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Vredestein nieuws
FORSE PREMIE-UITKERING
IDEE BELOOND MET RUIM ƒ 3.500,—
Dinsdagmorgen overhandigde divisie-direkteur ir J. Ba-
rentsz een bedrag van ƒ 3.515,— aan een medewerker
van de kwaliteitsdienst van Vredestein-Doetinchem. De
gelukkige was de heer H. A. Bergevoet, die voor deze
vorstelijke beloning in aanmerking kwam wegens zijn
idee om de werkmethode bij het lassen van binnenban-
den zodanig te vereenvoudigen dat jaarlijks 6 miljoen
handelingen minder behoeven te worden verricht, het-
geen een besparing oplevert van ƒ 35.000,—- per jaar.
De heer Barentsz sprak zijn waardering uit voor het
doorzettingsvermogen van de heer Bergevoet die al
meerdere malen een idee had ingestuurd, waarvan en-
kele met een kleine beloning gehonoreerd konden wor-
den.
De nu uitgekeerde premie is de grootste die ooit bij
Vredestein-Doetinchem aan één persoon werd toege-
kend.
De officiële uitreiking werd bijgewoond door algemeen
bedrijfsleider, de heer R. Hesselink, bedrijfsleider af-
deling binnenbanden, de heer K. Dijkema en de leden
van de ideeënbus-kommissie.

SOLftf JttC

KOERSELMAN CASSETTES

Het initiatief van het hoofdbestuur vari de Nederlandse
Touwtrekkers Bond om door middel van een kadercur-
sus een kerngroep samen te stellen voor de touwtrek-
sport, is bekroond door de diploma-uitreiking aan een
achttal kursisten die slaagden voor wedstrijdleider 3e
graad. Benevens promoveerden een drietal 3e graads
wedstrijdleiders tot 2c graads. Geen wonder dat men
voor de feestelijke omlijsting van het geheel een pro-
minent persoon uit de Nederlandse sportwereld had uit-
genodigd om hierbij aanwezig te willen zijn nl. Piet van
de Kruk, de bekende Nederlands kampioen gewichthef-
fen, die ons land vertegenwoordigde op de Olympische
Spelen in Mexico en thans direkteur is van de sporthal
in Delft.
Deze avond vond plaats in zaal ,,'t Wapen van Vorden"
waarbij tevens aanwezig waren de reeds eerder ge-
slaagde kaderleden, wedstrijdleiders, trainers en ploeg-
leiders, benevens afgevaardigden van alle bij de NTB
aangesloten verenigingen en het NTB-hoofdbestuur.

KONTAKTAVOND
Voor de officiële uitreiking werden enkele belangrijke
punten besproken ten aanzien van de Europese Kam-
pioenschappen, die op 16 en 17 september a.s. in Barry
Islands in Zuid-Wales worden gehouden. Voorzitter J.
W. Markink die in zijn openingswoord speciaal de heer
Van de Kruk welkom heette, wees er op dat de ploegen
die deel willen nemen aan de voorafgaande open kam-
pioenschappen ( in de 640 en 720 kg klasse) die op za-
terdag 16 september worden gehouden, zich spoedig
moesten opgeven. De volgende verenigingen zullen hier-
aan met een team deelnemen: 720 kg klasse: EHTC,
Eerbeek; Warken in kombinatie met Bekveld en Zieu-
went. 640 kg klasse: TTV Vorden en TTV Heure. Deze
ploegen zullen de reis geheel zelf moeten betalen. De
beide achttallen die als nationaal kampioen in de 640
en 720 kg klasse uit de bus komen zullen van de NTB
via de NSF een gedeeltelijke vergoeding ontvangen.
Beide laatstgenoemde verenigingen zullen ons land ver-
tegenwoordigen in genoemde Europese Kampioenschap-
pen.
In verband met de nieuwe jaargang van het maandblad
der NTB de Trekkerspost werden mededelingen gedaan
over de aan te brengen advertenties per vereniging en
de prijzen hiervan. Binnen twee weken zal dit rond
moeten zijn.

n KT VAN DE KIU K

NTB-voorzitter Markink leidde hierna de heer Van de
Kruk in, die tijdens een boeiend half uur allerlei beleve-
nissen vertelde uit de tijd dat hij aktjef het gewicht-
heffen beoefende en in ons land een bekende nationale
figuur was geworden. De Nederlandse kampioen die in
zijn partikuliere sportbibliotheek geen gegevens over de
vroegere beoefening van de touwtreksport had kunnen
vinden, was zeer verrast te horen dat de NTB meer dan
450 aktieve leden telt. Het verbaasde hem nog meer
dat men reeds verschillende jaren kontakten heeft met
de buitenlandse touwtrekkers. Hif vertelde hierna hoe
hij in de topsport door enorme inspanningen met veel
(soms zes per week) trainingen ontzegging van alkohol,
roken, negen uur slapen, de hoogste ladder had kunnen
bereiken. Helaas is het nu in de topsport niet zo floris-
sant meer, volgens hem. De kommercie en de politiek
komen om de hoek kijken en er zijn nog tal van facet-
ten, waardoor men er een andere kijk op krijgt.
Van de gelegenheid tot vragen stelelen werd druk ge-
bruik gemaakt. Nadat de voorzitter de heer Van de
Kruk zijn dank had betuigd voor de boeiende en leer-
zame inleiding en hij hem een herinnering had aange-
boden, richtte hij zich tot degeslaagde kursisten. De
heer Markink wees er op, dat de kursisten het diploma
zeker niet kado hebben gekregen integendeel er moest
hard voor gewerkt worden gedurende een vijftal avon-
den. Vervolgens reikte hij de diploma's uit.

Europese Kampioenschappen
Touwtrekken in Barry (Zuid Wales)

Barry Is.land' de romantische badplaats op 20 mijl van
de hoofdstad van Wales Cardiff, zal in september een
ware invasie van touwtrekkers te verwerken krijgen,
want deze plaats is gastheer bij de Europese Kam-
pioenschappen Touwtrekken. Ploegen uit Ierland, de
Jersey Eilanden, Zweden, Zwitserland, Engeland en
natuurlijk ook Nederland zullen elkaar betwisten om
de hoogste eer.

Algemene vergadering

Tot dit besluit kwam de vergadering van de TWIF
de Tug-of-War International Federation; de Interna-
tionale Touwtrek Federatie, die deze vergadering hield
in Cardiff. Na Zweden, Engeland, Nederland, Ierland,
Engeland en Zweden zijn dit de zevende Europese Kam-
pioenschappen. Het is de bedoeling, dat evenals an-
dere jaren wordt getrokken in de 640 en 720 kg klasse.
De 'open' wedstrijden zullen plaats hebben op 16 sep-
tember (zaterdag) en de kampioenschappen op 17 sep-
tember (zondag).

