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Achtkastelenmarathon te Vorden
voor herhaling vatbaar
,,Het was een buitengewoon mooie wedstrijd, waarvan
ik zeer heb genoten. Ik heb aan veel ritten deelgeno-
men, een marathon als deze met daarin o.a. verwerkt
dressuur, cross, Tally-Ho, noem verder maar op, dat
heb ik nooit meegemaakt. Bovendien hadden we on-
derweg volop de gelegenheid om van het mooie na-
tuurschoon te genieten. Mijn petje af voor de organi-
serende vereniging De Graafschap", aldus een reaktie
van de heer J. Wolters uit Harreveld die met zijn
paard Puck in de zware klasse winnaar werd van deze
eerste Vordense Achtkastelenmarathon.
De heer Wolters was verder van mening dat deze ma-
rathon (lengte plm. 32 kilometer) niet te zwaar was
voor landelijke ruiters. ,,Het tempo was over het al-
gemeen niet zo hoog, ik denk ca 150 meter per minuut
waardoor het best te doen was. De cross was voor ons
allemaal een aparte ervaring. Een cross met hinder-
nissen zonder deze van te voren te hebben gezien vergt
op dat moment uiterste koncentratie van paard en rui-
ter", aldus de heer Wolters.
Vrijdag nog had het bestuur van De Graafschap er
een zwaar hoofd in of deze marathon zou slagen, ge-
zien de wel zeer slechte weersomstandigheden. Zater-
dag viel het gelukkig erg mee en kwamen van de 122
ingeschreven ruiters er zo'n 100 opdagen. De start
was zaterdagmorgen bij café Schoenaker waarna de
deelnemers bij kasteel Vorden al direkt de eerste hin-
dernis (tweemaal cavaletti's) kregen te verwerken. On-
der het toezien oog van erevoorzitter W. A. v.d. Wall
Bake werd nabij kasteel de Kiefskamp de dressuur-
proef ,,op de rechterhand" gehouden, direkt daarna
gevolgd door de Tally-Ho. Deze bestaat uit 200 meter
stap, 200 meter draf en 400 meter galop en bezorgde
de deelnemers een boel hoofdbrekens want hier vielen
veel straf punten. Tot slot van het morgenprogramma
diende de lichte klasse nog het onderdeel springen af
te werken.
Na de lunchpauze vertrokken ruiter en paard via een
wegparcours van 4,5 kilometer naar het militaire oe-
fenterrein in het Galgengoor waar de cross werd ge-
houden en die, getuige de woorden van winnaar Wol-
ters, bij de deelnemers zeer goed in de smaak viel.

In het middagprogramma was verder nog opgenomen
het onderdeel dressuurproef ,,op de linkerhand" en
voor de zware klasse bij de finish nog het springen.
Een groot gedeelte van deze marathon werd bijge-
woond door de heer H. A. Bogchelman, wethouder
van sportzaken te Vorden.

Bij cnfé Schoenaker sprak voorzitter J. A. Norde
woorden van dank tot de landgoedeigenaren die zonder
meer toestemming gaven dat de paarden over hun ter-
reinen mochten galoppeeren. Zonder hen was deze
marathons niet mogelijk geweest, aldus de heer Norde
die de politie en de EHBO eveneens in het zonnetje
zette.

Hierna werd overgegaan tot de prijsuitreiking. In de
zware klasse (B) ging de hoofdprijs, een fraai Empo
rijwiel, naar de heer J. Wolters uit Harreveld met 440
punten; 2. W. Bruyl, Vestingruiters Gorssel-Zutphen
437,5 punten; 3. H. Roeterdink (eveneens Vesting-
ruiters) met 436,5 punten; 4. H. Toevank, Ruurlo
433 punten; 5. en 6. F. R. Krabbenborg, Zieuwent-
Harreveld en F. Geuting, Gorssel-Zutphen met 427
punten; 7. G. Wunderink, Vorden De Graafschap
417,75 punten; 8. F. Weernink, Ruurlo 417,5 pun-
ten; 9. B. v.d. Linden, Ruurlo 416 punten; 10. J.
Klein Braskamp, Hamelandse Ruiters 411 punten.

Tn de lichte klasse (A) ging de hoofdprijs (Empo fiets)
naar G. Klein Gunnewiek uit Rekken met 442 punten;
2. A. Bretveld, Ruurlo 419,5 punten; 3. B. Geuting,
Groenlo 417.5 punten; 4. W. Aaltink, Holten 415,5
nunten; 5. Th. Beyink, Groenlo 415 punten; 6. H.
Harmsen. Vorden 114 punten; 7. J. Bronsvoort, Hol-
ten 411,5 punten; 8. H. Koerselman, Rekken 406,5
punten; 9. mevr. Lustgraaf, Geesteren 401 punten; 10.
mevr. Bretveld, Ruurlo 395 punten.

Het bestuur van De Graafschap heeft komende week
een werkbespreking met de ^Ékratie teneinde het vol-
gende jaar nog beter voor cr^^lag te kunnen komen.
Gezien de reakties van de deelnemende ruiters zullen
er dan ongetwijfeld nog meer deelnemers aan de start
verschijnen van de Achtkastelenmarathon.

Veel inzendingen
bloemententoonstelling
Dit weekend werd voor de 49e keer de bloementen-
toonstelling gehouden die het Nutsdepartement tel-
kenjare organiseert. Voor de eerste keer was men ook
in de gelegenheid om deze floralia zondags in hotel
Bakker te bekijken.
Voor de bloemen- en plantenliefhebbers viel er in zaal
Bakker beslist veel te genieten. Niet in het minst dank
zij enkele fraaie inzendingen van vaklieden. Ook de
molen, gemaakt door de fa Ten Have, alsmede de in-
zending van de afdeling Vorden van de Bond van Plat-
telandsvrouwen gaf een apart tintje aan deze tentoon-
stelling. De publieke belangstelling viel wat tegen,
wellicht weten volgend jaar, wanneer het gouden ju-
bileum wordt gevierd, meer Vordenaren de weg naar
deze tentoonstelling te vinden. Het aantal inzendingen
bedroeg dit jaar 442 stuks. De uitslagen van deze flo-
ralia waren als volgt.
Stekplanten (kinderen) achimenes: 1. Jacqueline Zents
2. Marieke Velhorst; 3. Gerrie Hendriksen; 4. Henna
Tiessink; 5. Han Wesselink.
Idem (coleus): 1. Carla Lichtenberg; 2. Yvonne Lich-
tenberg; 3. Gretha Zweverink; 4. André Knoef; 5.
Gerrit Regelink.
Stekplanten (volwassenen) gloxinia: 1. mevr. Sessink;
2. mevr. Hendriken; 3. mevr. Voorhorst; 4. mevr.
Deppe; 5. mevr. Temmink.
Ster van Bethlehem (volwassenen): 1. mevr. Harmsen
2. mevr. Wuestenenk; 3. mevr. Woltering; 4. mevr.

Hendriksen; 5. mevr. v.d. Zande.
Voorwerpen uit natuurprodukten (volwassenen): 1.
mevr. Wesselink; 2. mevr. De Roode.

Idem voor kinderen: 1. Geert Wesselink; 2. Han Wes-
selink; 3. Han Wesselink; 4. Fred Hesselink.
Versierd speelgoed (kinderen): 1. Ria Fokkink; 2.
Geert Wesselink; 3. Karin Lauckhart; 4. Anke van
Heerde.

Eigen gekweekte planten: 1. mevr. Wesselink; 2. me-
vrouw Gotink-Voskamp; 3. mevr. Zieverink; 4. mevr.
Lenselink; 5. mevr. Zieverink.
Eigen gekweekte bloemen: 1. mevr. Lindenschot.
Eigen gekweekte vruchten: 1. mevr. Spiegelenberg; 2.
Haro v.d. Zandae.
Kursisten (bakjes of schaaltjes): la. mevr. Wagen-
voort; Ib. mevr. Stijl; Ie. mevr. Ruiterkamp-Klein
Lebbink; ld. mevr. Groot Nuelend.
Kursisten (tafelstukjes): 1. mevr. Regelink; 2. mevr.
Strijk; 3a. mevr. Wagenvoort; 3b. mevr. Taal.
Kursisten (glasarrangement): la. mevr. Strijd; Ib.
mevr. Bruinsma; 2a. mevr. Wagenvoort; 2b mevrouw
Ruiterkamp-Klein Lebbink; 2c. mevr. Decanije.
Kursisten fantasiestukjes op kurk: 1. mevr. Wagen-
voort; 2. mevr. Taal; 3. mevr. Wagenvoort.

Idem op steen: la. Hannie Decanije; Ib. mevr. Rui-
terkamp-Besselink; Ie. mevr. Ruiterkamp-Klein Leb-
bink; ld. mevr. Groot Nuelend; Ie. mevr. Stijl.
Kursisten droogbloemen: la. mevr. Regelink; Ib. me-
vrouw Regelink; Ie. mevr. Regelink; 2a. mevr. Rui-
terkamp-Klein Lebbink; 2b. mevr. Ruiterkamp-Klein
Lebbink.

Niet-kursisten kleine vazen: 1. mevr. Gotink; 2. me-
vrouw De Jong; 3. mevr. Weenk.

Idem grote vazen: 1. mevr. Harmsen; 2. mevr. Go-
tink; 3. mevr. v.d. Heide.

Niet-kursisten bakjes of schaaltjes: la. mevr. Gotink;
Ib. mevr. Pelgrum; Ie. mevr. Gotink; ld. mevr. Ster-
tefeld; Ie. mevr. Gotink.

Niet-kursisten fantasiestukjes klein: 1. Tinie Deca-
nije; 2. mevr. Weenk; 3. mevr. Berends.

Niet-kursisten fantasiestukjes groot: 2. mevr. Pelgrum
3. mevr. Gotink; 4. Ab Jeulink.

Niet-kursisten: tafelstukjes: 2. mevr. Weenk.

Niet-kursisten stobben: 1. mevr. Pelgrum; 2a. Marja
Weenk; 2b. mevr. Eggink.

Droogbloemen boeketten: 1. mevr. v.d. Heide; 2. me-
vrouw Weenk; 3. mevr. Weenk.

Droogbloemen fantasiestukjes: 1. mevr. Weenk; 2.
mevr. Lindenschot; 3. mevr. Gotink.

Z I L V E R W I T EDELSTAAI.

KOERSELMAN CASSETTES

De schooljeugd
komt eraan i

Wees extra aardig
tegen ze:
de kinderzegel
bestaat 50 jaar

Vanaf 2 oktober lopen ze weer, in wind en regen,
langs de voordeuren. Met de bekende vraag: „Me-
vrouw, wilt u kinderpostzegels bestellen?"
U doet dat - natuurlijk. Omdat u weet, waaróm die
schoolkinderen aanbellen. Om het kind-met-een-ach-
terstand te helpen. Het kind dat het in het leven min-
der getroffen heeft. Dat weliswaar door de overheid
niet wordt vergeten, maar dat ook in 1974 niet hele-
maal buiten u kan.

