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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
Yvonne Lichtenberg; 5. Ria Waarle; 6. Irma Rutgers;
7. Carla Schotsman; 8. Froli Schotsman.

108 jaar volksfeest in LindeVorden - Reinier Ruiterkamp
schutterskoning 1974
Het traditionele Volksfeest te Linde dat op vrijdag en
zaterdag jl. voor de 108e keer door de buurtbewoners
werd gevierd, is dankzij het fraaie weer, de grote
eensgezindheid, de deelname en belangstelling voor
volks- en kinderspelen, in alle opzichten een sukses
geworden. De Lindese molen draaide weer volop ter
gelegenheid van dit jaarlijkse feest.
TONEELAVOND
Voorafgaande aan het eigenlijke feest werd vrijdagavond in de grote tent, die zeer goed bezet was, een
toneeluitvoering gegeven door de Wildenborchse toneelvereniging TAO. Voorzitter G. Ruiterkamp heette
speciaal burgemeester Mr M. Vunderink en zijn echtgenote welkom en bracht dank aan de familie Menkveld die het feestterrein ter beschikking had gesteld.
TAO bezorgde de aanwezigen enkele vrolijke uren
met het blijspel in drie bedrijven: ,,O . . . oom Albert
toch!" dat uitstekend voor het voetlicht werd gebracht.
De regie was in handen van de heer J. Huidink uit
Lochem en de heer J. Rood uit Lochem zorgde voor
de grimering.

Meisjes 9-10-11 jaar (sjoelen): 1. Wilma Weenk; 2.
Hennie Lenselink; 3. Marga Meulenbrugge; 4. Joke
Gosselink; 5. Gerlanda Ruiterkamp; 6. Dinie Regelink; 7. Dora Rouwenhorst; 8. Marga Berendsen; 9.
Ellie Hietbrink; 10. Marga Heuvelink; 11. Ida Langwerden; 12. Ria Vliem; 13. Jeanette Lenselink; 14.
Gretha Zweverink.

Meisjes 12-13-14 jaar (stoelendans): 1. Margriet Eiben; 2. Wilma van Asselt; 3. Wilma Wissink; 4. BerPardijs; 2. mej. Ria Fokkink; 3. mevr. Vliem-Ruesink; tha Berendsen; 5. Ans Maalderink; 6. Hennie Vliem;
4. mej. Lichtenbarg; 5. mevr. Waarle-Besselink; 6. 7. Ans Wiggers; 8. Agnes Heuvelink; 9. Gerda RuiMarian van Aken.
terkamp.
Korfballen voor dames en heren ('s middags): 1. mevr. Nadat Jan Berenpas nogmaals het vaandel had geG. Eykelkamp; 2. A. J. Kettelarij; 3. H. Weenk; 4. zwaaid werd het officiële gedeelte met een gezamenlijk
H. Bloemendaal; 5. A. J. Kettelarij; 6. B. Klein Win- Wilhelmus besloten.
^^
kel; 7. H. Fokkink; 8. mevr. Berenpas-Lijf togt.
's Avonds was het gezellig druk in Linde waar met muRingsteken voor dames: 1. mevr. Vliem-Reusink; 2. zikale medewerking van Lost Fellows tot in de kleine
mevr. Lettink-Valkeman; 3. mevr. Kettelarij-Bloemen- uurtjes werd gedanst.
daal; 4. mevr. Bosch-Lenderink; 5. mevr. PelgrimRietman; 6. mevr. Pelgrim-Rietman.
Schijfschieten ('s middags): 1. H. Meyerink; 2. G.
Meulenbrugge; 3. B. Voskamp; 4. H. Antink; 5. H.
Ruiterkamp; 6. B. Voskamp; 7. H. Nijland.
Ringwerpen voor dames ('s middags): 1. mevr. Meulenbrugge-Norde; 2. mej. E. Bolderdijk; 3. mevr. Lebbink-Gotink; 4. mevr. Silvold-Lenselink; 5. mej.
Knoef; 6. mevr. ten Barge-Hendriksen; 7. mevr. Meulenbrugge - Norde.

