaste
toehoorders op elkaar bracht, maar nog meer en bij
herhaling applaudiseerde men nadat het kinderkoor
had gezongen met als laatste het grappige lied van
Trimpapa. Dirigent Idink nam dit huldebetoon voor
zijn koor in ontvangst. j^
Als laatste van deze prac^Pge zangavond werd door
het dames- en herenkoor gezamenlijk het Jagerslied
gezongen, terwijl de avond werd gekompletteerd met

Eine Landliche Concertprobe, met de prachtige bariton
solo van Ludo Eykelkamp.
Met een total.general van alle koren tesamen o.l.v. de
heer Idink werd besloten met een gezamenlijk Alle
menschen werden Brüder. Een staande ovatie was het
slot van een voortreffelijke avond waarbij voorzitter
Besselink woorden tekort kwam om alle medewerken-
den dank te zeggen voor hun inzet en alle aanwezigen
voor hun spontane reakties. Hij wenste allen (het was
al laat in de avond) een welkom thuis.

Voetbal
KEYENBIJRCÏSE BOYS — AERDT 1—1

In een bijzonder vlot en goed gespeelde match heeft
Keyenburgse Boys het bezoekende Aerdt een eerste
punt afhandig kunnen maken. Reeds in de eerste helft
kwamen de gastheren zeer dicht aan een doelpunt
maar steeds was het keeper Van Eyck die door zeer
goed werk een doorboring voor de thuisclub tegenhield
en schoten van Kelderman, Weverink en Bocktink wist
de Aerdt-goalie onschadelijk te maken. Na 32 minuten
spelen kwam Bocktink echter met de bal in het doel-
gebied door drie verdedigers van de geel-zwarten be-
laagd wist hij het leer naar Weverink door te geven die
onhoudbaar voor Van Eyck via de paal inschoot l—U.
Voor de thuisclub het sein om nog heftiger aan te val-
len, maar het defensieblok van Aerdt wist van geen
wijken.

De tweede helft begon met pittige aanvallen van de
gasten die zich geen nederlaag konden veroorloven, de
achterhoede van Keyenburgse Boys, met Van Aken als
centrale verdediger, moest pas na een kwartier spelen
wijken toen een voorzet vanaf rechts Visser bereikte
welke met een kopstoot keeper Van Aken versloeg l—
1. Het bleef een aantrekkelijk duel waarbij het samen-
spel van Keyenburgse Boys alsmede het kopwerk be-
ter was dan dat van Aerdt die echter weer veel spelers
in hun midden hadden welke over solowerk beschikten.
Scheidsrechter Dikken uit Gorssel die een goede wed-
strijd leidde kon aan het einde aan beide partijen een
punt toekennen hetgeen de verhouding van het spel
goed weergaf.

NEEDE — PAX 2—1
In Neede speelde Pax afgelopen zondag een vrij goede
partij voetbal, maar ondanks de grote inzet van de spe-
lers werd er toch te weinig geschoten om winst mee
naar Hengelo te nemen. Een enerverende eerste helft
met goed voetbal aan beide kanten hield de stand toch
nog dubbelblank.

Na de thee was het toch de thuisclub die zich het eerst
presenteerde via de Neede-speler Grijsen moest keeper
Lenderink de bal uit het net halen l—0. Toch kwam
Pax terug want 5 minuten later scoorde Veenhuis uit
een voorzet van zijn broer Alfons l—1. Er was een
kans op de halve winst maar in de allerlaatste minuut
van deze wedstrijd wist de Neede-aanvaller Wullink
juist iets eerder dan de arbiter het laatste signaal gal,
zijn ploeg op 2—l te brengen en zo kreeg Pax de derde
nederlaag achter elkaar te slikken. Erg jammer, want
een gelijkspel ha—dden zij zeker verdiend.

komt naar Vorden!

Centaur, een nieuwe groep aan het Nederlandse pop-
firmament. Een nieuwe groep waarvan eigenlijk alleen
de naam en de muziek nieuw zijn.
De leden hebben hun sporen in de vaderlandse popbusi-
ness namelijk al ruimschoots verdiend en zijn dan ook
bepaald geen onbekenden meer. Jean 'Bobbey' Dessau-
vagie en Jay Quee waren jarenlang de stuwende krach-
ten in Bobbeys Children, een groep die landelijk grote
populariteit genoot, terwijl Rob Vunderink en Paul
Heppener afkomstig zijn uit Cobra, een formatie die al
enkele hits heeft weten te scoren.
Centaur wil zich niet vast laten pinnen in een bepaald
muzikaal hokje. De jongens vertolken met evenveel ple-
zier en vakmanschap een fijn bluesnummer als een in-
gewikkeld progresief werkje. Het gezicht van de groep

wordt dan ook voornamelijk bepaald door de zeer per-
soonlijke vertolking van de muziek die ze brengen, door

iren, aparte sound, die de jongens nu al hebben
weten te verwezenlijken. Om in de popbusiness aan de
top te komen, is kwaliteit helaas niet voldoende. De
sleutel die de deur naar de top opent, is een flinke do-
sis geluk. Staat dit geluk aan de zijde van Jean, Rob,
Paul en Jay, dan is Nederland binnen de kortst moge-
lijke keren een topgroep rijker, want kwalitatief zit
het bij Centaur meer dan goed.

