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Raad gaat besluit nemen waar het
mortuarium/aula gebouwd wordt
In de raadsvergadering van dinsdag 30 september
zal de raad van Vorden beslissen waar het mortua-
rium c.q. de aula gebouwd zal worden. De frakties
zi jn door B. en W. de volgende mogelijkheden voor-
gelegd: a. achter de R.K. Kerk; b. gedeelte van het
Jeugdcentrum; c. bij de algemene begraafplaats; d.
R.K. Kenk (opbaarruimte) en begraafplaats (schuil-
ruimte).

Tot op heden hebben de fraikties van de VVD en
Vordens Belang hun mening nog niet kenbaar ge-
maakt. De fraktie van de PvdA heeft een voorlopige
mening gegeiven om te komen tot de bouw van een
opbaarruimte. Een voorlopige mening omdat de
financiële gevolgen nog onbekend zijn. B. en W.
d-alen nu in hun prea-advies mede dat de kosten
van de onder a. en b. genoemde mogelijkheden (een-
voudige opbaarruimte) zeer globaal worden ge-
raamd op ƒ60.000,—. Dit uiteraard zonder de kos-
ten van de aankoop van het jeugdcentrum. De kos-
ten van een aula bij de algemene begraafplaats
worden zeer globaal geraamd op ƒ 260.000,—.

Voor nietHkerkelijken acht de fraktie van de PvdA
het van belang dat er een opbaarruimte komt ge-
combineerd met aula. De PvdA vindt een dergelijke
combinatie bij de algemene begraafplaats de meest
verstandige oplossing. De mogelijkheid achter de
R.K. Kenk met de fraiktie niet zitten. „Dit wordt
zeer waarschijnlijk door een deel van de bevolking
in venband gebracht met de R,K. Kenk. Het jeugd-
centrum is te kwetsbaar ijvjm. de centrale ligging
en mogelijke blokkering van andere ontwikkelin-
gen ter plaatse," aldus de PvdA.

Bij monde van haar voorzitter heeft de fraiktie van
de CDA medegedeeld, dat haar voorkeur uitgaat
naar de plaats achter de RjK. Kenk.

Subsidie voor Nutskursussen
Als de raad er mee aikkoond gaa4: dan zal op advies
van B. en W. aan het N'Utsdepartement te Vorden
een subsidie worden verstrekt van ƒ 1226,62 (zijnde
50 procent van het tekort over het afgelopen ja-ar).
Door liet verlenen van een gemeen tesmbsidie b l i j f t
bet voor de man met de smalle beurs mogelijk de
Nutscursussen te blijiven bezoeken. Het afgelopen
jaar namen 195 personen aan de cursussen deel.

De raad /al tevens in de vergadering van 30 sep-

tember de verordening geldelijke steun voor ver-
huis- en herinmditingskosten 1975 vaststellen.

Aan dni-e categoriën van huurders kunnen recht-
streeks door het rijk een bijdrage inzake huurge-
wenning worden verstrekt en wel aan de huurder
die een goedkope huurwoning verlaat en een ande-
re huurwoning, hetzij nieuw gebouwd hetzij reeds
eerder bewoond, met hogere huurprijs (doorstro-
ming).

Verder aan degene die huurder is van een woning
waaraan ingrijpende verbeteringen worden aange-
bracht en waarvan de huur deswege wordt verhoogd
(woningverbetering). Voorts de huurder van een
ikrot, die het krot verlaat en een andere woning met
een hogere huur betrekt (krotontruiming). Om voor
bijdragen in aanmerking te komen mag het inko-
men van de huurder niet uitgaan boven de 30.000
gulden per jaar.

Extra krediet rieten daken
Op l juli is de subsidieregeling in wenking getreden
betreffende herstel en vernieuwing van rieten da-
ken. De raad besloot toen om voor dit j a a r een
krediet te violieren van ƒ 7500,—.

B. en W. schrijven nu in bun prea-advies aan de
raad dat sedert de inwerking treding van de rege-
ling 7 aanvragen zijn. ingediend bij het college. H-et
colloge sluit de mogelijkheid niet uit dat er in de
laatste maanden van dit jaar nog een aantal aan-
vragen zullen worden ingediend. Alle 7 aanvragen
komen naar het oordeel van B. en W. voor subsidie
in aanmerking.

Toegekend is inmiddels een bedrag van ƒ4546,50
voor vier aanvragen. Voor de resterende 3 aanvra-
gen is een bedrag aan subskli-e nodig van ƒ7757,51.
Totaal dus ruim ƒ 1

De praktijk heeh ons nu geleerd, /.o schrijven B. en
W., dat het gevoteerde krediet bij lange na niet vol-
doende is, hebgeen enigszins in de lijn der verwach-
tingen lag bij deze nieuwe regeling, waarop meer^
deren hebben gewacht. J^cn W. zullen dan ook
graag zien dat de raad^Hgmaals een krediet van
ƒ 7500,— besdhiikbaar zal stellen.

Vertegenwoordigers
gewest midden-IJssel

7>oals bekend /uilen de gemeenten Lochem, Vorden,
\Vanisiveld en Zutphen betrokken worden bij het
werk van de Gewestraadifraikties en de Gewestraad-
commissies. Volgens het schrijven van het Gewest
kent de Gewestraad 3 politieke groeperingen t.w.
PvdA (14); VVD (7); CCP (2).
De raden uit bovengenoemde gemeentes dienen nu
1-eden aan te wijzen die als voorlopige vertegen-
woordigers kunnen optreden. Voor Vorden bete-
keir. dit 3 personen. De fraktie van de PvdA heeft
nu de heer J. Bosch voorgedragen; de WD mr. R.
A. v. d. Wall Bake en de ODA de heer W. A. Kok.
B. en W. stellen nu voor tot aanwijzing van deze
dnie voorlopige vertegenwoordigers over te gaan.

"U moet veel belangrijke
zaken weten voor u een
hypotheek afsluit.
Daarom eerst praten met
de Rabobank"

m
gek) en goede raad
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KOERSELMJtl CASSETTES

GEMEENTEVMJWS
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Op 30 septemlber a.s. vindt er weer een raadsver-
gadering plaats. Daarom zal deze week deze rubriek
in hoofdzaak gewijd zijn aan de raadsagenda en een
toelichting op enkele agendapunten.

Op de raadsagenda komen de volgende onderwer-
pen voor:
a. aanbieding gemeenterekening 1974;
b. aanbieding rekening 1974 gemeentelijk grond-

bedrijf;
c. aanbieding gemeentebegroting 1976 en begro-

ting grondbedrijf 1976;
d. verordening geldelijke steun voor verhuis- en

lierinrichtingskosten 1975;
e. subsidie nutscurssuen 1974/1975;
f. aanwijzing voorlopige vertegenwoordigers Ge-

west Midden-IJssel;
g. bespreking concept-o ntwenp van wet reorganisa-

tie binnenlands bestuur, nota van Gedeputeerde
Staten van Gelderland van septemlber 1975 in-
take dit ontwerp met een nota inzake de ter-
ritoriale asipekten, alsmede de stellingen van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de
reorganisatie van het binnenlands bestuur;

li . 'de plaats voor een te stidhten mortuarium c.q.

Op een belangrijk agendapunt zal nu nader worden
ingegaan.
Vaststelling Verordening geldelijke steun voor ver-
huis- en herinridhtingskosten:

1. Regeling voor het verstrekken van huurgewen-
ningsbijdragen.

Zoals reeds aangekondigd in de Nota huur- en sub-
sidiebeleid van de minister en de staatssecretarissen
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is
met ingang van l juli jjl. als onderdeel van de Be-
schikking individuele huursubsidie een nieuwe al-
gemene huiurgetwenninigsregeling tot stand gekomen.
Op voet van de nieuwe regeling kan aan drie cat-e-
goriën van huurders rechtstreeks door het Rijk een
bijdrage inzake huurgewenning worden verstrekt
en wel aan:

a. de huurder, die een goedkope huurwoning ver-
laat en een andere huurwoning - hetzij nieuw
gebouwd hetzij reeds eerder bewoond - met ho-
igere huurprijs betrekt (doorstroming);

b. degene, die huurder is van een woning waaraan
ingrijpende verbeteringen aangebracth* worden
en waarvan de huur deswege wordt verhoogd
(woningverbetering); *

c. de hoiurder van een krot, die het krot verlaat en
een andere woning met een hogere huur betrekt
(ikrotontruiminig).

Om voor bovengenoemde bijdragen in aanmerking
te komen mag het inkomen van de huurder niet
uitgaan t>o/ven ƒ30.000,— per jaar . De bijdrage
wordt verleend:
a. bij doorstroming ter tegemoetkoming in het ver-

schil tussen de huurprijs van de woning, die
wordt verlaten en die van de te betrekken wo-
ning, de huurprijs van de woning diie wordt ver-
laten mag niet meer bedragen dan ƒ 250,— per
maand, terwijl het verschil in huurprijs ten min-
ste 50% van de huurprijs van de woning, die
wordt verlaten, moet bedragen (is het verschil
echter ƒ 75,— of meer per maand, dan kan in
ieder geval een bijdrage worden verstrekt);

b. bij (inigrijipende) woningverbetreinig ter tege-
moetkoming in het verschil tussen de huurprijs
van de woning vóór de verbetering en die van
na de verbetering; bij verbetering van woningen,
welke in eigendom toebehoren aan anderen dan
een gemeente of een woningcorporatie, moet
sprake zijn van een door het rijk gesubsidieerde
verbetering;

c. bij krotontruiming ter tegemoetkoming in het
verschil tussen de huurprijs van het krot en die
van de te betrekken woning.

Het verschil in huurpri js dient in alle drie gevallen
tenminste ƒ 30,— per maand te bedragen.

2. Regeing voor verhuis- en herinrichtingskosten
bij woningverbetering en krotontruiming.

Naast een algemene regeling voor huurgewenning.s-
bijdraigen zijn uwee nieuwe regelingen voor bijdra-
gen voor verhuis- en herinrichtingskosten in het le-
ven geroepen, te weten -een regeling ten behoeve
van bewoners bij woningverbetering en krotontrui-
ming en een regeling ten behoeve van bejaarden,
die naar een duurdere of kleinere woning verhui-
zen. Deze regelingen treden in de plaats van de Be-
ischi'kking geldelijke steun bewoners bij woningver-
betering, krotontruiming en doorstroming.
Op grond van de regeling inzake het verstrekken
van bijdragen ten behoeve van bewoners bij woning-
verbetering en krotontnuiiming kunnen bijdragen
worden toegekend aa,n gemeenten in kosten, die
door de gemeente zijn gemaakt bij het verstrekken
aan de bewoner van een woning waaraan ingrijpen-
de verbeteringen worden aangebracht alsmede aan
de bewoner van een krot die het krot ontruimt.

3. Regeling voor verhuis- en herinrichtingskosten
voor bejaarden.

Deze regeling - die in de plaats "reedt van het on-
derdeel „doorstroming" van de Beschikking gelde-
lijke steun bewoners bij woningverbetering, krot-
ontruiiming en doorstroming - vooraiet in het toe-
kennen van bijdragen aan gemeenten in de kosten
die door de gemeente zijn gemaakt bij het verstrek-
ken van tegemoetkomingen aan bejaarde huurders,
die van -een goedkope woning naar een duurdere
woning of naar een kleinere woning dan wel naar
woonruimte, niet zijnde een' zelfstandige woning,
verhuizen. Voor de toepassing van deze regeling
wordt onder een bejaarde verstaan een huurder die
de leeftijd van (>5 jaar heeft bereikt.
Voorts bevat de regeling een bepaling, die er in
voor/iet in bijizondere gevallen het toekennen van
een bijdrage mogelijk te maken indien een huurder
deze leeftijd nog niet heeft bereikt. Daarbij wordt
o.m. gedacht aan bejaarde huurders, die de leeftijd
van 65 jaar nog niet hebben bereikt, doch die als
•gevolg van hm n lichamelijke gesteldheid niet meer
in het arbeidsproces /ijn opgenomen, aan gehandi-
capten die verhuizen naar woningen waaraan in
verband met de handicap ingrijpende voorzienin-
gen zijn getroffen en aan huurders, die invaliden
zijnde, die met een invalide huisgenoot in een aan-
gepaste Woning woonden en die woning als gevolg
van vertrek van de i n v a l i d e huisgenoot verlaten.