Ballerospel ('s middags): 1. Gert Jan Vliem; 2. mevr.
Silvold-Lenselink; 3. mevr. Bloemendaal; 4. Gert Jan
REINIER RUITERKAMP SCHUTTERSKONING Vliem; 5. mevr. Toonk-Woerts; 6. Chris Vliem; 7.
Op de grote feestweide van de heer Menkveld, dichtbij mevr. Vliem-Ruesink; 8. Ten Barge.
de historische Kapellebult tegenover de Lindese molen,
vierden jong en oud zaterdag het Volksfeest in goede Kegelbaan ('s middags): 1. G. Lebbink; 2. E. J. Washarmonie en saamhorigheid. Om tien uur loste Jan seveld jr; 3. idem; 4. J. Roeterdink; 5. H. Antink; 6.
Pardijs, de oud-schutterskoning, het eerste schot op H. Wenninkmeule; 7. W. Lettink; 8. T. Bosch.
de vogel. Burgemeester Vunderink beproefde hierna
zijn geluk. De vogel bleek behoorlijk vast op zijn nest
te zitten, want na drie ronden was het geen van de KINDERSPELEN
80 deelnemers gelukt hem naar beneden te halen. Er De speciale kinderkommissie wist de jeugd met allermoest worden geloot, waarbij Reinier Ruiterkamp - hande spelletjes bezig te hou^n. Velen kregen een
die wel de linkervleugel had afgeschoten - de ge- prijsje, terwijl elk kind (22^^pelnemers) een snoeplukkige was. De verdere uitslag was: 2. D. Nijenhuis pakket in ontvangst kon nemen. De prijzen werden
(kop); 3. B. Koning; 4. R. Ruiterkamp (linkervleugel) gewonnen als volgt.
5. D. Nijland (staart).
's Morgens was er ook gelegenheid tot schijfschieten, Jongens en meisjes 6 jaar (sjoelen): 1. Gerhard Harmwaarvoor velen zich opgaven. Uitslagen: 1. W. Vree- sen; 2. André van Asselt; 3. Dieny Wenninkmeule;
man; 2. A. Hendriksen; 3. H. Meyerink; 4. H. Meye- 4. Marga Wenninkmeule; 5J^m Berenpas; 6. Wilrink. Ook het speerwerpen stond in de belangstelling. bert Vrogten; 7. Anja Weenl^ö. Gerhard Lenselink;
9. Marinus Bouwmeester; 10. Annie Dekker.
OPENING
Nadat 's middags om één uur voorzitter G. Ruiterkamp het feest ha geopend met een welkomstwoord
tot burgemeester Vunderink en zijn echtgenote en de
vele buurtbewoners, sprak de burgemeester zijn gelukwensen uit aan de 108-jarige. Hij prees de goede onderlinge sfeer in de buurtschap Linde en hoopte dat
het aloude Volksfeest in stand kon worden gehouden
ondanks de heersende malaise en de steeds hoger wordende kosten.
Het oude koningspaar, J. Pardijs en echtgenote, werd
hierna onttroond waarna de nieuwe ambtsdrager Reinier Ruiterkamp en zijn echtgenote mevr. Ruiterkamp Ruessink werden gehuldigd en de bij het koningschap
behorende versierselen ontvingen. Ter ere van het
nieuwe koningspaar zwaaide Jan Berenpas het vaandel. Sursum Corda, dat als vanouds met inbegrip van
majorettes en drumband in volle sterkte aanwezig was,
speelde twee strofen van het Wilhelmus.

Jongens 7-8 jaar (busgooien): 1. Erik Maalderink; 2.
Wicher Wesselink; 3. Dick Vliem; 4. Hans Wullink;
5. Bert Pardijs; 6. André Knoef.

W
Z I L V E R W I T EDELSTAAI.
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KOERSELMAN CASSETTES

Bridgeklub
In september 1968 is door enige inwoners van Vorden
besloten tot oprichting van een bridgeklub. Gedurende
de maanden september tot juni wordt er alle dinsdagavonden gebridged in hotel Bakker te Vorden. Gedurende het bestaan van de klub_js het ledental ook uitgebreid met enige leden uit flfe'lo. Er wordt gespeeld
in onderling wedstrijdverbanoT Hoewel het wedstrijdelement dus wel aanwezig is, staat voorop het op een
aangename wijze een avondje te bridgen. Dit is dan
ook tot nu toe zeer wel gelukt. Het ledental is door
verhuizing e.d. het afgelopd^^ar enigszins teruggelopen. Het is daarom dat enifRiieuwe leden van harte
welkom zijn. Voor aanmelding zie de betreffende advertentie in dit blad.

Diplomazwemmen

Jongens 9-10-11 jaar (zaklopen): 1. Gert Jan Vliem;
2. H. Schotman; 3. Reinold Haring; 4. G. Wullink;
5. H. Pardijs; 6. H. Koning; 7. H. Rutgers; 8. H. De laatste maal dat er in het zwembad In de Dennen
gelegenheid bestond tot het behalen van een zwemdiHavekes; 9. G. J. Vliem (Gzn.); 10. J. Wasseveld.
ploma, slaagden alle kandidaten t.w. 25 A- en 26 BJongens 12-13-14 jaar (fietsen met hindernissen): 1. kandidaten. Wel een bewijs dat allen goed door badBen Wesselink; 2. Henk Nijland; 3. Hans Lenselink; meester Westerik en zijn assistenten zijn voorbereid.
4. Ben Lichtenberg; 5. René Gosselink; 6. René Ruiterkamp; 7. Wim Lenselink; 8. Bert Koning.
In totaal slaagden dit seizoen 419 personen. Wat beMeisjes 7-8 jaar (balgooien door mand): 1. Henriet treft het bezoekersaantal kan worden meegedeeld dat
Fokkink; 2. Carolien Tolkamp; 3. Ina Wesselink; 4. het bad door ruim 80.000 mensen werd bezocht.