T WIF bijeen k on ist

Voor Nederland waren op deze vergadering aanwezig
de bondssekretaris de heer Wolbert en de heer Olmink,
hof (voorzitter NTB propaganda kommissie). Verder
waren er afgevaardigden van alle landen op deze TWIF
bijeenkomst. President Fuchs uit Zwitserland zag dui-
delijk, dat het verloren gegane terrein langzaam maar
zeker wordt teruggewonnen. Engeland telt momenteel
350 klubs met bijna 1000 teams!, Ierland 60. Zweden
en Wal.^s elk 40. Noord Ierland 20, Nederland 25 en
het jonaste lid Zu id Afr ika ruim 20.

Belangstelling groeier ui e

In tal van landen is de belangstelling voor deze sport
groeiende; het streven van de TWIF is om deel te

u aan de Olympische Su^n. Men moet dan ech-
ter minstens 12 landen te fl l hebben staan als lid.
De heer Fuchs belichtte enk JPfeiten uit de historische

touwtreksport, die hij had verkregen uit het Olympisch
Museum te Lausanne.
De Jersey Eilanden werden als lid aanvaard. Een voor-
ste1 om de naam van de bond te veranderen werd aan-

Europese Kampioenschappen

gehouden. Als eerste prijs bij de Europese Kampioen-
schappen is beschikbaar de Billy Butlin Trofee, welke
momenteel in bezit is van Engeland. Voor de deelne-
mers is er een herinneringsmedalje. Onderdak wordt
verkregen in het grote vakantiecentrum Butlinkamp.
De chalets waar men onderdak krijgt, staan allemaal
aan zee (men kijkt uit over het Kanaal van Bristol,
dat hier uitmondt in de Atlantische Oceaan. De ploe-
gen zijn verantwoordelijk voor hun eigen kosten.
De lotingen hadden het volgende resultaat:
640 kg: Republiek Ierland, Zweden, Nederland, Noord
Ierland, Jersey Eilanden, Wales, Engeland en Zwit-
serland.
720 kg: Zweden, Zwitserland, Rep. Ierland, Nederland,
Wales, Noord Ierland, Jersey Eilanden en Engeland.
Nederland komt dus uit in de eerste ronde (640 kg)
uitkomen tegen Noord Ierland en in de 720 kg tegen
de Republiek Ierland.

Akkommodatie
De akkommodatie in Butlins Kamp is uitstekend. De
ploegen die willen deelnemen aan de 'open' wedstrijden
kunnen tegen redelijke vergoeding onderdak krijgen in
de chalets, het eten in de supermarkt kopen en zelf
hun potje koken. Er is doorlopend kermis, er zijn drie
dans/alen, talrijke amusements gelegenheden.

Volgens de wedstrijdkalender zou Z w i t s e r l a n d in 1!)7.">
aan de beurt zijn de Kampioenschappen te organiseren.
De Zwitserse afgevaardigde had bezwaren van tech-
n'sche aard. Besloten werd 01-1 Neder land als reserve
te laten fungeren.
Wales zal alles doen, <m^^ hun zo mooie land de
kampioenschappen te latcBlagen, waaraan niemand
zal twijfelen !

Braderie Ifprden
De woensdagavond in de Dorpsstraat gehouden brade-
rie onder auspiciën van de VVV Vorden trok zeer veel
belangstellenden zowel van ingezetenen als van de vele
vakantiegangers welke in Vorden verblijven.

Een groot aantal oude ambachten werden die avond
weer in ere hersteld. Zo troffen wij een demonstratie
aan van het maken van oude kantmutsen, een paar
spinnewielen in volledige werking, een ouderwetse stoe-
lenmatter, het maken van sierwerk in koperbeslag, het
maken van manden, het breien van wollen handschoe-
nen, een volledige schoenherstelplaats, het beslaan van
een paard, enkele volleybalspelen en verder vele sttands
van de bewoners van de Dorpsstraat. Voor de kinderen
ontbrak de grabbelton niet. De boerenkapel van de
muziekvereniging Concordia zorgde voor de muzikale
omlijsting, terwijl de boerendansers weer akte de pre-
sence gaven. Dankzij het mooie zomerweer duurde tot
laat in de avond de gezelligheid voort.

Voor het orgelconcert dat door de heer N. Verrips, or-
ganist te Meppel, op het orgel van de Ned. Hervormde
kerk gaf, bestond maar zeer weinig belangstelling.
Werken van oude komponisten uit de jaren 1600, 1700
en 1800 volgden elkaar achtereenvolgens op waarvan
wij willen noemen „Trumpet Voluntary" van Henry He-
ron plm. 1750, welk nummer nog het best uit de verf
kwam. Overigens voldeed het concert niet aan de ge-
stelde verwachtingen.

Buurtfeest Delden
Tegelijk met het jaarlijkse buurtfeest herdacht de
buurtvereniging Delden dit keer tevens het 25-jarig
bestaan. In de loop der jaren heeft deze vereniging zich
voor de bewoners van de buurtschap Delden zeer ver-
dienstelijk gemaakt. Zo heeft men ca 15 jaar geleden
de gelden bijeen gekregen voor het aanleggen van een
brandput (bij Reerink) die later aan de gemeente werd
aangeboden. Toen er nauwelijks sprake was van tele-
foonverkeer schaften de gezamenlijke Deldense bewo-
ners zich een buurttelefoon aan. Ook op het gebied van
het verharden van wegen, sneeuwschoppen, kortom
wanneer er voor de gemeenschap iets nodig was dan
kon een beroep op de buurtvereniging worden gedaan.

Verder was het bestuur aktief op het gebied van het
zorgen voor ontspanning. Droppings, instuifavonden,
oriënteringsritten, reisjes e.d. staan jaarlijks op het
programma. Wethouder G. J. Bannink die mede op het
buurtfeest aanwezig was, stak zijn bewondering voor de
gemeenschapszin van de Deldense buurtvereniging dan
ook niet onder stoelen of banken. Namens het bestuur
van de buurtvereniging bood de heer Bannink de ge-
broeders M. H. en A. C. Gotink een kado aan voor al
het die 25 jaren, gratis beschikbaar stellen van het
feestterrein. Behalve de traditionele volksspelen werd
er door de Ruurlose toneelvereniging het blijspel „Zwar-
te kunst op de dageraad" opgevoerd, welk stuk bij de
vele aanwezigen goed in de smaak viel.
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Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Geslaagd
Te Utrecht slaagden voor het kleermakersgezel-examen
A: Willemien Bargeman en Willy Bos en voor gezel B:
Bert den Haan. Allen kregen hun opleiding bij dames-
en herenkleermakerij Aartsen te Vorden.

