
Donderdag 24 augustus 1967
29e jaargang no. 22

Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vordon
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

iKerkdiensteffl

ZONDAG 27 AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds. D. Brinkerink

10.30 uur ds. L. J. C. Visbeek

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. B. van der Sijs van Warnsveld

19.00 uur ds. J. B. van der Sijs van Warnsveld

B.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

B.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
( alleen spoedgevallen )

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTEBS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00 — 15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00 — 18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE». .
STAND ^

Geboren: Marjolein, dochter van A. Walgemoet en H.
Blom.
Ondertrouwd: W. Berkelder en G. J. B. Boers; J. H. M.
Eckhardt en J. Groot Jebbink.
Gehuwd: D. W. Groot Wassink en W. E. Hiddink;
J. D. Voortman en R. W. A. Hilferink; H. Hissink en
A. J. B. Pardijs.
Overleden: A. B. Beek, 88 jaar, weduwe van G. Nijhuis.

Agenda
Elke vrijdagmorgen week markt
26 augustus Landdag Jong Gelre. Climax te

Lochem.
1 september Volksfeest Wildenborch.
2 september Volksfeest Wildenborch.
8 september Weekenduitwisseling Jong Gelre

in Abcoude.

9 september Idem als 8 september.
10 september Idem als 8 september.
12 september Ledenvergadering Jong Gelre af d.

heren in hotel „'t Wapen van
Vorden"

15 september Oranjefeest Medlertol.
16 september Oranjefeest Medlertol.
29 september Volksfeest Linde.
29 september Gekombineerde vergadering Jong

Gelre in hotel „'t Wapen van
Vorden"

30 september Volksfeest Linde.

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 bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

FOKVEEDAG „MOSSELS BELANG"
Uitgaande van de fok- en kontrolevereniging „Mossels
Belang" werd op het bedrijf van de heer G. van Ark
de jaarlijkse veekeuring gehouden.
Er werden ruim 50 dieren aangevoerd, die werden ge-
keurd in tien klassen. De jury bestond uit de jongeren
t.w. de heren H. Dijkman, J. Arfman en J. Visschers,
terwijl de heer Smeenk uit Meddo als arbiter fungeerde.
De jury was van oordeel dat het een geslaagde keuring
was, vooral de rubrieken oudere koeien waren goed tot
zeer goed. Er viel goede vooruitgang te bespeuren.
De nieuw beschikbaar gestelde wisselbeker voor de bes-
te groep koeien van een eigenaar (rubriek 3 koeien van
een eigenaar) kwam voor de eerste maal in het bezit
van de heer W. Wissink. Deze verwierf verleden jaar
de wisselbeker definitief.
Kampioen in de rubriek koeien geboren voor 1962 werd
Annet eigenaar B. Bennink deze ontving tevens een be-
ker als prijs.
Kampioen in de rubriek pinken geboren van l juli 1966
tot l januari 1967 werd Nora I van G. Dijkman.
De uitslagen waren:
Rubriek l koeien geboren vóór 1962 (beste rubriek met
2 beste koppen): la Annet van B. Bennink tevens kam-
pioen; Ib Thea van W. Wissink; Ie Ineke van W. Wis-
sink; 2a Ansje van G. J. Zweverink; 2b Dina van G.
Ruiterkamp; 2c Martha van W. Wissink; 2d Roosje van
L. Nijendijk.
Rubriek 2 koeien geboren van l januari 1962 tot l ja-
nuari 1964 (goede klasse): la Geesje van G. Dijkman;
Ib Coby van B. Bennink; Ie Emma ' van B. Bennink;
2a Margriet van W. Wissink; 2b Cato van Erven Klein
Ikkink; 2c Narda van G. Dijkman; 2d Annelies I van
G. Ruiterkamp; 2e Janna van B. Bennink; 3a Robiena
van A. J. Oltvoort; 3b Betsie 5 van A. J. Oltvoort.
Rubriek 3 melkgevende vaarzen van l januari 1964 tot
l januari 1965 (gewone klasse): la Irma 7 van A. J.
Oltvoort; Ib Roza van M. B. G. Dijkman; Ie Juweeltje
van W. Bijenhof; 2a Gretha van G. J. Arfman; 2b Olga
van A. J. Oltvoort; 2c Mina van G. J. Arfman; 3a Jo-
sien van L. Nijendijk.
Rubriek 4 melkgevende vaarzen geboren van l januari
1965 tot l juli 1965 (goede, aanhoudende rubriek): la
Louise van L. Visschers; Ib Sneeuwwitje van L. Nijen-
dijk; Ie Margreet van L. Visschers; ld Mientje van Er-
ven Klein Ikkink; 2a Ansje van Erven Klein Ikkink;
2b Marie van G. J. Zweverink; 2c Ans van G. J. Zwe-
verink; 3a Hennie van G. J. Zweverink; 3b Margje 10
van G. Dijkman. ^^
Rubriek 6 pinken van l julilRö tot l januari 1966 en
rubriek 7 pinken geboren van l januari 1966 tot l juli
1966: la Gretha van G. J. Arfman; Ib Gonda van G.
Dijkman; Ie Clara van L. Visschers; ld Josephien van
A. J. Oltvoort; 2a Gerrie van G. van Ark; 2b Harriette
3 van L. Visschers; 2c Gom van G. van Ark; 3a Els
van G. Arfman; 3b Betsie 6&n A. J. Oltvoort; 3c Ro-
landa van A. J. Oltvoort. ^J
Rubriek 8 pinken geboren van l juli 1966 tot l januari
1967 en rubriek 9 kalveren geboren na l januari 1967:
la en kampioen Nora I van G. Dijkman; Ib Laura van
G. J. Zweverink; Ie Leentje van G. J. Zweverink; 2a
Margje 13 van G. Dijkman; 3b Claartje van G. J. Zwe-
verink.
Groepen drie koeien van een eigenaar: la W. Wissink
(nieuwe wisselbeker eerste maal); Ib B. Bennink; Ie
G. Dijkman; 2a G. Ruiterkamp; 2b A. J. Oltvoort; 2c
Erven Klein Ikkink.
Moeder met twee afstammelingen: la Geesje van G.
Dijkman (plus medalje); 2a Robiena van A. J. Oltvoort.

RAADSVERGADERING
Ter afhandeling van een tweetal agendapunten t.w. 'On-
derhandse aanbesteding en verbetering van de Lochem-
seweg' en 'verhoging van de geraamde kosten voor het
aanleggen van een speelveld op het gemeentelijk sport-
terrein' kwam de raad onzer gemeente donderdagavond
in vergadering bijeen. Afwezig met kennisgeving waren
de heren G. Koerselman en Klein Brinke.
Nadat de voorzitter het voorstel van B. & W. had toe-
gelicht vroeg de heer Wesselink of er geen mogelijk-
heid bestond de wegbreedte van de Lochemseweg van
5 op 6 meter te brengen. De voorziter zegt dat dit niet
mogelijk is, terwijl wethouder Wuestenenk opmerkte,
dat de weg thans geheel gerekonstrueerd zal worden.

De heer Regelink hoopte dat de Almenseweg nu ook
spoedig zal volgen, aangezien deze weg ook bijzonder
slecht is. De heer Gotink vroeg naar de uitrit van de
Lochemseweg op de Ruurloseweg. Deze kreeg ten ant-
woord dat hiermede wel terdege rekening zal worden
gehouden.
De raad ging hierop z.h.s. akkoord met het voorstel
van B. & W. en machtigde het dagelijks bestuur om on-
derhandelingen te voeren om tot een aanvaardbare prijs
te komen waarna zo spoedig mogelijk tot gunning zal
worden overgegaan. Ook het tweede agendapunt werd
na enige diskussie door de raad aanvaard en werd het
bedrag van de begroting van f 10.000,— met f 4.000,—
verhoogd zodat tot verplaatsing en grondverbetering
van een der speelvelden op het gemeentelijk sportterrein
zal worden overgegaan. Hierna sluiting.

OUDERAVOND CHR. HUISHOUDSCHOOL
Ondanks het regenachtige weer waren zeer veel ouders
van de leerlingen die de 4 eerste klassen bevolken naar
het gymnastieklokaal van de Chr. Huishoudschool aan 't
Hoge gekomen om daar de ouderavond mee te maken.
Na het zingen van gez. 149 vers l en gebed sprak de
direktrice mej. Disbergen een kort welkomswoord. In
haar toespraak wees zij o.m. op het verschil tussen de
lagere school en de huishoudschool. In verband met het
huiswerk wordt de tv genoemd. De kinderen komen
hierdoor in tijdnood en gaan vaak te laat naar bed. De
opvoeding is in deze tijd lang niet eenvoudig. De jeugd
wordt te veel in aanraking gebracht met de haat (Viet-
nam e.d.). Nadat het personeel aan de ouders was voor-
gesteld, kwamen de verschillende vakken aan de orde.
Enkele leerkrachten gaven hierbij een kleine toelichting
Verder noemde mej. Disbergen enkele schoolregels. In
de pauze werd koffie met sprits geserveerd. Na afloop
hiervan werden de verschillende vragen die de ouders
stelden naar genoegen beantwoord. Het was jammer,
dat het elektrische licht toen uitviel, zodat van de bezich-
tiging der school niet veel terecht is gekomen.