50 jaar
getrouwd

VOLKSSPELEN
De volks- en kinderspelen konden op een terrein worden gehouden. De animo was zeer groot. Voor het
eerst sinds 108 jaar werd gebroken met de traditie
van het dogkarrijden voor dames; het oude dogkarretje
had het namelijk begeven. Frans Helmink reed nu de
dames in zijn trekker langs de ringen, maar dit beviel
de deelnemers ook uitstekend. De voorzitter reikte tegen vijf uur de prijzen uit, waarvan de uitslagen als
volgt waren.

H. Korenblek (77) en D.
Korenblek-Schouten (71)
aan de Oude Zutphenseweg l, zijn 26 september
50 jaar getrouwd.

Geluksbaan (hele dag): 1. B. Lebbink; 2. H. Pelgrum;
3. J. Bloemendaal; 4. G. Antink; 5. J. Wasseveld; 6.
J. Lenelink; 7. H. Nijland; 8. B. Toonk.

Zij houden receptie in zaal
Eskes van 19-20.30 uur.

Doeltrappen dames ('s middags): 1. mevr. Mombarg-

Gemeentenieuws
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: vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. ƒ< Bannink: donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Deze week informeren wij u over de stand van zaken bij de openbare werken.

OPENBARE WERKEN

groeide bermen afgegraven. De daardoor beschikbaar komende zoden worden als afdekking gebruikt
van de stortplaats. Het ligt in de bedoeling dit
werk nog voort te zetten in het najaar en ook de
bermpalen, wildspiegels e.d. te kontroleren en waar
nodig te herstellen of te vernieuwen.
Ter bevordering van de verkeersveiligheid zijn ook
weer witte strepen aangebracht of vernieuwd opdat
deze in het komende winterseizoen zo goed mogelijk zullen opvallen.
De sportvelden zijn, waar nodig, opnieuw doorgezaaid, terwijl op kale plekken een aantal zoden is
aangebracht. Door het droge weer waren deze zoden moeilijk aan de groei te houden. Hopenlijk
heeft hier het huidige goede najaarsweer een gunstige uitwerking.
De gemeenteschilder heeft het buitenwerk van de
openbare dorpsschool onder handen genomen,
waardoor het houtwerk weer goed is beschermd en
een fris aanzien kreeg.

In de afgelopen maanden zijn de volgende werken
onder handen genomen:
In bestemmingsplan Zuid verdere aanleg van trottoirs en groenstroken langs de Christinalaan. Daarna is het herstraatwerk van de Parallelweg van de
Horsterkamp met het begin van de aansluitende zijwegen in uitvoering genomen.
Laatstgenoemd werk zal worden onderbroken in
verband met het gereed maken van straatwerk rondom de bejaardenwoningen nabij het Hoetinkhof
tussen Berend van Hackfortweg en Zutphenseweg).
Het verplaatsen van banden en parkeerhavens en
het grondwerk is daar al eerder begonnen. Er wordt
naar gestreefd dat de paden klaar zijn, zodra de
woningen kunnen worden bewoond.
De örttgronding van het laatste gedeelte van de
gemeentelijke stortplaats aan de Hamelandweg
heeft nu plaats gevonden. De uitgekomen grond is
voorlopig achter de stortplaats opgeslagen en zal
vandaar naar behoefte worden afgevoerd.
P.S. Wethouder Bogchelman is verhinderd om op
Langs enige wegen in het buitengebied zijn opge- donderdag 26 september a.s. spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink. Vervolgserie kerkdiensten vanuit de apostolische geloofsbelijdenis; het
vijfde artikel.
10 uur ds. J. Veenendaal. Feestelijke bloemendienst,
samen met de zondagsschool; een dienst voor jong en
oud. De kindercantorij zingt mee.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier; jeugdzondag m.m.v. het
jeugdkoor uit Zutphen.
19 uur ds. G. O. M. Veenhuizen van Zutphen
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.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
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 zaterdag 12 uur tot maandag 7 uur en de week
daarna van 19 tot 7 uur: dr. Harmsma, telefoon 1277.
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; zaterdag 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 vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo 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
Hpngelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 917 uur. telefoon 05753-2345.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Brj geen gehoor kan het
politieburo. telefoon 1230 of de families Eijerkamp telefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Runrloseweg 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 : l O -13.00 uur
vrijdag
: 14-17.30 UUT 18.30-21 uur 14-17.30uur
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: Paul, z.v. G. Gille en A. J. M. Vink; Floran
Caroline Antoinette, d.v. A. G. Schurink en A. W.
Meenink.
Ondertrouwd: H. H. Wildenbeest en G. Rietman.
Gehuwd: B. G. Kamphuis en O. J. M. Wolbert; H.
Jonkers en G. H. Fokkink; B. A. M. Horsting en J.
M. Berentsen.
Overleden: C. P. A. Bronsgeest, 46 jaar, echtgenoot
van M. F. van Wetten, wonende te limmen (N.H.).