Achtkastelentocht
Aan de woensdagmiddag gehouden achtkastelentocht
namen 161 personen deel.

De uitslagen van de diverse spelen waren als volgt:
Vogelschieten: schutterskoning H. Hummelink; kop D.
Besselink; rechtervleugel J. Besselink; linkervleugel J.
Pardijs; staart B. Breuker.

Schijfschieten (vrije baan): 1. D. Besselink; 2. J. Vink;
3. H. Wormgoor; 4. J. Besselink; 5. W. Oldenhave.

Schijfschieten (vaste baan): 1. H. Hummelink; 2. J.
Hummelink; 3. H. Scheeffer; 4. J. Wormgoor; 5. E.
Steenman.

Dogcarrijden (dames): 1. mevr. Gotink; 2. mevr. Schou-
ten; 3. Hermien Flamma; 4. Gerda Regelink; 5. Ria Go-
tink; 6. mevr. Broekgaarden.

Korfbalgooien: 1. F. Hummelink; 2. H. Berendsen; 3.
Gerda Regelink; 4. H. Hummelink; 5. J. Eulink; 6. W.
Oldenhave; 7. K. Oostendorp.

Ballerospel: 1. K. Oostendorp; 2. W. Tiessink; 3. mevr.
Eulink; 4. mevr. Regelink; 5. D. Regelink; 6. J. Vink;
7. Gerda Regelink; 8. mevr. Breukink.

Bussengooien: 1. M. Regelink; 2. mevr. Holtslag; 3. D.
Besselink; 4. mevr. Vink; 5. A. J. Harmsen; 6. A. J.
Boers; 7. R. Steenblik.

Op dit bijzonder gezellige feest werden de kinderen van-
zelfsprekend niet vergeten en werd er ruimschoots ge-
trakteerd. De prijzen werden uitgereikt door de voor-
zitter van de buurtvereniging Delden de heer M. H.
Gotink.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. L. J. C. Visbeek emer. predikant, Vorden

10.00 uur ds. L. J. C. Visbeek

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
09.30 uur Kand. Meynhardt te Kampen
19.00 uur ds. F. Strikwerda te Apeldoorn

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

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 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
Dokter van Tongeren met vakantie tot 7 augustus
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
Wechgelaer, tel. (05752) 1566 en de komende week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur.
Hai insnia, telefoon 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Etjer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

n: Johanna Maria, dochter van J. J. Cuppers en
J. H. A. Besselink.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: H. Arfman en G. A. Evers.

Overleden: Geen.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

*
-¥-

Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
SLAVINKEN

MAGERE SPEKLAPPEN

3 stuks

500 gram

RUNDERROLLADE

(heerlijk koud op de boterham) 500 gr.

WIENER SCHNITZELS

RUNDERLAPPEN

VARKENSLEVER

MALSE RIBLAPPEN

per 100 gram

500 gram

500 gram

500 gram

148
178

448

140

348

198

468
150 gram HAM

150 gram HAM WORST

150 gram BOE REN METWORST

109

89

89

200 gram GELDERSE GEK. WORST aan stuk 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

DIVERSE SMAKEN DESSERT

INSTANT PUDDING
3 PAKJES VAN 129 VOOR

Herschi VRUCH-

literfles 89

elke 2e fles

59

Herschi

CASSIS

literfles

van 129 voor

99

Fles „DIXAP"

ingedikt appelsap

goed voor 3 liter

van 240 voor

219

Div. soorten Adel

Rosa WIJNEN

met genever

van 415 voor

325

Div. geuren

BADSCHUIM

literflacon

voor

189

VOOR DE KLEINTJES:

PER FLES VAN 194 VOOR

RUMBONEN
DEZE WEEK SLECHTS

Groot blik

Fancy Pink

ZALM

van 229 voor

179

4 borden blik

Unox RUND-

VLEESSOEP

van 125 voor

98

Grote zak

a 500 gram

MACARONI

voor

69

Koen Visser

NASI of BAMI

van 228

voor

189

Sierpot

FRANSE

MOSTERD

van 160 voor

139

SMEUIG TOT OP DE BODEM

PCD PINDAKAAS
JAM POT VAN 129 VOOR

VLEES- of KIPPE-

RAGOUT zo lang

de voorraad

strekt 2 blik. voor

189

Fosfaatvrije

MEEUW

ZEEPPOEDER

zak a lO kilo voor

1650

ALL

ekonomiepak

met gratis

PLASTIC

TAS

Spuitbus

VLIDO

insekten verdelger

voor

225

Spuitbus

't Huuske LUCHT-

VERFRISSER

deze week

229

Groente en Fruit
Honingzoete
WITTE DRUIVEN

Grote volsappige
PERZIKEN

Fijne klaps
HANDPEREN

Grote Outspan
SINAASAPPELEN

Spaanse
MELOENEN

Malse
TUINBONEN

Goudgele
ANDIJVIE

Panklare
WORTELTJES

per kilo

kilo

kilo

6 voor

per stuk

2 kilo voor

per kilo

500 gram

Luchtige Nibbo
MELKREPEN

Heerlijk koekje
MOCCA BATONS

FROU-FROU

Gevuld chocolaadje
SINASSNIPPERS

3 voor

per pak

2 pakjes voor

150 gram

Bolletje
PANEERMEEL per pak van 55 voor

Literblik
APPELMOES 79

Dubbel pak
BRILLO SOAP P A DS

elk 2e blik

van 199 voor

Ardita
DAMESVERBAND per pak 85 elk 2e pak

75
98
79
85
45
49

169
49



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

MARCEL
Wim en Manneke
Vruggink
Gerben

Vorden, 23 juli 1972
Hamminkweg 9
Tijdelijk: Algemeen Zieken-
huis, Zutphen

Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje
Gerrit Lambertus

GERWIN
Bennie en Jo
Harmsen-

Klein Geltink
Vorden, 21 juli 1972
Nieuwstad 77

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van
Hilde Alida Johanna

HILDE
H. Hissink-Pardijs
H. Hissink
Bart

Wjjster, 19 juli 1972
Emelangen 6

Voor de bewijzen van deel-
neming ondervonden tijdens
de ziekte en bij het overlij-
den van onze geliefde moe-
der, groot- en overgroot-
moeder
GERRITJE RUITERKAMP

geb. Klein Ikkink
betuigen wij onze welge-
meende dank.