Plechtige
installatie pastoor

van Berkel
tot parochieherder

Kranenburg

Foto: Gelderlander Pers

Zaterdagavond is de nieuwbenoemde pastoor Ferrerius
van Berkel ofm, door de Hoogeerw. Heer J. J. J. Noord-
man, deken van Zutphen in zyn ambt als parochieherder
van de St. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg
te Vorden geïnstalleerd.
Dit gebeurde tijdens de avondmis van 7 uur in de smaak-
vol met bloemen versierde en feestelijk verlichte paro-
chiekerk.
De installatie vond plaats volgens het hernieuwde ritu-
eel uit de werkmap voor liturgie, waarbü het geheel
zoveel mogeujk was opgebouwd tot een luisterdienst.
Vele parochianen woonden de plechtigheid by.
Via de kloostergang betrad de stoet het kerkgebouw. De
eerste groep werd gevoosd door accolieten, die de
Hoogeerw. Heer deken en^Bbeide kerkmeesters de he-
ren Bijlmer en A. Zents, begeleidden. Onder het zingen
van het intredelied kwam hierna de tweede groep met
o.a. de genodigden, burgemeester A. van Arkel, ds. Jan-
sen en ds. van Zorge, gardiaan Servulus Ridder ofm
van het klooster en anderen, waarna als laatste pastoor
Van Berkel, voorafgegaan^door een aantal smetteloos
in het wit geklede bruidj^^
Namens het R.K. kerkbestuur sprak de heer Bijlmer een
hartelijk welkomstwoord tot de genodigden en aanwezi-
gen en pastoor Van Berkel. Hij was blij de nieuwe pa-
rochieherder namens de parochianen van Kranenburg-
Vorden te mogen begroeten. Hij wees er op, dat de
nieuwe leidsman en steun van de parochie, zoals velen
heden ten dage, in de toekomst met vele problemen
gekonfronteerd zal worden. Hij wenste hem veel sukses
in zijn nieuwe parochie en vroeg de parochianen hun
steun en medewerking te willen geven, omdat er met
een goede samenwerking veel bereikt kan worden.

Deken Noordman las hierna de benoemingsbrief voor
van kardinaal Alfrink d.d. 3 augustus 1967, waarin hem
de zorgen voor de nieuwe parochie met alle pastorale
bevoegdheden werden toevertrouwd.
Nadat pastoor Van Berkel de ambtseed had afgelegd,
volgde de ambtsoverdracht door het aanbieden van de
sleutels der kerk. Na het litaniegebed waarin om zegen
werd gesmeekt voor de nieuwe ambtsdrager, over zijn
werk en over de gehele gemeenschap, was zijn eerste
taak het verkondigen van Gods Woord door het voor-
lezen van het Evangelie.

De Hoogeerw. Heer deken hield een feestelijke toespraak
waarin hij er op wees dat deze plechtige gebeurtenis
moest geplaatst worden in het grote teken van onze
christelijke overtuiging dat God ons gegeven heeft nl.
Jezus Christus zelf. In Hem, aldus spreker, is duidelijk
geworden wat de bedoelingen met het leven zijn. De
belangstelling van de zijde van de parochie en de vra-
gen die er zowel bij de nieuwe pastoor als de prachia-
nen zijn gerezen omtrent de nieuwe ambtsdrager, duiden
er op, dat men wat voor elkaar wil gaan betekenen.
Spreker wees op de dienstbaarheid van pastoor Van
Berkel en benadrukte hoe men elkaar in een kleine pa-
rochie nodig kan hebben. Hiervan dient eenieder zich
bewust te zijn. Hij hoopte dat de parochie in pastoor Van
Berkel ook de hele mens zou zien en men elkaar dik-
wijls mocht vinden in openheid en liefde.
Hierna volgde de plechtige Eucharistieviering.
Pastoor Van Berkel sprak tot besluit een enkel woord
ter kennismaking, waarin hij o.m. deken Noordman
dankte voor deze installatie en hem de verzekering kon
geven dat hij aan de wens van de kardinaal gehoor
hoopte te geven om een goede pastor bonis te zijn. Wij
zijn allen als Gods volk onderweg, aldus spreker, en
moeten proberen elkaar leren gelukkig te maken, te le-
ren begrijpen, verstaan en te helpen. Menselijke krach-
ten schieten zo vaak te kort. Ik vraag u, samen altijd te
blijven bidden, niet in overvloed van woorden, maar in
een geest van overgave. Hij vroeg tenslotte de hulp en
steun van de parochie bij het begin van zijn taak, die
hij ook met Gods zegen hoopte te voltooien.
In zaal Schoenaker was er na afloop gelegenheid tot
kennismaking met de nieuwe pastoor, waarbij we be-
halve vele parochianen opmerkten burgemeester Van
Arkel en echtgenote, de beide dominees Van Zorge en
Jansen, pastoor Casteleyn ofm van Lochem, pastoor
Geerdink van Baak, pastoor Jongerius van de Emma-
nuelparochie te Zutphen, het school- en kerkbestuur,
het onderwijzend personeel van de R.K. lagere- en kleu-
terschool, gardiaan S. Ridder ofm, afgevaardigden van
de parochiale verenigingen, familieleden en anderen.
Pater W. Elstgeest ofm, vicarius van het klooster die de
plechtigheid had voorbereid, zorgde zowel in de kerk als
in de zaal voor een keurige regeling, terwijl het R.K.
zangkoor Cantemus Domino het geheel omlijstte met
toepasselijke liederen.

Gemakkelijke wandelschoenen
IN NIEUWE HERFSTMODELLEN

ZOJUIST ONTVANGEN

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

afgenomen, want het zwembad wordt omstreeks half
voor de laatste keer in dit seizoen diplomazwemmen ge-
houden voor wat betreft de 'C' en 'D' kandidaten. Zij die
nog het 'A' of 'B' diploma wensen te halen kunnen nog
terecht op zaterdagmorgen 2 september. Dat is dan de-
finitief de laatste keer dat het diplomazwemmen wordt
afgenomen, want het zwembad wordt omstreeks half
september gesloten. Bij het diplomazwemmen van za-
terdagmorgen bleek dat badmeester Verstoep de ver-
schillende kandidaten weer uitstekend had voorbereid.
Van de 24 jongens en meisjes die opgingen voor het 'C'
diploma slaagden er liefst 22. De 5 'D' kandidaten zijn
allen geslaagd. Als vertegenwoordiger van de KNZB
was ditmaal de heer de Rijke uit Apeldoorn aanwezig.

TWEE AUTO'S BOTSTEN OP ELKAAR
Twee personenauto's respekt. bestuurd door H.P.K. uit
Oosterbeek en J.A.K. uit Vorden kwamen op de split-
singen Lochemseweg-Ruurloseweg met elkaar in bot-
sing, doordat de Oosterbeker die naar de Lochemseweg
wilde zwenken geen voorrang verleende aan de Vorde-
naar. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, de
materiële schade was aanzienlijk.

SURSUM CORDA GAF CONCERT

De plaatselijke muziekvereniging 'Sursum Corda' gaf
zaterdagavond o.l.v. dirigent Gerritsen in de muziektent
een concert. Zoals blijkbaar gebruikelijk in Vorden trok
dit concert slechts matige belangstelling, hoewel meer
bezoekers aanwezig waren dan bij het concert dat de
harmonie van de GTW onlangs verzorgde. Ondanks dit
tegenvallertje zette 'Sursum Corda' haar beste beentje
voor en de hoofdzakelijk walsen en marsen die ten ge-
hore werden gebracht zullen de aanwezigen stellig een
aangename avond hebben bezorgd.