Heerlijke

Passend voor konfektie

SI-SI VRUCHTEN
LIMONADE

BRABANT
WAFELS

NURDIE
PANTIES

voor

groot pak

maten 36-44, nu 2 panties voor

Diverse smaken

Literfles

FOURRE
GROTE ROL
voor

groente en f ruit

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven

Kleiaardappelen

3 stuks

5 kg voor

Paprika schijven

Malse andijvie

3 stuks

nu per kilo

Hamburgers

Uien

3 stuks

2 kilo

Hachévlees

Fijne handperen

300 gram

1 y2 kilo voor

Schenkel
500 gram

James Grieve

Runderstooflappen

1 ]/2 kilo voor

500 gram

Witte druiven

Malse riblappen

nu per kilo voor

500 gram

Hamlappen

Uit onze
•
diepvries

500 gram

Wiener snitzeis
per 100 gram

Fijne vleeswaren

Patates Frites
heel kilo

Frionor vissticks
10 stuks voor slechts

150 gram HAM
119
150 gram SNIJWORST
109
150 gram GEBRADEN GEHAKT
79
200 gram GEKOOKTE GELDERSE (alleen an stuk) ... 99
±
500 gram SLAGERSLEVERWORST
189

Spinazie a la crème
(Iglo) 450 gram van 155 voor ..,

1 bos prachtige Spinchrysanten f 2,49
Legner jonge jenever
literfles 1025 - Elke 2e liter

Legner vieux
literfles 1025 - Elke 2e liter
Voor de jeugd
MORO's NEGERZOENEN pak
Roombofer WENER PUNTEN
pak a 6 stuks
IJSCUPS WIT OF BRUIN
bakje van 98 voor

SLIJTERIJ

Vetter likeuren

•

tafelvruchtenwijn

SUNLIGHT BONTKRACHT
koffer van 910 voor

PERSIL ZEEPPOEDER

MOSELBLUMCHEN koel serveren
grote fles van 595 voor

ton van 1695 voor

UNOX WEENSE WORSTJES
blik van 162 voor
KUIPJE REMIA HALVARINE

DIDO PLASTIK LUNCHZAKJES
50 stuks nu

,

halve fles, van 510 voor

voor de afwas, van 136 voor...

van 265 voor .

WITTE SERVETTEN
pak a 100 stuks voor
VISONET HAARVERSTEVIGER
set a 10 stuks van 198 voor
ARDITA LUIERS
pak a 30 stuks van 300 voor

diverse smaken, grote fles van 955 voor ...

DUBRO CITRON

JUS d'ORANGE
fles van 98 voor
SIEBRAND IJSSELDALER

VAN DELFT KLEUTERTAAI
van 109 voor
VENZ CHOCOLADEHAGEL PUUR
groot pak van 205 voor
KG KOFFIEBONEN
C
00 gram van 444 voor
MELITTA FILTERZAKJES
nr 2, pak van 98 voor

UIT ONZE

Vetter likeuren

van 71 voor

,

MAGGI TOMATENSOEP
2 zakjes van 138 voor
,
AJP NASI OF BAMI GROENTE
zakje van 84 voor

nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232

Voor de vele blijken van
belangstelling ondervonden
bij het overlijden van onze
man, vader en grootvader
Garrit Jan Wunderink
betuigen wij u onze
hartelijke dank
Uit aller naam:
M. W. H. Wunderinkter Maten
Vorden, september 1974
„'t Nijarve"

HENK KLE1N-KRANENBABG

AUTORIJLES!

en

Bel 1753 !