Fam. Ruiterkamp
Vorden, juli 1972
't Ongerift,
Wierssebroekweg 6

Te koop: Kinderwagen,
hoog model, donkerblauw.
De Hanekamp 8, Vorden

Gezocht door meisje 20 jaar
zit-slaapkamer in kom Vor-
den. Brieven onder no. 17-1
bureau Contact

Te koop: Ca 0.75 ha rogge.
Briefjes worden ingewacht
voor of op 31 juli 12.00 uur
bij G. Tjoonk, Wiersserallee
l, Vorden.

Te koop: ly2 ha xomergerst
Briefjes inleveren 29 juli
19.30 uur. G. Lenselink,
Oude Zutphenseweg 2

Te koop: Een trekkar met
houten wielen en 20 are
rogge waarvoor briefjes in-
leveren tot dinsdag l aug.
A. A. Hoebink, Eikenlaan
19, Kranenburg

Te koop: 4-pers. bungalow-
tent en 2-pers. opblaasboot,
kompleet nieuw. Telefoon
05752-1417

Te koop alle soorten
KOOL-,
KNOLRAAP- EN
SLAPLANTEN

Klein Geltink „Klein Gar-
mel", Schuttestraat l
Vorden

BEHANG

4 halen
3 betalen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

Schildersbedrijf - Vcrfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

SUPERBENZINE
63,8 et per liter

KEUNE
Nijverheidsweg 4
Vorden

Zaterdag 29 juli a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

A. J. LETTINK
en
J. A. LETTINK-FLORIJN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in hotel Bakker te Vorden.

Vorden, juli 1972
Nieuwstad 16

AFSCHEIDSRECEPTIE

Op maandag 31 juli a.s. hoop ik, in verband met
mijn pensioneering, de gemeentedienst van Vor-
den te verlaten.

Die dag is er van 's middags 16.00 tot 18.00 uur
voor eenieder gelegenheid om in zaal „'t Wapen
van Vorden" (Dorpsstraat) van mij afscheid te

Mede namens vrouw en kinderen,
G. POTMAN

Vorden, juli 1972
Hertog Karel van Gelreweg 2

Inplaats van kaarten

Heden is van ons heengegaan onze geliefde man,
vader en schoonvader

ANTHONIUS JACOBUS MARIE CNOOPS

op de leeftijd van 65 jaar.

C. L. Cnoops-Staring
Cathelijne en Wim
Bob
Frans en Gudrun
Emile
Caecile
Winand

Vorden, 24 juli 1972
„'t Hooge Zand"

De crematie zal plaatshebben te Dieren donder-
dag 27 juli om 12.05 uur, aula 1.

Zaterdag 29 juli a.s. y.ijn wij wegens familiefeest

NA 12.00 UUR GESLOTEN

Café

E. J. Lettink

Voorradig:

JASBESCHERMEKS EN
KETTINGKASTEN
ALLE MATEN BINNEN- EN
BUITENBANDEN
in diverse prijsklassen.
BELLEN, SLOTEN, ZADELS,
SNELBINDEBS, VOOR- EN
ACHTERLICHTEN
ALLE ONDERDELEN EN TOEBE-
HOREN VOOR FIETSEN

Vanaf 7 augustus a.s.
geven wij

in de winkel en aan de
benzinepomp

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden - Telefoon 1256

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

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN
van 31 juli t.m. 5 augustus

Café Lettink
Almenseweg 35
L.S. Zaterdag 5 augustus 16.00 uur
weer open.

TE KOOP:

Enkele nieuwe

BERINI BROMMERS
voor lagere prijs.

Tevens diverse

INRUILBROMMERS
voor weinig geld.

Vanaf l augustus a.s.

ANIMO-ZEGELS
ook op brommers en mengsmering.

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

YORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

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

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

Het v. Hasseltpaviljoen
VRAAGT MET SPOED

een werkster
Sollicitanten dienen zich zo spoedig mogeiyk op te

j;even 's morgens tussen 9.00 en 11.00 uur bfl het

van Hasseltpaviljoen
DECANIJEWEG 15 — VORDEN

AANBIEDING

Zelfs bij een hittegolf bltfft alles koel
en vry van bederf in een

ERRES KOELKAST

Erres koelkasten zijn er in:

Tafelmodel vanaf 140 liter inhoud

Kastmodel vanaf 200 liter inhoud

IMibbeldeurs vanaf 225 liter inhoud

ERRES
voor moderne koelkasten

u kunt ze zien in onze winkel en
showroom. Bovendien nog inruilmo-
gelijkheid.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

k GEBR

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

"CONCOEDIA"
Hengelo ffild)

30 juli

DANSEN
orkest

Hameland Combo
3 bars vol sfeer
en gezelligheid

500 gram HAGELSLAG puur 139

2 FLESSEN SHERRY

BLIK SPERZIEBONEN gebr. t ijn ...

3/4 LITER SPAR SLASAUS

500 GRAM HAGELSLAG MELK ..

van 820 voor 750

van 105 voor 89

van 154 voor 189

................... 159

Kuipje Weli MARGARINE

KLIKJE VARKENSVLEES

PAK PAREL PINDA'S

34 POT KOMKOMMERSCHIJVEN ..

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING

I doos van 12 fles. TILBURY BIER

I I OUTSPAN SINAASAPPELS .

52

van 92 voor 79

van 100 voor 89

................... 79

van 114 voor 98

van 370 voor 338

. 198

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

ZOEK JE EEN

AFWISSELENDE

WERKKRING OP EEN

MODERN KANTOOR?

Wij zoeken een MEISJE van 15 of 16 jaar
dat wil worden opgeleid voor diverse zelfstandige funk-
ties in ons bedrijf, zowel voor assistentie op de boek-
houding als voor lokettiste.