DIT JAAR BESTAAT DE KINDERPOSTZEGEL
IN NEDERLAND EEN HALVE EEUW

De eerste serie verscheen in 1924 en met een onder-
breking in de bezettingsjaren is er ieder najaar een
nieuwe uitgifte geweest.
Bij elkaar hebben die zegels, en niet te vergeten de
kaarten, een te verdelen bedrag opgebracht van 82
miljoen gulden. Voor de kinderen in Nederland én
voor de kinderen in de ontwikkelingslanden: in die
landen, waar honger een grimmige huisgenoot is en
een schooltje een luxe.
Vorig jaar was de opbrengst 6.250.000 gulden. In dit
jubileumjaar moet dat eigenlijk méér kunnen worden.
Als feestgave van alle Nederlanders aan de gouden
kinderzegel.
Vindt u het 'n sympathieke gedachte? Wees dan ekstra
aardig voor het kind aan de deur. Laat het niet in de
kou staan en bestel meer dan u van plan was. Omdat
1974 een feestelijk jaar is voor de kinderzegels. En in
de eerste plaats: voor nog meer en betere hulp aan
kinderen!

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Deze honderdste aflevering van Gemeentenieuws
zou eigenlijk leuke, feestelijke informatie moeten
bevatten, maar een minder prettige gebeurtenis, die
onlangs heeft plaatsgevonden, zorgt er voor dat het
een uiteenzetting met een luchtje wordt . . .
Wat is er namelijk gebeurd? Zoals u weet, worden
door gemeentewerklieden permanent de gemeente-
lijke plantsoenen onderhouden.

In de aflevering Gemeentenieuws van 3 april jl.
wezen wij op de bepaling dat het is verboden om
honden uit te laten op deze plantsoenen; dit onder
meer ter voorkoming van smerige overlast voor de
plantsoenendienst (bij het grasmaaien vliegen de
gemeentemensen de uitwerpselen om en in het ge-
zicht!).
Onlangs is echter één van de werkmannen over een
dergelijk uitwerpsel uitgegleden, met als gevolg dat
hij een tijdlang op doktersadvies thuis rust moest
houden met een verstuikte enkel.
Het gemeentebestuur acht door deze gebeurtenis
dan ook de tijd aangebroken om de politie streng
te laten optreden tegen deze (hernieuwde) overtre-
dingen van de Algemene Politieverordening: behal-
ve dat uitwerpselen van honden op stoepen en in
plantsoenen een vieze aanblik opleveren, is het in
feite toch een schande dat iemand door zijn of
haar hond andermans gezondheid in gevaar brengt,
ledere hondenbezitter kan er tenslotte voor zorgen
dat zijn/haar hond op eigen terrein zijn behoefte
doet; men moet niet een ander voor de lasten van
een hond laten opdraaien.
Ter verduidelijking volgen hier nogmaals de be-
treffende gebods- en verbodsbepalingen van de Al-
gemene Politieverordening. Men zij daarom (nog-
maals) gewaarschuwd: overtreders zullen worden
bestraft!

Artikel 22:
Ieder is verplicht er voor te zorgen, dat een onder
zijn hoede staande hond zich niet van uitwerpselen
ontdoet op het gedeelte van de weg, dat uitsluitend
is bestemd voor voetgangers.

Artikel 138, lid 2:
Ieder is verplicht er voor zorg te dragen dat een
onder zijn hoede staand dier zich niet van uitwerp-
selen ontdoet in gemeentelijke plantsoenen en/of
parken.

Artikel 70:
De eigenaar, houder of verzorger van een hond is
verplicht er voor te zorgen, dat zijn hond zich niet
zonder toezicht elders dan op zijn erf bevindt.

Artikel 71:
Het is de houder van een hond, of hen die een
hond onder hun toezicht hebben, verboden deze
honden in de bebouwde kom, anders dan aangelijnd
te laten lopen gedurende het tijdvak van l april tot
l oktober.

Wij hopen in de komende 100 afleveringen pretti-
ger nieuws te kunnen geven dan in dit artikel ver-
meld .

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. W. H. Lutke Schipholt (uit Hoenderlo)
jeugddienst
19 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier (kindernevendienst)
19 uur ds. A. C. van Nood van Barchem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSD1ENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.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 vrijdagmiddag 5 uur tot maandagmorgen 7 uur en
de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, 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
spoedrecepten.

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, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

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

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Johanna Gerardina, d.v. H. Meenink en G.
W. Oonk.

Ondertrouwd: G. J. Bijenhof en G. H. Arendsen
Raedt.

Gehuwd: geen.

Overleden: geen.



Dubbel flakon

ROOS-
VICEE

voor

259

12 halve liters

BRAU
BIER

in draagbox

525

Hoy

ROOK-
WORST

225 gram

129

Jong belegen

UNIE
KAAS
500 gram

355
SUPER SLAGERIJ

Schouderkarbon.
(max. 2 kg per klant) 500 gram

Roomsnitzels 3 sluks

(met klein beentje) 500 gram

Malse riblappen 500 gram

Soeppakket nu

238
278
498
248

FIJNE VLEESWAREN
r̂ lPALINGWORST . . . . . . . . . . . . . . . . . . p e r o gram

SNIJWORST ........................ per 150 gram

GEKOOKTE HAM ............... pePWo gram

GEKOOKTE LEVER ............... per 100 gram

JUNIOR SAKS .............................. per stuk

T19

89

89

ZONNETUIN

69
119

119
98

DGUTG Hardy (zoete handpeer) per kilo 79

Witte druiven Per m 159

Andijvie heei M
James Grieve «/2

Aardappelen 5 kilo

Harde uien per 2 kilo

DIEPVRIES ARTIKELEN

Haartjes
Frikandellen
Kroketten

V00r
s s»Uks

pak a 350 gram

345
298
198
125

Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag PRACHTIGE GROTE BEGONIA voor f 1,98
Montilla
kruik van 2 liter

Vieux Bellac
(met gratis glas) van 995 voor

795
845

SLIJTERIJ
AANBIEDINGEN

Jonge jenever
(Legner) hele liter

Berenburger
(Geens) liter van 1195 voor

945
995

MAGERE MELK
hele liter 68
CLOSETPAPIER

pak a 4 rollen ... 109
KNAKWORST

(blik a 8 stuks) 3 blik voor 250
CHOCO MELK

(magere) hele liter voor 89
DESSERT KOFFIE
250 gram , 189

A&O APPELMOES

literblik van 98 voor 79
GROTE BAAL CHIPS

naturel en paprika ... 79
UNOX KIPPESOEP

blik van 125 voor 98

KNIJP AFWAS
grote flakon 72
SHAMPOO PALMOLIVE

ei, naturel, anti roos 198

ALL VOORDEELKOFFER
van 950 voor 695
VIM GLORAX EN CITRON

per bus 59
APPELTAART

ovenvers, van 209 voor 159
HOTELCAKE

dubbelgroot, 500 gram 159
GEVULDE KOEKEN

pak a 6 stuks 89

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232



Wfl zijn de gelukkige ouders
geworden van een zoontje
Wij noemen hem

RENB
J. de Koning
G. J. de Koning-Botter

Vorden, 27 september 1974
Het Kerspel 42
Tijdelijk adres:
Wilhelmina Ziekenhuis
Doetinchem, zaal A 215

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wij bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen, zeggen
wij allen hartelijk dank

B. Wentink
H. Wentink-Lebbink

Vorden, oktober 1974
Het Hoge 51

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en geschenken, bfl
ons 25-jarig huwelijk ont-
vangen, zeggen wij u onze
harteiyke dank

J. Oukes
J. A. Oukes-Pardys

Vorden, oktober 1974
Prins Bernhardweg 14

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden
bij het overlijden van onze
lieve vader en opa

DEUK JAN BUESINK
betuigen wij u onze
hartelijke dank

Uit aller naam:
fam. D. J. Ruesink

Vorden, oktober 1974
Almenseweg 12

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en geschenken bij
ons 25-jarig huwelijk ont-
vangen, zeggen wfl u onze
hartelijke dank

J. Oukes
J. A. Oukois-Pardijs

Vorden, oktober 1974
Prins Bernhardweg 14

Triumph-Wala
verkoop aan huis

Geopend 8.30 tot 12.30
uur en volgens afspraak

Op zondag 6 oktober a.s. hopen onze dier-
bare ouders

A. J. A. HELMINK
en

J. Th. C. HELMIN K-MULLINK

hun 25-jarig huwelijksfeest met ons te
vieren

Om u m onze feestvreugde te laten delen,
nodigen wij u uit tussen 14 en 17 uur, in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden

HENRI EN INEKE
BERNARD EN RIEKY
MARCEL

Vorden, oktober 1974
Zutphenseweg 24

HENNIE WILDENBEEST

en

GERDA BIETMAN

gaan trouwen op donderdag 10 oktober a.s.
om 13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden
Bevestiging en inzegening van het huwelijk
om 14.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk
te Vorden door de weieerwaarde heer
ds J. Veenendaal

Varsseveld, Burg. v.d. Zandestraat 27
Vorden, Baakseweg 2
Oktober 1974

Toekomstig adres:
Burg. v.d. Zandestraat 27, Varsseveld

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
Telefoon 2367

Vorden

Te koop winteraardappelen
ook per kilo
Het Hoge 17 Vorden

Te koop gevraagd in goede
staat zijnde kolenhaard
liefst 'Efhel' of 'Jaarsma'
Aanbiedingen buro Contact

Te koop prima
konsumptieaardappelen
Jansen Scheurweide
Wichmond Tel. 05754-414

Goed onderhouden bankstel
te koop 'Intermeubel'
Staringstraat 7

Te koop eetaardappelen
en 85 are mais
H. Weenink
Enzerinckweg 6 Vorden

Te koop
konijnen 'Witte Weeners'
G. Jansen
Zutphenseweg 79 Vorden

Wie heeft tijdens de bloed-
afname avond een ver-
keerde regenjas mee.
genomen? Te ruilen bij
W. Kamperman
Emmaplein l Vorden

Te koop
'Bocal' gashaard 8000 kal.
Ruurloseweg 43 Telef. 1425

Te koop voor stalvoedering
of kuilvoer ± l ha gras
te maaien voor 28 oktober
Briefjes in te leveren tot
7 oktober 's avonds 8 uur
H. Smeenk, Wichmond
Lankhorsterstraat 12

Gevraagd zelfstandige hulp
op dinsdag en op donderdag
vanaf 15.00 uur voor
circa 2 é, 2% uur
Mevrouw de Waard
Beatrixlaan 12 Tel. 2049

Te koop rb 3 ha snijmais
P. Bregman
Hengelo Gld, tel. 05753-1565

Te koop Renault 4 export
bomviaar 1971, open dak
H. H. Kistemaker, Lochem
Walderstr 12 tel. 05730-1839

T'e koop inmaak-andijvie
Assink, Vorden
Vordensebosweg 7

Te koop Erres wasmachine
langzaamwasser met
verwarming
Ruurloseweg 5 Vorden

Dat u zo van harte met ons hebt meegeleefd
tijdens de ziekte en na het heengaan van mijn
lieve man en zorgzame vader

DERK BECK

heeft ons veel steun gegeven. Wfl danken u hier.
voor hartelijk

Uit aller naam:
H. A. BECK-WONNINK

Vorden, oktober 1974
Het Hoge 61

Mededeling

Met ingang van 7 oktober 1974 gaan wij ons
loonbedrijf beëindigen, zodat vanaf die datum
door ons geen werkzaamheden meer verricht
worden

Met dank voor het genoten vertrouwen,

Hoogachtend,

H. A. Beck-Wonnink
Het Hoge 61 - Vorden

DEKKER
VORDEN

Voor

verlichting
zowel

KLASSIEK ALS MODERN

Komt u eens rustig onze kollektie
bekijken !