RIA LAMERS

ttt

hebben de eer u, mede namens onze ouders,
kennis te geven van ons huwelijk op vrijdag
4 oktober a. s. om 14.00 uur ten gemeentehuize te Warnsveld
Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de Ned.
Hervormde Kerk te Wichmond door de weieerwaarde heer ds C. Fortgens

Eetaardappelen te koop
'Pimpernel' bij G. J. Schutte
Hengeloseweg 20 tel. 1882

Wichmond, Hackforterweg 31
Baak, Vordenseweg 2
September 1974

Staat ter dekking
ram nr G 268 M.
H. J. Berenpas
Ruurloseweg 71 Tel. 1793

Toekomstig adres:
Hackforterweg 31, Wichmond

Te koop aardappels voor
winteropslag (Pimpernel)
en appels voor hand en
moes (Notaris)
H. Bolwiender, Vorden
Helderboomsdijk 2
Telefoon 6685

Receptie vanaf 20.00 uur in cafe-restaurant
Den Elter, Z.E.weg te Wichmond

speciaal

G. Bultman
H.K. van Gelreweg 35

(Vamor gediplomeerd)

We lessen in BMW 2002

JEUGD

Stoei-ster ke
jongenskleding!
COATS
met uitknoopbare bontvoering
met en zonder capuchon

/

Te koop
g.o.h. Zundapp bouwj. 1971
Telefoon 05752-6705
A.s. zondag

Jeugdzondag

Maak het u gemakkelijk, alle geldzaken

DAVOS

IM. NAPPA JONGENS JACKS

Vanaf maat 28

aan één adres ook voor

f 47,95

sparen op termijn

met en zonder bontvoering

Robuuste boot.
Ook in uni zwart
en bruin.

met een

Jeugddienst

CORDUROY PANTALONS

in de

Gereform. Kerk
Aanvang 10 uur v.m.
zang muziek koffie

maat 116
f 23,90
(met kleine stijging per maat)

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Te koop eetaardappelen
'Surprise' bij
G. Hummelink, Spiekerweg
4 - Telefoon 1252
Te koop een
minigaskachel 3500 kal.
Dr C. Lulofsweg 10 Vorden

SPENCERS, BLOUSES, PULLOVERS

op de markt in Vorden voor het

Te koop een zwaar
dragende maal 4 nov. a.d.t.
B. Wullink
Almenseweg 6 Vorden

slijpen

Gevraagd wegens ziekte
HULP BV
DE HUISHOUDING
enkele hele of 5 halve
dagen in de week

van scharen, messen,

Mevrouw Harmsen
Rouwbroekweg 4, Leesten
Telefoon 05750-16371
Heidehoning te koop
H. J. Bargeman
Strodijk 4 Vorden
Te koop prima konsumptieaardappelen voor winter,
opslag (worden desgewenst
thuisbezorgd) prijs billijk
W. Maalderink, Keyenburg
Past. Thuisstraat 17
Telefoon 05753-1546
Te koop een theemeubel
(avro teak)
Berend van Hackfortweg 17
Te koop komplete
aquarium met vissen
80x40x40. Julianalaan 21
Te koop eetaardappelen
Joh. Wesselink
Kranenburg-Vorden
Te koop eetaardappelen
Assink
Vordensebosweg 7
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

voor een vlotte kombinatie

Wij staan elke vrijdagmorgen

Komt u ook eens vrijblijvend kijken !

leKliel en mode

veescharen, grasmachines
enz.

/chooldermciA

WULLINK

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

VOORAAN IN SCHOENMODE
SLUPINRICHTING

Dorpsstraat 4
Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

Vrieze-Massen b.v.
Prins Hendrikstraat 18 -

Arnhem

ideale reiswagen

Ned. Rode Kruis

En de
betrouwbaarheid zelf!

Bloedafname
avond
maandagavond 30 september a.s.
in de Landbouwschool aan de
Nieuwstad te Vorden

De Simca's 1301 en 1501 zijn in elk opzicht "Special".
Dat geldt zeker voor de 1975 modellen: fraai
gelijnde familiewagens met volop bagageruimte
voor vijf. En zeer comfortabele voorstoelen en
achterbank. Moquette vloerbedekking, compleet
dashboard. Vele extra's standaard zoals verschijnende jodiumlampen, alarmknipperlichten, toeren-^
teller, elektrische klok, dagteller, ruitewissers met
2 snelheden, sigare-aansteker,radiaalbanden,enz.
Over de technische perfectie, degelijkheid
en betrouwbaarheid behoeven wij niet uit te weiden,
't Zijn tenslotte op-en-top Simca's, dat zegt genoeg.
Wat nog méér zegt is een proefrit!

r

Aanvang 19.00, einde plm. 21.80 uur
De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden
Ieder wordt verzocht zoveel mogelijk te komen
op de op de oproepingskaart vermelde tijd!
Bij verhindering kunt u tussen bovenvermelde
tijdstippen terecht

l

JF=

Oproepingskaart en zegelkaart
meebrengen

Ook niet-geregistreerde donors
hartelijk welkom !
Komité Bloedplasma Vorden:
Ter Haar, voorzitter
G. J. Brummelman, sekretaris

Te koop gevraagd
een tekentafel
T. Overbeek, Vorden
Hamsveldsew. 4 - Tel. 6744
Grote voorraad

gas-, olie-r kolenhaarden en
kachels
inruil mogelijk
Het vanouds bekende adres:

JANSEN EN ZN
Bleekstraat - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1360
Te koop l Simca 1000
bouwjaar 1969
G. Klein Lebbink
De Steege 36 Vorden
Telefoon 05752-1878
FRUIT IS GEZOND!