4. Intrekking beschikking geldelijke steun bewo-
ners bij woningverbetering, krotontruiming en
doorstroming/overgangsregelingen.

In verband niet het in werking treden op l j u l i
1975 van de regeling voor venhuis- en her.inrirh-
tingskosten bij woningverbetering en k ro ton t ru i -
ming en van de regeling voor verhuis- en herinrich-
tingskosten voor bejaarden is de Beschikking gel-
lelijke steun bewoners bij woningverbetering, krot-

ontruiming en doorstroming met i ngang van die
datum komen te vervallen. Voor woningen , die
vóór l juli 1975 zijn verbeterd en voor krotten, die
vóór deze datum z i j n ontruimd, b l i j f t de Beschik-
king geldelijke steun bewoners bij woningverbete-
ring, kr o ton t ruiming en doorstroming van toepas-
sing. Vindt verbetering of ontruiming plaats na l
j u l i 1975, clan v inden de n i ouwe regelingen toepas-
sing.

N.B. Burgemeester mr. M. Vunderink zal niet op
vrijdag 26 september a.s. doch op donderdag 25 sep-
tember a.s. spreekuur houden (van 10.00 tot 12.00
uur).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 28 september: 8.30 uur ds J. Veenendaal;
10.00 uur Bloemendienst in samenwerking met Zon-
dagsschool en Jeugdkerk, num.iv. zanggroep Medler-
sclmol (mevr. Ha>zekaimip); organist Rudy van Stra-
ten; trompettisten Arie Wullink en Hans Denkers;
ds. J. C. Krajenbninik.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 28 september: 10.00 uur ds J. Veenendaal
Het lied van de week: Gezang 108

QEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 28 september: 10.00 uur ds. Kuhlemeijer,
jeugd/ondag, m.m.v. een koor ui t Velp; 19.00 uur
ds. G. C. Venrneijdeu van Geesteren-Gelselaar

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
fl.y.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel. 1277.
Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgehouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink^
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Brombergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren J^ugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 n. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag vx>orleeshalfuiurtje 14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER-SLAGERIJ
Gelderse schijven
Rollade schijven

Haring- of
Zalmsalade
Malse riblappen

Sucadelappen

Runderstooflappen 500 gram

Ons bekende soeppakket
Alleen dinsdag:

Vleesrïbjes heel kilo

3 stuks

3 stuks

100 gram

500 gram

500 gram

198
298

125
588
588
468
248

298

Vleeswaren
Lever

Snijworst
Boterhamworst
Runderrookvlees

100 gram

150 gram

.

EIGEN FABRIKAAT

gram

Sinaasappelen

Champignons

Handperen

Bloemkool

Bananen

Manke
200 gram

Bonne Louise
kg

Chiquita
per kilo

248

98

198

169

128

DIEPVRIES-VOORDEEL

Patates Frites
kilo normaal overal 240

BITTERBALLEN

Kil SAl

HUZARENSALADE

KABELJAUWFILET

bij ons nog steeds

grijpzak 50 stuks

per zakje van 230 nu

kilo

169
298

gram van 5V:> voor

498

298

Alles zolang de voorraad strekt

Magere melk

VOORDEEL
Maandag 29 september

ZUURKOOL

ZUURKOOLSPEK

Dinsdag 30 september

RODE KOOL

BOOMSTAMMETJE

500 gram

MAGER
500 gram

500 gram

gram

Woensdag 1 oktober

VERSE WORST
kilo

FIJNE
500 gram

59
275

49
348

98
298

A&O

SPECIAAL STUNTVOORDEEL

AUGURKEN
KOELEMAN nieuwe oogst 3/4 pot van 189 voor

BLUE BANDMARGARINE
2 pakjes

Moselblümchen 990
EIGEN IMPORT per 5 flessen geen 14.90 nu \J %^ %^

WASVOORDEEL
ZEEPPOEDER WITTE REUS

draagkarton 475
750

Wasverzachter 198
FA TOILETZEEP

600 gram

pak a 3 stukjes
van 294 voor

249
229

r??!fy???????gggg?o?gg
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Choc. Hagel
puur

400 gram van 230 voor

Tomatensoep
extra gevuld

literblik nu voor maar

VOORDEEL SLIJTERIJ
BESSENGENEVER

IRISH WHISKY

BEERENBURGER

White Jamaica RUM

ADVOCAAT

GROLSCH BIER

liter

van Doyer en Deventer

TWENTSE HOEN
nu

krat a 20 pullen

645

1495

1025

998

389

1198

DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK*

DRUIVENVLA

ROZIJNENCAKES

van 365 nu

6 stuks van 250 nu

318
209

Bloemen en Planten
FICUS BENJAMITIS

TROSANJERS

nu

per bos

398
225

Verder o.a. pracht sortering cactussen, snijbloemen, kamerplanten enz. enz.

ZOETWAREN VOORDEEL

Lange vingers
SPIJSBROODJES

Bastogne KOEKEN per pak

A&O ONTBIJTKOEK per sfuk

per pak nu

pak a 5 stuks

85
119
129
89

SUPERVOORDEELTJES

Rookworst
HOY 225 gram nu 99
ROOSVICEE 0,6 liter van 390 voor 298

Tweedrank
DE BETUWE diverse smaken, per fles 189
TOMATENKETCHUP HEINZ

van 237 nu 198

RODE KOOL MET APPEL
3/4 pot 79

A&O Halfvolle
Koffiemelk 1AR
literfles \\J

A&O AARDBEIEN V2 literblik 129

WITTE PEPH» busje 50 gram 98

PANNEKOEK^NMIX KOOPMANS
van 107 voor 99

TOVA VLA fruit, aardbeien of
frambozen van 129 nu 109

Brinta
PROFITEER HIERVAN per pak normaal 125 nu 109
A&O Limonadesiroopjinaasappcl ̂  framboiefl 109

Vruchtenlimonade literfles 89

VENZ CHOC HAGEL ™lk
van 240 voor 209

Zwan Frankfurter EXTRA LANG
van 289 voor

Framb./bessenwijn "U"1» •""" 189

Montilla
AMONTILLADO 2 literkruiken nu 695

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232 i



Diverse dessins en kwaliteiten voor woon- en slaap-
kamer, met foamrug, 380 en 400 cm breed

Uit voorraad - Gratis gelegd - Per strekkende meter

49,- - 79,- 99,-

Keukentapijt Modecentrum

TEUNISSEN
Ruurlo

200 cm breed

45,-
ENORME SORTERING VLOERBEDEKKING
Vakkundig advies - Vakkundig gelegd

Het juiste ep
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

UW FOTOGRAAF
voor bruids-, fami-
lie-, diner-reportages
familiefoto's aan
huis en ook in onze
studio's maken wij
moderne bruidsfoto's

Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775

Foto Dolphijn Vorden
telefoon 1313 b.g.g. 1286

Tweed
in strepen en ruiten
Bedrukte
tlnneroy en
weefjersey

Allemaal bij

LAMMERS
Zutphensew. 29, Vorden

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
den-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Japonnen
Overgooiers
Rokken, blouses
en ook mantels

nergens voordeliger
dan bij

KONFEK11EBEDRIJF

de grote maten-
specialist.
Indien nodig wordt
naar maat gemaakt.

Zutphenseweg 29, Vorden
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Show
NIEUWE HERFST WINTERKOLLEKTIE

BRUIDSJAPONNEN
AVONDKLEDING

pOETINCHEM
dinsdag 30 sept.
SCHOUWBURG AMPHION

Exclusieve
modellen van
wereldbekende
modehuizen uit
Parijs. Rome,
Wenen, Brussel en
Londen

Maak een
afspraak
05448-222

ARNHEM
maandag 13 okt.
HOTEL HAARHUIS
GROENLO
dinsdag 14 okt.
HOTEL MEIJER
LOCHEM
dinsdag 21 okt.
HOTEL ALPHA

KAARTEN incl. koffie en cons. a ƒ 5,50
TEL. RESERVEREN 05448-222 to» 21.00 uur - ook in het
weekend - AANVANG ALLE SHOWS OM 20.00 UURl
BEIJER BESSELINK
IN OOST-NEDERLAND - OOK IN

BELTRUM
bij Groenlo
Mr. Nelissenstraat 23,
Tel. 05448-222

tTE MATEN

HENGELO-OV.

Drienerstraat 10,
Tel 05400-11983

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 — Arnhem

Telefoon 085-422442

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Aberaonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 . Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
in café Eskes, Dorpsstraat

ledere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

Adverteren
doet verkopen

10% korting
op alle
dierbenodlgdheden
bij Welkoop

Grandioze Welkmpjes
Werelddierendag...
Welkoop dierenmaand

Profiteer van onze hiernaast genoemde
akties voor werelddierendag. Kom 'ns rond-
enuffelen in ons gevarieerd assortiment
kooien, voerbakjes, honderiemen, prepa-
raten, schelpenzand, houtvezel, enz. enz.
Kies ook uit ons kwaliteitsassortiment
diervoeders, waaronder Kenner, zoals,
hondebrok, kattevoer, dülvevoer, kanarie-
zangzaad, knaagdierenvoer, enz. enz.

neW**f

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

EN TOCH ... IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST i

Vordrn Trh-foou U.V7.V.»-

VOLKSFEEST
VARSSEL
3 oktober

13.30 uur Kinderspelen
19.30 uur Toneel ,.Op de dolle
toer

4 oktober
13.30 uur Volksspelen
19.30 uur Dansen .,De Kolibries"

TE KOOP:

koffiezet-
automaat
met munten-inworp,
geschikt voor 2 soorten koffie
of koffie en chocolade.

Merk: DUROMIX.

Geschikt voor winkel, bedrijf of
vereniging.
Geheel automatisch.

Inlichtingen:

weevers Hw/s vonden

Eetbakken
nu lekker
goedkoop
Bij aankoop van f 8.50
aan horvde- of katte-
voer koopt u nu 'n
fraaie stenen eetbak
voor uw hond of kat
stukken voordeliger,
al vanaf

ƒ1,75

Bij aankoop van ƒ 8,50 aan
diervoeders originele
reliëf dierenposter
van ƒ 15r- voor ƒ8,50
De jeugd loopt er mee weg! m

DISCOUNT CENTRUM RUURLO
WEGENS ENORM VOORDELIGE BEURSINKOPEN; NU OF NOOIT PROFITEREN VAN ONZE

AFBRAAKPRIJZEN:
KOM SNEL, ER ZIJN MEER PROFITEURS l!

VOORBEELD l:

SALONKAST
300 cm, Wengé, kleur wit
van 1025,— voor

KEUKENEETHOEK
div. kleuren van 225,- voor

VOORBEELD II:

Zwaar BANKSTEL
van 1495,— voor

SLAAPKAMERS
oerdegelijk
van 625,— voor

VOORBEELD III:

TV STOELEN
diverse kleuren
van 345,— voor

DIT WAREN VOORBEELDEN. DE REST ZIET U BIJ
ONS WEL!

DORPSSTRAAT 29 - TEL 1361
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37e jaargang nr. 29 TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEN
Vordenaren geven hun mening
over de
ongezonde politieke toestand
De gehele ontwikkeling en toestanden in onze gemeenteraad zit uiteraard niemand
lekker in Vorden. Wij hopen dat men toch weer aan tafel gaat zitten en gezamenlijk
opkomt voor de belangen van onze mooie gemeente. Waarom toch altijd dat ge-
praat om de eigen „ik" voorop te stellen. Dit geldt voor alle partijen. Ons devies is:
niet praten maar doen. Tegenwoordig moet blijkbaar alles veranderen, dit is niet
goed en dat is niet goed, inspraak, geen inspraak, ga zo maar door. Nederland gaat
al naar de knoppen, laten wij als Achterhoekers en in het bijzonder als Vordenaren
voorop lopen door niet te praten maar te doen en te werken. L. G. Weevers.