ZUTPHENSEWEG 8 - TELEFOON 05752-2122

Verloting Nutsfloralia
De prijzen zijn gevallen op onder-
staande nummers:

10 42 112 125 170 207 261 271 361 384

533 560 611 679 743 813 825 898 902
1030 1031 1300 1314 1485 1509 1548
1572 1613 1696 1798 1814 1824 1856

1861 1974 1988 1994 2000 2140 2171
2195 2202 2295 2390 2416 2434 2439

2476 2488 2491

De prijzen kunnen opgehaald worden
bij mevr. Hesselink, Molenweg 15

Paarden-
Len Enter-

markt
I^Jir

• '

int Michielsmarkt op woensdag 9 oktober te
ENGELO GLD.

MARKTKEURING
VAN ENTERS

Keuring van rijpaarden en pony's aan de hand
en onder het zadel op het parkeerterrein

Geen grote etalages en geen
dikke tapijten in onze zaak

k A A A r» \ A /nMAAR WEL

uitgeknepen prijzen!
DAAR HEBT U WAT AAN, DAT IS UW WINST

KINDERNATOJACKS
terlenka,
maten 104 t.e.m. 164 vanaf ....
Grootste maat 49,50

f 39.50

Alles op het gebied van
SOKKEN, KNIEKOUSEN,
WERKSOKKEN ENZ.
zeer bekend merk 10% KORTING
(merk mogen wij niet noemen)

HEREN IM. NAPPA JASSEN
alle maten
(met bont gevoerd)

mag u aantrekken voor f 90 —

MANCHESTER BROEKEN
Schuttersveld, eigen fabrikaat (groen,
zwart, bruin, grijs Alle maten ... f 39.50

Nergens zo goedkoop!

Er is natuurlijk nog veel meer, maar komt u gerust eens kijken en de prijs
vergelijken. Tevens regenpakken, poncho's en capes !

Spalstraat 32 — Hengelo Gld Tf 'efoon 05753-1884

Verkoop van LOIS - LOVE - ROY ROCERS - LEE COOPER

voor u
gereserveerd

Corduroy pantalons
in de modekleuren, goede pasvorm

vanaf f34,90
Met bijpassende SPENCERS, PULLOVERS EN
SHIRTS om te kombineren (zie etalage)

tcHtiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vonten

SPECIAAL VOOR U !J

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

Maandag 7 oktober

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

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

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele Jasjes, waterdicht, Qzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

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

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

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

U heeft goed uw brood
als u het brood bij ons haalt!

WE HEBBEN EEN GROTE SORTERING

BROOD
Steeds vers, de gehele dag door

Haal echt lekker brood bij:

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 40 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Woningruil:
Ruurlo-Vorden-Amsterdam
Gevraagd: eengezins- of
grote bejaardenwoning
Aan te bieden: Amsterdam
mooie 4 kamer woning met
varanda op het zuiden
huur rt f 150,- per maand
(inklusief warm water)
Telefoon 020-823780

Te koop gevraagd:
stoelen, tafels, kabinetten
kasten, kisten, klokkon,
goud en zilver en groot-
moeders tfld artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1837

Vogel-

tentoonstelling
VOGELVERENIGING

'DE VOGELVRIEND'
VORDEN e.o.

Op l, 2 en 3 november a.s.
in zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden



IVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
9ii goeie slager

Magere varkenslappen
500 gram

Sukade lappen
500 gram »

Hachévlees
500 gram

Dikke vleesribben
500 gram nu

Wiener snitzel
3 stuks

Hamburgers
nu 3 stuks

398
548
398
298
330
149

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOTERHAMWORST

CERVELAAT
150 gram

BLOEDWORST
150 gram

Weer volop ROOKWORST

grof en fijn uit eigen rokerij

Uit onze moderne

ZUIVEL KOELING
Jonge Goudse kaas
Volle melk 1 iiter
Slagroom ^mer
Hopjesvla y^

500 328
79

129
59

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Zachte handperen perkg

Keiharde spruiten Per soo gram

Uien 2 kg> onze pri's

Net cfrape fruits 3 sfuks

Gesneden andijvie Per 500 gram

Maandag en dinsdag:

Vers gek. bietjes

per 500 gram

per 500 gram

KASSA-KOOPJE Bij f 15,—

aan boodschappen

*mmmmmmmmmmmmm**mmm*mmmmm

Litersblik perziken f 0.89 |

Sinaasappelsap
Jaffa
literfles 179, nu 99

VIVO KOFFIEBONEN (of gemalen)
van 238 nu

Unox EXTRA GEVULDE ERWTENSOP
literblik geen 230 nu

Uw voordeel 51 cent !

KOFFER BIOTEX blauw of groen

f 10'65 Onze prijs

198

179

785

Knakworst
blik a 8 stuks
onze prijs---V.,

GROTE BAAL CHIPS
naturel of paprika 99, nu 79

VIVO COLA OF LEMON LIME

DIEPVRIES
Spinazie
Groko, 750 gram

Haantje
Friki, 1 100 gram
A M p o n Ki i on<;

KLEUTERTAAI

BLIK SOEPBALLEN

onze prijs

75

99

328

99^^ ̂ ^

69

King pepermunt
4 rollen 132 J
onze prijs

RAAK SINAS
litf^rfïp^ 119 onze rwiis .

PAK BAMBIX
f 1 03 onze* oriis .

FLAKON GLORIX

PAK LANGE VINGERS

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig t. m. 5 oktober

l
79

65

89

1974

APPELMOES 3/4 liter slechts 59
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36e jaargang nr. 31 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Na onderbreking van een jaar
thans weer Oost-Gelderlandrit
Zaterdag 5 oktober zal het motorgeronk in deze kon-
treien niet van de lucht zijn als de deelnemers aan de
Oost-Gelderlandrit (één van de grootste betrouwbaar -
heidsritten in ons land, die tevens meetelt voor het na-
tionaal kampioenschap) zich fanatiek in de strijd zul-
len werpen.
Deze Oost-Gelderlandrit wordt thans voor de elfde
keer georganiseerd door de motorklubs uit Vorden,
Hengelo, Lochem en Gorssel. Vorig jaar kwam er
plotseling een eind aan een reeks van tien ritten, om-
dat de gemeentebesturen uit de zojuist genoemde
plaatsen geen vergunning wilden verlenen. Ook dit
jaar stond het doorgaan van de rit aanvankelijk op los-
se schroeven omdat de gemeenten Gorssel en Hengelo
opnieuw weigerden een vergunning te verlenen.

LOCHEM EN VORDEN WEL POSITIEF
Gelukkig voor de organisatoren stelde het gemeente-
bestuur van Vorden en Lochem zich wel positief op
zodat de Oost-Gelderlandrit was gered. Burgemeester
Vunderink van Vorden heeft zelfs eind juli de mo-
torsport van nabij meegemaakt. Eerst bij de Achtkas-
telenrit in Vorden en in hetzelfde weekend heeft hij
op uitnodiging van De Graafschaprijders het moto-
sportspektakel tijdens de Grand Prix van Markelo bij-
gewoond.
Door de houding van hun gemeentebesturen achten
Hamac uit Harfsen en Hamové uit Hengelo het beter
om zich ook uit de organisatie terug te trekken. De
Graafschaprijders uit Vorden en Sport &• Vriendschap
uit Lochem wilden hier echter niets van weten en stel-
den zich op het standpunt: „we hebben het altijd met
z'n vieren gedaan, dus nu ook weer". Overigens heb-
ben de betreffende verenigingen goede hoop dat Gors-
sel en Hengelo het volgend jaar weer in deze betrouw-
baarheidsrit kunnen worden betrokken.

PITTIGE ROUTE
In tegenstelling tot andere jaren is de te rijden route
kleiner geworden, omdat dus alleen over Vordens en
Lochems grondgebied mag worden gereden. Toch zijn
de organisatoren er in geslaagd de rijders een pittige
route voor te schotelen. Om half tien wordt bij de
Wientjesvoort, tussen Vorden en Kranenburg gestart.
(Het pare ferme is bij café Schoenaker, dat niet eerder

mag worden betreden dan hoogstens 15 minuten voor
de officiële starttijd van de betrokken deelnemer. Ui-
terlijk 30 minuten voor de start van de eerste deelne-
mer dienen .alle motoren in het pare ferme aanwezig te
zijn).
Hier wordt voor de rijder dan meteen de zgn. start -
proef gehouden. Via het Galgengoor gaan de rijders
dan naar het militaire oefenterrein waar o.a. de accel-
leratieproef over 200 meter wordt gehouden. Vanaf
het militaire oefenterrein gaan de deelnemers richting
Lochem, waar het circuit van de motorklub Sport &
Vriendschap moet worden genomen. O.a. staat hier de
terreinproef op het programma d.w.z. een cross van
minimaal 2 tot maximaal 6 kilometer. In totaal dienen
de junioren deze dag een afstand af te leggen van 135
km (3 x de route) en de senioren 180 km (4 x de rou-
te).