Beter kan het niet!
Bijverdienste voor iedere huisvrouw
Geen investering nodig
Free-lance werkzaamheden
Schrijf voor gratis inlichtingen naar:

Mevrouw Messing
Dunantstraat 54 - Vriezenveen
CHRYSLER

NEDERLAND

Voor onze

James Grieve
HANDPEREN

VERLICHTINGSSHOWROOM EN
ADMINISTRATIE

Iedere zaterdag verkoop

vragen wij een

van 9-12 uur

Huize Medler
Te koop gevraagd:
stoelen, tafels, kabinetten
kasten, kisten, klokkrm,
gond en zilver en grootmoeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 0&783-1637

verkoop-assistente

Simca

cc

DIN-pk prtfs

1301 Special
1501 Special
1301 Tourist Special
1501 Tourist Special

1290
1475
1290
1475

67
73
67
73

tegen meerprijs ook met automaat

f10.695
f11.195
f10.995
f11.595
inkl. BTW af imp.

SIMCA1301/1501
SPECIAL

TECHNI5C3H BURO

KRAUS
Spittaalstraat 47, Zutphen, tel. 13931

Zutphenseweg 35 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

bieden het maximum
in hun prijsklasse!

Donderdag 26 september 1974
36e jaargang nr. 30

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Het balletje rolt bij de
voetbalvereniging Vorden al
45 jaar
Juist op het moment dat de voetbalvereniging Vorden in intieme kring het 45-jarig bestaan herdenkt, kampt de vereniging met moeilijkheden. N iet op financieel of bestuurlijk niveau, niet wat
betreft de prestaties van het eerste elftal (5 punten uit 3 wedstrijden), maar enkel omdat de klub
op dit moment slechts één speelveld ter beschikking heeft. Door omstandigheden kan er op twee
velden niet gespeeld worlen. Vlak voor de aanvar.rj v?n r'e kompetitie is men nl. begonnen de
velden in orde te maken (aanbrengen nieuwe plaggen enz.). Dit is een beetje tegengelopen hetgeen tot gevolg had dat praktisch alle thuiswedstrijden (behalve die van het eerste en tweede
elftal) moesten worden afgelast. Deze week komen de officials van de bond de velden opnieuw
keuren. In het gunstigste geval kan er dan over plm. veertien dagen gespeeld worden.

GEEN TIJD
Voor een vereniging als Vorden (bijna 400 leden en
plm. 20 elftallen) is in feite drie velden al te weinig.
Het bestuur hoopt dan ook nog eens de beschikking te
krijgen over een apart trainingsveld. Veel tijd om de
mijlpaal van 45 jaar te herdenken gunt men zich bij
Vorden niet. Er wordt nl. druk gesleuteld om de voormalige kantine om te bouwen.
Toen deze kantine vijf jaar geleden officieel in gebruik werd genomen, zag het er al gauw naar uit dat
het gebouw uit haar jasje zou groeien. Vooral dankzij
de inspanningen van oud-voorzitter L. de Boer slaagde het bestuur er in de kleuterschool De Springplank
op de kop te tikken, waardoor de vereniging thans
de beschikking heeft over een buitengewoon fraai
klubhuis.
Over een maand hoopt men klaar te zijn met de verbouwing van de voormalige kantine. Hiervoor in de
nlaats komen twee kleedkamers (men heeft reeds vier
kleedkamers), een bestuurskamer plus massagetafel
(waar ook de hometrainer wordt opgesteld). Het keuk"ntie wordt omgebouwd tot een grote scheidsrechterskleedkamer. De scheidsrechtersvereniging Zutphen &
Omstreken heeft Vorder geadviseerd het zo te doen.
De scheidsrechters vinden het nl. prettig om ook onder
elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Tenslotte
zitten de spelers ook met z'n allen in een kleedkamer
aldus een reaktie uit scheidsrechterskringen.
PRETTIG TOEVEN
Voor de moeders is het momenteel ook nrettig toeven
or> het voetbalveld De kroest kan zich nl. naar hartelust ve r mnken in de sneeltin'n nabij de kantine. Nijvere handen hebben e^ de afpelonen maanden nl. een wip
schommel?, znndbak en klimbanden genlaatst. Kortom
de ieued kan zich uitleven en moeder kan ongestoord
gaan kiiken wat manlief zoal op de groene grasmat
nresteert.
Als m°n 70 de nraebtipp »kkommodatiV bij Vorden beVükt dan noest men /ich vroeger toch wel behelncn.
Het bepon in het Achtkastelendorp 45 iaar geleden allern^nl in net Vordense bos. Da.ar werd voor het eerst
onder het groene lover tegen een bal geschopt. Men