PASTORIE OP DE KRANENBUBG NIET MEEB
BEWOOND
Naar we uit betrouwbare bron vernemen zal de R.K.
pastorie op de Kranenburg, na het vertrek van de hui-
dige pastoor A. Bodewes ofm op 16 augustus naar Lo-
chem, niet meer worden bewoond.
De nieuwbenoemde pastoor de z.e. pater Van Berkel zal
met ingang van bovengenoemde datum zijn intrek ne-
men in het Franciscanerklooster, waar hij gaat eten en
slapen. Wel zal hij voorlopig overdag bereikbaar zijn
op de pastorie, waar hij zijn werkkamer heeft.
Het pastoraat zal dus, in tegenstelling met in omloop
zijnde geruchten, voorlopig in Kranenburg-Vorden blij-
ven. Het rectoraat in Vorden-dorp blijft dus nog bestaan
in dezelfde positie. Op het klooster op de Kranenburg
blijft pater Servulus Ridder voorlopig gardiaan, totdat
hij met enkele andere vrijgestelden, zich geheel gaat ge-
ven aan het werk van de „pastorale werkgroep Oost-
Gelderland".
Zo gauw deze werkgroep een eigen tehuis heeft, zal de
pastoor van de Kranenburg tevens gardiaan worden
van het klooster. In verband met deze plannen zal de
taak van de nieuwe pastoor Van Berkel o.a. bestaan
uit het afstoten van de tegenwoordige pastorie.
De tegenwoordige huishoudster, mej. R. Ponten, zal na
15 jaar daarom ook van haar oude dag gaan genieten
in Limburg bij haar familie.
De mogelijkheid dat het pastoraat in de toekomst in
Vorden-dorp wordt geplaatst en de Kranenburg recto-
raat wordt, is niet denkbeeldig.



presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Mooie slavinken 3 stuks
Schouderkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram
Runderstooflappen 500 gram

88

Uit onze groente afdeling
Malse kassla

Lekkere

Prima bananen

Fijne handperen

James Grieve

2 kroppen

500 gram 89

nu per kilo 0x7

per kilo O%7

2 kilo 89

De groente» en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne
vleeswaren!

100 gram casselerrib 79 cent
150 gram hamworst 75 cent

3 wegwerp
Greenspot of jatta drink

99voor

Uw kinderen
zijn er dol op!

Chocoladehagel
2 pakjes
a 200 gram

1.09

....U*

Handig om in huis te hebben!
Chinese pinda's 2 zak 98
Zoute pinda's grote zak 79
Zelfrijzend bakmeel 2 pak 98
Custard 3 pakjes 99
Maizena 3 pakjes 79
Vanille suiker 10 zakjes 39
Bastogne koeken nu 98
Bruss. kermis dubbele zak 98
Pennywafels 10 stuks 89

Goud koffie perpakf 1,86

Elk tweede pak
voor slechts

Ook dit zijn koopjes!
Haarlak gezinsbus 295
Ananas fors blik 98
Prachtige zalm groot blik 139
Augurken jampot 69
Mayonaise gezinstube 115
8 knakworsten in jampot 98
Jus d'orange grote fles 119
5 gehaktballen in blik 129
Middelfijne doperwten literblik 79
Jaffa vruchtenlimonade 2 flessen 98

Dit moet u beslist eens proberen!

Heerlijke advokaat
grote fles f3,39

Wij eten van 12.30 tot 1.30 uur. Woensdagmiddag zijn wij na 12.30 uur gesloten.
Koopavond vrijdagavonds van 7 tot 9 uur.



Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van

DORIEN CORNÊLIE
H. L. Bos
G. H. Bos-Jansen

Hengelo G, 17 aug. 1967
Rozenstraat 25

Met grote vreugde en dank
aan God geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

MARJOLEIN
A. Walgemoet
H. Walgemoet-Blom
Annemarie

Vorden, 18 augustus 1967
Hanekamp 9

Voor de vele blijken van
belangstelling bij de ope-
ning van onze nieuwe win-
kel, betuigen wij onze
hartelijke dank.

Fa G. Pongers & Co.
Vorden, augustus 1967
Nieuwstad 7

Zetmeel tekort?
De goedkoopste bron:
aardappelvezels (inkui-
len). Nu bestellen ! ! !

Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05)752-6813

Gevraagd: Een flinke
jongen in kuikenbroederij
A. Bukman, Driesteek l,
Leesten gem. Warnsveld
telefoon 05750-4765

Te koop: Nuchter roodbont
vaarskalf.
J. A. Berenpas, D 111
Mossel

Meisje, 16 jaar, biedt zich
aan als leerling-verkoopster
liefst in Vorden of omgev.
Brieven onder no. 22-1
bureau Conact

Koopt tijdig uw stro -
hooi . graszaad h oo i.

Nu nog voor redelijke
prijzen.

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

G. W. Eijerkamp
Vorden

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

ledere week aan te bieden:
8-WEEKSE HENNEN

A. BLIKMAN
Driesteek l, Warnsveld
telefoon 05750-4765

SNELPASFOTO
IN 5 MIN. KLAAR

FOTO DOLPHIJN
Tel. 1313 . Vorden

U wilt toch ook voordelig
voeren ?

Hoge krachtvoerreke-
ningen kunnen omlaag
door BOSTEL ! !

De importeur:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B., van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Heden overleed vrij plotseling in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, onze lieve vader en
grootvader

HENDRIK WIJCHMAN
weduwnaar van G. Schuitemaker

in de ouderdom van 81 jaar.

J. Wijchman
M. Wijchman-de Groot

Margriet
Gerda

Vorden, 18 augustus 1967
„De Wehme"

Correspondentie-adres: J. Wijchman, Dolonstr. 14,
Eindhoven.

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

w
v Vorden

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze
lieve en zorgzame moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

ALBERTA BERENDINA BECK
weduwe van G. Nijhuis

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

Uit aller naam:

K. Spiegelenberg

Vorden, 18 augustus 1967
Nieuwstad 17

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

Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1967
ELKE MAANDAGAVOND

Avondwandeling onder leiding, langs Vor-
dens mooiste plekjes, vanaf Kerkplein.
Te beginnen 26 juni, laatste wandeling 28
augustus. In juni en juli vertrek 19.30 uur,
in augustus 19.00 uur. Kosten 50 et per
persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder des-
kundige leiding. Vertrek 13.30 uur vanaf
Kerkplein. Kosten ƒ l,— per persoon, be-
neden 16 jaar 50 et.
Te beginnen 21 juni, laatste tocht 30 aug.
Bij de plaatselijke rijwielhandel zijn rijwie-
len te huur.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan, maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vor-
den. U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel
Bakker.

Het hele seizoen permanente tentoonstelling in
het schildershuis Blaauboer te Vorden.
Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, siga-
renmagazijn „'t Centrum" G. W. Eijerkamp, Zut-
phenseweg 2, Vorden, telefoon 05752-1386

Heden is zacht en kalm van ons heengegaan, onze
geliefde man, vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

HENDRIK JAN BERENPAS
echtgenoot van H. B. Eijerkamp

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

Warnsveld: H. B. Berenpas-Eijerkamp

G. Berenpas
H. Berenpas-Pelgrum

Hengelo (G): Joh. Berenpas
H. P. Berenpas-Pelgrum

Vorden: B. Berenpas
A. W. Berenpas-Eggink

klein, en achterkleinkinderen

Warnsveld, 20 augustus 1967
Boggelaar 9

De teraardebestelling zal plaats vinden a.s. don-
derdag om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Husqvarna
mm B W M D B N S I N D B !•••

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• KlemvrUe zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd^

B.A. BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Algemene ledenvergadering
voetbalvereniging Vorden

AGENDA:

op a.s. vrijdag 25 augustus 1967 om
8 uur in hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit)

Opening.
Notulen.
Jaarverslag sekretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Verslag en verkiezing nieuwe kas-
kommissie.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Kleedkameraktie.
Training.
Rondvraag.
Sluiting.

Het bestuur.

Zegelkorting
Elk tweede pak Spar koffie 50 et goedkoper — 10% „
Elk tweede potje a 50 gram poederkoffie 50 et goedkoper — 10% „
1 pak café noir van 89 et voor 79 et — 10% „
2 rollen Spar beschuit van 78 et voor 65 et — 10% „
l fles Spar appelsap van 69 et voor 59 et — 10% „

20% zegelkorting op Spar slasatis ! ! !
20% zegelkorting op Spar doperwten ! ! !
20% zegelkorting op Spar pinkzalm ! ! !
20% zegelkorting op Spar aardbeienjam ! ! !
20% zegelkorting op Spar soepballetjes ! ! !

100 gram baconspek van 98 et voor 89 et — 10% „
150 gram palingworst van 89 et voor 79 et — 10% „

By 250 et Spar artikelen 3 race-emblemen GRATIS ! ! !

DONDERDAG: 500 gram pruimen 69 et
VRIJDAG: l kilo james grive 59 et

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

REGENPAKKEN EN -BROEKEN
ANORAKS, ZEILJEKKERS
PONCHO'S, FIETSCAPES

ook in de nieuwe modekleuren van
plastic op katoen, gelaste naden,
water, en winddicht, ijzersterk

Martens
Wapen- en sporthandel - Zutphenseweg 15 a
Vorden

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterrj en
fotohandel

C. P. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

DANSSCHOOL

Th. A. Houtman

Inschrijving
nieuwe danslessen

A.S. ZATERDAG 19 AUGUSTUS

om 7 uur in zaal Schoenaker
om 8 uur in zaal „De Zon".