Indien je interesse hebt voor deze baan schrijf dan even een briefje aan:

BONDSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15 YORDEN
TELEFOON 05752-1988

Aangeboden: 2'/2 h» na\vei-
de. Keune, Nijverheidsweg 2
Vorden

Gevraagd: 1-paards maai-
i i i a r h i i K ; 1-paards ku l t i va-
tor. Brieven onder no. 17-2,
bureau Contact

Te koop: l ha rogge. Brief-
jes inleveren voor a.s. za-
terdag 12.00 uur. A. Hart-
man, Wildenborchseweg 4,
Vorden

WIJ ZIJN MET VAKANTIE
van 31 juli t.m. 5 augustus

LEVENSMIDDELEN-SLIJTERIJ

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 1420



KNALLERS! * GEMSVORDEN

Sla-schaal of Snack-schaal
op verzilverd blad

voor snoepjes

voor bonbons

Nieuws
Voor de voetballief hebbers !

Al deurt het nog wel eventjes, toch kijken velen al
weer met verlangen uit naar de voetbalkompetitie 1972-
1973. De KNVB afd. Gelderland heeft de voorlopige
kompetitie-indeling al bekend gemaakt.

Voor Pax, Vordeii, Ratti en Keyenburgse Boys:
2e klas afd. F: AD 2, Grol 2, Longa 2, Pax 2, Vios B
2, Reunie 2, VVG 2, Zelhem 2, Neede 2, Doetinchem 2.
2e klas afd. C: Aerdt 2, Angerlo, OBW, Spijk, SDZZ,
Stokkum, Kilder, Bergse Boys, Zeddam, Carvium en
Keyenburgse Boys.
2e klas afd. K: DCS 4, DVC 4, GS V '38 3, Groessen 2,
Loo l, DVV 2, St Joris 2, Loil 2, Keyenburgse Boys 4,
Doesburg 5, Sprinkhanen 3.

2e klas afd. N: Eibergen 3, Lochem 3, RKZVC 2, Vor-
den 2, Halle 2, Pax 3, Reunie 3, Markelo 3, Wit-
kampers 2, Grol 4.

3e klas afd. I: Gaanderse Boys 2, H&K 3, Doesburg 4,
Viod 3, Doetinchem 3, Drempt 2, Kry ie Boys 3,
Etten 4, YW l, VVG 4 en SDOUC 6.

3e klas afd. L: Gendringen 3, GW W 2, SDOUC 5,
SVGG 2, Ulftse Boys 2, Etten 3, VVG 3, Den Dam l,
Keyenburgse Boys 2, St Joris 3.

2e klas afd. D: Gaanderse Boys, GWVV, Halle, Klein
Dochteren, NVC, Ulftse Boys, Socii, Ratti, Ruurlo,
Vorden, Drempt.

2e klas afd. H: Be Quick 4, Vorden 4, Gorssel 2, Zut-
phania 3, Voorst 4, Loenermark 4, De Hoven 5, Oeken
2, Baakse Boys l, Hercules 2.

3e klas afd. M: Markelo 4, SVBV l, Lochem 4, Vorden
3, Reunie 4, Eibergen 5, Klein Dochteren 2, Ruurlo 2,
Witkampers 3 en DEO 2.

Afdeling zaterdag Ratti:

2e klas afd. A: Avanti, Dieren, GSCD, Eefde, Helios,
Wilp, Eerbeekse Boys, PTT en Ratti.

Damrubriek
De Canadees Marcel Deslauriers heeft eens de wereld-
titel van Roozenburg overgenomen. Echter niet voor
lang want zijn spel was teveel op de kombinatie afge-
steld. In zijn strijd om de wereldtitel tegen uitdager
Koeperman won hij één partij dan ook door een mooie
kombinatie.

De stand in cijfers was als volgt:

Wit: 45, 43, 38, 37, 36, 35, 33, 32, 28, 27 en 25.
Zwart: 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24 en 26.

Wil
25—20
37—31
32x41
33—29
41—37

Zwart
14x25
26x37
23x21
24x42
42x31

36 x 9 met winnende doorbraak.

De stand van ons vorige probleem:
Wit schijven op: 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39 en 48.
Zwart schijven op: 3, 8, 10, 12, 16, 19, 20 en 26.

INTERNATIONALE
MEUBELSHOW

UW KOSTELIJKE MEUBELS B»
VOORBEELD: HOEKBANKSTEL

WINKELPRIJS f 995,-; REWTSTREEKS BIJ NUY f «95,

Met de grootste collectie garantie meubelen al» 5

'S-HEERENBERG
VOORMALIGE MANEGE TBON&IL

TELEFOON O 8345-332

Openingstijden:

Dagelijks 8.30-18.00 uur
Vrijdags 8.30- «-W «•
Zaterdags 8.30-18.00 uur

MEUBELEN DOOR U GEHAAID «VEN VRACHTYERGOEDING.

28 km
Arnhem

10 km
's-Heerenberg Doetinchem

Het probleem op diagram:
zwart

w m m m \
m m m

wit

De oplossing van ons vorige probleem:
Wit Zwart
37—31 26 x 37
27—21 16 x 27
28—22 27 x 18
38—32 37 x 28
33 x 4

Goede oplossingen ontvangen van:
H. Grotenhuis ten Harkel en J. Masselink.

Sportieve
zwemshorts

en -slips

teeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Wegens vakantie
vanaf maandag 31 juli tot
en met 12 augustus

gesloten
H.LUTH

Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396

Op zaterdag 72 augustus
is er weer

BAL VOOR GEHUWDEN

EN PAARTJES
met medewerking van

HERMAN LIPPINKHOF
MET ZIJN
DEL CANTO KWARTET
bekend o.a. van de ,,Karavaan"

Kaartverkoop aan de /,aal of
telefonisch 05753-1461

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN



Donderdag 27 juli 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang no. J 7

Heden nam de Heer na een kortstondige ziekte
uit ons midden weg mijn inniggeliefde man, onze
zorgzame vader en lieve opa

GERRIT VAN VELDHUIZEN
echtgenoot van Hendrika Everdina Wenneker

in de ouderdom van 71 jaar.

Vorden: H. E. van Veldhuizen-Wenneker
Nijmegen: D. van Veldhuizen

F. M. A. van Veldhuizen-Hissink
Gerben en Inge

Lochem: J. G. Roekevisch-van Veldhuizen
J. Roekevisch
Geert en Edwin

Vorden, 22 juli 1972
Nieuwstad 44 l

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-
gevonden.

ZWEMMEN
In het Vordense zwembad In de Dennen werd vrijdag-
avond gelegenheid gegeven tot het behalen van een
zwemdiploma. De kandidaten bleken door badmeester
Verstoep en mevr. Brandenbarg goed voorbereid want
zowel de 28 A-kandidaten alsmede de 21 B-kandidaten
slaagden allen. Dit alles gebeurde onder het toeziend
oog van de heer Th. Beek.