NIEUWS
VAN DE
KERKEN
WEEKEINDE VOOR TROUWLUSTIGEN
Binnenkort organiseert de Dekenale Jeugdraad Zutphen een weekeinde voor wie verkering hebben en met
trouwplannen rondlopen. Dat gebeurt in Huize Loreta
in Lieveld, tussen Lichtenvoorde en Groenlo. Het programma begint op zaterdag 18 oktober en eindigt op
zondag 19 oktober.
Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van
meningen en ervaringen. Hoe zie je samen de toekomst? Wat is de zin van het trouwen voor de burgelijke stand of voor de kerk? Welke eisen stel je aan
je huis, aan je inrichting, aan je uitzet? Hoe denk je
over de werkende gehuwde vrouw?
Het gaat er dus om wat te filosoferen over de toekomst. Twee weten meer dan één en zoveel maal twee
weten nog veel meer. Twee echtparen denken met de
deelnemers mee. Het weekeinde is bedoeld voor het
hele dekenaat Zutphen. Inlichtingen en opgave bij
jeugdpastor A. Verwey te Zutphen.
BLOEMENDIENST IN DE HERVORMDE KERK
In de diensten van zondag il. is in de Herv. dorpskerk
alsook in de kapel in de Wildenborch afgekondigd dat
a.s. zondag 29 september weer de in Vorden zo bekende bloemendienst gehouden zal worden. Het is een
dienst voor jong en oud, in samenwerking met de zondagsschool. Ook de kindercantorij zal aan deze dienst
welke om tien uur in de dorpskerk begint, meewerken.
Ds. J. Veenendaal is de voorganger in deze fleurige
dienst. De gemeenteleden en iedereen die mee wil
doen, worden uitgenodigd bloemen in de kerk te brengen op a.s. zaterdagmorgen tussen tien en twaalf uur
(onder de toren). De bloemen worden na de dienst
door de iknderen van de zondagsschool gebracht naar
zieken, hoogbejaarden en de verpleegtehuizen. De verwachting is dat zeer velen deze feestelijke dienst zullen meemaken. Liturgieën worden gestencild en uitgereikt. (Zie advertentie in dit nummer.)

speelde onder de naam Hercules. Als men de verhalen
mag geloven, dan is de huidige tackle en sliding maar
kinderspel vergeleken bij vroeger (of moet ik schrijven: ,,geram van vroeger"?). Enfin de naam Hercules
was geen lang leven beschoren en verdween al gauw
van het tapijt, waarna Vorden werd opgericht.

OERDEGELIJK
Het werd een oerdegelijke vereniging, hetgeen in 1932
bleek toen voorzitter J. Lammers adviseerde om tijdens de feestavond niet teveel jonge meisjes mee te
brengen! Vorden kende in al die jaren veel ups en
downs. Waar de leden niet zo gelukkig mee waren,
was het feit dat het de geelzwarten nooit is gelukt om
tot de KNVB door te dringen. Wellicht dat dit met
het huidige materiaal binnen 2-3 jaar bewerkstelligd
kan worden. Aan de trainers De Weerd en Rouwen horst zal het niet liggen.

H. Emsbrüek:
binnenkort wordt hij
door de bond
onderscheiden

Bij alle harde werkers die de vereniging heeft gekend
springt er één naam uit nl. die van de heer H. Emsbroek (Henk van de Empo)^^ls sekretaris-penningmeester heeft hij plm. 40 jJBphet Vordense lief en
leed meegemaakt. Vorig jaar nam hij afscheid om
plaats te maken voor jongeren. Het werd een grootee
huldiging. Het huidige bestuur is vast voornemens om
de voetbalvereniging Vorden eg^ nog vastere plaats in
de gemeenschap te bezorgen^Bi zo te zien lukt dit
aardig. Alleen al het feit da^rr zaterdags (afgezien
van de junioren) zo'n 100 pupillen op de velden ronddartelen maakt dat het bestuur niet kan en mag inslapen, want daarvoor is haar verantwoording te groot.