Ook nu leren de jongelui dansen op Beat Rithme
en Blues.

OPGELET!!! OPGELET ! ! !

Bezoekt vrijdags de markt in Vorden

Vishandel Witvoet
VERSE EN GEBAKKEN VIS

Welmers
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Rossei's
POELIERSBEDRIJF
Onze specialiteit:
vers geslachte hanen

Vissers Hanemaayer's
KAASHANDEL BLOEMENHANDEL
Elke week voorradig Verse snijbloemen en
zoutarme en mag. kaas potplanten

Martens
Wapen- en Sporthandel

Uu) adres voor

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

VROLIJKE, FRISSE

teenerbrillen
ANDERS IN ELK OPZICHT. ZIE ONZE AANTREKKELIJKE

KOLLEKTIE MET BRILLEN IN EEN "EIGEN" STIJL ZOALS DE TEENAGER DAT WIL

VELE BUITENLANDSE SUCCESMODELLEN.

MEER COMFORT VOOR UW OGEN
Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspiegelde glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
* U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollcktie in alle prijsklassen.
* U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
* U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15-VORDEN-TELEFOON 1505



Zelf
diepvriezen
en.

I

ruim een jaar
GRATIS vriezen!

Met een Sigma fortest diepvriezer
bieden wij u twee belangrijke
voordelen:

• De beste diepvriezer die er is;
0 Ruim een jaar gratis vriezen.

Zo'n Sigma diepvriezer heeft nog veel meer
interessante voordelen. Komt u hem zelf maar
eens zien en vraag vrijblijvend alle inlichtingen
en folders

G. Emsbroek & Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Let op heren!
Nu niet meer onnodig lang wachten

Met ingang van 30 augustus

elke woensdag
en donderdag
kunt u nu geknipt worden volgens
afspraak

Beerning
Dames- en herenkapper - Raadhuisstraat 9
Telefoon 1462

Grote pony- en paardenmarkt
te Hengelo (Gld)

OP WOENSDAG 30 AUGUSTUS

KEURING VAN VEULENS

van de Shetland ponyfokver. „IJsselstreek"

EN KEURING VAN FJORDENPAARDEN

van het Ned. Fjordenpaardenstamboek.

Grote aanvoer. Aanvang 9 uur.

Tevens grote M.R.IJ. fokdag
uitgaande van de K.I.V.O. en de
fokverenigingen.

Afstammelingen aanwezig van de goedfokkende
stieren Borus, Hugo en Neeltje's Sjaak. Mooie ge-

legenheid voor aankoop van goed fokmateriaal.

Marktvereniging

Nutsbibliotheek
Nutsbibliotheek is weer vrijdags
geopend van half 4 tot half !t en
's avonds Viin 7 tot half 9.

Nieuwe catalogus ƒ 2,50 per stuk met de 2 eerste
supplementen gratis.

Doeltreffend

VOOR UW

voetbaluitrusting /

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

met
C plus één

Een hele kunst? Helemaal ip U zetzo'n prach-
tig C plus één zelfbouwmeubel zomaar In elkaar.
Alles past precies (en dan bedoelen we precies I)
Blaren In uw handen houdt u er niet aan over.
Wat u wel overhoudt: gekLGekJ. dat u vtotweg
even verdient

Sportmode
LEUKE MOOIE EN HIPPE MODELLEN
GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons
spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, coll-pulli's, jacks in nylon
en terlenka, truien, vesten en vestons

Martens
SPORTHANDEL — Zutphenseweg 15 a

BUREAU MINtSTRE - origineel teak, verstelbaar
bovenblad 130 x 60 cm ff IQ ft -
Onmahonlef 165,-)

@vmeubelen

'erkrijgbaar bij

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden

Mededeling!
Naar aanleiding van diverse verzoeken om een
speelveld voor de jeugd deelt het gemeentebestuur
van Vorden mede, dat hiervoor tijdelijk is aan-
gewezen een terrein nabij de spoorbaan langs
het Wiemelink, in het uitbreidingsplan Boonk.

Bakkersvakanlie 2e ronde
A.s maandag 28 augustus lol en met maandag l sepl.
zijn gesloten

Schuppers - Schurink - Hoornenborg
Door de meerdere drukte kan er niet worden bezorgd.
Dus wordt u beleefd verzocht uw benodigde brood te
willen halen.

Geopend zijn:
KERKHOVEN - VOSKAMP - VAN ASSELT - HARTMAN EN SARINK

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Vordense bakkersvereniging.

Hu de haard al aanmaken?
Dat is nog te vroeg!!
Een elektrische straalkachel
of ventilatorkachel
BRENGT HIER UITKOMST

Wy hebben voor u een ruime keuze

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

f l U J O V t R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Het van ouds erkende
adres voor

Verse haantjes
is het poeliersbedrijf

W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

In herhaling
schuilt de kracht

van reklame!

REPARATIE
OVERHEMDEN-

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vorden
AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

Prijsverlaging! Ongelooflijk!
Acculaders, omschakelbaar voor 6 en 12 volt,
kompleet (l jaar gar.) ƒ 49,— en van ƒ 64,— en
snelladers ƒ 110,—. Elektr. boormachines dubbel
geïsoleerd (l jaar gar.) therm. beveiligd, dus kan
niet doorbranden 10 mm ƒ 98,—. Vraagt ons prijs
van eerste kwaliteit accu's. Alles gloednieuw
(geen dumpgoed)

Fa Haggeman
Kremerskamp 40, Warnsveld, tel. (05750) 120»

GOMA
gietijzeren gruproosters
met 25 jaar garantie

f 24,- per stuk
speciaal lossend profiel

Folders op aanvraag bij

Goma Metaalwarenfabriek
Hengelo G
Ruurloseweg B 103 - Telefoon 05753-1660

Ook 's avonds na 6 uur telefonisch te bereiken

Voor uw stoffeerwerk
naar . . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZATERDAG 2 SEPTEMBER

Vertrek optocht om l uur van de
school naar het mooi gelegen terrein
in de Wildenborch met medewerking
van de muziekvereniging Sursum
Corda.

Diverse volksspelen o.a.

WAAR ZITTEN DE STERKSTE MANNEN?

mooie prijzen.

Vrijdag- en zaterdagavond half acht
opvoering van het blijspel

Romance rond art. 17
in de Kapel. Entree ƒ 1,50, school-
jeugd ƒ l,—.

Middenstandscursus
De examens zijn verzwaard, maar de
studie blijft interessant ook voor
algemene ontwikkeling.

Inlichtingen en aanmelding bij

A. J. Zeevalkink
Schoolstraat 17 - Telefoon 1317

EHBO afd. Vorden
By voldoende deelname zal begin
oktober wederom met oen nieuwe
('l KSUS worden begonnen.

Opgave bij:

T. TE SLAA-VAN DE KOOI
Schoolstraat 11 - Telefoon 05752-1297

Uw vakman slijter
heeft het

SLIJTERIJ

't Wapen van Vorden
(F. P. Smit) - Telefoon 1391
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Officiële opening rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het moment waarop burgemeester van Arkel de vlag hijst