GELUID
Aan het geluid zal ook veel worden gedaan want de
rijders weten dat er een strenge geluidskeuring zal
worden toegepast. Voor deze rijders natuurlijk geen
onbekend verschijnsel want zij allen zijn startbewijs -
houders der KNMV en weten precies aan welke eisen
moet worden voldaan.
Het sekretariaat is al die jaren in handen geweest (en
nu ook weer) van de heer D. J. Rouwenhorst, sekreta-
ris van De Graafschaprijders, bovendien voorzitter van
de afdeling Gelderland en hoofdbestuurslid van de
KNMV. Dat de heer Rouwenhorst wat betreft het
organiseren van dergelijke ritten het klappen van de
zweep kent, behoeft natuurlijk nauwelijks betoog.
In totaal hebben zich zo'n 180 rijders voor deze Oost-
Gelderlandrit ingeschreven, waaronder verschillende
„zesdaagse" rijders zoals Jan v.d. Hoek, Gerrit Elbert,
Max Wassink, Wiebe v.d. Meulen. Uit deze omgeving
komen o.a. aan de start Bart Notten uit Hengelo, G.
Hoftijzer uit Varsseveld, Jan van Beek uit Zelhem,
Bennie Braakhekke uit Vorden en vele anderen. Ook
hebben verschillende zijspannen ingeschreven zoals bv.
Sprenkelink uit Rijssen, Bulsink uit Varsseveld, Jan
Bak uit Holten enz.
Zaterdagavond worden bij café Schoenaker de prijzen
iutgereikt bestaande uit bekers, medaljes en een herin-
neringsmakette van deze elfd<^)ost-Gelderlandrit.

Gemeentenieuws
Wij herinneren u nog aan de rondleiding op het land-
goed Vorden door het Gelders Landschap op zaterdag
5 oktober a.s. Vertrek vanaf de Lodewijkslinde.

Vordense scholen
nog karig met tekeningen
De Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland is be-
paald niet bedolven onder tekeningen voor haar wed-
strijd, die zij op de Vordense basisscholen heeft geor-
ganiseerd. De SSOG heeft een fikse serie prijzen
klaar liggen en daarnaar kan nog steeds worden mee-
gedongen door alsnog tekeningen in te zenden.
De tekeningen die bekroond worden door een jury
bestaande uit mevrouw Mommers (illustratrice in Doe-
tinchem), H. P. Varcnhorst (direkteur SSOG) en W.
H. Heitling (auteur en journalist), zullen een plaatsje
krijgen op de tentoonstelling, die de Stichting Streek-
belangen Oost-Gelderland van 11 tot 25 oktober in
de Vordense bibliotheek houdt.
Het is niet alleen de bedoeling de tekeningen van de
hoofdprijswinnaartjes op de expositie te laten zien,
maar bovendien een groepsfoto, die tijdens de prijs-
uitreiking op de openingsdag zal worden gemaakt.
Voorts zal de expositie een reeks boeiende foto's van
Oost-Gelderland te zien geven, met korte teksten die
verwijzen naar de talloze aktiviteiten die de SSOG
voor onze streek ontwikkelt, deels op eigen initiatief
en deels op verzoek van alle gemeentebesturen in
Oost-Gelderland, die in de SSOG zijn vertegenwoor-
digd, samen met het bedrijfsleven en tal van organisa-
ties.
De samenstellers van de tentoonstelling werken ook
aan een mogelijkheid om kontinu de stemmen van de
SSOG te laten horen: een uiteenzetting van het werk
van de SSOG door de voorzitter, Alfred Mozer en de
direkteur Peter Varenhorst. De expositie zal geduren-
de de openingstijden van de bibliotheek gratis toegan-
kelijk zijn voor iedereen, op de eerste etage.

Gevonden: l heren-, dames- en kinderrijwiel; gasfles;
portemonnees; armbandje; voetbal; sjaal; kettinkje;
jack; polshorloge; fototoestel.
Inlichtingen: rayonburp rijkspolitie te Vorden, Raad-
huisstraat 5, telefoon 05752-1230.

Veel aktiviteiten in
Vordense bibliotheek
(BIBLIOTHEEKWEEK 11 T/M 19 OKTOBER)

In het kader van de landelijke bibliotheekweek worden
door de Vordense bibliotheek diverse aktiviteiten ge-
organiseerd. Voor de kleuters is er op woensdag 16
oktober een dia-vertelmiddag in de bibliotheek. Jeugd-
boekenkonsulente mej. H. Penning van de Provinciale
Bibliotheekcentrale zal dia's vertonen en hierbij ver-
tellen.
De kinderen van de lagere scholen kunnen kiezen of
ze de knutselmiddag die op woensdag 16 oktober in
het Jeugdcentrum wordt gehouden zullen bezoeken of
de voorstelling van het poppentheater Trekwagen uit
Doetinchem op donderdag 24 oktober in de bibliotheek
willen bijwonen. De kinderen kunnen gratis toegangs-
bewijzen afhalen in de bibliotheek. Aan diegenen die
geen toegangsbewijs kunnen bemachtigen worden in de
bibliotheek boekenpuzzels uitgereikt. Deze puzzels
moeten voor 18 oktober a.s. ingeleverd worden in de
bibliotheek en de namen van de prijswinnaars worden
naderhand bekend gemaakt.
Vrijdag 18 oktober wordt 's avonds na de uitlening een
muziekavond verzorgd door de Zutphense Muziek-
school. Toegang is vrij en de gehele avond wordt er
gratis koffie geschonken.
Gedurende de hele bibliotheekweek en tot en met 25
oktober houdt de SSOG een ekspositie in de biblio-
theek. Door het „Amnesty van zwartlezers" krijgt ie-
dereen de gelegenheid om gedurende de bibliotheek-
week de boeken die te lang in huis gehouden worden
gratis in te leveren. Tot slot houdt het Nederlands bi-
bliotheek- en lektuurcentrum een enquête onder de le-
zers welke uitgereikt zal worden in de bibliotheek.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

AANVANGSUREN KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK

Aan de Hervormde gemeenteleden is zondag jl. mee-
gedeeld dat met ingang van a.s. zondag 6 oktober de
vroegdienst van half negen komt te vervallen. In de
wintertijd zijn de aanvangsuren van de kerkdiensten
van de Hervormde gemeente als volgt: elke zondag-
morgen om 10 uur. Voor deze morgendienst is er ook
elke zondag kinderoppas in het zaaltje achter de kos-
terswoning, Kerkstraat 15. Op de Ie en 3e zondag

van de maand is er ook dienst 's avonds om 7 uur.
In de kapel de Wildenborch is de dienst op de 2e en
4e zondag van de maand, aanvang ook daar 10 uur.

Reuze paddestoel
Bij de woning van de familie Zweverink aan de Del-
densebroekweg werd dezer dagen een reuze paddestoel
gevonden van liefst 85 cm omtrek en een hoogte van
65 cm.

kek e mien an zonder mien te zien . . .! Nee - et
jonge volk kan niet meer zonder muziek, wi'j mot d'r
met lèèrn léven . . .

d'n Oom

Muziek
Eén van de dinge woar aw tegenwoordig rojaal op
etrakteerd wordt is muziek - at ze d'r allemoale zoo
op gesteld wazzen as ikke wodden dat heel wat min-
der, 't Is net of de jongen niet meer bi'j mekare kont
zitten of d'r mot zo'n stuk jankholt an te passé kom-
men.
Een peusken eleen bu'w noar een „dia-oavend" ewes.
Wi'j wazzen vlot op tied - et plaatjes draaien begon
een half uur te late, en de meneer met de prentjes had
ok moar zoolange zo'n muziekkasjen anezet. Dat dink
draaien vanzelf et èène stuksken noa et andere. Effen
stille - en dan begon e weer. Ik zat d'r kortbij en
had et al gouw afeloerd - de stroomdraad leep noar
et stopkontakt vlak bi'j mien. Ik wachten mien kans
af - toe et deunt jen uut was trok ik stiekum de stek-
ker uut et kontakt. Meneer had niks in de gaten, moar
toe et stille bleef kwam e op 't ende. Met een bezorgd
gezichte begon e et kasjen noa te kieken.
Toe bun ik noar um toeegoan, ik zegge: „Meneer, dat
dink doar scheelt niks an, ik hebbe de stekker uut et
kontakt etrokken. At et mot wi'k um ok wel weer an-
sluuten, moar a'j soms denkt da'j ons doar een ple-
zier met doet, dan vergis i'j ow toch wel!" Hie prum-
melen nog wat en ging toe moar an et plaatjes draai-
en. En doar kon e gien muziek bi'j gebruuken . . . .
Op een andere keer was d'r een gezelligen oavend van
de klub. En weer et zelfde geduvel. Een jonge kèèrl
was met zo'n kasjen an 't ansluuten en et gedaver be-
gon weer. Ik d'r noar toe - ik zegge: ,,Woarumme
doe'j dat nou - is doar umme evroagd?" „Ja, zeker"
zeg e ..dat is besteld!" Ik noar et bestuur - dat zat
doar bi'j mekare. „Mot die muziek nou weer metèène
anstoan - wie wil dat nou eingelek - wi'j kont no-
weleks met mekare procjÊÊ?" Moar ik vernom al
gouw da'k wied en breejjjfn de minderheid wazze.
Veural de jongen begreppen mien neet, wat is nou een
gezelligen oavend zonder muziek - een dooie boel,
ummers! meenen ze. As goed demokraat he'k d'r mien
bi'j neereleg - ik kon okjioar huus goan at et mien
niet langer anston. En il^^n et hatstikke mooi dat
de muziek metèène een stuk zachter ezet wodden.
Zoo was et wel uut te hollen. En at - noar mekare
luustren - rekkening hollen met de minderheid - is
de maniere um, - zooat Paulus zeg - „vree te hol-
lenlen met alle mensen". Volle „grooten der aarde"
zollen hier nog een veurbeeld an können nemmen . . .
Tegenoaver mien zat een jonge kèèrl, toevallig kek ik
noar um toe hie ok noar mien kek. Zonder et te willen
kekke wi'j mekare an. „'t Geet 'r plezierig hen", zeg
ik, um moar wat te zeggen. Hie bleef mien ankieken
moar zei niks. Zol e mien niet verstoan hemmen? 't
Geet 'r plezierig hen! zei ik nog es weer wat harder.
En nog bleef e mien allèène moar ankieken. Ik wis
niet iva'k d'r van denken mos - de kelner was nog
moar twee keer rond ewes - die had d'r ok gien
schuld an. Toe begon e zachjes te zingen - en bleef
mien moar ankieken zonder mien te zien. Ik schrokke
werkelek - i'j heurt tegenswoordig zoovölle van dee
„drugs" - hie zol toch neet? . . . 't Zol toch jom-
mer wezen van zo'n gèève jonge kèèrl . . .! Moar in-
ens gong mien een lech op! van et muziekkasjen kwam
etzelfde lied jen. Dat had e heurn ankommen - zien
lievelingsmelodie - zien lievelingsversken - zien
lievelineszanger! Doar was e gewoon van begeesterd
- zcodo'^d" drong et niet tot um deur wat ik zei, en

Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond NVV
Donderdagavond: knip- en naailessen en verdere
inlichtingen in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmorgen: kindercantorij in het katechisa-
Helokaal Kerkstraat 15.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

8 okt. Bejaardensoos Kranenburg
8 okt. Nutskursus kreatief naaldwerk, Jeugd-

centrum (elke 14 dagen)
10 okt. Bejaardenkrine; 13.45 uur
15 okt. Lczins: NCVB /aal Eskes
16 okt. Ned. Bond v. Plattelandsvr. in zaal Smit
16 okt. Herv. Vrouwengroep dorp
17 okt. KPO-avond
17 okt. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
17 okt. Herv. vrouwengroep Linde
24 okt. Bejaardenkring 13.45 uur
24 okt. Ringvergadering Vrouwengroepen in

het Jeugdcentrum
30 okt. KPO-avond

l nov. Vogeltentoonstelling De Vogelvriend in
zaal Schoenaker (ook op 2 en 3 nov.)