'De donpspolitiek in de gemeente Vorden is de laat-
ste tijd nogal eens in de publiciteit of misschien
beter gezegd „in opspraak". Behalve dat er in de
pers uitvoerig aandacht werd geschonken aan het
weglopen van de frakties van de Partij van de Ar-
beid en Vorden Belang (de laatste partij is, zoails
bekend, weer terug) uit de raad, wordt er door de
burgerij veel over gesproken.
Nu is het bekend dat in Vorden over het algemeen
de raadsvergaderingen veel publiek trekken, waar-
uit geconcludeerd kan worden dat de dorpspolifiiek
de doorsnee Vordenaar wel interesseert. Wij hebben
'getracht na te gaan of deze conclusie inderdaad
juist is.
Derhalve hebben w-e een 20-tal bekende en minder
bekende Vondenaren uit alle richtingen en geloofs-
overtuigingen benaderd en hen een drietal vragen
voorgelegd met betrekking tot het ontbreken van
de fraktie van Partij van de Arbeid in de raad.
De vragen waren:
1. Weet u edigenlijik precies waarom de PvdA is

weggelopen?
2. Wat is uw mening hierover?
3. Betreurt u het dat er zelfs in GS vragen zijn ge-

steld over de gang van zaïken in de raad van
Vorden?

Uit de reakties is ons gebleken, dat de Vordense
burgerij inderdaad vrij goed op de hoogte is van
één en ander, al dienen we hierbij wel duidelijk de
aantekening te plaatsen, dat vanzelf sprekend uit de
antwoorden van de ondervraagde personen niet mag
worden afgeleid, dat de gehele bevolking er zo over
denikt, hoewel men toch wel een bepaalde indruk
krijgt.
Over hè' algemeen betreurt men de houding van
de PvdA zeer, waarmee dan hoofdzakelijk wordt be-
doeld het wegblijven. Veel van de door ons bena-
derde personen vinden dat de raad niiet goed funk-
tioneert en dat er aan het „samenspel" wel degelijk
iets mankeert. De oplossiimg is dan echter niet om
weg te loipen. Dat maaikt de zaaik alleen maar enger,
/o werd ons te kennen gegeven.

Schuld ligt aan de struktuur
van de raad

Wat ons liet meest heeft getroffen, was de mening
van de heer A. J. Lenselink (oud-wethouder van de
gemeente). De heer Lenselin/k vindt ml. dat hetgeen
nu is gebeurd niet de schaild is van één bepaalde
partij of partijen, maar de schuld van de gehele
raad i nel. het college van B. en W.
„De oor/aak ligt gewoon aan de gehele struktuur.
In de raadscommissies worden in feite de besluiten
al genomen. Dat maakt de raadsvergadering op /ach
niet meer interessant, want bij het ter tafel brengen
van de voorstellen zijn de besluiten van te voren
toch al genomen. Ik kan me dan ook wel voorstel-
len dat de minderheid van de raad zich hier kwaad
over maaikt Het is echter niet juist om dan maar
weg te lopen en weg te blijven. Dat zelfs GS zou
worden ingeschakeld, had ?k wel verwacht," aldus
de heer Lenselink.

Andere reakfies
De heer A. J. A. Harteknan (oud-raadslid): „Ik
denk dat de PvdA vindt dat zij in -een geïsoleerde
positie is terecht gekomen. Weglopen is een beetje
kinderachtig. Dat GS zich er dan mee gaan bemoei-
en ligt voor de hand, hoewel is dit zeer betreur."
J. Jansen (brandweerman): „Volgens mij is het ge-
komen, doordat B. en W. vaak beslissingen nemen,
waar de PvdA niet van in kennis wordt gesteld.
Wiegilopen is zeer laf, punt van zwakte. Goed dat
GS er bij worden gehaald. Wellicht kunnen die he-
ren er wat aan doen."
Ab Wassiink (onderwijizer): „Vele faktoren spelen
een rol, aankoop kasteel, clorpscentrum etc. Volgens
mij proberen de heren in de raad elkaar een beetje
te slim af te zijn. Politiek spelletje. Moet opgelost
kunnen worden zonder GS er bij te halen.
N. van Goetihem (horecabedrijven): „PvdA is het
oneens met het beleid. Ze hebben te weinig in-
spraaik. Jammer voor ons dorp dat het allemaal zo
is gelopen. Om via GS in de belangstelling te ko-
men is nooit zo leuk."
J. van Ank (trouw bezoeker raadsvergaderingen):
„Gezamenlijk beleid strookt niet. Tegenover de.kie-
zer mag je nooit weglopen. Het wordt te politiek-
achtiig gespeeld. Er zou een forum moeten komen
teneinde de partijen weer bij elkaar te brengen."
Geert Heersink (voetbadler): „Allemaal mugtgenzif-
terij. Niet eigenwijs aan de kant blijven zitten.
PvdA moet zo gaaiw mogelijk weer terugkomen.
Hoewel niet leuk, is het misschien wel goed dat GS
erin gemengd worden."
M. Jansen (eigenaar supermarkt): „In principe
heeft PvdA geen ongelijk. Geen eerlijke zaak van
de meerderheid in de raad dunkt mij, al mag je na-
tuurlijk nooit weglopen."
J. J. va.n Dijk (trouw bezoeker raadsvergaderingen):
„Het komt door de starre houding van B. en W.
Een brief van de heer Bosch bleef gewoon buiten
beschouwing. Groot gelijk dat /.e weg zijn gelopen.
Er komt nog één ding bij, de heer Geerken is de
grote man in de raad, althans dat meent hij zelf.
Logisch gevolg dat GS er aich mee bemoeien. Als je
niet je dief in de clinch ligt ga je toch ook naar de
direkteur."

G. W. Eyerkamp (sekr.etams VVV): „Ik dacht d"at
het ging om kasteel Vorden en dat de PvdA niet
voldoende inzage had in de gegevens. Ze moeten
echter gauw terugkomen. Geheel onnodig dat GS
erbij wordt betrokken."

,G. J. Pelgrulm (landbouwer): „Het weglopen kan ik
niet waarderen. Ze zijn gekozen om een deel van de
bevolking te vertegenwoordigen en dat behoren xe
in de raad te doen. De oude formatie van de PvdA
zou er beter in zijn geslaagd om konstnuktief mee te
werken in de raad. Wel eens wenselijik dat er een
arbiter (in diit geval GS) bijkomt."
H. S. J. Alibers (oud-raadslid): „Ik weet er niiet veel
van. Kriüiek maig je gerust hebiben, maar nooit weg-
lopen. Bij de meerderheid neerleggen. Rustig af-
wachten, ze komen vanz-elf weer."
G. Brinkman (hoofd o.l. school): „Het gaat om het
kasteel en over de beleidsnota. Hierover is van te
voren niet voldoende overleg geweest. Allemaal zeer
onverkwikkelijk. Nooit weglopen, wan* dan heb je
niets meer te zeggen."
F. van Oei ((hoofd sdhool Wildeniborch): „Allemaal
kleinigheden waar een hoop drukte over wordt ge-
maakt. De achtergehouden informatie, waar de
PvdA het over heeft, is op /ich mi e t zo belangrijk.
Ze schermen allemaal met het woord democratie.
Democratie houdt echter ook bepaalde verdraag-
zaamheid in."
Herman Bannink (kantoorbediende): „Niet bekend
waar het over gaat. lik heb het nooit gevolgd. Zal
mij een zong zijn of GS worden i ingeschakeld."
Mevr. Siklkens (huisvrouw): „Er wordt teveel door
CDA en gemeentebestuur samengewerkt. PvdA
wordt gewoon voor het blok ge/et. Gelijk dat /e nog
niet terugkeren. Er is immers nog niiets verbeterd.
Het is juist dat GS wordt ingeschakeld. Wianneer er
dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen,
moet dat uitgezocht worden.^p
H. J. Graaskajnp (landbouwer): „De PvdA voelt
zich geïsoleerd. Het is niet verstandig om weg te
lopen. Wil je als minderheid in een raad iets be-
reiken dan moet je gewoon xoete broodjes hakken.
GS hebben er niets mee te^teken. Dit verscherpt
volgens mij de tegenstellingSr

GRAPPIGE REAKTIE

We hebben vanzelfsprekend niet alles kunnen
publiceren, omdat er enkele personen waren,
die hun naam in dit venband niet graag in de
krant wilden hebben.
7x5 was er één die zei: „Miissdhiien is het u be-
kend, maar ik zit, wat cle politiek betreft, 'm
een ander „straatje". Dus van mij behoeft er
in de raad geen enkele PvdA-er te zitten,
maar goed, het zei zo!"

Komt d'n Oom terug?
„Hoe kuinip dat tooh dat ter geen stukskes
vam Den Oom meer in Contact staon?"
Deze vraag kregen wij de laatste tijd geregeld.
Nou, dit ziit zo. Den Oom is ziek geweest en
heeft in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is
hij nu weer opgeknapt en wij hopen dat hij
spoedig weer fit zal zijn om weer te schrijven
voor Contact. Wij hebben vernomen dat vele
lezers het zeer op prijs stellen om het dialect
hoog te houden.

NCVB afdeling Vorden
In een goed bezette zaal van café Eskes htield de
a ld. Vorden van de NCVB haar ledenvergadering.
Mevr. Lin-Stikna hield deze avond een lezing over
het onderwerp Vrijwillig levenslang, met als onder-
titeling het R.K. kloosterleven bekeken door de bril
van een protestant. Het was een boeiende leasing.
Mevr. G. Wulliink-iBovensohutte werd deze avond in
het bestuur van de afd. gekozen.

De Koningin Wilhelmina Fonds-kollekte, gehouden
in het kader van de landelijke aktie 1975, heeft in
Vorden het rekordibedrajg van ƒ 4335,28 opgebracht.
In 197*1 bracht deze kollekte ƒ3552,20 op; dit jaar
dus een stijging van 22 procent. Het bestuur van
het KWF te Vorden brengt iedereen dank voor de
medewerking en financiële bijdrage.

Feestavond NW
De Bouw- en Houtbond NW afd. Vorden heeft op
12 september een geslaagde feestavond gehouden.
Op deze avond werden ook 17 jubilarissen gehul-
digd, waarvan vijftien van 25 jaar en twee van zelfs
40 jaar en wel G. Traigter en A. Gr. Wassiruk.
Tevens werden cle afgetreden bestuursleden nog in
het zonnetje gezet, waarvan B. Rouwenhorst 22
jaa r in het bestuur had gezeten. Hij kreeg van de
disti ictsibestuairder H. Kooy, namens het hoofdbe-
stuur, een gratis week vakantie aangeboden. Na het
huldigen werd het feest voortgezet onder leiding
van de Wood Peckers.

KPO
Woensdagavond 17 septemilj|^^vas er voor de eerste
ifceer in dit seizoen weer een KPO-ib i j eenkomst. Er
werd begonnen met een Eucharistieviering. Deze
avond werd door een groot aantal leden bezocht.
De voorzitster kon zelfs zevvn nieuwe leden wel-
kom heten. Jm
Na enkele huishoudelijke nwHedelingen namen de
heer en mevrouw Vunderink het woord. Deze waren
door de KPO uitgenodigd om één en ander te ver-
tellen over het burgemeesterschap en wat daar voor
hen beiden /o al bij komt kijiken. Er was ook ge-
legenheid om vragen te stellen, waarvan de dames
druk gebruik maakten.
Verder werd nog meegedeeld dat de KPO in samen-
werking met de Stichting Jeuigdsociëteit een cursus
volksdansen wil organiseren. Deze cursus s taa t on-
der deskundige leiding van mevr. A. Tijman u i l
Deventer van de Nederlandse Volksdansclub. Dit is
een cursus bestemd voor jong en oud. Opgave is
nog mogelijk.

De heer J. F. Geerken (fraktievooriitter CDA fe Vorden):

„Beslist basis voor samen-
werking in raad aanwezig"

De frakcievoorzitter van de CDA te Vorden, de heer
J. F. Geenken, is van mening dat het wegblijven van
de fraktie van de Partij van de Arbeid in de raad
van deze gemeente zo zadhtjesaan een „overtrokken"
zaait gaat worden.