In tegenwoordigheid van het voltallig gemeentebestuur,
leden van de raad, gemeentesekretaris, gemeentearchi-
tekt, personeel van de installaie o.m. de klaarnieester,
de heer Boes, en de heren Wonnink en Doornink, werd
dinsdagavond omstreeks half zeven de Nederlandse
driekleur door burgemeester Van Arkel gehesen ten te-
keii dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie officieel in
gebruik werd genomen. Mede was vertegenwoordigd
ir Bongaerts uit Den Haag, de ontwerper van de instal-
latie.
Na de kore plechtigheid werd onder leiding van ir Bon-
gaerts en klaarnieester Boes de installatie bezichtigd
waarbij genoemde heren een volledige uitleg gaven om-
trent de werking van deze installatie. Allereerst werd
op papier aan de hand van een tekening de installatie
uit de doeken gedaan.
Na bezichtiging van de installatie begaf zich het gezel-
schap naar hotel „'t Wapen van Vorden", waar de bur-
gemeester o.m. de navolgende rede uitsprak.
Mijne heren,
Zoeven hebben wij onder leiding van ir Bongaerts, de
rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Het Hoge bezichtigd.
Vooraf is door mij de vlag gehesen, welke handeling
min of meer was te beschouwen als de officiële ope-
ning van deze installatie.
Op dit voor alle kombewoners, bedrijven en industriën
in Vorden zo belangrijke feit wil ik hier gaarne in het
kort even ingaan.
Reeds in de openbare raadsvergadering van 27 oktober
1936 werd er door het raadslid Teunissen op aange-
drongen, het huiswater af te voeren op de riolering.
Dit zou alleen mogelijk zijn, als er een zuiveringsinstal-
latie werd gebouwd. Daar voelde de raad toen nog niet
voor.
In de openbare raadsvergadering van 11 november 1952
kwam de aansluiting van de dorpskom op de drinkwa-
terleiding Oostelijk Gelderland ter sprake. Na aanslui-
ting op het waterleidingnet zou echter onherroepelijk
de aanleg van een riolering met zuiveringsinstallatie
moeten volgen. Er werd in die vergadering besloten
een urgentieplan vast te stellen, waarop als punt één
werd geplaatst de aanleg van een riolering met zuive-
ringsinstallatie en als punt twee, de aanleg van een
drinkwatervoorziening van de dorpskom.
In de openbare raadsvergadering van 29 juni 1953 ver-
leende de gemeenteraad aan burgemeester en wethou-
ders machtiging voor het doen opmaken van een riole-
ringsplan aan het Ingenieursbureau v/h E. Noorman,
direkteur de heer ir R. J. V. Bongaerts te 's-Graven-
hage.
In de openbare raadsvergadering van 21 augustus 1953
werd besloten over het inmiddels van het bureau Bon-
gaerts ontvangen ontwerp-rioleringsplan, overleg te ple-
gen met de direkteur-hoofdingenieur van de Provinciale
Waterstaat, aangezien de bereidheid tot het verlenen
van bijdragen, of tot het verlenen van hulp op andere
wijze door de provincie, bij het tot stand komen van rio-
leringen, mede afhankelijk zal zijn van een goede keuze
van de ontwerper van de plannen en van degene, die
met de direktie tijdens de uitvoering van het werk
wordt belast.
In diverse raadsvergaderingen na 1953 is de wenselijk-
heid bepleit er bij de regeringsinstanties in Den Haag
op aan te dringen dat financieringsmiddelen beschik-
baar werden gesteld voor aanleg van de zo noodzake-
lijke riolering met rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook
waren er moeilijkheden met het in handen krijgen van
het terrein waarop de zuiveringsinstallatie moest wor-
den gebouwd.
Na een langdurige onteigeningsprocedure kon uitein-
delijk in 1964 het terrein, nodig voor de bouw van de
zuiveringsinstallatie voorlopig in bezit worden genomen,
zodat d.d. 24 mei 1965 de opdracht tot de bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie kon worden verstrekt,
volgens het ontwerp van het ingenieursbureau Bongaerts
en Kuyper.
Vele jaren hebben wij met het bureau Bongaerts mogen
samenwerken en altijd op buitengewoon prettige wijze.
Vanaf deze plaats bedank ik de heer Bongaerts en zijn
staf, namens het gemeentebestuur, heel hartelijk voor
de wijze waarop zij zich van hun opdracht hebben ge-
kweten. Ook zijn wij erkentelijk voor de adviezen die
het rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater
meermalen verstrekte.
Tot op heden werd in diverse straten, door diverse aan-
nemers en door de zorg van de dienst gemeentewerken
plm. 16 km riolering gelegd, terwijl er in het huidige
rioleringsplan nog plm. 4,5 km gelegd moet worden.
Het merendeel der aansluitbare percelen in thans op de
riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie, die 6
maart 1967 begon te proefdraaien, aangesloten. Hier-
mede is een einde gekomen aan de misère van het
ledigen van de beer- en zinkputten van de woningwet-
woningen. Sedert 30 augustus 1956 werd het ruimen van
de beer- en zinkputten bij deze woningen, 3 maal per
jaar en soms nog vaker, verzorgd door de heer Beek
op Het Hoge.
Vandaag kan gesteld worden, dat de zuiveringsinstal-
latie draait. Op 16 augustus 1966 is de heer Boes als
klaarnieester in dienst getreden bij de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie. Dit had tot voordeel, dat de heer Boes
de bouw van de installatie op de voet kon volgen, meer-
malen heeft het gemeentebestuur profijt getrokken van
zijn deskundigheid.

De heren Wonnink en Doornink hebben het afgelopen
jaar een cursus zuiveringstechniek gevolgd, terwijl de
heer Doornink sedert februari 1967 als assistent van de
heer Boes op de zuiveringsinstallatie is tewerkgesteld.
Er is nog iemand, die ik namens het 'gemeentebestuur
hartelijk wil bedanken en wel de heer Kulsdom, chef
van de afdeling financiën, die veel werk heeft verzet
bij het ontwerpen van de verordeningen betreffende de
heffing en invoering van een rioolaanleg- en van een
rioolrechtbelasting. Het is nu zover, dat deze belasting-
verordeningen eerstdaags ter vaststelling aan de ge-
meenteraad kunnen worden aangeboden.
Mijne heren, er is in de jaren die liggen tussen de voor-
bereiding van de aanleg van de riolering en de bouw
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de voltooing
hiervan, heel wat werk verzet, zowel door het bureau
Bongaerts, als door de diverse aannemers van deze wer-
ken, alsook door de direkteur van gemeentewerken, de
heer Van den Broek en zijn staf. Het is ondoenlijk hier
allen met name te noemen, ik wil mij dan ook beper-
ken tot een algemeen dankwoord aan deze personen en
instanties.
Ik hoop dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie met de
hierop aangesloten riolering, waarvan de aanleg uit een
oogpunt van volksgezondheid dringend noodzakelijk was,
in de toekomst ten volle aan de gestelde verwachtingen
zal beantwoorden.
Hierna bleef men nog eniga^ijd gezellig bijeen.
Door de ingebruikneming '/l^rdeze zeer mooie installa-
tie is de gemeente Voiden weer een fraai bouwwerk
rijker geworden.

R. I. JOOL-PRAET

1 Borden, die na bange jaren,
weer volop werden gevuld,
hebben toen ons goede Vorden
in een stank-probleem gehuld !

2 Eerst werd 't euvel flink bestreden,
door te graven in de grond.
Beer- en zink(of zak-)ieenheden
groef men hele tuinen rond.

3 Toen 't niet hielp werd Beek gevonden:
maar hoe vlug hij de „ronden" deed,
meer verstoppingen ontstonden,
groter werd 't vervuilingsleed.

4 Nog meer naarg'heid zou er komen,
als de W.O.G. van start zou gaan.
„Eerst de „blub" weg, laat 't dan stromen
uit de waterleidingkraan"
Zo besloot in arrenmoede,
de Vordense gemeenteraad.
Reden? Dat men 't dorp behoede
voor een hoog vervuilingsgraad ! !

5 Toen de nood bleek hoog gestegen,
was de redding al nabij:
Bongaerts-Kuyper en consorten
keerden ras het hoog getij !

6 Toch duurd' het nog vele jaren
voor de „eb" z'n intree dee.
Vorden liep langs modderbaden,
maar had er wel vrede mee.

7 Moet g'een fiks tarief betalen
voor 't gebruik van 't nieuw „toilet" !
Bedenk: 't zal zich nooit herhalen,
dat open water wordt besmet !

8 Wie zag de toestand van de beken
heeft d'opluchting aangevoeld,
dat thans in onze mooie streken
het vuil weer schoon wordt weggespoeld !

Vorden, 22 augustus 1967.

BEZICHTIGING RIOOLWATER
ZUIVERINGSINSTALLATIE

Naar ons werd medegedeeld stelt het gemeentebestuur
dezer gemeente voor alle belangstellenden de gelegen-
heid open voor bezichtiging van de rioolwaterzuiverings
installatie aan 't Hoge alhier en wel op donderdag 24
en vrijdag 25 augustus van des avonds 6 tot 8 uur en
op zaterdag 26 augustus des morgens van 10 tot 12 uur.
De bezoekers zullen worden rondgeleid. De toegang is
gratis. Kinderen tot 16 jaar hebben slechts toegang
onder geleide.