7 nov. Bejaardenkring 13.45 uur
7 nov. Herv. vrouwengroep Linde
9 nov. Prinsenbal karnavalsver. De Deurdrea-

jers in residentie zaal Schoenaker
9 nov. Uitvoering Vordens Toneel in het

jeugdcentrum
12 nov. Beifardensoos Kranenburg
13 nov. Lezing NCVB in zaal Smit
20 nov. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
21 nov. Bejaardenkring 13.45 uur
21 nov. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
21 nov. Operette-avond o.l. school dorp
22 nov. Operette-avond o.l. school dorp
28 nov. Herv. vrouwengroep Linde
5 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)

10 dec. Bejaardensoos Kranenburg
18 dec. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
19 dec. Herv. vrouwengroep Linde
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)
19 dec. Vrouwengroep Wildenborch (Kerst)

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

Ondanks de pil steeds meer
pupillen bij v.v. Vorden
,,Sinds de pil wordt gebruikt, loopt het kindertal in ons
land terug. Bij onze vereniging merk je daar niets van,
want het aantal pupillen neemt telkenjare toe en is nog
nooit zo groot geweest als juist dit jaar", aldus een
zinsnede uit het jaarverslag van sekretaris J. Jansen
van de voetbalvereniging Vorden.
Voor deze najaarsvergadering die in het klubgebouw
werd gehouden, bestond overigens een matige belang-
stelling. De heer F. Scharrenberg die de laatste maan-
den als waarnemend voorzitter van Vorden heeft ge-
fungeerd, werd deze avond officieel gekozen tot voor-
zitter. ,,Ik geloof dat we in de persoon van de heer
Scharrenberg iemand hebben gevonden die de belangen
van de vereniging goed zal behartigen", aldus sprak
vice-voorzitter J. Pardijs tijdens de installatie van de
heer Scharrenberg.
Tijdens zijn openingswoord sprak de heer Scharren-
berg de hoop uit dat de leden in de toekomst meer in-
teresse zullen tonen bij het gebeuren in de vereniging
en niet zoals nu dat altijd een klein percentage de
handen uit de mouwen steekt. Hij wees in dit verband
op werkzaamheden rondom het veld, papierakties enz.
Wat dit laatste betreft, namen de heren G. Heersink
en A. te Veldhuis op zich de papierakties te gaan ver-
zorgen. Dit in overleg met het bestuur. De opbrengsten
zullen worden aangewend voor de verlichting. Het be-
stuur deelde mee dat deze verlichting als nummer één
op het verlanglijstje staat. De gelden zullen verder uit
giften, leningen e.d. moeten binnenkomen want het
jaarverslag van penningmeester W. Vruggink gaf geen
aanleiding voor de gedachte dat de centen voor het op-

rapen liggen. Toch is de vereniging verder kerngezond.
Met ingang van l november of l december zal er ook
een klubblad verschijnen. In de redaktie nemen zitting
de heren T. Meyer, G. de Vries en G. ter Beest. Tijdens
deze vergadering werd afscheid genomen van sekreta-
ris J. Jansen, eerst nadat hij uitvoerig de gebeurtenis-
sen van het afgelopen jaar de revue had laten passe-
ren. „Het was een bewogen jaar met als hoogtepunt
het kampioenschap van het eerste elftal en als diepte-
punt het aftreden van het bestuur."
Naar aanleiding van een destijds door de vergadering
aangenomen rapport dat o.a. behelsde dat de funkties
van sekretaris en wedstrijdsekretaris gescheiden dienen
te zijn (de heer Jansen bekleedde beide) koos hij voor
de funktie van wedstrijdsekretaris van de afdeling zon-
dag. De heer G. de Vries zal hem als sekretaris gaan
opvolgen. De zondagkommissie zal dit seizoen bestaan
uit de heren Schouten, Besselink, Weg, Heersink en
Jansen. De zaterdagkommissie bestaat uit de heren
Van Houte, Plomp, Sloetjes, Van Eist en Stokkink.
De heer Scharrenberg deelde nog mee dat op 12 ok-
tober a.s. weer gebruik van de velden kan worden ge-
maakt. In verband met werkzaamheden aan de velden
(de l leide Mij heeft er een beetje met de pet naar ge-
gooid, aldus de heer Scharrenberg) heeft men momen-
teel bij Vorden slechts de beschikking over één veld.
Over enkele weken kan er dus weer ,,probleemloos"
gespeeld worden. Een voorstel van het bestuur om
voortaan slechts één (inplaats van twee) algemene le-
denvergadering te houden werd met 32 tegen 16 stem-
men door de leden afgewezen.



Autorijders wordt prijsbewust!
Wanneer u 15000 km of meer per jaar rijdt, stap dan
over op

LP.G. AUTOGAS
LPG gas is meer dan 60 cent per liter GOEDKOPER dan benzine !

Vraag nu snel en geheel vrijblijvend hierover inlichtingen bij:

LP.G. inbouwstation A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Telefoon 05735-1753 Dealer Bedini LPG apparatuur

WIJ VERZORGEN OOK OVERBOUW VAN ALLE MERKEN LPG-INSTALLATIES

CENTRALE VERWARMING
DOET U HET ZELF

OF ZULLEN WIJ HET DOEN?

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor de komplete aanleg of voor de
levering en de volledige begeleiding van een bouwpakket

BÜHRMANN-TEMFRICON b.v.
RUURLO — de Venterkamp 1 Telefoon 05735-1630

\

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bij:

G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedryf A. G. Trageer, tel. 1256

A
EN TOCH . . IS

o

Sportief met 3
opgestikte zakken.

.f295,-.

Zaterdags tot 5 uur geopend

Visser
vindt dat'n pak
wel 's wat anders
mag hebben...
... dat hoeft dan nog geen versierde
kerstboom te zijn.
U wilt wel 's wat anders dan dat
hele gewone. Maar niet te gek.
Gewoon om lekker te dragen.
Kijk 's in onze Fortex-kollektie:
net iets anders.
Echt iets voor u...

Fortex-nét even anders dan't hele gewone!
MODECENTRUM

cfes*
VORDEN - TEL (05752) 1381

AKKELIJKE
SCHOENEN

(HEER DM RllEEH
pnsuffim En UMIIFORT

FIRENZE
f 57,95
styled by Helioform
Makkelijk pumpje.
chroom leder, lastex
gevoerd. Uitstekende
pasvorm.

BOLOGNA
f 59,95

styled by Pica
Comfortabele mocassin.

Voor volmaakt loopgenot.

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

CARAMIA's en DAVO-CAKE

J. Wiekart
Burg. Gallé^straat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit: ZWANEHALZEN

LORENZO
f 69,95
Uit duurzaam
chevreau leder.
Een weldaad voor
Uw voeten.

WULLINK
Dorpsstraat 4

Vooraan in schoenmode
Vorden 's Maandags de gehele dag geopend

A. HARMSMA, dierenarts

Wegens vakantie

AFWEZIG
van vrijdag 4 oktober a.s. 17 uur tot
zaterdag 26 oktober a.s. 7 uur

Praktijk waarneming: J. Wechgelaer, telef. 1566

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK

ONDERHOUD
REPARATIE

Wrkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

RIJD VEILIG

RIJD FONGERS
Rijwielhandel
Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

SUPSR BENZINE
per liter
95 cent

KEUNE
Industrieterrein - Vorden
Telefoon 05752-1736

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensewej* . Vorden - Telefoon 05752-1514

Wie wol wil
WELKE DE MEESTE
VOLDOENING GEEFT !

Kiest ze geheel naar eigen keuze uit
onze enorme kollektie

WOL
Patronen
BREINAALDEN EN HAAK-
NAALDEN in alle maten

Breinaaldenkokers f 1,75

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

JEUGDDIENST
Hervormde Kerk
TE VORDEN

Zondag a.s. 6 oktober om 10 uur
Voorganger: Ds J. W. H. Lutke
Schipholt uit Hoenderloo
Zang en gitaarspel: Eugenie
en Bert Volkers uit Hoenderloo
Organist: Gijs van Schoonhoven

DENKT U OM HET LIEDBOEK

Onderwerp: 'Laten wij ons door God gijzelen?'
Er is ook dienst 's avonds om 7 uur

Schoenenhuis Jansen

Heren booties
nu alle modellen en soorten
verkrijgbaar !

Hoog of half hoog, zwart of bruin
juchtleer met veter of ritssluiting
Voor een grote keuze nu naar:

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304



weergaloze
volautomaat

CHRYSLER
NEDERLAND

Met zoveel luxe voor z'n prijs!
Vooral het 1975 model van de Chrysler 2 Litres is grandioos.
Door technische perfectie is de motor nóg geruislozer geworden.
De soepel reagerende volautomatische "Torqueflite" versnellingsbak
wordt door specialisten beschouwd als een klasse apart. Opvallend is
ook het robuuste uiterlijk met vinyl dak, 't royale luxueuze interieur,
't vele comfort, de geweldige kofferruimte, de veiligheidsconstructle.
Kortom: een weergaloze wagen in zijn prijsklasse. Weet u wat ook nog
opvalt? Onze service. Al bij uw proefrit!

CHRYSLER

IMATRA!

Chrysler

160
180
2 Litres, incl.
volautomaat

cc

1639
1812
1981

DIN pk

80
100
110

prijs

f12.295
f 13.295
f14.795

inclusief BTW af importeur

CHRYSLER 2 UTRES
biedt het maximum in zijn prijsklasse!