„Ik ka/n mij niet aan de indruk onttrekken, dat hier
een politiek spel wordt gespeeld. Volgens mij is dat
helemaal niet nodig. Er kan beslist wel een basis
gevonden worden voor verdere samenwerking.
Trouwens de verbeteringen die de PvdA voor ogen
staat willen wij ook.

Het enige geschilpunt is, dat wij er iiiets voor voe-
len, dat de beleidsnota weer ter discussie wordt ge-
steld. C>m de doodeenvoudige redenen dat het col-
lege van B. en W. door moet kunnen gaan met haar
werk. Het is toch immers zo, dat elk onderdeel van
de beleidsnota weer in een apart voorstel aan de
raad wordt voorgelegd. Bijsturing is dan, indien no-
dig, alt i jd mogelijik," zo vindt de heer Geerken.
Een ander stokpaardje van de PvdA is b.v. het in
een vroeg stadium betrokken worden bij het beleid.
„Wij als CDA zijn het hier roerend mee eens. Wij
zi jn van mening, dat de bijeenkomsten van het Al-
gemeen Bestuur een ander karakter moet dragen.
Momenteel wordt in het Algemeen Bestuur (waai-
de fraktievooraitters van de verschillende partijen
zitting hebben) hoofdzakelijk gesproken over de
agenda van de op handen zijnde raadsvergadering.
Wij moeten van deze „kleine raadsvergaderingen"
af en moeten ons meer bezig houden met het beleid
van het volgend-e jaar en in 1976 alweer met het
beleid van 1977," zo zegt de heer Geerken. Hij is
ervan overtuigd dat deze nieuwe struktuur wel
doorgevoerd zal worden. In één van de eerstvolgen-

de bijeenkomsten zal hier nl. over gediscussieerd
worden.
(Waar de heer Geerken moeite mee heeft, is de wijze
waarop de PvdA alles in de publiciteit brengt. „Dat
er zelfs vragen over de situatie in Vorden aan GS
worden gesteld, gaat mij te ver. Dat de PvdA zegt
dat de CDA geen mening heeft of slaafs het stand-
punt van B. en W. volgt, is een aantijging waar wij
boven staan. Wij voelen er niets voor om hierop
verder via de pers te reaigeren. Nogmaals wij wallen
graag een com>ple*e raad. Als de PvdA meent weg te
moeten blijven, is dat haar zaak. De vraag bli jf t : of
dat de wil is van hun kiezers," a ldus de heer Geer-
ken.

Veel inzendingen
en veel belangstelling
gouden Nutsfloralia
In hotel Bakker viel er voor de bloemenliefhebber
(ster) het afgelopen weekend tijdens de tentoonstel-
ling van Nutsfloral ia bijzonder veel te genieten.
Het was voor (te v i j f t igs te keer dat de/e tentoonstel-
ling werd gehouden. Het bestuur van \utsfloralia
•had wel eer van haa r werk, want het was duidelijk
te constateren dat de dames aan de gehele tentoon-
stel l i mg zeer veel zorg hadden besteed. Behalve het
grote aantal inzendingen van particulieren was er
door de tiiinbouwscihool uit Borcuilo o.l.v. de heer
Lu c assen in het midden van de zaal een fraaie hei-

de tu in aangelegd. Verder waren er fraaie bloem-
stukken van de firma Dijkerman, mej. Klumper,
me j . Rieunan c- n mej . Schoüman. De organisatoren
toonden z.iüh ook content over de publieke belang
stelling.

De uitslagen waren: stekplanten kinderen (Bego-
raia): 1. Heidi Willems; 2. Paul Hartman; 3. Janet
KI. Nengemian.
Idem Fuchsia: 1. J ane t KI. Nenigerman; 2. Marcel
Bosveld: 3. Andre Knoef.
Stokplanten volwassenen (ibladbegonia): 1. mevr .
Deca.nijre; 2. mevr. l l e n d i iksen: j. mevr. Bosch.
Idem streptocarpus: l. mevr. Hendriksen; 2. mevr.
])(•( anije.
Voorwerpen n a t u u i produkten (volwassenen): 1.
mevr . Decanije; 2. mevr. Fokkink.
Idem kinderen: 1. Geert Wesseliiik; 2. Harriet Fok-
kink: 3. Lu< ia Hoeb ink en Alex Hoeibink.
Versierd s<peelgx>ed: 1. Ria Fokkink en \ Vi l l ana
Weenk; 2. Tinka Stertefeld: .". ( .eert YVcsse l ink .
Eiigen gekweekte planten: 1. mevr . Maalder ink ; 2.
mevr. Kominig; 3. mevr. L e n s e l i n k . Ken ereprijs was
er voor mevr. Uitklink.
Eigen gekweekte vruch'en: 1. mevr. Roode; 2. de
heer Edens; 3. I na Fdens.
Cursisten bakjes (schaaltjes): 1. mevr. Boersma; 2.
mevr. Valster; 3. mevr. Woltering en mevr. Strijd.
Idem tafelstuikjes: 1. mevr. Strijd; 2. mevr. Rietman;
3. mevr. De Gruyter.
Idem kalebassen: I. mej. Rietman; 2. mevr. Valsier:
3. mevr. Scthuippei v
Idem droogjbloemen: 1. W urn a Rietman; 2. mevr.
Boersma; 2. mevr. Vailster en mevr. Schuppers.
Idem versierde voorwerpen: 1. mej. Kamphuis; 2.
mevr. De Gruyter; 3. mevr. Van Asselt.
Niet cursisten kleine vazen: 1. mevr. Wa.genvoort;
2. mevr. Pelgrurn; 3. mevr. Stijl.
Idem grote vazen: 1. mevr. Wesselink; 2. mevr. Te
Linde; 3. mevr. Weenik.
Idem baikjes: 1. mevr. Norde. mevr. Gotink (3x); 2.
mevr. Norde. Te Lin'de (2x); mevr. Knoef, mevr.
Gotink en Marja Weenik.
Idem fan tas ies tuk jes k le in : geen I e pi i j s ; 2. mevr.
Ruiterkamp; .'>. mevr. Harmsen.
Idem groot: 1. mevr. Ck>ti,nk; 2. mevr. Decanije; 3.
mevr. Stijl.
Niet curs i s ten ( t a t e l s t u k i e s ) : I . mevr. Te Linde; 2.
mevr . Waigenvoort en mevr. Pelgrum; 3. mevr.

Idem stobben: 1. mevr. Pelgmun; 2. Marja Weenk;
3. mevr. Weenk.
Droogbloemen boeketten: 1. mevr. Wagenvoort; 2.
mevr. Ruiterkamp en mevr. Pelgrum; 3. mevr. Pel-
gruim en mevr. Stijl.
Droogbloemen (fantasiestLikjes): 1. mevr. Wagen-
voort (2x); 2. mevr. Waigen/voort en mevr. Stijl; 3.
mevr. Wagenvoort.
Leerling vaklieden: L Anja Hengeveld en Diana
Bosman; 2. f a n n y Beremtoen; 3. Oisca Berendsen.

Ontwerp-gemeente-
begroting sluit met
f 584.487,89
De Vordense ontwerp-gemeentebegroting sluit dit
jaar met een bedrag van f 584.487,89 voor onvoor-
ziene uitgaven. Het vorig jaar was dat ƒ451.810,36.
In de begroting is reeds rekening gehouden met het
geraamde nadelige exploitatiesaldo van de in aan-
bouw zijnde sportzaal en met een bedrag van rond
ƒ 26.000,— voor rente en afschrijving op de kosten
van aankoop van kasteel Vorden en de eerste aan-
loopkosten voor de restauratie.

Het college van B. en W. vindt dat dit resultaat
aanleiding geeft tot tevredenheid en ruimte biedt
voor nieuwe investeringen. In een uitvoerige nota
wordt binnenkort op een en ander teruggekomen.

rijkspolitie
Met ingang van 24 september 1975 is het telefoon-
nummer van de meldkamer der Rijkspolitie te
Apeldoorn gewijzigd in 055 - 26 44 55.

Tevens gaarne aandacht voor het volgende:
De bevolking begrijpt nog steeds niets van het poli-
tionele meldkamersysteem. Men veronderstelt veelal
dal bellen naar Apeldoorn betekent dat er van die
kant hulp moet komen. Dit is echter een misvatting,
beklemtoont de Rijkspolitie in Vorden. Via Apel-
doorn namelijk gaat er ogenblikkelijk een mobilo-
I oo n oproep u i ' n a a r een sui voillance-auto in het ge-
bied van de „tofefoneur" en /o krijgt deigeen die op-
belde in d e korste t i j d bezoek van een „eigen" poli-
t i e m a n .

De |X)liti,e wijst er op dat Vorden, Waniweld, Hen-
gelo en S teenderen op politioneel gebied samen-
werken en dat het •groepsbureau in Vorden van 8
uur 's morgens tot 11 uur 's avonds is geopend.
De verschillende postbureaus zijn overdag en ook
's avonds v a a k gesloten. Het is dan zaak om het
groepdbureaiu in Vorden te bellen. Na elf uur is
echter ook het groepsbureau niet m-eer bemand en
da;ii moet dus de centrale meldkamer in Apeldoorn
worden .orebeld.

rA-.r. Y BURGERLIJKE..
''ItoPÏr STAND ^

Ondertrouwd: A. A. P. Bos en G. H. Rouwenhorst.



Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
n yoe/e slager

Donderdag: VarkenSlappGH 50Q gram

Vrijdag: X/GTSG WOTSt

Tartaartjes 3 sfuks

Vlëessalade 250 gram

Frikandellen 4 shjks

Kuikenboutjes 500gram

Maandag en flalrl er hi i WO n
dinsdag: «010. SCRIJVei 3 sfuks

^^ r% h 5^ if^fi 5^ fi 500 gram 250
Woensdag: icmiuay 1000 gram

398
249
179
198
119
298
149
398

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BACON
100 gram

LEVERKAAS
100 gram

GEKOOKTE WORST
250 gram

Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman. VELE SOORTEN
BROOD. Wordt gesneden waar u bi] bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam

Kruidkoek
van 365 voor

van 235 voor

315
205

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT

Golden Delicious

Witte kool
Maandag en dinsdag:

Rode kool

GESNEDEN
500 gram

heel kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

-ST

Nlbbït cocktail
KING SIZE
van 166 bij ons

SISI LIMONADE
1/1 liter van 118 nu bij ons

ABRIKOZEN- OF AARDBEIEN-
CARREES Driehoek, van 146 voor

VIVO PINDAKAAS
1/1 liter voor

GRONINGER KOFFIEKOEK
Klinkhamer, norm. prijs 192 bij ons

Nestle Nescafé
200 gram
normale prijs 780 - bij ons

KARVAN CEVITAM
0,6 liter van 438 voor

EUROMA NOOTMUSKAAT
van 175 - bij ons

UNOX ROOKWORST
250 gram van 219 - bij ons

UNOX ROOKWORST
350 gram van 289 - bij ons

Spaar nu gratis een prachtige

ROOMBOTERLETTER

VAN VERKADE

U ontvangt bij elke f 15.- aan

boodschappen een waardezegel.

Bij inlevering van een volle spaarkaart

welke 16 waardezegels moet bevatten

ontvangt u een prachtige

ROOMBOTERLETTER

GRATIS

PAREIN GROTE TUC
3 pakken van va 265 bij ons

CALVE BORRELNOOTJES
diverse smaken van 177 bij ons

Vivo landwijn
1/1 liter Rosé wit of rood
normale prijs 298 - bij ons

LUYKS FRANSE MOSTERD
halspot van 108 bij ons

Vloeibare zeep
DRIEHOEK
normaal 187 - bij ons 159

E 10 CASSIS SUIKER VRIJ
nu voor

VIVO APPELSAP
1/1 literpot norm. 155 - bij ons

GOUDSE VOLVET BELEGEN KAAS
per 500 gram onze prijs

Deze aanbiedingen zijn geldig t.m. 27 september

Vivo ZUU 500 gram nu



Geboren:

Hans en Christien
Bos-Willems

Vorden, 23 sept. 1975
Het Vaarwerk 16

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ondervonden, be-
tuigen wij allen onze har-
telijke dank.