PADVINDERIJ EN KAMPEREN

Ook de welpen en verkenners van de David I. Alford-
groep hebben hun zomerkamp weer achter de rug, de
welpen in een padvindersclubhuis te Doetinchem.
Dat de welpenleiding met dit prachtig gelegen gebouwt-
je een zeer goede keus hadden gedaan, hebben de di-
verse ouders kunnen zien en horen bij hun bezoek.
De stemming bij de welpen was letterlijk altijd prima
zodat de welpen toen de tijd van teruggaan was geko-
men geen van allen naar huis wilden.
De verkenners hadden het wat verderaf gezocht en wel
te Assel bij Hoog Soeren op een fantastisch terrein,
waar zelfs het water nog op een afstand van 4 km ge-
haald moest worden. Waar de verkenners echter over
een aanhangwagen met een grote watertank beschikken
was dit echter geen bezwaar, integendeel maakte dit
terrein voor de verkenners welhaast nog aantrekkelijker.
Van de terreinheer hadden we welhaast een blanko vol-
macht om hout te kappen voor zover we dit nodig
dachten te hebben en dat hier een gepast gebruik van
is gemaakt spreekt haast vanzelf. Jammer was het dat
er niet al te veel verkenners aan dit kamp konden
deelnemen daar do troep door verhuizingen en enkele
andere oorzaken nogal was uitgedund. Dit heeft het
welslagen van het kamp echter niet in de weg gestaan
en ook bij de verkenners klonk dan ook de verzuchting
dat het veel te snel was afgelopen.
Nu de vakanties weer achter de rug zijn, begint echter
het gewone padvindersleven weer en ook bij de padvin-
ders kunnen zich weer nieuwe leden melden zoals ook
uit de advertentie elders in dit nummer blijkt.

GEMEENTE WIL MAX. ƒ 10.000,— BIJDRAGEN
SPORTFEDERATIE ZEGDE ƒ 6.000,— TOE VOOR
BOUW KLEEDLOKAAL VOETBALVER. VORDEN

Zoals ongetwijfeld bekend is verkeerd de kleedkamer
van de voetbalvereniging Vorden in een deplorabele
toestand. De vereniging heeft dan ook dringend behoef-
te aan een nieuwe behoorlijke kleedgelegenheid, temeer
nu er van gemeentewege in de komende jaren drie voet-
balvelden zullen worden aangelegd.
De nieuwe kleedgelegenheid zal door de voetbalvereni-
ging Vorden op het sportterrein worden gebouwd op een
stuk grond, dat de gemeente hiervoor in opstal aan ge-
noemde vereniging zal uitgeven. Inmiddels heeft Vorden
van de Sportfederatie een bijdrage van ƒ 6.000,— toe-
gezegd gekregen. De Nederlandse Sportfederatie heeft
als eis gesteld dat de voetbalver. zelf en in recht van
opstal zal bouwen.
Het bestuur van de voetbalver. heeft voor deze bouw
reeds een bedrag van ƒ 7.000,— bij particulieren inge-
zameld. Het streven is een bedrg van ƒ 10.000,— bij-
een te brengen.
Uit een schrijven van het college van B & W aan de
raad blijkt dat de gemeente volledig achter de plannen
van de voetbalvereniging staat en dat het de sport als
zodanig een warm hart toedraagt. B & W stellen nl.
voor om voor de bouw van bovengenoemde kleedgele-
genheid een bijdrage a fonds perdu uit de gemeentekas
toe te kennen gelijk aan het totaal bedrag, dat voor dit
doel bij particulieren, bedrijven en industrie wordt in-
gezameld, echter tot een^Bkximum van ƒ 10.000,—. De
bouwkosten worden geraj^Bd op ca ƒ 35.000,—.
Het bestuur van de voeroalver. zal trachten van de
Nederlandse Sportfederatie een hogere bijdrage te ver-
krijgen. In ieder geval zal Vorden de ontbrekende gel-
den moeten lenen en zal daarom gaarne vernemen of
de gemeente bereid is de rente en aflossing van die
lening te garanderen. D«king zal ten hoogste
ƒ 10.000,— bedragen en voor 10 jaar worden aange-
gaan. De aflossing bedraagt ƒ 1.000,— per jaar. Het
bestuur van de voetbalver. Vorden is ervan overtuigd
dat het zijn verplichtingen in deze zal kunnen nakomen,
deels ook uit de opbrengst van de kantine die aan de
kleedgelegenheid zal worden gebouwd.
B & W zijn wel van mening dat de gemeenteraad in een
verder stadium eerst een definitieve beslissing kan ne-
men, wanneer o.m. het bedrag en de voorwaarden van
de door de voetbalver. aan te gane geldlening bekend
zijn. In de vrijdagavond 25 augustus te houden raads-
vergadering willen B & W gaarne van de raad verne-
men of zij zich in principe met het garanderen van be-
doelde geldlening kan verenigen.

AANGAAN GELDLENING

In verband met de onderhandse aanbesteding van de
Lochemseweg, waartoe in de raadsvergadering van 17
augustus werd besloten, dient de gemeente Vorden een
geldlening aan te gaan t.b.v. ƒ 139.000,— met de N.V.
Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
In een schrijven aan de raad delen B & W mede dat de
provincie Gelderland een bijdrage van 5*0% in de verbe-
teringskosten van de Lochemseweg zal verlenen, zodat
niets de goedkeuring van de desbetreffende begrotings-
wijziging meer in de weg staat.

BENOEMING RAADSKOMMISSIE

Wanneer de raad er a.s. vrijdagavond mee akkoord gaat
zullen de heren G. Koerselman, A. J. A. Hartelman en
Z. Regelink benoemd worden in de kommissie belast
met het onderzoek van de gemeentebegroting 1968 en
de begroting 1967/1968 van het gemeentelijk woningbe-
drijf.

TWEEDE RONDE BAKKERSVAKANTIE
Van 28 augustus tot en met 4 september zijn wegens
vakantie gesloten de bakkerijen Schuppers, Schurink en
Hoornenborg. Door de meerdere drukte kan dan niet
worden bezorgd. Gun ook uw bakker de vakantie en
haal in bovengenoemd tijdvak zelf uw brood.

JONG GELRE HIELD DROPPING
Het bestuur van de plaatselijke afd. van Jong Gelre or-
ganiseerde zaterdagavond voor haar leden een dropping
De deelnemers werden gedropt te Ziewent, de finish was
bij café Ketels. De totale afstand bedroeg ca vijf km.
Als eerste prijswinnaars kwamen uit de bus Jan Kette-
larij, mej. H. Nijenhuis en mej. G. Nijenhuis. Zij ver-
zamelden 34 winstpunten. Op de 2e plaats legden beslag
mej. N. Korenblik, mej. N. Norde, mej. R. Hoetink en
G. Klein Geltink met 19 winstpunten. Jan Gotink en
Harry Arfman werden met 17 punten derde. Vierde zijn
geworden D. Oortgiesen en H. Bierhof met 96 straf-
punten; 5e D. Klein Geltink en B. Rossel met 107 straf-
punten; 6e W. Wesselink en M. Pelgrim met 142 straf -
punten. Na afloop reikte de heer R. Mennink de prijzen
uit.

NUTSBIBIOTHEEK

De Nutsbibliotheek is weer geopend, u kunt dus vrijdag
a.s. weer naar hartelust boeken halen en u voorzien
van de nieuwe catalogus. U kunt dan thuis op uw gemak
een lijstje maken van de titels die u interessant lijken
en die u nog nooit gelezen hebt. Kom dus vrijdag op de
gewone tijden eens kijken. (Zie advertentie.)

ACHTKASTELENTOCHT OP DE TELEVISIE

Bij het ter perse gaan van ons blad ontvingen wy een
bericht van de NTS uit Hilversum dat donderdagavond
24 augustus om tien over zeven de Achtkastelentocht
wordt uitgezonden op de televisie in het programma
„Van Gewest tot Gewest".

S (t
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PUPILLENKOMPETITIE OP KOMST

Tijdens een deze week gehouden vergadering hebben een
zestal verenigingen besloten tot het houden van een pu-
pillenkompetitie. Deze pupillenelftallen zullen worden
samengesteld uit spelers van 8-12 jaar. Deelnemende
klubs zijn Steenderenen, Pax, Baakse Boys, Keyenborg-
se Boys, Soci en Vorden. Het ligt in de bedoeling dat
de kompetitie half september een aanvang zal nemen.

JAARVERGADERING V.V. 'VORDEN'

Vrijdagavond 25 augustus a.s. zal er in hotel F. Smit de
najaarsvergadering van de v.v. 'Vorden' worden ge-
houden. O.m. zal dan de aktie kleedkamer aan de orde
worden gesteld. Aanvang der vergadering is om 8 uur.