Autobedrijf TRAGf ER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

oplGuering
altijd

op tijd!

i| BOUWBEDRIJF
TB A JEIM BRIIVIKE 5:
ZELHEM INDUSTRIEPARK13-15 TEL.08342-104T

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Kom eens praten over uw

bouwplannen
Wij hebben interesse
voor: NIEUWBOUW

VERBOUW EN
ONDERHOUD

OPLEVEREN VOLGENS AFSPRAAK !

W

BO U WONDERNEMING

Wullinkb.v.
Fokkinkweg 35
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1914 - 2095

of met de heer J. Wentink, De Stroet 28, Vorden

VLAM
ATTENT
Aktie voor Goed Gas Gebruik

Ook bij gasapparaten
openheid in de schoorsteen;

verbrandingsgassen
moeten ongehinderd naar

buiten kunnen.
Voor inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland

Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

't Hoeft echt niet. De beste adviezen, de beste begeleiding en 't
beste voer staan tot uw beschikking.
Ja, 't beste voer dat bij de huidige stand van de wetenschap
haalbaar is. Voer, dat storingen tegengaat, een snelle groei
bevordert en vlot en probleemloos wordt opgenomen door de
biggen. Een serie uitgekiende opfokvoeders:

Supervite Startkorrel l startvoeder
voor jonge biggen tot 4 weken.

Supervite Startkorrel 2 opfokvoeder
4-7 weken.

Supervite Startkorrel 3 opfokvoeder
vanaf 7 weken.

Met zulk voer is wakker liggen niet nodig, maar wees wél bij
de tijd, stap snel naar de UTD-handelaar.

SUPER™
STARTKORREL

•JTO voert tot winst f
VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
RUIGE MODE
TREND VAN DEZE TUD

Wichmond *E£ (05754) 270

4 OKTOBER - DIERENDAG !

Een uitgezochte gelegenheid om uw kleine
(of grote) vrienden eens extra te
verwennen

VERONA
Vanaf maat 36

f49,95
Rasechte boot,

probleemloos en
onvervangbaar.

Flexibel
gemaakt

biedt u hiervoor alle mogelijkheid

Ons assortiment kleindiervoeders omvat o.a.:

DUIVENVOER
PARKIETENZAAD
KANARIEZAAD
KONIJNEKORRELS
HONDEBROK
alsmede diverse accessoires

Voor uw kleine vrienden te alleen het beste goed genoeg

V.L.C. De Graafschap
Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 - Vorden: Stationsweg 20

NAPOLI
f 67,95
Bottinette, eigentijdse
stijl voor jonge
modepakkers.
Met verhoogde hak

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
'a Maandags de gehele dag geopend

HENGE LO (GLD)

Zondag 6 oktober
De Musketiers



wslagerskwaliteït
$f en toch niet duurL«i s

Kwaliteitsvlees en vleeswaren
van de echte slager
is en blijft toch het voordeligst!
A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VARKENSFRICANDEAU

500 gram

500 gram RIBLAPPEN 548

1 kilo

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 398

1 kilo

RUNDERROLLADE

500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram ...

f 5,25

f 10,00

f 7,00
f4,98

f 1,98
Steeds weer voorradig de eigengemaakte rookworst

Bij elke rookworst:

1 pond ZUURKOOL voor f

Voor de boferham:

150 gram HAM 134

150 gram PEKELVLEES 148

150 gram LEVERKAAS 118

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VABRENSSLAGEBIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321

Adverteren doet verkopen

de nieuwste broeken voor de modïsche Jeugd!.
De modïsche mannenjeugd heeft eigen ideeën over

broekmodellen. Wij zijn daarvan goed op de hoogte - denk erom l
Wie niet met een broek van ons loopt, loopt achter.

UT

leKliel en mode
/chooldermctn

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

MOOIER WONEN

t totale i vies
Kijk, dat is de kracht van ons Mooier Wonen adviseurs; wij hebben een kollektie

voor 't gehele huis. Zodat wij u kunnen adviseren over 't totale interieur.
Of 't nu gaat om 'n bankstel of eethoek, een wandmeubel of aanbouwwandt 'n kompleet

slaapkamerinterieur of teenerkamer, wij staan voor u klaar. Ook met tapijten en
gordijnstoffen in de mooiste kleuren en dessins. Voor 'n volmaakt en sfeervol interieur.

Gezellige grenen eethoek. Tafel in de
royale maat, 170 x 83 cm 343,-.
Bijpassende stoel in strakke
vormgeving.
Gestoffeerde zitting.
Per stuk 185,-.

Grenen aanbouwwand voor 'n uiterst jonggestemde prijs. Breed 260 cm
en hoog 207 cm. Prijs 975,-.

voor prijsbewuste trendsetters
#.'.

_O' • : •

i

• l'

^

t*

"H4

ig
S

Elegante slaapkamer In fraai essenhout. Plinten en achterwand in donkerbruin met houtnerf effekt. Ledikant
in diverse afmetingen; de maat 140^90 cm is geprijsd voor 261,-. Bedbovenbouw met verlichtingselement
168,-. Element met klep 261,-. Wment met glasdeuren 291,-. Met kantelbare toiletspiegel303,-.
Toilet bankje 132,-. Royale linnenkast, (vanaf 2-deurs) als afgebeeld 620,--

VORDEN

Zaterdags tot 5 uur geopend
Gratis l Het Mooier Wonen kijkboek

t 62 kleurrijke pagina's woonsfear.
Vraag emaarl

Net dat beetje van jezelf ...

VERLOVINGS- EN
TROUWRINGEN

voor elkaar laten vervaardigen naar
exclusief ontwerp en eigen smaak
voor een voordelige prijs !

MARGRIET KREUGEL-OVERWEG

EDELSMID
Margrietlaan 18 Vorden

Eveneens ontwerpen/vermaken van
gouden en zilveren sieraden

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Te koop 2 stereo pick-ups
zonder versterker merk
Dual en draaitafel
mikrofoon, mengpaneel
Ruurloseweg 38 Vorden

Te koop Renault 4 bouwj.
1969 met radio en nieuwe
radiaal banden, in prima
staat verkerend, vraagprijs
f 1875,- (eerlijke auto)
Telefoon 05755-367
Olburgseweg 37 Steenderen

Schoenenhuis Jansen

Hoge
werkschoenen

VAN FUT NU WEER IN ALLE

MATEN VOORRADIG !

Zowel in zwart als in bruin met olie-
bestendige zolen en 6 maanden
garantie op de hele schoen

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1304

De nieuwe
Oranjekalender
is verschenen

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

Bestelbon
Naam

Adres

Woonplaats

wenst toezending van

a. (aantal) Oranjekalen-
ders 1975 met Nederlands
calendarium en/of

b. — ---- - (aantal)Oranjekalen-
ders 1975 met viertalig calen-
darium: Engels, Frans, Duits en
Spaans*

Bef de soorten a f. 5,50
(verzendkosten f.1,35 extra).

Postglro 517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 • Amsterdam
Telefoon (020) 790949
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Aktie Bangla-Desh
Vrijdagmorgen hebben de leerlingen van de lagere
huishoudschool een aktie gehouden ten behoeve van
de bevolking van Bangla-Desh. Deze aktie bestond uit
het opknappen van allerlei werkzaamheden, schoen-
poetsen, kinderen aankleden, boodschappen doen enz.
Na een morgen van hard werken werd de ijver van de
160 leerlingen en 10 leerkrachten gehonoreerd met een
totaal bedrag van ƒ 3.600, - . Een fraai resultaat.

Eerste prijs dwerggeiten
Onze plaatsgenoten Van Dellen-Zweverink hebben
mooie suksessen behaald met hun dwerggeiten. Op de
dwerggeiten klubshow en keuring die in de Nijmeegse
veemarkthallen werd gehouden, werd Bonita kampioen
van de jongere geiten. De beste jeugdgeit werd Landa
van Herstal eveneens van Van Dellen-Zweverink.

Ruilverkaveling Steen-
deren: primeur
inspraakprocedure
Voor het eerst in Gelderland zullen ruilverkavelings-
plannen worden gemaakt op basis van een inspraak-
procedure. De primeur daarvan delen de ruilverkave-
lingen Borculo en Steenderen.
Het voorontwerp van de ruilverkaveling Steenderen is
vorige week toegezonden aan alle bewoners van het
ruilverkavelingsgebied Steenderen, terwijl ook nog
eens 250 exemplaren zijn verzonden aan allerlei in-
stanties en belanghebbenden elders in het land en aan
verenigingen in Steenderen en Hummelo-Keppel.
Inspraak is mogelijk op maandag 28 oktober in Den
Bremer te Toldijk, 29 oktober in café Te Braake in
Olburgen, 5 november in café De Engel te Steenderen
en 7 november in De Gouden Karper te Hummelo.
Die in de gemeente Steenderen worden geleid door
burgemeester S. Buddingh' en die in Hummelo en
Keppel door burgemeester G. W. Baris. Tijdens de
bijeenkomsten wordt een korte toelichting op de plan-
nen gegeven.
Vervolgens krijgen alle bezoekers gelegenheid hun vi-
sie te geven en eventuele wensen te uiten. Dat kan
zowel mondeling als schriftelijk. Bovendien is het mo-
gelijk van 8 tot en met 15 november nog wensen en
meningen schriftelijk kenbaar te maken aan het se-
kretariaat van de voorbereidingskommissie ruilverka-
veling Steenderen, Gildemeestersplein l te Arnhem.
Voorzitter A. P. J. Meiz van de voorbereidingskom-
missie hecht veel waarde aan de inspraak. Niet alleen
de agrariërs moeten hun mening kunnen geven, maar
ook iedereen die in het gebied woont, leeft en zich re-
kreeërt, vindt hij. De samenstellers van het vooront-
werp stellen zich voor landschappelijk alleen wat meer
aandacht te besteden aan het essenlandschap in het
noordoostelijk deel van het ruilverkavelingsgebied. Op
de boeren daar zal een beroep worden gedaan tot erf-
beplanting over te gaan.
De meidoornhagen en knotwilgen in het IJsselduinen-
gebied zullen intakt worden gehouden, terwijl voorts
door aanplantingen extra aksent zal worden gelegd op
de verschillen in het landschap: rivierduinen, essen,
broekland. CRM hoopt drie tukken terrein met een
totale oppervlakte van 66 hektare aan te kopen in de
IJsselbocht en ten westen en noorden van Olburgen,
vanwege hun grote natuurwetenschappelijke waarde.
In het voorontwerp wordt voorgesteld vijf nieuwe
boerderijen te bouwen: drie in het noordelijk deel van
de Bakerwaard, een ten zuiden van Steenderen dorp
en een in De Emmer. De Emmer- en Bakerwaard zou-
den verder moeten worden aangesloten, hoewel reke-
ning moet worden gehouden met de broedgebieden van
vogels.
Ten behoeve van de rekreatie wordt gedacht aan klei-
nere voorzieningen zoals wandelpaden, parkeerplaat-
sen, een fietsroute van Doesburg af richting Zutphen
over de nieuwe bandijk en enkele voorzieningen ten
behoeve van de sportvissers bij de Grote Beek en de
IJssel. Gestreefd wordt naar stemming over het defini-
tieve plan eind volgend jaar.