Jan en
Mar j a Nijenhuis

Hengelo Gld., sept. 1975
Asterstraat 23

Heel hartelijk bedankt
voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, die
ik bij mijn 90ste verjaar-
dag mocht ontvangen.

H. M. Rossel-
Regelink

Vorden, september 1975
Hilverinkweg 3

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's. die
ons 25-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, zeggen
wij u heel hartelijk dank.

G. J. Rossel
B. Rossel-Bruil

Vorden, september 1975
Deldenseweg 6

Hiermede betuigen wij u
onze oprechte dank voor
de betoonde belangstelling
en deelneming na het
overlijden van onze lieve
vader, schoonvader en
opa

Gerard Willem
Frederik Bakker

Uit aller naam:
J. Bakker

september 1975

Hiermede betuigen wij u
onze oprechte dank voor
uw medeleven tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve moe-
der, groot- en overgroot-
moeder

Fredrika Antonia
Borgonjen
geb. Melder

Uit aller naam:
fam. Borgonjen

Vorden, september 1975
Dedenseweg 4

Te koop: houten garage.
Molenweg 30, Vorden.

Te koop: 2e hands tegels.
A. Winkel, Almenseweg
40, Vorden.

Te koop: wegens over-
compleet en daarom spot-
goedkoop Pelgrim Al-
gasconvector Romantica
70 Klassiek. Thermosta-
tisch geregeld, ƒ 150,—.
Tel. 05752-6868.

Gevraagd: betrouwbare
hulp voor 2 morgens of
2 middagen. De Haar 12,
Vorden, tel. 1906.

Gevraagd: flinke werk-
ster voorlopig voor en-
kele ochtenden per week.
Mevr. Van der Reyt,
Ganzesteeg 11, Medler,
Vorden, tel. 6847.

Mevr. Staring zoekt per
l oktober iemand die 2
dagen of 3 ochtenden per
week kan komen helpen
in de huishouding. Er is
meerdere hulp aanwezig.
„Hoppenhof". Wilden-
borchseweg 24, Vorden,
tel. 05752-6697.

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t*l. 1555

Te koop: een tel- en
schrijfmachine.
Kuikenbroederij Gelder-
land, Ruurloseweg 96.
Vorden, tel. 6766

ALFONS BOS

en

MINIE ROUWENHORST

gaan trouwen op vrijdag 3 oktober a.s.
's middags om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden,
waarna om 14.00 uur het huwelijk zal
worden ingezegend in de St. Antonius-
kerk te Kranenburg (gem. Vorden),
door de weieerwaarde heren pater U.
Sutorius en ds. Veenendaal.

september 1975
De Haar 14, Vorden
Rond weg 3, Vorden
Toekomstig adres: De Steege 3, Vorden

Receptie van 16.00-17.00 uur in zaal
Smit te Vorden.

In plaats van kaarten

Op maandag 29 september a.s hopen wij D.V.
met onze kinderen en kleinkinderen ons 50-
jarig huwelijk te herdenken.

G. J. VAN TIL
G. J. VAN TIL-JANSEN

Vierakker, september 1975
„Broekslag". Koekoekstraat 15

.Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
19.30 tot 23.00 uur voor familie, buren,
vrienden en kennissen in zaal Smit, Dorps-
straat 10, Vorden.

Heden is van ons heengegaan, nog geheel on-
verwachts, onze lieve vader, groot- en over-
grootvader

Herman Albertus Steenblik
wedn. van F. A. Bargeman

in de gezegende ouderdom van 91 jaar

Warnsveld: F. J. Heuvelink-
Steenblik

H. J. Heuvelink
Hengelo Gld.: G. Norde-Steenblik

G. Norde
Beamsville Can.): D. J. Steenblik

D. Steenblik-
Heuvelink

Hengelo Gld.: J. A. Steenblik
H. Steenblik-

Pelskamp
Vorden: H. Steenblik

J. H. Steenblik-Riefel
Barneveld: F. Steenblik

G. H. Steenblik-
Beuzel

Hengelo Gld.: A. Harmsen-Steenblik
A. J. Harmsen

Hengelo Gld.: A. Steenblik
B. J. Steenblik-

Zeevalkink
Klein- en achter-
kleinkinderen

Vorden, 23 september 1975
Hackfortselaan 4

De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag
27 september om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.
De overledene is opgebaard in de aula van
„de Wehme". Bezoekuur donderdag 25 sep-
tember van 16.30-17.30 uur.

styleci by Anita
Klassiek

silhouet-.band
snitje uit

waardevol
lakieder

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Uw vakman bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenaeweg 13 - Verden - Telefoon 05752.1334

klasse in klassiek
.Modieus, geklede kostuums
voor liefhebbers van kwaliteit,

pasvorm en afwerking

U ontdekt bij
ons een zeer
aantrekkelijke

kollektie.

leHtiel en modo
/chooldermon

KAVOND*O
a.s. WOENSDAG 1 OKTOBER
's avonds van 7 tot 9 uur

MOOIER WONEN
heeft weer veel te bieden

Vakkundig opgebouwde kollektie in:
BANKSTELLEN - KASTEN - EETKAMERS
SLAAPKAMERS

Bijpassende gordijnen en vloer-
bedekkingen

Het wordt u graag getoond en daarbij
geadviseerd !

En vergeet u vooral niet onze
BEDDEN-KOLLEKTIE

O

Onze Meubel-informa-
Heboek ligt G R A T I S
voor u klaar!

U wint er ongetwijfeld
aan uw woon-ideeën ! !

*O

Kijk rustig rond - Wij adviseren u graag op woensdag-
avond 1 oktober 's avonds van 7 tot 9 uur

OOOOOOOOOOO»OOOOOOO<

Verloting
Nutsfloralia 1975

De prijzen zijn gevallen op de nummers:

'l(i % < > < ) 105 167 281 298 329 368
•180 585 f>43 72fi 735 746 889 892 899

1039 1086 1095 1100 1105 1209 1235 1288 1298
1452 148-1 1586 1629 1613 1666 1685 1703 1716
1797 1825 1902 2116 2222 2252 2261 2304 2318
2381 2384 2426 2430 2-141

De prijzen kunnen afgehaald worden hij
mevrouw Hesselink, Molenweg 15,

4oars
vo

gezellig-
heid

•oooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooo

P
n

»neoiu»is
hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
28 september

LEMON FIVE

IJKAVOND
O BIJ VISSER VORDEN

A.s. WOENSDAG 1 OKTOBER 's avonds van 7 tot 9 uur

:
Maandag 29 september 75:

najaarsvergadering
v.v. Vorden

in het klubgebouw,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
Opening
Jaarverslag sekretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kaskommissie
Mededelingen
Pauze
Aftredend F. C. A. Scharrenberg, herkiesbaar
W. Vruggink niet herkiesbaar
Tegenkandidaten schriftelijk indienen een
half uur voor de vergadering
Rondvraag
Sluiting

De modieuze
O herfsttooi

met de vele kleuren

Geraftineerde
kombinaties in
* MANTELS
* JAPONNEN
* ROK EN BLOUSE
* BONNETERIE

Vlot en stijlvol in de

mannenmode

bij Visser
* KOSTUUMS
* JASSEN
* PANTALONS
* PULLOVERS
* VESTEN - TRUIEN

*o

O:
ONTDEK DE MODE-TREND BIJ

O-
op WOENSDAG 1 OKTOBER van 7 tot 9 uur

o

*o

DENK AAN
Vrijdag 26 - zaterdag 27 sept.

BIJ CAFÉ VAN ASSELT



ZONDAG 28 SEPTEMBER A.S. Terrein Bakermark, aanvang 13.00 uur. Méér dan 65 deelnemers in
standaard- en sporfklasse

Het geheel komt ten bate van de wederopbouw

ONTMOETINGSCENTRUM TOLDIJK

REKLAME
Vrijdag en zaterdag

* SCHWARZWALDER-
TAARTPUNTEN

* SLAGROOM-
BORSTPLAAT

BANKETBAKKERIJ

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

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:
Mercedes 200 D 1975
Audi 80 GL 1973
Opel Kadett 1974
Peugeot 104 1973
Renault R4 export 1974
Peugeot 204 1973
Simca 1000 GLS 1973
Vauxhall 12 1975
Opel Manta 1600 S 1972
Ford Taunus 1600 L 1973
Vauxhall 1973
Citroen 2CV 4 1971

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

Brengt u een dezer dagen eens een bezoek aan
onze nieuwe showroom.

A.s. zaterdag 27 september

BAL
voor gehuwden en
verloofden

Muziek: „The Moodchers"
aanvang 19.SO nor

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa G«br. Eykelkamp - Ruurioeewag 114 Vorden

l ••••

r~

Stormvastjack

Fijn jack, draag 'r
deze moderne
col-trui onder
met gestreept
voorpand.
Jack 69-
Coll-trui f 24,90

Fortexkollektie-deTVendinmode
MODECENTRUM

Effen
overhemden

polyester-katoen-
kwaliteit

6 modekleuren
13,90

2 stuks

25,-

«0H*KM dl INIO04

/chooldermoo

WIJ BIEDEN U AAN
VOOR STERK
VERLAAGDE PRIJZEN

Wasautomaten
Miele433 1377,-

AEG Lavamat 775,-

Indesit 475,-

Centrifuges
Sterk vierkant model
2800 t/p A 190,-

Zannusi Kema-keur
2800 t/pm 169,-

Gaskomfomn vanaf 159,-

Koelkasten vanaf 298,-

Dubbeldeurs koelkast
groot model 525.-

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landeljjk erkend gasfitter

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Voor zelfleggers

SLAAPKAMER-
TAPIJT

Kleuren:
cognac - groen
oranje - oud rose
rood - abricoos
bruin - beige en goud

van 25,50 per 17 5Q
str. meter voor jww

Zolang de voorraad strekt!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

De goedkoopste
dure bromfiets

f1699.

Met alle geweldige
eigenschappen van

"e allerduurste.

l VOL JAAR GARANTIE
OP DE MOTOR!

Nu te zien bij Kreidler-specialist:

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

S^RESDS-EBR

Zondagmorgen 28 september

10.00 uur

JEUGDDIENST
m.m.v. jeugdkoor en combo
,The Waving Church Sound'
uit Velp

in de Gereformeerde Kerk

MODEVQOR
CARRIÈRE-

styled by Lancia
in voung-

generation-
style. Het type

voor de
zelfbewuste
mode man.

Roy

SP

GARANT-SCHOENEN

-— O) 10 M O)
ü re a -a

QJ >

pi
Orson

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Playtex-aanbieding
Bij aankoop van 2e set

uw Bra gratis
Komt onze kollektie zien in:

BH's - CORSELETS -
PANTY'S - PANTYLETS
in wit en huidskleur

CORSETS

H. L U TH
Ni-euwstad Vorden

GRUPROOSTERS

Zwaar gegalvaniseerd en let op! dubbel gelast.
10 jaar garantie 80x100 cm 56,90 exkl. BTW
100x100 cm 75,85 exkl. BTW. Dat ze goed
zijn én niet duur bewijst wel dat we zelfs or-
ders krijgen van veehouders uit Canada* Ver-
der in elke breedtemaat. Direkt uit voorraad
franko thuis. Wij leveren alles voor uw stal-
len. Indiana rubberstalmatten ook in uw lig-
boxstal. Vraag ons adressen van tevreden ge-
bruikers!

A. R. Wagenvoort - Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden - Tel. 05752-1209

WEEKENDAANBIEDING

Acryl
herensokken

l paar
5 paar

5,-
10r-

WONINGJNRICHMNG
s MANUFACTUREN

HELMINK

BLOEMENDIENST
in de Herv. Kerk fe Vorden
zondag 28 september
10.00 uur

in samenwerking met Zondags-
school en Jeugdkerk,

m.m.v. zanggroep Medlerschool.
organist Rudy van Straten en de
trompettisten Arie Wullink en
Hans Denkers

Voorganger: ds. J. C. Krajenbrink

U kunt bloemen brengen: zaterdagmorgen
van 10-12 uur onder de toren.