VOETBALVERENIGING „VORDEN" GAAT DE
KOMPETITIE IN MET 6 SENIORENELFTALLEN

Wanneer het zo doorgaat bij de voetbalvereniging Vor-
den dan heeft het bestuur van de vereniging binnen niet
al te lange tijd nog een lastig karweitje op te knappen.
Het is nl. zo dat de vereniging er de laatste tijd ver-
schillende leden heeft bijgekregen waardoor men thans
de kompetitie ingaat met 6 seniorenelftallen.
Dit is op zichzelf verheugend maar één en ander houd
automatisch in dat er leiders moeten komen en hier
wringt nu juist de schoen. De vereniging prijst zich ge-
lukkig dat men het dit seizoen wel zal redden maar
wanneer het ledental biyft toenemen dan is het de vraag
of men eventueel in de toekomst iedereen wel kan laten
voetballen, tenzij er vodoende leiders zijn.
Waarschijnlijk zijn er in Vorden nog wel mensen te vin-
den die de voetbalvereniging een warm hart toedragen
en zich zondags een paar uurtjes beschikbaar willen
stellen om als leider van een elftal te fungeren. Naar
ons werd verzekerd zal het bestuur u hiervoor zeer er-
kentelijk zijn.
De 6 elftallen zijn als volgt ingedeeld:
Vorden I in de eerste klas GVB het tweede elftal in
de tweede klas ; Vorden III in de derde klas en de elf-
tallen IV, V en VI in de vierde klas GVB. De afdeling
van Vorden III telt enkele nieuwe gezichten. De Vorde-
naren komen uit tegen AZC V; Be Quick IV; De Ho-
ven V; Dierense Boys II; Pacelli II; Warnsveldse Boys
II en III; Zutphen IV en Zutphania in.
Het Vorden IV van afgelopen seizoen, bestaande uit de
oudere spelers van de vereniging, speelt dit seizoen
onder Vorden VI.
De tegenstanders van Vorden IV zijn: Cupa III; Zut-
phen VI; Voorst VI; Zutphania IV en VI; Hercules III;
Baakse Boys III en Sociï III.
Vorden V speelt tegen: Zutphen V; De Hoven VII;
Voorst VII; Warnsveldse Boys IV; Be Quick V; Zut-
phania V; Hercules II en Ratti II.
Vorden VI tenslotte is ingedeeld bij Pax V; Keyenburgse
Boys IV; Steenderen III; Sociï II; Ratti III; Baakse
Boys II en Drempt Vooruit II.

„J. LAMMERS-NEDERLAAGTOERNOOI"
VORDEN WINT MET 6—2 VAN SP. LOCHEM II

De eerste wedstrijd van Vorden in het kader van het J.
Lammers-nederlaagtoernooi is voor de thuisclub in een
grote 6—2 overwinning geëindigd.
Sp. Lochem II had een zeer jong elftal geformeerd dat
het de Vordense defensie speciaal voor de rust verschil-
lende malen lastig heeft gemaakt. De thuisclub begon
met een offensief dat na tien minuten in een doelpunt
leek te resulteren. De kopbal van Bertus Nijenhuis uit
een voorzet van Stokkers belandde echter tegen de
lat. Een paar minuten later ondernam Lochem op links
een aanval, Dirk Besselink miste grandioos waarna de
Lochemse linksbinnen een niet te missen kans kreeg
O—1. De verdediging van Vorden maakte voor de rust
geen al te sterke indruk. Debutant doelman Bannink
keepte goed doch zijn uittrappen was ronduit slecht
zodat de bal vrijwel altijd bij een tegensander terecht
kwam. Na 20 minuten brak Tonnie Jurriëns, die een
nuttige partij speelde, door, de bal kwam bij Karel Nieu-
wenhuis die met een laag schot de stand in evenwicht
bracht. Aan de andere kant liet de snelle linksbuiten
Schierholz de Vordense verdediging de hielen zien om
vervolgens beheerst te scoren l—2. Een prachtige drib-
bel van Tonnie Jurriëns leidde vijf minuten later tot de
gelijkmaker. Vlak voor de rust belandde nog een prach-
tig schot van Bertus Nijenhuis tegen de paal.
In de tweede helft was de Vorden-ploeg enigszins ge-
wijzigd. Gerrit Holsbeke had plaats gemaakt voor Jan-
nie Bijen met dien verstande dat Henk Mombarg naar
achteren ging, terwijl Bijen in de voorhoede ging spelen.
Speciaal deze laatste omzetting gaf veel meer stoot-
kracht aan de Vordense voorhoede. Na een kwartier
werd het 3—2 door een kopbal van zwoeger Tonnie
Jurriëns. De thuisclub werd nu veel sterker, de bfl
Lochem zo gevaarlijke linksbuiten Schierholz werd na
de rust volkomen door Mombarg aan banden gelegd.
Nadat Bijen met een hard schot de lat had getroffen,
werd het na 25 minuten 4—2 toen Bertus Nijenhuis
een voorzet van Stokkers prima afrondde. Een kwartier
voor tijd bracht Bijen de stand op 5—2. De resterende
speeltijd was slechts een formaliteit waarbij tenslotte
nog een misverstand in de Lochemse defensie uitstekend
door Bijen werd afgestraft 6—2.

RATTI I — BE QUICK IV 2—0

Ratti's eerste heeft ook de tweede ronde van de serie-
wedstrijden van Warnsveldse Boys overleefd. Tegen Be
Quick IV behaalde men een 2—O overwinning.
Voor de aanvang van deze tweemaal 15 minuten du-
rende wedstrijd werd l minuut stilte in acht genomen
voor het de afgelopen week door een ongeval om het
leven gekomen Ratti-lid Gerard Woltering.
Ratti legde in de eerste helft het accent op de aanval.
Na enige vergeefse pogingen kon middenvoor J. Schoen-
aker een van rechts voorgezette bal keurig in de doel-
mond plaatsen l—0.
In de tweede helft kon F. Baakman, die nu de linksbui-
enplaats bezette, na goed kombinatiespel met een laag
schot de Zutphense doelman voor de tweede maal pas-
seren.
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Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de ve-
le blijken van medeleven
ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden
van onze lieve man, vader
en opa

DERK REGELINK
Uit aller naam:
G. Regelink-Ruesink

Vorden, augustus 1967
Huiskamp B 24

Voor de vele blijken van
medeleven na het ongeval
mij overkomen, betuigen wij
onze hartelijke dank.

Fam. Barink

Vorden, augustus 1967
Nieuwstad 24

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele bloemen en ca-
deaus en felicitaties, onder-
vonden bij ons 12 % -jarig
huwelijksfeest.

Namens de familie:
A. J. Wentink

Vorden, augustus 1967
Julianalaan 30

Kleine bungalow te koop
gevraagd, of medebouwer
gezocht voor kleine dubbele
Leni-bungalow.
Brieven onder no. 22-2 bur.
Contact

Te koop: Leggende kippen
en jonge patrijskrielkippen
2V2 maand oud. J. Uenk,
Burg. Galléestraat 8
Vorden

Te koop: Z.g.a.n. Erres
wasmachine, langzaamwas-
ser met verwarming.
's Avonds na 7 uur.
H. J. Wenneker
De Steege 11

Verloren: Op rijtuigroute
van hotel Bakker grys da-
mestasje waarin o.a. auto-
sleutels. Gaarne bericht aan
Lettinga, Deventerweg 144
Zutphen, tel. 05750-2685

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

Stukken a ƒ 1000, — .
6 1/2% RENTE

Inlichtingen en prospecti bij
de heer:

TER HAAR
Karel van Gelreweg

Telefoon 1541 (overdag)

Gratis puin verkrijgbaar.
Prins Bernhardweg 8 of
Julianalaan 30

Inschrijving
danslessen
Inschrijfgeld ƒ 2,50

DANSSCHOOL

M. J. Kroneman

Voor het overtrekken en
bijvullen van uw matrassen
natuurlijk naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

MiddenstandSGiirsus Vorden
officieel erkend door het Instituut
voor Middenstandsonderwijs.

Inlichtingen en opgave bij:

J. W. KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Telefoon 1455

W. POLMAN
Dorpsstraat 22 - Telefoon 1314

JOH. J. VAN DIJK
Julianalaan 2 . Telefoon 1729

en vele andere, lastfge onkruiden worden
gemakkelijk en snel door het meststoffen-
mengsel 20-5-5 (chloorh., dnth.'nr. 600) met
Scotts-onkruidverdelger vernietigd.
Tegelijkertijd krijgen de grassen voedings-
stoffen om de plaats van de o.nkruiden snel
in te nemen en zich zo tot een diep groen
grastapijt te ontwikkelen.
Scotts-gazonmest met onkruidverdelger Is
gelijkmatig fijn van korrel, laag in gewicht,
gemakkelijk te bewaren en met een WOLF-
strooiwagen droog en schoon uitte strooien.

garandeert een mooi gazon

BIJ AANKOOP WOLF GAZON-
MEST GRATIS HANDIGE
STROOIWAGEN IN BRUIKLEEN

G. Emsbroek * Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

A.s. zondag 27 augustus

Nederlaagwedstrijd om de
J. Lammers-beker

Vordenl-Keyenb.boysl^
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

ALS U EENS EEN GEMAKKELIJKE DAG
WILT HEBBEN . . . .

wij hebben voor u

eigengemaakte
nasi of bami
volgens speciaal slagersrecept

Slagerij Vlogman

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN MAANDAG 28 AUGUSTUS
TOT EN MET ZATERDAG 2 SEI'T.