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRIKT OOST
HEBBEN EEN SPANNEND VERLOOP

De strijd om het persoonlijk damkampioenschap van
distrikt oost, dat zaterdagmiddag in het Jeugdcentrum
werd voortgezet, heeft bij de senioren een bijzonder
spannend verloop. Met nog twee ronden te spelen is
er in alle klassen nog van alles mogelijk.

Hoofdklasse groep A: 1. 2. 3. P. van Ooyen Eibergen
G. van Drumpt Doetinchem, F. v.d. Broek Eibergen
4-5; 4. A. Backs Eibergen 4 -4 ; 5. S. Wiersma
Vorden 4-3; 6. J. Frissen Eibergen 4 -2 .

Hoofdklasse groep B: 1. C. Jurriens Eibergen 3-5;
2. en 3. H. Bruggink Varsseveld en G. Zeilema Doe-
tinchem 4-4; 4. en 5. A. Ottink Eibergen en B. Nij-
enhuis Vorden 3-3; 6. J. Huisjes Eibergen 3-1.

Eerste klas: 1. W. Ubbink Winterswijk 2-3; 2. en 3.
L.'Ribbers Eibergen en J. Besselink Ruurlo 2 -2 ; 4.
J. Paap Doetinchem 2-1.

Tweede klasse groep A: 1. H. Willemsen Zevenaar 4
- 5; 2. J. Bayers Eibergen 2 - 3; 3. H. Luessink Hen-

gelo 2 -2 ; 4. en 5. H. Klompenhouwer Varsseveld en
G. Stokman Zevenaar 3-2; 6. J. Mintjes Brummen 4
- 2; 7. R. Bovendorp Brummen 2-1.

Tweede klasse groep B: 1. H. Zonnenberg Ruurlo 3 -
6; 2. T. Rondeel Brummen 3-5; 3. H. Roshuis Ei-
bergen 2 - 3; 4. en 5. B. Jansen Zevenaar en G. Leeu-
wenhagen Zevenaar 3-1; 6. J. Jurriens Eibergen 2 —
0.

De vier groepswinnaars bij de jeugd zijn zaterdagmid-
dag met de finalepartijen begonnen. Het gaat hier in
de eerste plaats om de jeugdkampioen van distrikt oost
terwijl bovendien de drie best geplaatsten kunnen deel-
nemen aan het kampioenschap van Gelderland. Zater-
dag werd gespeeld: H. Grotenhuis Vorden — G . Was-
sink Vorden 1-1; H. Hebbink Hengelo - K. van
Drumpt Doetinchem 1-1.

Bij de adspiranten spelen vijf jongelui om het kam-
pioenschap van distrikt oost en de drie plaatsen voor
het Gelders kampioenschap. Zaterdagmiddag werden
de volgende partijen gespeeld: J. Masselink - A. Tee-
rink 0 -2 ; J. Reuver-A. van Drumpt 1-1; A. van
Drumpt - J. Masselink 1-1; J. Reuver - J. Boudri 2
— 0. De stand luidt na twee ronden: 1. J. Reuver Vor-
den 2-3; 2. A. Teerink Vorden 1-2; 3. A. van
Drumpt Doetinchem 2 — 2; 4. J. Masselink Vorden 2
-1; 5. J. Boudri Vorden 1-0. Zaterdag a.s. wordt
het toernooi voortgezet.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damklub DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld:
Hulshof - Wansink 1-1; Van Dijk-Abbink 2-0;
Harmsma - Teerink 2 - O; Hoenink - Klein Brinke O
— 2; Sloetjes - Ter Beest afg.; H. Teerink — A. Ab-
bink 0-2; H. Schipper - J. Oltvoort 0-2; R. Stok-
kink-H. Jurriens 2-0; P. Zoerink - M. van Oei O
-2; G. Wolsing-P. Steenbreker 2 -0 ; R. Bargeman
— B. Weenink 2-0; A. Graaskamp - A. Lammers O
-2; A. Berends-P. Zoerink 0-2; H. Aalderink -
E. Postma 2 -0 ; R. Stokkink - M. van Oei O - 2; A.
Lammers — A. Bargeman 0 — 2; R. Bargeman — H.
Schipper 2 - 0 ; A. Graaskamp - E. Postma 2-0 ; A.
Lammers - A. Abbink 1-1; M. van Oei - J. Oltvoort
0 -2 ; B. Weenink - A. Berends 1-1; A. Bargeman
-H. Schipper 1-1; R. Bargeman-H. Aalderink 2
-0.

Het derde team van DCV behaalde thuis tegen Ons
Genoegen l uit Almen een 12-8 overwinning.

WaterpolQ
HEREN VERLIEZEN EERSTE KOMPETITIE-
WEDSTRIJD ^

In het overdekte zwembad ^Pleventer speelde Vorden
l de eerste kompetitiewedstrijd tegen het sterke Pro-
teus l uit Twello. De Vordenaren moesten in deze ont-
moeting noodgedwongen een beroep doen op enkele
jeugdspelers hetgeen het verband in de ploeg niet ten
goede kwam.
De Vordenaren verloren uiteindelijk met 4 - l. De
doelpunten werden met de regelmaat van de klok ge-
scoord: eerste periode 1-0 voor Proteus; tweede pe-
riode 2 -0 uit een strafworp (Vorden miste er één
door Rikkerink); derde periode 3-0, waarna Rikke-
rink de eer redde 3-1; vierde periode 4-1.

Biljarten
De Onderlinge Biljartbond De IJsselkring hield een le-
denvergadering ter voorbereiding op het komende sei-
zoen onder leiding van voorzitter H. Brokke die in zijn
welkomstwoord voorspelde dat het komende seizoen
voor de bond druk zal zijn, mede in verband met het
twintigjarig bestaan.
Uit het verslag van penningmeester Th. Sesink bleek
dat de bond er financieel niet slecht voor stond; hij
sloot de boeken af met een batig saldo. Uit het verslag
van kompetitieleider B. A. Leferink bleek dat in het
afgelopen seizoen 231 biljarters aan de kompetitie
deelnamen. De hoogste serie werd gemaakt door Erik
Luimes met 65 caramboles. De Posthoorn in Vorden
werd als nieuw lid ingeschreven. In het nieuwe seizoen
wordt door 45 teams deelgenomen aan de kompetitie.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer H. G. Koek-
koek herkozen. Inplaats van wijlen B. A. Schoenaker
werd de heer J. Wolbrink gekozen.
Meegedeeld werd dat op zaterdag 16 november in zaal
Schoenaker te Kranenburg het 20-jarig bestaan zal
worden herdacht. Op deze avond zullen ook de prijzen
van het prijsbiljarten, dat in 11 café's wordt afge-
werkt, worden uitgereikt.

Volleybal
In de lagere klassen van de kring Zutphen is de wed-
strijdleiding overgegaan tot een hernieuwde indeling
omdat enkele teams afvielen en weer nieuwe zich op-
gaven. Doordat de tweede klasse dames te groot, is
geworden, zal hierin een halve kompetitie in poule A
worden gespeeld (Hansa 6, Wilhelmina 7, DVO l,
Valto 2, Hansa 5, Dash 3, Harfsen 2, WIK 2). Ook
poule B speelt apart (DVO 2, Bruvoc 3, Wilhelmina
6, Dash 4, Wilhelmina 8, Valto 3, Valto 4). De bo-
venste vier van poule A en de eerste vier van poule B
spelen daarna een halve kompetitie om het kampioen-
schap van die klasse. De onderste vier uit poule A en
de drie laatsten uit poule B spelen ieder ook een halve
kompetitie.

Herenpromotie: het binnenkort tien jaar bestaande
WIK uit Steenderen speelde in de Hanzehal een ge-
weldige partij tegen DVC/Sparta uit Dieren. WIK be-
haalde in de eerste set een forse winst 15 — 8. De
tweede set was voor DVC dat met 13 - 15 de stand op
1-1 bracht. Opnieuw schoot het WIK-team uit zijn
slof 15-7 maar in de beslissende en laatste set trok

DVC flink van leer 9-15, eindstand 2 -2 . Hansa 2
beschikt over een sterk team. In de derde kompetitie-
wedstrijd wisten de Zutphenaren opnieuw winst te be-
halen. Stokvissen l werd met 3-0 verslagen (15 — 12,
15-6 en 15-6). Isala 3 zal dit seizoen ook meedoen
om de bovenste plaats; tegen klubgenoot Isala 4 werd
een forse 3-0 overwinning behaald. S VS l startte de
kompetitie niet zo suksesvol en moest de punten aan
tegenstander V en K 2 laten 0-3.

Heren eerste klas: In Zutphen kon het Vordense Dash
2 een verdiende 1-2 zege behalen op Wilhelmina 3.
Lovable speelde tegen de reserves van Bruvoc niet on-
verdienstelijk en dat leverde ook twee punten op 2 - l.
Met dezelfde cijfers won Wilhelmina 2 van de WIK-
reserves uit Steenderen 2 - l. Hansa heeft liefst drie
teams in deze klasse: Hansa 6 wist Hansa 4 met 3 — 0
de baas te blijven terwijl Valto l uit Eefde Harfsen l
een gevoelige 3-0 nederlaag bezorgde.

Dames eerste klasse: DVC/Sparta l uit Dieren had in
Zutphen nogal moeite met Hansa 3 dat flink van zich
afbeet. Tenslotte wist DVC twee sets op haar naam te
brengen en wonnen de Zutphense dames een set 2-1.
Dash 2 uit Vorden kon het tegen Hansa 2 niet klaren
en ging met dezelfde cijfers de boot in 2 - l . Wilhel-
mina 3 kreeg geen vat op het spel van Valto 1. De
Eefdese dames hadden meer routine en dit bleek uit
de eindstand 0 — 3. Harfsen l boekte een mooi sukses
tegen Wilhelmina 4 0 - 3 .

Heren tweede klasse: Hansa 7 - Dash 3 1 - 2 ; Valto
2-Bruvoc 31-2 .

Dames tweede klasse: Wilhelmina 5 - Bruvoc 2 1 - 2 ;
Valto 2-Wilhelmina 6 2 - 1 .