PROFIJT
[AANBIEDING

Tornado
waslijnautomaat
kunststof kassette aan de muur, waarin
5 uittrekbare nylon drooglijnen.

Uittrekbaar op iedere lengte tot 3.70 m.
Totale drooglengte 18,50 m met ekstra
beugel om er nog iets onder te hangen.

Prijs 24,75 nu 18,75

Tornado strijktafel
stevige metalen strijktafel. Moeiteloos
verstelbaar tussen 70 en 95 cm in 20
standen, voor een ekstra lage prijs

van 42,50 nu 32,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

Per 1 november a.s.
is er plaats voor een

VERKOOPSTER
Volledige dagtaak

Geen part-timester

Telefoon 1381
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NIEUWS
VAN DE
KERKEN

BLOEMENDIENST IN DE HERV. KERK
In goede samenwerking en overleg met de Zondags-
scholen en de nieuwe Jeuigdkerk zal a.s. zondag-
mongen 28 september de jaarlijkse zogenaamde
Bloemendienst gehouden worden in de Hervormde
dorpskerk. Vele bloemen zullen de kerk opfleuren.
Na de dienst worden door de kinderen van de Zon-
dagsscholen en door de jeugd van de Jeugdkerk
bloemen gebracht naar zieken, hoogbej aarden en de
v-erpleegteihaiiiizen. De Zondagsschool en ook de
Jeugdkerik werken aan deze Geainsdienst mee.
De zanggroep van de Medlerschool zingt enkele lie-
deren (samen ook met de gemeente) onder leiding
van mevrouw Hazökamp^Aa'lpoel. De samenzang zal
begeleid worden door de cantororganist Rudy van
Straten en de trompettisten Arie Wullink en Henk
Denkers. Liturgieën worden gestencild en uitge-
reikt. Voor de kleinsten is er kinder-oppas in De
Voorde.
De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld bloe-
men voor deze dienst te brengen en wal op a.s. za-
terdagmorgen 27 september onder-de-toren. Dege-
nen die deze dienst voorbereiden hopen, dat velen
dat kunnen en ook wiillen doen!
Nog een bericht van de leiding van de Zondags-
scholen: de kinderen die een adres voor bloemen
meegekregen hebben, kunnen de bloemen met daar-
aan genoemd kaartje bevestigd zondagmorgen voor
de dienst afgeven onder de toren. De kinderen ver-
zamelen zich dan bij De Voorde om samen met de
•leiding de kerk binnen te gaan. (Zie de advertentie).

GESPREKSKRINGEN VAN DE
RAAD VAN KERKEN
Door zetfou*en is het stukje in deze rubriek over
Gesprekskringen van de plaatselijke Raad van Ker-
ken (Geref. Kerk, R.K. Kerft, en Henv. Kerk) wat
verminkt. Dat geeft ons de gelegenheid u nogmaals
daarop te attenderen en u uit te nodigen mee te
willen doen.
De drie gespreksavonden houden zich bezig met het
thema van de assemblee van de Wereldraad van
Kerken die eind november, begin decemlber in Nai-
robi (Afrika) gehouden zal worden. Vorige week
maandag heeft prof. dr. K. Runia (één van de afge-
vaardigden van de Geref. Kerken in Nederland
naar genoemde assemblee) het doel, de werkwijze
rn betekenis van de Wereldraad van Kerken belicht
in een boeiend betoog. (Op uitnodiiging van de
plaatselijike Raad van Kerken).
De data voor de drie gesprekskringen zijn: donder-
dag 25 september; donderdag 9 oktober; donderdag
23 oktober; plaats: De Voord-e, achter de Herv.
Kerlc.
Het tihama van „Nairobi" luidt: „Christus bevrijdt
en verenigt". Wat betekent dat voor ons persoon-
lijk, in de samenleving en in de keriken?!

THE WA VING CHURCH SOUND
WEER IN VORDEN
Het jetugdikoor en comibo „Tihe Waviing Church
Sound" uit Velip, die reeds veel waardering oogsten
bij jeugddiensten in Vorden, zullen op zondagmor-
gen 28 september medewerking verlenen aan een
jeugddienst in de Gereformeerde Kerk. In deze
dienst zal worden nagedacht over de moigelijike nieu-
we wegen die tot Vrede kunnen leiden.
Naast deze kerkdienst zal een spelmiddag, op zater-
dag 27 september, waarvoor de ongeveer 90 leden
zijn uitgenodigd, de start betekenen van het Gere-
formeerd Kerkelijik Jeugdwerk 1975-76 in ons dorp.

Autocross Toldijk
ten bate van
ontmoetingscentrum
Op zondagmiddag 28 september a.s. start op het ter-
rein aan de Bakermark te Baak de autocross, waar-
van de opbrengsten ten goede zullen komen aan de
wederopbouw van het verbrande ontmoetingscen-
trum te Toldijik.
De cross - een onderdeel van één der vele aktivitei-
ten die de bewoners van het buurtschap Toldijk
hebben ontplooit - zal gaan in twee klassen, nl. de
standaardkllasse en de sportklasse. Er blijkt voor de-
ze cross een buitengewoon grote belangstelling *e
bestaan, want niet minder dan 65 deelnemers heb-
ben al ingeschreven voor dit spektakel, welke te-
vens mee gaat tellen in de klassering voor het alge-
heel kampioenschap.
De prominenten - deelnemers uit de gehele regio -
starten onder auspiciën van de Stichting Ontmoe-
tingscentrum Toldijk, waarvan de organisatie in
handen is van de Stichting Auto Sport Oost Neder-
land, die spontaan hun medewerking aan dit eve-
nement hebben aangeboden.
Gezien het sympathieke doel waaronder deze cross
verreden zal worden, heeft ook de grote inschrijving
teweeg gebracht, vandaar dat gestart zal worden in
twe emanches voor elke klasse, waarna henkansing
en finale.
De prijsuitreiking van het geheel geschiedt 's avonds
in zaal De Bremer te Toldijk. Verder werken er
meerdere instanties mee om dit gebeuren tot het
uiterste te doen slagen, zoals de plaatselijke EHBO
en verder heeft de Rijkspolitie alle steun toegezegd.
Ook is bij deze cross gezorgd voor voldoende par-
keergelegenheid voor de vele toeschouwers die men
te Toldijk verwacht.

Werkgroep religieuzen
oostelijk Gelderland
Zoals ieder jaar biedt de Werkgroep religieuzen oos-
telijk Gelderland een programma aan van vorming
en bezinning op godsdienstiiig gebied. Dit aanbod
blijft niet beperkt tot de religieuzen, maar iedere
belangstellende kan zich voor nadere inlichtingen
in verbinding stallen met het secretariaat: zr. Joan-
na Engelhard, Kerkenstraat 3, Silvolde, tel. 08350-
3921. .
Cursussen van vier lessen: „Waar blijft u met uw
wonderen", evangelie van Marcus; in Didam: drs.
A. Sales. „Wie zegt gij dat ik ben?", evangelie van
Lucas; in Zutphen: pater Bokeloh smm. „Medever-
antwoordelijikhettd van allen voor de boodschap van
God"; in Doetinchem en Groenlo: pater dr. W. Lo-
gister smm.
Bezdnnings(miid)daigen: „Psalmen bidden, hoe doen
wij dat nu"; in Groenlo, Silvolde, Steenderen: pater
A. Peters, ofm, H. Jongerius op. „Vieringen opbou-
wen vanuit weloverwogen evangelieteksten"; in Stil-
volde en Steenderen: pater W. Willems ocd, W.
Boenkamp o.carm. „Geloof in je eigen klein geloof;
ook dat geloof kan béngen verzetten"; in Didam,
Groenlo, Silvolde: J. v. d. Eijnden ofm.
Weekend: „De ervaringen van deelnemers ter plaat-
se is het uitgangspunt voor het bevorderen van re-
laties"; in De Steeg: pater A. Danenberg o.carm.

Voetbal

ZOEKT PENNINGMEESTER
JWlanneer maandag 29 september in het clubgebouw
de najaarsvergadering van de voetbalvereniging
Vorden zal worden gehouden staan er behalve de
jaarverslagen van secretaris en penningmeester nog
enkele belangrijke punten op de agenda.
Bij de bestuuraverkiieaing is penningmeester W.
Vruggink niet herikiesbaar. Gebrek aan tijd noopt
de heer Vruiggimk zijn funk t ie ter beschikking te
stellen. ,,Dat bezorgt ons w-el problemen, want waar
vind je zo één, twee, drie^^n goede penningmees-
ter. We hebben al emkele^P«onen benaderd, maar
tot dusver zonder succes," a vertelde ons voorzitter
E. Scha r renberg. Het bestuur beeft echter alle hoop
nog niet opgegeven en zal ailles in het werk stellen
om maandag a.s. met een kandidaat voor deze zo
belangrijke post op de prijken te komen.
Voorzitter Sclharreniberg d^rzelf ook aan de beurt
is om af te treden, stelt aich wel herkiesbaar. Wat
dit laatste betreft dus geen problemen voor de v.v.
Vorden.

VORDEN WINT UIT MET 4-0
VAN BABBERICH
De uitwedstrijd tegen Babjberich heeft Vorden min-
der problemen opgeleverd dan aanvankelijk werd
verwacht. Het spel van de thiuisckub was ronduit
bedroevend. Zowel aanvallend als verdedigend wer-
den zoveel fouten gemaa'kt, dat de zege van Vorden
veel royaler had kunnen uitvallen.
In het begin ontstond een gezapig partijtje voetbal,
waarbij de bezoekers tweemaal achtereen via Heer-
sinJk goede kansen kreeg. De Babberich doelman
Mennings voorkwam onheil door tijdig uit zijn doel
te komen. Na vijifti-en minuten spelen werd het 0—1.
Hesselink, die dacht op zijn dooie aikkertje een bal
terug te kunnen spelen, verkeek zich op de snelheid
van Heersink. Onder de uitvallende doelman Men-
nings door schoof de Vordenaar de bal beheerst in
het doel.
Even later knalde Teerinik tegen de keeper op, ter-
wijl Bertus Nijenihuis „de kans van de dag" miste.
In het laatste kwartier voor rust kreeg Babberich
enkele corners toegewezen. De meer naar voren ge-
komen aanvoerder Steenders kreeg echter geen kans
om gevaaarlijik te worden.
Na de rust domineerde Vorden voortdurend, dank
zij o.a. sterk spel van Vlogman en Te Veldhuis, ter-
wijl Heersink en Nijenihuïs een doorlopend gevaar
voor de Baibbenich achterhoede betekende. Een
fraaie combinatie tussen T-eerink en Te Veldhuis
gaf Nijenihuis de gelegenheid de stand op 0—2 te
brengen.
Het mooiste doelpunt van de wedstrijd viel v i j f mi-
nuten later. Op rechts nam Heersink de bal in ont-
vangst, hield het leer bekwaam bij zich totdat Nij-
enihuis in de vrije ruimte was gesprint. Er volgde
een pass op maat en Nijenihuis liet 0^3 aantekenen.
De achterhoede va,n Babberich wankelde hierna
voortdurend. Heersink werd diverse keren van het
scoren afgehouden door enerzijds goed keepen van
Mennings en anderzijds door het steeds aan het
shirtje trek/ken van o.a. Steenders en Peters. De toe-
gekende vrije schoppen leverden niets op. Een kwar-
tier voor tijd was Heersin'k weer eens doorgebroken.
De overtreding die Peters toen beging om de Vor-
denaar het scoren te beletten vond evenwel plaats
in 't straischopgebied. De toegekende penalty werd
door Heersimk zelf op laikonieke wijze in een doel-
punt omgezet: 0—4.