Nu de tijd om
SCHOOLTASSEN
te kopen

Voordelige prijzen !

o.a. 3 vaks met 2 voorvakken v.a. f 33,90

2 vaks v.a. . f 29,90

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Adverteer in Contact

KAMPEREN
Lichtgewicht slaapzakken

MET ACRYL, TERLENKA OF DONSONYL
VULLING. NIEUWE DESSINS

Luchtbedden
IN DE TOPMERKEN SEMPERIT EN PALMA

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

TAMME
KASTANJE

Bomend over Bomen
De dikste loofboorn van Europa is de tamme kastanje, die aan de oostkust bij
de vulkaan de Etna staat op het eiland Sicilië. Van oudsher noemde men hem 'de
kastanje der honderd paarden'. Deze boom, die een omvang heeft van circa 46 m
(160 Rijnlandse voet), stoelde al op zijn wortel toen Mozes werd opgevist uit het
geasfalteerde biezen mandje uit de Nijl en hij door prinses Nefertini (Farao's
dochter) werd opgevoed 'in alle wijsheid der Egyptenaren', teneinde straks de
binding tot stand te kunnen brengen van de twaalf stammen Israël's: tot het
merkwaardigste volk der aarde. De kastanje der honderd paarden is naar schat-
ting 3500 tot 4000 jaar. Er is nauwelijks een andere boom te vinden die zo oud
wordt, behalve dan de huidige Libanonceders, 'tegen wier eigen stam' zoals dr
Abram Kuyper schreef: 'eens Hiram's knecht hakbijl en houweel liet leunen'.

Tamme kastanje bij het voetbalveld van Kuurlo

De tamme kastanje, Castiana sativa (de naam is van Ph.
Miller 1691-1771) is inheems in het klimatologisch bevoor-
deelde Middelandse-Zeegebied waar hij zelfs uitgestrekte bos-
sen vormt. In ons land komt de tamme kastanje vrij zelden
voor en dan meestal nog als enkeling. Er staan er wel wat
meer in Limburg een paar behoorlijk dikke exemplaren
vindt u ook bij Arnhem aan de Zypendaalseweg, bij het ka-
steel Zypendaal, voorbij de picknickbanken. Hun omvang is
ca 6 meter. Zij hebben nogal geleden van het oorlogsgeweld
in 1945, er is al cement aan te pas gekomen. Zo hier en daar
komt men in ons gewest een tamme kastanje tegen. Bijvoor-
beeld bij kasteel Ruurlo, eigendom van de familie Van Heec-
keren van Keil en staande vlak bij het huis dat bewoond wordt
door de heer J. de Man. Deze tamme kastanje vertoont in
zijn stam de typische draaivorm die zijn soort vaak kenmerkt
(zie foto). Hij heeft een omvang van ruim 5,50 meter. In
winterse staat ziet hij er dusdanig ruig en knoestig uit dat
een doctor in de biologie hem aanvankelijk voor een zomereik
aanzag. Een eveneens zware tamme kastanje, maar recl^van

met een omvang van 4,35 meter gemeten op^Brst-
>gte, staat in het voor het publiek opengestelde- ^Fhicd

met rustieke bomen van kasteel Den Bramel. Op óe foto
kunt u zien dat een zware tak - een boom op zichzelf . eloor
de winterstorm is af gebroken. Alle kastanjes - op 2 na - die u

Bramel kunt bewonderen zijn wilde op Paarj^tas-
Een andere tamme kastanje staat bij huize M^Hljck

te Vorden. Langs de straatweg bij de Noordpoort van het En-
zerinck staan verscheidene tamme kastanjes. Ook in Vorden
vóór Huize het Enzerinck staat er één. Een enorme kas-
tanje staat bij de rk kerk te Beltrum. Deze kastanje is waar-
schijnlijk ca 150 jaar, hij heeft een omvang van ruim 5,5 m;
een pracht exemplaar!

Men kan de tamme van de wilde onderscheiden aan de schors
de bladeren en de vruchten. De vruchten van beide lijken
wat op elkaar, verder is er tussen de bomen nauwelijks bo-
tanische gemeenschap. De bolster van de wilde kastanje heeft
slechts enkele zeer harde pikkels, de vrucht van de tamme
is verpakt in een bolster, die dicht bezet is met tamelijk
zachte borstels; de vruchten van de tamme zijn platte exem-
plaren met een pluimpje er op. Ze onderscheiden zich door
een gelijkmatige vorm (als een ui ongeveer) ten opzichte
van de veelbultige vruchten der Paardekastanje. De schors
van de tamme is bij oude bomen diep en regelmatig gegroefd,
zonder de brokkelige ruwheden van de wilde boom en evenmin
vertonen die een vaalgrijze tint. De bladeren van de tamme
kastanje zijn sierlijk van vorm, groot en langwerpig (10-12
cm), voorzien van een mooie guirlandevormig getande rand,
fraai toegespitst, van boven donkergroen en van onderen
helder-lichtgroen. Mannelijke en vrouwelijke bloemen staan
in hetzelfde katje, de mannelijke in zwierige, lange pluimen;
de kleine vrouwelijke, drie bij elkaar (kelkblaadjes met en-
kele povere meeldraden) zitten aan de voet van de manne-
lijke pluimen. Meestal is de langste dag gepasseerd als deze
uitzonderlijke boom de praal van zijn lichtgele bloemen opheft
in de glorie van de hoge zomer.

Bijen, wespen en speelse zomerwind brengen het stuifmeel
over, Heeft de nietige vrouwelijke bloem het levenbrengende
meel ontvangen, dan zwelt het vruchtbeginsel, het bekertje
dat de drie vrouwelijke bloemen omvatte, groeit uit tot een
bolster, de cupula, die in de wijnmaand splijt. Het jasje van
de tamme vrucht is maroonrood, 'chestnutbrown' zeggen de
Engelsen. Vaak is de wijnmaand in ons land met zijn betrek-
kelijk geringe aantal zonne-uren, eer deze begeerlijke vruchten
goed tot ontwikkeling zijn gekomen. Dit in tegenstelling tot
bomen in Zwitserland, Italië, Spanje en Frankrijk. Daar zijn
de vruchten vol, stevig en bijzonder voedzaam. Karrevrachten
van deze kastanjes werden in de Hallen van Parijs verhan-
deld. Ook ik heb ze in 1948 daar op straat gekocht aan de
kar of bij een kleine oven, op de hoek van een straat ge-
steld, waar een vrouw de vruchten in gepofte staat te koop
aanbood. Ik moet erbij zeggen: we aten ze pas nadat wij ze
zorgvuldig op de aanwezigheid van wormen hadden onder-
zocht! Soms dronken we bij de kastanjes een droge witte wijn,
afkomstig uit de kiezelgebieden, die 'Graves' worden genoemd;
soms de veel betere, witte Margaux. Als we goed bij kas
zaten, wat zelden het geval was, bespoelden wij de vette
noten met champagne.