Onze werkplaats blijft echter
GEOPEND

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

Afsluiting gedeelte
van de Deldei^weg
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat i.v.m. de bouw van een brug met stuw
in de Veengoot, het gedeelte van de Deldenseweg,
vanaf het Bejaardencea^-um tot het eerstvolgende
kruispunt, voor het J^JPgaand verkeer in beide
richtingen is afgesloten vanaf heden tot l januari
1968, of zoveel langer of korter als in verband
met de werkzaamheden noodzakelijk is.

Het verkeer wordt omgeleid via de Hengelose-
weg en de weg langs de boerderij „Het Hilverink".
Vorden, 23 augustus 1967.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

ZO SPOEDIG MOGELIJK GEVRAAGD:

meisje
voor de huishouding

PADVINDERIJ
I)e y,aterdagmiddagbije*'nkomsten
van de David I. Alfordgroep begin-
nen zaterdag 2 september weer om
half drie in troephuis op 't Kiets-
kamp.

Jongens vanaf 8-11 jaar, voor zover
het aantal niet te groot wordt, kun-
:nen zich melden voor de welpen.

Jongens boven 11 jaar kunnen zich
melden voor de verkenners, terwijl
jongens boven 15 jaar zich kunnen
melden voor de trappers. Vooral de-
ze laatste twee groepen kunnen wel
wat aanvulling gebruiken.

Opgave bij L. Rouwenhorst, Smidsstraat 1 1 o l'
aan het troephuis tijdens de opkomst.

WATERPOLO
DAMKS VAN B/ &• PC WINNEN DRIEKAMI»
TE VORDEN
Ter afsluiting van het zomerseizoen organiseerde de
Vordense zwem- en poloclub zaterdagavond in 't zwem-
bad „In de Dennen" ren driekamp waaraan werd deel-
genomen door BZ & PC uit Borculo; De Berkel uit Lo-
chem en door Vorden.
Het werd een sportief gespeeld toernooi dat gearbi-
treerd werd door badmeester Verstoep. De dames uit
Borculo behaalden ui te indel i jk de eerste prijs, waarbij
aangetekend dient te worden dat de thuisclub uitstekend
partij heeft gegeven.
De eerste ontmoeting tussen De Berkel en BZ & PC
leverde een duidelijke 9—O overwinning voor de BZ &
PC dames op. Zowel aanvallend als verdedigend maakte
De Berkel een zwakke indruk. Borculo daarentegen trok
met snelle aanvallen in de richting van het Lochemse
doel waarbij het al gauw duidelijk werd dat doelpunten
niet konden uitblijven. Vrij opzwemmen van Annemieke
Braakman leidde al spoedig tot een l—O stand. De al-
tijd uiterst gevaarlijke Astrid Waanders bezorgde haar
ploeg even later een 2—O voorsprong toen zij de Lo-
chemse defensie te smel af was. Het overwicht van
Borculo bleef aanhouden. Vera Pot 3—O, Ria Lusink
4—O en opnieuw Vera Pot zorgden er voor dat de BZ &
PC dames met de rust een grote 5—O voorsprong had-
den.
In de tweede helft ongeveer hetzelfde spelbeeld met een
over alle linies sterker Borculo. Vera Pot maakte het
halve dozijn vol, waarna Astrid Waanders ook nog een
duit in het zakje deed door de stand op 8—O te brengen.
Tenslotte bepaalde Anneke Amerongen de eindstand op
9—0.
In de hierna gespeelde wedstrijd tussen de dames van
Vorden en Lochem behoedde de Lochemse keepster haar
ploeg voor de rust voor een grote achterstand door
enkele goede schoten van de Vorden-voorwaartsen te
stoppen. Overigens kwam De Berkel beter voor de dag
dan tijdens de eerste wedstrijd tegen Borculo. De thuis-
club was wel dikwijls in de meerderheid doch doelpun-
ten vielen er vooreerst niet. Aan de andere kant gaf de
verdediging van Vorden evenmin veel kansen weg. Bij
de rust was de stand l—O door een doelpunt van mid-
voor Roeli Verstoep.
Na de rust vlotte het bij de thuisclub beter en moest de
Lochemse defensie herhaaldelijk handelend optreden.
Roeli Verstoep zorgde met een goed doelpunt voor de
stand 2—0. Vorden bleef sterker hetgeen uiteindelijk
nog in 2 doelpunten resulteerde, beide gescoord door
Roeli Verstoep 4—0.
De slotwedstrijd tussen Vorden en BZ & PC had een
zeer spannend verloop. De Vordense dames gaven het
één klasse hoger spelende BZ & PC uitstekend partij
en verloor op het nippertje met 3—2.
De thuisclub begon goed en wist enkele uitstekende aan-
vallen op te zetten. Toch was er een dekkingsfout van
de Borculose defensie voor nodig om Vorden aan een
doelpunt te helpen toen Roeli Verstoep geheel vrij werd
gelaten l—0. De Borculose dames lieten het hier niet
bij zitten en bezorgden de Vordense defensie handen
vol werk. Dit leidde vlak voor de rust tot een gelijke
stand door een onverwachts schot van Annemieke
Braakman l—1.
In de tweede helft ontspon zich een felle strijd om de
overwinning. Beurtelings waren de doelen in gevaar.
De thuisclub nam zowaar een 2—l voorsprong dankzij
een doelpunt van Roeli Verstoep. Even later had Vorden
pech toen dezelfde speelster buiten bereik van de Bor-
culose doelvrouwe tegen de lat schoot. BZ & PC werd
hierna geleidelijk iets sterker. De gelijkmaker, gescoord
door Astrid Waanders, was dan ook wel verdiend. Een
minuut voor tijd viel het beslissende doelpunt bij een
doorbraak van Astrid Waanders. De thuisclub probeer-
de hierna nog wel een gelijkspel te behalen, doch de
tijd was te kort. De 3—2 zege voor Borculo was uitein-
delijk wel verdiend.
Na afloop reikte de heer Verstoep aan de aanvoersters
van de verschillende teams de prijzen uit waarbij hij
allen dank bracht voor het welslagen van dit mini-toer-
nooi. De eindstand werd aldus: 1. Borculo 4 punten; 2.
Vorden 2 punten; 3. Lochem O punten.

AZC II (HEREN) — VORDEN I 3—1
In een tam gespeelde wedstrijd heeft de thuisclub een
verdiende zege behaald op Vorden, dat deze avond niet
bepaald een sterke indruk maakte. Ongetwijfeld speelde
het veld in het Kristalbad de Vordenaren parten (de
afmeting is nl. groter dan bv. in Vorden). Hierdoor l i e t
het plaatsen nogal eens te wensen over. Dit is echter
geen excuus voor de nederlaag want de Apeldoorners
speelden nu eenmaal beter.

Reeds direkt na het beginsignaal trok de thuisclub ten
aanval hetgeen resulteerde in een flitsend schot van de
AZC-midvoor rakelings over de lat. Aan de andere kant
dachten we midvoor Verstoep te zien doelpunten, doch
zijn hard ingeschoten bal belandde buiten bereik van de
keeper tegen de lat. Nadat de Apeldoornse midvoor
Rouwenhorst doelman Oudsen nog eens op de proef
had gesteld, werd het enkele ogenblikken later l—O
toen linksvoor Wisselo in vrije positie scoorde. Na een
paar aanvallen over en weer, waarbij o.m. een doelpunt
van Verstoep werd afgekeurd en het Vordense doel op
een haar na aan doorboring ontsnapte, brak de rust aan
met een l—O stand.

In de tweede helft was bij de bezoekers Verstoep ver-
vangen door Henco Elbrink. Bij een goede aanval van
AZC slaagde doelman Oudsen er met een snelle reaktie
in een doelpunt te voorkomen. Even later was het wel
raak toen de Vordense defensie verzuimde in te grijpen
en Rouwenhorst de gelegenheid kreeg om van dichtbij
te scoren 2—0. Rob Parmentier probeerde het hierna
met een afstandsschot, doch de paal stond een tegen-
doelpunt in de weg. Een minuut later was het wel raak
toen de Apeldoornse keeper na een goed schot van Par-
mentier gestopt te hebben, de bal door het doel haalde
2—1. Het laatste woord was evenwel aan AZC dat
d.m.v. de snelle Rouwenhorst uitliep tot 3—1. Deze
stand was in goede overeenstemming met de veldver-
houding.

Door deze overwinning is AZC kampioen geworden.
De heren van Vorden hebben eveneens een goed sei-
zoen achter de rug en nemen de tweede plaats in ach-
ter de kersverse kampioen AZC.