RATTI-IJVV: 2-2
Ratti l (afd. zondag) heeft zondagmiddag aan de
Eikenlaan met een gelijkspel genoegen moeten ne-
men. Zowel Ratti ais de bezoekers uit Doetinchem
scoorden tweemaal; eindstand 2—2.
De groenwitten waren in de eerste helft duidelijk
in de meerderheid, wat resulteerde in een 2—1 voor-
sprong. Eén van de Ratti-doelpunten ontstond door-
dat een IJW-speler in eigen doel scoorde.
Direct na rust maakten de gasten gelijk. Beide ploe-

gen kregen nadien nog wol kansen om te scoren.
Het gelijkspel gaf de krachts\ erhouding goed weer.

SP. AMBON 1-SV RATTI l
SV Ratti stond voor een moeilijke opgave, want zij
moesten aantreden tegen een super-atletische ploeg,
iil. Sp. Ambon. He*: werd een zeer spannende wed-
strijd, want SV Ratti speelde verdedigend en pro-
beerde me lange passes naar de twee spitsen te spe-
len om toch nog gevaarlijk te worden. Dit spel ging
•uitstekend en zo werd Amlbon steeds afgestopt. SV
Ratti beheerste het sipel volkomen, wat de AJmbon-
spelers steeds meer irriteerde, zodat het spel steeds
harder werd van de zijde van Amlbon. Maar d-e goed
leidende scheidsrechter hield de wedstrijd goed in
handen.
Vlaik voor rust werd H. Sloetjes zo hard aangevallen
dat hij m-et een blessure het veld moest verlaten en
werd vervangen door J. Romer, die zijn plaats uit-
stekend waar maaikte. 7.o ging de rust in met een
0—0 stand.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. SV Ratti
kreeg zelfs goede kansen om te scoren maar het
visier stond niet zuiver. H. Heijink moest het veld
verlaten dooi de wisselwerking die de scheidsrech-
ter toepaste. Hiervoor kwam H. Eggink in het veld.
Enkele minuten later kwam L. Hoebers zo hard
met een tegenstander in aanraking dat ook hij het
veld moest verladen, zodat SV Ratti met 10 spelers
de wedstrijd moest afmaken.
Het belef steeds 0—0, want Ratti kan steeds de
snelle aanvallen afstoppen, tot dat plm. 10 minuten
voor het einde W. Berenpas aan de nnodrem moest
trekken en een Ambonspeler binnen de 16^meterlijn
neerlegde. Een strafschop werd genomen en goed
benut, zodat SV Ratti toch nog met een nederlaag
naar huis toe ging. Er mag wel gezegd worden dat
SV Ratti een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGRAMMA

De uitslagen zi jn: Babberich—Vorden 0—4; Vorden
9_Sp. Eibergen 3 2-7; Sp. Lochem-Vorden 3 0—2;
Zu*jphania 3—Vorden l 7-1; Dier. Boys -Vorden
6 4-3.

Uitslagen SV Ratt i (afd. zondag): Ratti 1-IJW
2—2; Óeken 4—Ratti 2 1—2. Afd. zaterdag: Sp. Am-
bon-Ratti l 1-0; Ga/elle-Ratti 2 3-4; Ratti 4-
Harfsen 5 6-3; Ratti 3-CJV-ers 8 1-3; Viod-Ratti
2-1; Terborg b2—Ratti bl 0—0; Ratti el-Hercules
cl

Het programma voor zondag 28 september luidt:
Vorden—Alexandria; Longa 3—Vorde.n 2; Zutpha-
nia 4—Vorden 3: Vorden 4—AZC 4; Vorden 6—
SooH 3; SV Rat t i l vrij; S^latti 2-Wilhekn. SSS -1;
SV Rat t i 3-V\Mllielm. S.sft Helios 2-SV R a t i i !.

Motorsport
OOSTERINK EN OONK CLUBKAMPIOENEN
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
Het afgelopen seizoen heeft het crossibestuur van de
Vordense motorclb De Graafschaprijders op het cir-
cui' van Delden 7 onderlinge ckibwedstrijden ge-
houden, waarvan de tien beste manches meetelden
voor het cluibkampioenschap.
De belangstelling voor deze wedstrijden is nog steeds
groeiende, hetgeen blijkt uit het fiiet, dat er in de
A-klasse (allen startbewijshouders der KNMV) 9 rij-
ders en in de B-klasse (alle overige rijders) 26 cou-
reurs aan de wedstrijden deelnamen.
In de A-klasse werd dit jaar kampioen de Montesa-
rijder J. Oosterink; 2. J. KI. Brinke; 3. J. Wuesten-
enik; 4. J. Broekhof; 5.'H. Stapelbroek; 6. H. Helle-
gers; 7. J. Dinkehnan; 8. Th. Pragt; 9. B. Eilander.
Bij de B-rijders werd H. Oonk op Maico kampioen;
2. A. Boesveld; 3. W. Veenstra; 4. G. Hoftijzer; 5.
}. Willemsen; 6. H. Wiltemsen; 7. R. Gr. Nuelend:
8. J. Lenselink; 9. R. Bolte; 10. H. Berenschot; 11.
G. Wentink; 12. J. Bilenkamp.

Paardesport
VORDENSE RUITERSUCCESSEN
Bij de samengestelde wedstrijden te Eibergen kwa-
men leden van De Graafschap tot de volgende re-
sultaten: Gerrit Wundeninik met Excellent 3e plaats
bij de dressur en 5e (samengesteld); Annie Lebbink
met Mr. Ed 8e bij de samengestelde wedstrijden;
idem Wim Groot Nuelend met Ilona 2e prijs.

RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP KLAAR
OM RUITER EN PAARD TE ONTVANGEN
De Vordense rijvereniiging De Graafschap k i jk t reik-
halzend uit naar zaterdag a.s. wanneer Vorden
„overspoeld" /al worden door ca. 300 ruiters met
hun paarden.
Dan zullen een paar slopende weken van voorbe-
reiding moeten leiden tot een ruitersportdag waar-
bij ieder aan / i j n trekken zal komen, althans zo
hopen de organisatoren. Dankzij de Stichting Het
Geldersch Landschap, gemeentelijke i n s t a n t i e s en
een ieder die belangeloos terreinen ter beschikking
heeft gesteld, kan deze „Achtkastelen-marathon"
plaatsvinden.
Het woord ,.A( htkastelen-marathon" heeft dan spe-
ciaal betrekiking op de toertocht van plm. 30 km
langs vrijwel alle kas te len in de gemeente Vorden.
Deze toerniiters zullen 's morgens bij kas'eel Vor-
den van start gaan. De tocht op zich zal plm. 4 uren
duren. Halverwege de route is een rus t ingelast bij
de boerderij van fam. Groot Nuelend aan de Mos-
selseweg.
Wat betreft het programma voor de zware klasse
(samengestelde wedstrijden) dit ziet er als volgt uit:
bij kasteel Vorden wordt een begin gemaa'kt met
het onderdeel dressuur. De ruiters begeven zich via
een aanloopro-ute van plan. 10 km naar kasteel
Kiefskamip. Hier zal de cross van start gaan, waarna
eveneens bij kasteel Vorden voor de zware "klasse

een begin wordt gemaakt met het onderdeel sprin-
gen.
De liuhte klasse begint 's morgens bij .kasteel Vor-
den met de dressuur, direct gevolgd door het onder-
deel springen. Daarua a;uilooproute naar de Kiefs»
kamp, waar wordt begonnen met de cross. Bij kast
teel Vorden (dat .voor het public* wordt openge-
steld) vindt dan de prijsuitreiking plaats.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
Voor de onderlinge competitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: H. Teenink-A. Ah
hink 2-0: R. Bargeman-H. Brinkerink 2-0; A.
Giaaskamp-K. PoetBtta 0-2; A. Grefhorst-H. Aailde-
rinJc 2-0; A. Berends-C. van Oei 2-0; P. Steertbre-
ker-H. KI. Brinke 0-2; A. Berends-H. l'ostma 1-1;
M. van OeliG. Gosselink 0-2;-J. Oltvoort-H. Graas-
kamp 1—1; E. Brummehnan-K. Bruinsma 0—2; G.
Brammeiman^G. Meinelink 0-2; T. Gille-R. Bruinv
ma 2—0; H. Vreeman-E. Bi umnielman 0—2; E.
Brummeliman-'C.. Memelirak 0^2; T. van Snellen-
berg-E. Bruinsma 2—0: C. Ridder-R. Bruinsma 0—2;
G. Brummelinan-K. Bruinimelinan 1 — 1; G. Meme-
link-E. Bruinsma 0-2; T. van Snellenberg-R. Bruins-
ma 2-0.
Voor de competitie behaalde het tweede tiental van
DCV een forse 5-15 zege op het eerste tiental van
DCR. De individuele uitslagen waren: H. Zonneu-
berg-J. Oukes 1-lrP. Leusïnk-G. Hukhof 0-2; J.
Korten-}. Hoenink 2--0; E. Bielleman-H. Wansindt
0-2: B. Brrikerink<H. W. Esselink 0-2; H. J. Klein
Geltink-H. Sohefifer 0—2; J. Scheper-J. Masseiink
0—2; B. Leussink-B. Wentink 0-2. Borden 9 en 10
reglementair remise.

DAMFINALISTEN DISTRIKT OOST BEKEND
In het jeugdcentrum (e Vorden \vrn l /aterdagniid-
dag de laatste voorrond gespeeld in de strijd om het
kampioenschap van d i s t n i k t Oos'. Tevens kwam vast
te staan welke spelers in de fünalepoaile zullen uiit-
•kom-en en welke spelers nu al /eker weten dat ze
zullen worden afgevaardigd naar de Gelderse kam-
pioenschappen.
Bij de jeugd waren de uitslagen zaterdagmiddag als
volgt: H. Grotenhuis-C. Visschers 1 — 1; F. Hofman-
L. Bakker 2—0: H. Ruessink^B. Gerritsen 1—1; B.
Dijkman-T. Soharenborg 2—0; J. Masseiinik-A. Lan-
gelaar 0—2. De eindstand in poule werd aldus: 1/2.
Ci. Vissohers (DCH) en E. Hofman (DGH) 4 ge-
speeld 6 punten: 3. H. Grotenhuis (DCV) 4-4; 4. L.
Bakker (BDV) 4-3; 5. P. Steenbreker (DCV) 4-0.
Poule B: l. B. Gerritsen (DVD) 5 gespeeld 7 punten;
2. H. Ruessink (DCV) 5-6 (vig. SB systeem); 3. T.
Scha.ncnborg (DIOS) 5-6; 4. B. Dijkman (DCH)
5-5; 5. J. Masselink (DGV) 5-2; 6. A. Langelaar
(DCR) 5—'1. Uit elke poule gaan de no. l en 2 naar
de finale, waanin verder uit zullen komen A. van
Drumpt (DVD) en T. Harmsma (DCV). Van dit zes-
tal mogen er t . / . t . 1 meedoen aan het provinciaal
kampioenschap.
Zaterdagmiddag werd al di rect de eerste ronde ge-
speeld om hei kampioenschap van distr.ikt Oost. De
ui i t slagen waren: A. van Drumpt-T. Harmama 1—1;
F. Hofman-H. Ruessink 1-1; B. Gerritsen-G. Vis-
schers 2-0.
Bij de aspiranüen waren zaterdagmiddag de uitsla-
gen als volgt: Poule A: H. Graaskamp-R. Bielleman
1-1; T. Helmers-E. Maalderinik 0-2; E. Postma-H.
Derksen 2—0. De eindstand: 1. H. Graas/kamp (DCV)
5-9; 2. E. Maalderink (DGH) 5-7; 3. E. Postma en
R. Bielleman 5-5; 5. T. Helmers (DIO) 5-4; 6. H.
Derksen (DGH) 5-0.
Poule B. H. KI. Brinke-E. Wielakker 1-1; C. Olt-
voort-H. Hofonan 0—2; A. Graaskamp-W. Harmsen
2-0. Eindstand: 1. H. KI. Br rake (DCV) 5-9; 2. F.
Wielakker (DCR) 5-8; 3. H, Hofman (DCH) 5-7;
4. A. Graaskamp (DCV) 4-4; 5. C. Oltvoort (DIO)
4-2; 6. W. Harmsen (DCH) 5-0.
Pouk C: M. van Oel-T. Beeftink 2—0; E. Brouwer-
B. Leussink 2-0; H. Schipper-A. Berends 2—0. Eind-
stand: 1. E. Brouwer (DIO) 5-10; 2. M. van Oei
(DCV) 5-8; 3. H. Schipper (DCV) 5-6; 4. A. Be-
rends (DCV) 5-4; 5. B. Leussink (DCR) 5-2; 6. T.
Beeftink (DCH) 5-0.
Poule D: J. Ohvoart-G. Prinsen 0—2; W. Geesink-
B. Stege 0-2. Eindstand: 1. G. Prinsen (DVD) 4-8;
2. G. 'Gosselink (DCV) 4-6; 3. J. Oltvoort (DCV)
1-4; 4. B. Stege (DCH) 4-2; 5. W. Geesïnk (DIOS)
4-0.
Van elke poule gaan de 2 hoogs geplaatste spelers
over naar de finale, terwijl de groepswinnaars t. w.
H. Graaskamtp, H. KI. Brinke, E. Brouwer en G.
Prinsen recht hebben om deel te nemen aan de pro-
vinciale kampioenschappen.
Wat betreft de finales voor distrikt Oost. De spelers
zijn ondergebracht in twee poules. Zaterdagmiddag
werden reeds gespeeld: poule A: H. Graaskamp-H.
KL Brinke 2-0; E. Brouwer-G. Prinsen 0->2.
Poule B: G. Gosseling-M. van Oei 0-2; E. Maalde-
rink-F. Wielakker 0-2.