De Engelse schrijver Evelyn, noemt de vruchten 'te allen tijde
een begeerlijk en mannelijk voedsel, voor boeren en voor.de
landslieden, versterkender dan gerstig spek, ja beter zelfs
dan bonen'. Nu, ik zou zeggen: héél wat beter en niet alleen
voor boeren. Evelyn beveelt krachtig aan de stevige sub-
stantie der kastanjes in het brood te verwerken, 'daar het
een krachtig voedsel is en vrouwen goed van humeur maakt'.
Als dit waar zou zijn, zijn ze, zeker hun gewicht in goud
waard, want een vrouw die een slecht humeur heeft. . .
Koning Salomo schreef het al: 'beter te wonen op de hoek
van een dak dan bij een kijfachtige huisvrouw'. En hij kon het
weten.

(I)en liramel). Vruchten: 'jfoed voor vrouwlief* humeur'

Het hout van de Castania sativa is bij de jonge bomen waardevol voor de kuipe-
rijen, daar het zich goed laat buigen. Later wordt het minder van kwaliteit,
vooral wanneer de stam de karakteristieke draaivorm vertoont. Het hout heeft
wel wat weg van eikehout, het is even looizuurhoudend, maar minder duurzaam.
Lange tijd heeft men gemeend dat de machtige balken in het dak van dé
Westminster Abbey in Londen van kastanjehout waren, later kwam men er
achter dat de konstrukties van eikehout zijn.
De tamme kastanje is dan ook als levende l Jammer dat het
hem in ons land wat te koud is. Hij vindt in het zuiden een lu ; (e r klimaat. Zijn
geboorteland is Klein-Azië. De ^e.schii'denis-schrijver Plinius zegt dat Ceasar
zelf de boom uit Sardis naar Italië heeft overgebracht en dat 'de Romeinen de
Sardische eik bijzonder waardeerden. HENRI VAN DORSTEN

^
De fraaie tamme kastanje: muist dr katholieke kerk te lieltrum

l



Te koop: Aardappelen en l
vorkharkkeerder klein de-
fekt. B. Wunderink, Ruurlo-
seweg 85, Vorden

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

II. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

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

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Speciale aanbieding
ALUMINIUM
HUISHOUD-
TRAPPEN

3 treden ƒ 32,50
4 treden ƒ 39,50
5 treden ƒ 47,—
6 treden ƒ 61,—
Zolang de voorraad

strekt

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat Vorden
Telefoon 1486

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

PROEF ONZE FIJNE
IJSTAARTEN EENS !

Een heerlijke verras-
sing voor het hele ge-
zin!
Voor 4, 6, 8 of 10
personen.

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Te koop: Tank van 1000 Itr.
A. Boerkamp, Hamsveldse-
weg 8, Vorden

Te koop: Nieuwe aardappe-
len. H. Jimmink, Het Gulik
4, Vorden

Te koop: Nieuwe aardappe-
len „Parel". A. J. Makkink,
Kruisdijk 11, Vorden, tele-
foon 1674

VOOR •i»

BEHANG
4 halen

3 betalen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

NAAK:

Wapen- en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

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

Te koop: vouwcaravan
in prima staat
kompleet met bedden
H. LUTH
Nieuwstad 4, Vorden

BEHANG
4 halen

3 betalen

Doc-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Adverteer steeds in Contact!

Wegens vakantie

gesloten
van 28 juli t.m. 12 augustus

WONINGINRICHTING

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

Na 72 augustus staan
we weer tot uw dienst

Sportief
met leuke gemakkelijke

vrijetijds-
kleding
voor zomer en vakantie

Wapen- en Sporthandel

ede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

27 juli Voetbalwedstrijd supportersclub Jan
Oosterink, sportveld Zelhem

29 juli Achtkastelenweekend Graafschaprijders
30 juli Oriënteringsrit Graafschaprijders
3 aug. Voetbalwedstrijd supportersclub Jan

Oosterink, sportveld Zelhem
5 aug. Dansen in 't Wapen van 't Medler

voor gehuwden en verloofden
18 aug. Medlerfeest showavond
19 aug. Medlerfeest dansavond
20 aug. Medlerfeest beatmiddag
10 sept. Onderlinge viswedstrijd rim; Zutphen
16 sept. Oriëterings avondwandeling in Linde
23 sept. Volksfeest te Linde
22 sept. Volksfeest te Linde'
25 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis in

de landbouwschool

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.

VW VORDEN

Zomer-
programma
voor de maanden

juni t.m. augustus 1972

Elke maandagavond: Avondwandeling onder lei-
ding langs de mooiste plekjes van Vorden, vanaf
Kerkplein. Te beginnen 19 juni, laatste wandeling
28 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur in aug.
19 uur. De kosten bedragen f l,- p.p. kind. f 0,50.

Elke woensdagmiddag, Achtkastelentocht per rij-
wiel onder deskundige leiding. Vertrek 13.30 uur
vanaf Kerkplein. De kosten bedragen f l,- p.p.
beneden l jaar 50 cent. Te beginnen 21 juni,
laatste tocht 30 aug. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren zijn rijwielen^^huur. Barink tel. 1274
Kuypers t*i 1393, Tragl^tel. 1256.

Demonstratie van de ru,itervereniging en pony-
club Vorden voor zaterdg 29 juli is verplaatst
naar zaterdag 5 augustus.

DONDERDAG 27 JULI A
Kermis op het marktpleem vanaf 15.00 uur.
ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 JULI
Achtkastelenevenement georganiseerd door de
VAMC De Graaf schap rijders. Aankomst sterrit-
deelnemers van 11.00 tot 13.00 uur; 14.00 uur
start toerritdeelnemers. Finish toerritdeelnemers
18.00 uur. 19.00 uur aanvang Achtkastelenbal
voor sterrit- en toerritdeelnemers. 9.30 uur och-
tendwandeling onder deskundige leiding door de
mooie omgeving van Vorden. Lengte ca 5 tot 6
km met onderweg gezellig koffiedrinken. 14.00
uur oriënteringsrit volgens KNMV-reglement '69.
Start en finish bij café Schoenaker. Lengte der rit
ca 50 km. Er wordt gereden in een A- en B-klas-
se. De B-klasse geldt voor minder geroutineerde
deelnemers en is uitsluitend van belang voor de
klassering. Ca 18.00 uur prijsuitreiking.