De bezetting van Centaur: Jean Dessauvagie zang,
fluit, piano, orgel, gitaar en slagwerk; Rob Vunderink
zang en gitaar; Paul Heppener zang, basgitaar en gi-
taar; Jay Quee drums.



Verhuur
geleg-enheidskleding voor
heren, in zwart en grnjs

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

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

FOTO 7EYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Te koop:
Enorme party

nieuwe betonmolens
voor de doe-het-zelvers
125 liter é. f 450,- per stuk
Iets goeds
afgehaald f 15,- reduktie

C. W. SEEGERS
DREMPT
Telefoon 08334-2722

even wat
lezen over

onze coats
indekrantvanvandd

J Wollen
- coat met 1/2 j
ingezette en 1/2'
raglan mouwen

Schoolderman
Raadhuisstraat

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALJLE KLEUREN
AUTOLAK
(pbn. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 00752-1567

Sirtdiuin
mode
voor

mannen

verkrijgbaar bij:

Wapen, en sporthandel

aftens
steed[ doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De school is dicht.,
maar...
Visser is open l

Kijk ze daar staan die
eigentijdse meisjes!

Heerlijk praktisch gekleed in
speel-sterke pantalons,

waarvan we er nu nog heel veel
hebben. In allerlei maten, mate-

rialen en kleuren. Die zich
charmant laten combineren

met hesjes en truitjes. Die
dit najaar vriendelijk en
vrolijk van kleur zijn. Kom
nu met ze passen en meten!

K 528

ONZE

IMITATIE BONTMUTSEN
zijn van de beste kwaliteit :

t. ;«
Kuime keuze velours en zyaen
melusine hoeden

Kroneman -Jörissen
Burg. Galléestraat - Vorden

Woensdag 25 oktober 's middags van
l tot 5.30 uur ontvangen wij weer

Amerikaanse
eikels
ó. 10 cent per kg

Remmers
Nieuwstad 46 - Vorden

natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

AdldM-„U Paz"
met blauwe noppanzool. om. 33,-
Adlda«-,.Santl«Qo"
mat «chroefdeppwi. om. 44.-

Adlda»-„Val«ncl«"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adlda«-„Bra«M"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
oa. v.a. 19,SO

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens

Gedurende de spaarweek
van 23 t.m. 30 oktober

ontvangt iedere spaarder

een aardige
attentie!
Nutsspaarbank
(BONDSSPAARBANK)

Dorpsstraat 15

Vorden
Opgericht 1819

Warmte in één handomdraai!

NU VOORDELIGE

GASVERWARMING
nu f 210,—

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

KOPEN !

Bijzetkache! 320° K-cal/u van 295--

GEVELKACHELS:
Gevelkachel 2200 K.cal/u van 329,- nu
Gevelkachel 2500 K.cal/u van 335,- nu
Plintmodel 3300 K.cal/u van 448, nu
Plintmodel 3500 K.cal/u van 480,- nu
Plintmodel 4500 K.cal/u van 558,- nu
Gevelkachel 6700 K.cal/u van 525,- nu
Gevelkachel 9000 K.cal/u van 725,- nu

SCHOORSTEENKACHELS:
DRU Adonis 6850 K.cal/u van 868,- nu
DRU Radialux 7800 K.cal/u van 996,- nu
DRU Paulus Potter 8100 K.cal/u van 925,- nu
Pelgrim Robina 6800 K.cal/u van 798,- nu
Siegler met ventilator 6250 K.cal/u van 785 nu
Nobel 5800 K.cal/u van 383,- nu
Etna kolenvuur 6000 K.cal/u van 635,- nu
Etna kolenvuur 8000 K.cal/u van 660,- nu f 475,—

Voor deze en nog andere mogelijkheden naar:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Belangrijke mededeling
aan onze adverteerders

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

YORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39

telefoon 1619

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

Restanten
behang
de HELE maand OKTOBER

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Lees steeds aandachtig

het populaire weekblad

Contact

In samenwerking met de Vordense Winkeliersvereniging wordt er ook dit jaar
weer een speciale SINT NICOLAASKRANT door Contact uitgegeven welke
huis aan huis wordt verspreid in Vorden, Warnsveld, Hengelo Gld., Vierakker
en Wichmond.
De krant dient uiterlijk 10 november op de post te zijn. De advertenties hiervoor
kunnen tot WOENSDAG l NOVEMBER bij ons bezorgd worden met vermel-
ding: 'Sint Nicolaaskrant'. De verspreiding is op 13, 14 en 15 november.
Mededelingen over de grote Sint Nicolaasaktie worden in deze krant bekend
gemaakt.

De advertentieprijs is 20 cent per mm per kolom; voorpagina dubbel tarief.
Wilt u een leuke afbeelding bij uw advertentie plaatsen en u heeft daarvan een
matrijs dan worden deze GRATIS door ons vervaardigd.

Wij vragen voor het bovenstaande uw medewerking opdat deze uitgave er goed
verzorgd zal uitzien.

DRUKKERIJ WEEVERS BV
NIEUWSTAD 12 VORDEN TELEFOON 05752-1404