Trimklub
Keyenburg-Hengelo
„Trim u fit!" Deze slagzin wordt steeds meer bewaar-
heid en bevestigd door degenen die regelmatig gaan
trimmen bij de trimklub in Hengelo. De vakantietijd is
weer voorbij en het trimmen komt weer goed op gang.
Aldus deelt ons het bestuur van de trimklub mee. De
dinsdag- en donderdagavond in de sporthal zijn zelfs
zeer goed bezet; alleen de zaterdagmorgen wordt nog
niet bezocht zoals het bestuur dit verwacht had. De za-
terdag- en/of zondagmorgen is meer voor iedereen, dus
ook voor de ouderen en het is natuurlijk gemakkelijker
op een avond te gaan trimmen dan zaterdag- of zon-
dagmorgen de moed en 't doorzettingsvermogen te heb-
ben om te komen. Trimmen is natuurlijk even iets meer
doen aan je eigen gezondheid dan normaal. Een uurtje
al je spieren eens losmaken, je ademhaling op peil
brengen. Je wordt er echt weer fit van op zo'n morgen
en wie geregeld mee doet zal zichzelf dankbaar zijn
getrimd te hebben. Daarom rekent het aktieve bestuur
er op dat velen in de heide aanwezig zijn. Want laten
we hier blij zijn dat er zo'n uniek trimterrein is.
Toon dat u dit waardeert door uw deelname op zater-
dag. Het is ook uw belang en u toont daarmee waar-
dering voor uw altijd aktieve bestuur.

ADVERTEER REGELMATIG
IN CONTACT

Zwangerschap en goede voeding

Wanneer een vrouw te weten komt dat zij in verwach-
ting is, behoort zij zich allereerst af te vragen: wat
moet ik eten? Het is zelfs zo, dat elke vrouw die het
voornemen heeft om een kind te krijgen, al lang vóór
haar zwangerschap een goed dieet behoort te volgen,
want gezonde voeding heeft veel te maken met het ter
wereld brengen van gezonde kinderen.
Allereerst moot elke vrouw in het begin van haar
zwangerschap haar arts konsulteren en zijn advies in-
zake haar voedingsbehoeften nauwkeurig volgen.
Voor gezonde vrouwen, die normaal goed eten, be-
tekent dit meestal hetzelfde goed uitgebalanceerde en
gevarieerde voedsel dat iedereen nodig heeft om de
gewenste bestanddelen binnen te krijgen - zoals eiwit-
ten, vitaminen, mineralen en energie. Enkele punten
waar veranderingen soms worden aanbevolen:

Gewicht s k i >nfr< )!c

Moderne artsen adviseren hun patiënten om hun ge-
wichtstoename te bcoerken tot tussen de 13^ en 20
pond gedurende de 'hele periode van zwangerschap
en tot tussen 2^2 en 3^ pond tijdens de eerste 4
maanden. Er is een aanleg voor toxemia onder vrou-
wen wiens gewicht buitengewoon toeneemt; prematu-
re geboortes zijn veelvuldig wanneer gewichtstoename
minder dan gewenst is. Als gewichtstoename te snel
of te sterk is. is hè soms nodig om zoutgebruik te
beperken en voedsel hoog in kalorieën en laag in es-
sentiële voedingsstoffen 'helemaal te vermijden (fris
dranken, sausen, gebak. enz.).

Eiwitten

Een groter gebruik van eiwitrijke produkten, zoals
vlees, vis, gevogelte, eieren en kaas, zal waarschijnlijk
nodig zijn. Eiwit is essentieel want het bevat amino
aciden . . . „de bouwstenen van het lichaam". Stu-
dies hebben uitgemaakt, dat een eiwitarm dieet de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de on-
geboren baby kan benadelen.

Vitaminen

Een uitgebalanceerd dieet, aangevuld met een be-
hoorlijke hoeveelheid fruit en groenten zal in de be-
hoefte aan vitaminen voorzien. Sommige artsen echter
schrijven gewoonlijk vitaminepillen voor om zeker te
zijn van een voldoende voorziening. Vitaminen zijn
belangrijk bij zwangerschapdieeten, want zij bevorde-
ren de opname van alle voedingsstoffen.

Zout

Als men last heet van een teveel aan vocht of een
buitengewone gewichtstoename is het misschien nodig

om zoutgebruik te verminderen om een te hoge bloed-
druk (dat met toxemia in verband staat) onder kon-
trole te houden. Normaal is het een goede gewoonte
om niet te veel zout te gebruiken en om voedsel te
vermijden, dat een vrij hoog zoutgehalte heeft. In
plaats van met zout te koken kan men beter kruiden,
specerijen en citroensap gebruiken.

Calcium

De behoefte aan kalk - nodig voor de goede ontwik-
keling van het beendergestel - ontstaat reeds vroeg
in de zwangerschap en neemt toe gedurende de zwan-
gerschap. Veel artsen bevelen een liter melk per dag
aan. Gedeelte van deze behoefte kan tegemoet wor-
den gekomen door melk samen met kant-enjklare
graanprodukten te gebruiken en door melk te gebrui-
ken in het klaarmaken van soep, pudding en andere
schotels of door andere zuivelprodtikten zoals kaas
en (room)ijs te eten

fJzer

Met het veranderen van de stofwisseling gedurende
de zwangerschap wordt ijzer beter opgenomen. De
meeste artsen menen, dat voldoende aanvulling van
ijzer verkregen wordt door vlees, eieren, bladgroen-
ten en verrijkte kant-en-klare graanprodukten te ge-
bruiken. Sommige artsen echter bevolen extra ijzer-
aanvullingen aan in de vorm van pillen.

Vloeistoffen

Een aanstaande moeder behoort 6 tot 8 glazen water
per dag te drinken. Thee, koffie en vruchtensap mo-
gen hierbij worden ingerekend. Het gebruik van al-
koholische dranken en frisdranken kan beter gema-
tigd worden, want ze bevatten een groot aantal ka-
lorieën en weinig voedingswaarde.

Ontbijt

Het gebruikelijke ontbijt van koffie met brood of
broodjes biedt maar een beperkte hoeveelheid op-
bouwende stoffen voor het nieuwe leven. Een aan-
staande moeder behoort ook citrusvruchten (of sap)
en eiwitrijk voedsel, zoals een ei of een bord kant-
en-klare graanprodukten (bv. cornflakes) met molk.
aan haar ontbijt toe te voegen. Overige maaltijden
behoren op geregelde tijden genomen te worden.
Een probleem dat zich herhaaldelijk voordoet in de
eerste maanden van een zwangerschap - en het effekt
van goede voeding benadeelt - is misselijkheid. Som-
in igc artsen schrijven toast, wat droge crackers of
kant-en-klare graanprodutkten voor om de misselijk-
heid te voorkomen.



Voor keurig

ZOALS:

Briefpapieren
Toegangs bewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Orderbloks
Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties, enz. enz.

Ook het adres voor
kleurendrukwerk
Alsmede alle
familiedrukwerken

., b.v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 - VordeW- Tel. 1404

Prijzenregen!

VERLOTINGSMARKT

UITKNIPPEN EN IN
DE BUS DEPONEREN

JsT° 1289

dit nummer

Al-een

in de bus !

Op de a.s. vrijdag te houden verlotingsmarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde.
volle prijzen, door het bestuur beschikbaar gesteld voor de
bezoekers van deze verlotingsmarkt
De prijzen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter worden
uitgereikt

De marktkooplieden

komen

met een verrassing !

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT

IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderüjntje staat, in
de op de markt aanwezige bus

JST° '1289
HET BESTUUR DER

VORDENSE

MARKTVERENIGING

DE VORDENSE MARKT ALTIJD EEN BEZOEK WAARD !

HHH Wanden en

moeilijke
•A^^HI •• ••fl'.^flH^^.

Krommenie vinyl wandbekleding

Wanden en muren waarvoor u behang te
kwetsbaar vindt, komen nu kleur-rijk
voor de dag: met vinyl wandbe-
kleding van Krommenie.
Ongevoelig voor spetten en spat-

ten en vocht, stootvast en lichtecht!
\r\ tientallen kleuren en dessins.

Natuurlijk te verkrijgen bij:

Schilderbedrüf

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523
Meester Schilder N.S.S.

Een lust voor het oog

IS ONZE

JAPONNEN
KOLLEKTIE
Grote sortering
in sportief en klassieke modellen

Ook in
alle heupmaten voorradig !

Prijzen reeds vanaf f 62,50

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

EXTRA VOORDELIGE

AANBIEDINGEN !

1 kg WITTE DRUIVEN 169

1 kg JAMES GRIEVE 75

2 kg HANDPEREN
(Beurre Hardy)

ï/2 kg ZUURK
De echte uit 't v

'Hart'

145

45

Dagelijks vers gesneden panklare groenten

Weekendaanbieding bloemen:

VRIJDAG EN ZATERDAG

BOS CHRYSANTEN . 250

Ook voor uw goed verzorgde fniitischalen

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Vorden - Zutphenseweg 13 - Telefoon 05752-1334

Te koop g.o.h.

stacaravan
Blue Bird Consul
6 persoons, met aparte
slaapkamer, wc en
stromend water

Te bevragen

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 Vorden
Telefoon 05752-1404

Steeds t P leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

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

Arend Marinus
(MARCEL)
Joop van Maren
Marietje van Maren-

Groot Wassink
Toldijk, 2 oktober 1974
Weth. Massinkstraat 9

JAPONNEN

OVERGOOIERS

BLOUSES

Nergens voordeliger dan
rechtstreeks van
CONFECTIEBEDRIJF

L.AMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden
De grote maten specialist

naar maat gemaakt
Indien nodig wordt

Maandagmorgen en woens-
dagmiddag gesloten

Te koop een g.o.h. gas-
kacheltje (Bambino), kinder
en wandelwagen, kinder-
stool, wieg (hout)
bad met standaard
J. Tassclink, Julianalaan 7

Nieuw, helemaal in!

COUPONS

bedrukte

veSvet
bij:

CONFECTIEBEDRIJF

UMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden

Heden overleed geheel onverwacht, mijn geliefde
man, onze zorgzame vader, behuwd- en groot-
vader

HENDRIK RADSTAKE
echtgenoot van W. J. Weekhout

op de leeftijd van 69 jaar

W. J. Radstake-Weekhout
kinderen en kleinkinderen

Vorden, l oktober 1974
Prins Clauslaan 15

De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 4
oktober om 13.00 uur op de Algemene Begraaf,
plaats te Vorden. Daarna is er gelegenheid tot
condoleren in het Jeugdcentrum, Insulindelaan te
Vorden. De overledene is opgebaard in de aula
van De Wehme. Bezoek van 17-18 uur

Nato jacks
Spijkerbroeken

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltnffendi

Zutphenseweg Vorden

weertje of geen weertje

ADVERTEREN

in een lezenswaardig

blad slaagt

ALTIJD!

Adverteer

daarom
in Contact!

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404
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