DINSDAG l AUGUSTUS
Lezing met dia's over het leven en werken van
dichter Staring van de Wildenborch in de kapel
van de Wildenborch, met wandeling naar het kas-
teel. Aanvang 20.00 uur. Deze avond wordt ver-
zorgd door de heer Van Roekei uit Zelhem en ds.
Krajenbrink uit Vorden.

Wegens vakantie

gesloten
van 30 juli t.m. 6 augustus

SMEDERIJ

Henk van Ark

Wegens vakantie

gesloten
van 27 tot en met 30 juli

Voor eventueel loonwerk de heer
BRUMMELMAN, telefoon 1536

LOONBEDRIJF EN GRONDVERZET

Beeftink
Joostinkweg 12 - Vorden

Avol l
watertip

Keukengerief
gaat naar
de knoppen!
In gunstige zin natuurlijk. Want wat is een
keuken zonder water? En water zonder goeie
mengkraan? Tientallen keren per dag
gebruikt u 'm. Zo'n kraan moet moeiteloos open
en dicht gaan. De knoppen mogen niet heet
worden. Ze moeten lekker in de hand liggen. De
uitloop van zo'n kraan moet draaibaar zijn
en de waterstraal mag niet spatten. Dat verstaat
hij onder keukengerief. Wie?
Uw sanitair-installateur natuurlijk!
Hij is immers uw adviseur. En vooral uw vakman.

f TlWiltink
&&fi<• • ^^^ C i

Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Wist u
dat de

We/koop-Landbouwwinke/s
van de Coöperatie
langzamerhand een zéér
uitgebreid assortiment
hebben ?

U komt bijna
n iet vergeef s!

Onze winke/chefs zu//en u
gaarne met raad en daad
bijstaan

V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

Waterpolo
De heren van de Vordense polovereniging zullen het
weekend van 5 op 6 augustus in Winterswijk deelnemen
aan een waterpolotoernooi dat wordt georganiseerd
door de plaatselijke vereniging WWV.
Op 19 en 20 augustus neemt Vorden in Almelo deel aan
een tweedaags toernooi dat wordt georganiseerd door
de Aa. Zondag 27 augustus speelt Vorden in Apeldoorn
welk toernooi wordt georganiseerd door AZC.

Touwtrekken
Oosterwijk op eigen tournooi erg sterk!
Tournooi buitengewoon geslaagd

Oosterwtjk hield haar tournooi op het komplex aan de
Halseweg, dat buitengewoon geslaagd mag worden ge-
noemd. De belangstelling van vakantiegangers en an-
dere bezoekers was overweldigend. De vereniging Oos-
terwijk had alles keurig verzorgd, zodat men in Zelhem
terug kan zien op een goed tournooi.
De wedstrijden verliepen in sommige klassen buiten-
gewoon spannend, vooral de Engelse gasten uit Duits-
land van de RAF basis toonden dat zij heel wat mans
zijn. Na vele wedstrijden luidde de eindstand:
640 A: l Vorden 2 Bekveld en Zieuwent 3 Holten en
Noordij k.
640 B: L Heure 2 Oosterwijk en Royal Air Force
3 DVO 4 Bathmen.
640 C: l Jong Gelre, 2 Vorden 3 Houvast 4 Nettelhorst
4 Enter en 5 Bathmen

Na 7 tournooien is de kompetitiestand:
A klasse: l Vorden 118 punten, 2 Bekveld 94, 3 Zieu-
went 89, 4 Holten 51, 5 Noordijk 41, 6 Enter 23 en
7 Achilles uit Arnhem met 9 punten.
B klasse: l Heure en Bathmen met elk 106 punten,
2 Oosterwijk 66, 3 DVO 60, 4 Buurse 34, 5 Velswijk 32,
6 RAF (Duisland) 15 en 7 De Bizons met 11 punten.
C klasse: l Jong Gelre 101 punten, 2 Vorden 86, 3 Hou-
vast 47, 4 Bathmen 32, 5 Enter met 20 en 6 Thor uit
Doesburg met O punten.
Zondag is het 8e tournooi te Noordijk Neede.

Nederlaagwedstrijden sv Ratti
De sv Ratti houdt zondag de eerste van drie nederla;^-
tournooien. Het is voor de 3e maal dat men deze wed-
strijden organiseert. Er wordt gespeeld op het oude
terrein van Ratti dat hierna niet meer zal worden ge-
bruikt omdat binnenkort het nieuwe terrein van Ratti
in gebruik wordt genomen.
Ook voor de afdeling zaterdag zijn er wedstrijden.

Graafschaprijders Achtkastelenrit
De Achtkastelenrit die de Vordense Auto en Motorklub
'De Graafschaprijders' dit weekend voor de 5e keer or-
ganiseert, is uitgegroeid tot een 2-daags evenement,
met deelnemers uit binnen- en buitenland. Zaterdag is
de tourtocht. Ongetwijfeld zullen velen de kans krijgen
om het 'motorgeweld' van dichtbij te bekijken, want
de tocht voert ondermeer door de kom van ons dorp!
Zaterdag is er ook de sterrit waarbij een plakette aan
de deelnemers wordt uitgereikt, met tevens 'extra' prij-
zen, voor de verst komende enz. 's Avonds is er een bal.
Voor zondag staan o.a. een wandeling op het program-
ma en een oriëntering.srit in de A en B klasse.
De algehele leiding is in handen van de heer H. G.
Klein Brinke terwijl sekretaris Rouwenhorst (tel. nr.
1284 avonduren) alle inlichtingen verschaft.

VVV nieuws
De boerenbruiloft die de Vordense VVV telkenjare or-
ganiseert voor haar gasten blijkt nog steeds bijzonder
in de smaak te vallen. De bruiloftsstoet vertrok vanaf
het gemeentehuis naar boerderij Het Schimmel waar
het feest werd gevierd.
Het duurde niet lang of de stemming zat er in, mede
door de boerendansgroep 'De Knupduukskes' en de boe-
renkapel. Het publiek waagde zich aan een 'olderwetse
boerendans'. Het weer probeerde roet in het eten te
gooien, waardoor men vlug verhuisde naar de deel van
Het Schimmel waar het feest onverminderd werd voort-
gezet.

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

IN CONTACT SLAAGT ALTIJD !