c/



Maandag:
Bibliotheek van 14—17.50 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie rauziekver. Concordia in «aal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij bet clubge-
bouw op 't Medler

Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training veileybaiver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordera Dameskoer, zaal Smit
Reptttie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 w*riH Hotel Bafcker, iedere don-
derdag

Vrijdag:
VMorgero weekin ark t «p het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-dlwbaaronden in het Jewgdoeatriuon.

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknick plaats Wilden berch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen
Bezichtiging Penetum „De Belten". Opgave
WV-kantoor Sig.mag Eijerkamp: IS juni, 4
juli, 18 juïi, l augustus en 8 augustus.

24 Blpemschiikcursus Nrutsfloralio, Jeugdcen-

25

26
27
27

27

Redsje Bejaardenikring, l S. 1 5 uur op de
Markt
Volksfeest Lande
Volksfeest Linde
AcJhfkaatelenmaraitlwyn LR De Graaf-
sdhap aabij kasteöl Vorden
Bal voor gefimvden en verloofden, café-
rept. 't Wapen van 't Medler

Oktober:
3 Vergadering Gelderse Chr. Boeren- en

Tittindersbond in Hotel Baiktker
9 tB**iaardenikr»nig, Jeugdcentrum 13.45 uur

10 CfV disco*>a*I in «aal Smit
15 Hayonleeing EHBO
14 iBejaardensoos Kranenburg
21 NCVB a-M. Vorden, zaal Eskes
21 Piïatteiandsvroiuwen
22 KPO
23 'Rejaarderoknimg, Jeti/gdcentnwm, 13.45 uur
27 Krinigledenavond van de Kring Graaf-

schap van de KiPO in De Uitrusting te
Eefde

28. Henv. Vrouwe mgroep Linde

November:
10 Rayondeastiïg EtHBO
6 Bejaardernkriinig, Jeugdcentrum, 13.45 u«r
S Pnimenibal karnava/lsver. De Deurdreajers

in residenfciezaal Schoenaker
18 NGVB aM. Vorden, zaal Eskes
18 Herv. Vrofuweinigro«p Linde
19 Flatsteiaaadsivroinven
20 Bejaardenlkniwg, Jeugdcentrum, 13.45 uur
M Bejaardemoos Kranenburg
24 B"lioem«chi»kcursus KPO
26 KPO

December:
2 iHertv. Vrouwengroep Lrinde
4 (Bejaardettkninig, Jeugdcentrum, 13.45 uoir

9
16
17
17
18

Bejaardensoos Kranenburg
NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
Plattelandsvrouwen
&PO
Bfijaar4enkring, Jeugdcentrum, 13.45 uur
(kerst)
Henv. Vroooiwenigroep Linde

P* besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geren
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
te 'de luodekleuren, water- en wind-
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen en Sporthandel

Martens
Zutphenaewer — Vorden

1,95

275

4,95

1,65

DROGISTERIJ
MINI-PRIJZEN

Lovely and Free shampoo
geen 7,25 maar 4,95

Vinolia Tres chic zeep
2 stuks geen 2,30 maar 1r90

Schick scheermesjes
geen 2,50 maar

Rexona deodorant
geen 5,10 maar

Kaloderma huidmilk
geen 6,50 maar

Signal tandpasta
geen 2,10 maar

Nieuw: Tempo tissues
geen 1,60 maar

Fa deodorant
geen 9,35 maar

Taft haarlak
geen 5,30 maar

Al deze aanbiedingen gelden
zolang de voorraad strekt.

P.S. ledere vrijdagavond
geven wij
DUBBELE ZD-ZEGELS

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal en Zn. - Gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

Ook uw adres voor een groot assorti-
ment KEUKENKRUIDEN "

5,95

3,95

Touwtrekken

Een oud gezegde:

Schoonmaken
is geen kunst,
schoon houden,
dat is kuns*

ledere dag even bijhouden,
maar danAt zo'n

MAKKELIJKE
STOFZUIGER

van

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

Alleen de betere merken
koopt u bij de vakman

JEUGDMODE
VOOR

HAAR&HEM

Michel

Conny'
50-35

36-39

69»
Modemeisjes |

dragen t;'
hoge nappa
laarzen, met

rits en in
de modekleur

malt.
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is opnieuw wereldkampioen touwtrekken
geworden. Met groot machtsvertoon trok het achttal
van Tihe Bosley Wood Treafiment (Bosky Fanaoers),
gecoadied door Mr. Saibin, zidi in de 720 kg klasse
naar de -eerste plaats. Zij bevestigden hieiïaeq, dat
het Engelse team een klasse apart vormt, want sinds
de eerste Touwtre'kkaini'pioensdiappen (De Europe-
se kampioensdhappen op de Baltic Games in Makaö
(Zweden) in 1964) is het geen enikel land gelukt de
favoriete Britten te verslaan. Maar er was nog meer
succes voor de gespierde Engelsen; in de 640 kg klas-
se waren het de Sheen Farmers uit de Midlands, on-
der leiding van Alex Turner, die de fraaie Taylor
Woorow Cup voor de kampioen uit de 640 kg in
ontvangst konden nemen.

Duizenden - men schat zeker achtduizend - enthou-
siaste touwtrekliefheibbers waren van heinde en ver-
re zondag naar Doetinchem gekomen, om op het
aonovengoten intieme terrein op de Bleek, de ver-
richtingen van hun faivorieten gade te slaan. Zij zijn
niet voor niets gekomen, want niet alleen het fraaie
weer, ook de sportieve strijd aan het touw, de jui-
chende aanimoediginjgsikreen, het gerinkel van de
Zwitserse koefbellen, toeters en Buiten bepaalden de
sfeer van het intieme gebouwde stadion.

In de 640 kg klasse moest Nederland (Bekvekl) het
eerst aantreden tegen Zuid-Afriika. Bij het eerste
signaal van Tommy Elmore, de Ierse arbiter, „take
the strain", werd het touw omikneld en als een man
gooide de Bekveldse ploeg zich naar achteren toen

.speciaal• M

Kombinatie-
mode

Komt u ook eens vrij-
blijvend kijken naar
onze dames-kollektie

* BLOUSES

* PULL'S

* ROKKEN EN

* PANTALONS

h-et langverwacht „pull" door de arena schalde. Het
touw kreunde aan alle kanten onder het geweld
van de Hengelose gespierde mannen, die de dappere
ZuiidAfrikaanse ploeg - met als leider de met een
donkergroene pet gesierde Leo Gadh - na enkele
fe-lle rakken over de streep trok. De ran heel ver
gekomen tegenstanders probeerden zich in de twee-
Je pull te herstellen, maar opnieuw vuurde Wfllem
Elknkamp zijn mannen tot het uiterste aan en werd
ook dit een overwin mi nip 3^0 voor Nederland.

He: succes bleef doorgaan voor de Bekveldse acht,
die in de voligende ontmoeting Noord-Ierland de
baas bleef. De eerste pull zelfs in l min. 14. Met zes
punten stond Bekrveld tamelijk gunstig. Zwitserland
was de derde tegenstander. Het team van Sins be-
schikte evenwel over een goed getrainde ploeg en
Paul Höb coadite /ij.n s>«ai|>a*Make ploeg geleidelijk
over de lijne. Bekneld behaalde ook de volle winst
tegen W/e8t4>uJtsland, maar moest tegen Jexsey een
beslissiinig trokken. Deze werd verloren, zodat men
toch een punt meekreeg. De andere lamlen waren
voor onze jongens te sterk en zoovel Wales als Enge-
land, Zweden en Ierland gtingen met de punten
strijken. In dit geweld was de zevende plaats voor
Nederland niet oiwer'dirml.

De eindstanden in de 640 kg klasse-: 1. Engeland
27 pnt. (ongeslatgen); 2. Wailes 23 pnt.; 3. Zweden
21 pnt.; 4. Jersey 17 pnt.; 5. Zwitserland 16 pnt.; f>.
Repubili<?k lerknd 11 pnt.; 7. Nederland 10 pnt.;
8. Noord-I erlaml 5 pnt.; 9. West-D u itsland 3 pnt.;
10. Zuid-Afrika 2 j>nt.

720 KG KLASSE

Duizenden kilogrammen spierballen kiwanien er in
aJctie tijdens het trefkiken in de ziwaargewiohtildasse
(720 kg). Bosley Wood Treatment uit Engeland,
die bij de weging der ploegen sletilits 2 kilogram te-
kort iówamen (718), bleek ook dit jaar ongenaak-
baar. The Bosley Farmers, zoals ze door de Britten
kortweg genoemd worden, hebben al jaren achter-
een in deze klasse het nationaal kampioenschap be-
haald. De fraaie Alida Trojihy kwam daarmee in
liet beziit van de superploeg der Britten.

De eindstand in de 720 kig klasse: 1. Engeland 27
pnt. (onges-bugen); 2. Zwitserland 21 ]>nt.; 3. Jersey
18 pnt.; 4. Rep. Ierland 16 pnt.; 5. Zweden 15 pnt.;
6. Zuid-ATri'ka 11 pnt . ; 7. Wales 9 pnt.; 7. Neder-
land Upnt.; 8. Noord-Ierland 6 pnt.; 9. West-Duits-
land O pn*..

CA IHOOC

Gevraagd zo spoedig mogelijk

monsternemer
te melden aan het kantoor van de

Rund veef ok veren i ging

Burg. Galléestraat 19. Vorden, tel. 1443

WIJZIGING
De ledenvergadering van de

MIJ. TOT NUT VAN HET ALGEMEEN

wordt dinsdagavond 30 september a.s.
gehouden bij

hotel Bloemendaal
Stationsweg

Aanvang 8 uur

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 • Vorden - Tel. 1342

.,.i.
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De nieuwe
Oranjekalender
is verschenen

Een uitgave in kleuren
van Pro Juventtite. O* op-
brengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg ^
nodig heeft.

/
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•

•

•
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Bestelbon
Naam

Adres

Woonplaats

wenst toezending van .

a. ~—~ (aantal) Oranfekatm-
ders 1976 mee Nederlands
calendarlum «a/of

b. ̂  ,,- (aantaOOranfekalen-
ders 1976 met viertaKg calen- •
darlum: Engels, Frans, Duits en l
Spaant.

Belde soorten d f. 5,75
(verzendkosten f. 1,60 extra). _

Fostglro 517400

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

FMB

MAAS:

Wapen- en Sporthandel

»:ee<fr toeltnfftndl

Zutphenseweg: - Vorden

Alle
soorten
drukwerk

Drukkerij
Weevers
verzorgt het
keurig
voor u!
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