Ouders op de eerste rang
,,Als over enige minuten de bel gaat, kunt u zich naar
het lokaal begeven voor uw eerste les!" Met deze
woorden nodigde me j. L. A. Nijhoff, direktrice van de
chr. huishoudschool aan Het Hoge de ouders van de
Ie klas-leerlingen uit tot het bijwonen van de eerste uit
een serie van vier door hen van van tevoren gekozen
lessen. Gretig spoedden de ouders zich op donderdag
19 september jl. naar de theorie- en praktijklokalen
om daar getuige te zijn van een stukje lespraktijk van
hun dochters. Doel van deze aktiviteit was het op ongedwongen wijze kennis nemen van het voortgezet onderwijs zoals dat zich op bovengenoemde school presenteert.
Juist ook over de veranderde en nog steeds veranderende inhoud van de lessen handelde de inleiding van
deze avond. Mej. Nijhoff gaf met enige voorbeelden
de duidelijk gewijzigde waardering voor bepaalde vakken aan; dit in vergelijking met de situatie van plm.
twintig jaar geleden. De „naai- of kookschool" bestaat
niet meer, maar de daarbij bedoelde vakken vinden nu
hun plaats binnen de lessentabel gewoon temidden van
vele andere met een gelijk aantal uren. Dat ook inhoud
en vorm van de lessen veranderde in de loop der jaren
konden de ouders vervolgens in de praktijk zelf konstateren.
Na twee lessen uit de serie zorgvakken, stof versieren,
Nederlands, handenarbeid, Engels en tekenen, was de
pauze een welkome onderbreking voor een kop koffie.
Daarna riep de bel ouders en leerlingen op voor de
resterende twee lessen in de vakken rekenen, aardrijkskunde/geschiedenis, gymnastiek, kennis der natuur,
muziek en zorgvakken. De avond werd besloten met
het doornemen van enige school-huishoudelijke zaken.
Na een opwekking het nu gelegde kontakt in de toekomst verder uit te bouwen, dankte de direktrice de
ouders voor de door hen getoonde interesse (plm. 95
procent van de genodigden was aanwezig).

Joodse feesten
De afdeling Vorden van de NCVB hield in zaal Eskes
de eerste ledenvergadering van het seizoen. Na een
welkomstwoord door presidente mevr. W. H. Voerman
-van Reenen, kreeg ds. Bredschneider uit Velp het
woord. Te beginnen bij het Joodse Nieuwjaar, dat juist
deze avond begon, hield hij een boeiende lezing over
het -onderwerp Joodse feesten en gebruiken. Door de

aanwezige dames werd hiernaar met grote aandacht derlandses grond werd gezet.
Al met al waren het fantastische dagen met geweldig
geluisterd.
mooi weer. Niet alleen was het vertoeven buiten het
schip fijn, maar ook werd op geweldige wijze aan
boord voor ontspanning gezorgd. Dit geschiedde geheel onder leiding van de heer Nekkers, die vooral bekend stond om zijn gezellige bingo-avonden en die de
afscheidsavond op originele wijze leidde. De verzorDe bloedtransfusiedienst van het Ned. Rode Kruis ging en de sfeer op de „Azolla" van rederij Feenstra
behoort tot een van de best georganiseerde diensten uit Arnhem was prima.
ter wereld. Van gezonde Nederlanders hangt het af De bewoners waren erg enthousiast en hielden zich
of deze reputatie, voor veel landen een voorbeeld, be- aanbevolen voor een volgend onvergetelijk reisje langs
de Rijn.
houden zal kunnen worden.
De belangrijkste pijler is de vrijwillige bloedgever. Een
kleine opoffering van hem/haar betekent dikwijls hei
behoud van het leven van een zieke of gewonde. In
de loop van de jaren hebben enkele duizenden Vordenaren de belangrijkheid van het geven van bloed
ingezien. Maandag 30 september a. s. is iedereen weer
in de gelegenheid zijn „vrijwillig offer" te brengen.
Het komité Bloedplasma doet een vriendelijk doch
Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
dringend beroep op geregistreerde en niet-geregistreerin het Jeugdcentrum.
de vrijwilligers a. s. maandagavond naar de landbouwMaandagavond: badmintonklub in het Jeugdcenschool aan de Nieuwstad te komen. Niet slechts het
trum.
komité maar vele onbekende zieken en gewonden zulDinsdagavond:
bridgeklub in hotel Bakker.
len u zeer dankbaar zijn. (Zie ook de advertentie in
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
dit blad.)
in het gymnastieklokaal.
1e woensdag van de maand: klachtenavond NVV
Donderdagavond: knip- en naailessen en verdere
inlichtingen in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: badmintonklub in het gymnastieklokaal.
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen hadden
Donderdagavond: training volleybalvereniging
de Plattelandsvrouwen de voordrachtskunstenares AafDash in het Jeugdcentrum.
je Top uitgenodigd. Presidente mevr. R Pelgrum-RietDonderdagavond:
zangrepetitie Vordens Damesm u i kon een volle zaa 1 welkom heten. Zij memoreerde
koor in zaal Smit.
het uitstapte v^n de dames naar Desso-tapijtfabriek in
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zangOss; het fietstochtie door de omgeving van Vorden,
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
waarhii een kiikie werd genomen in het pinetum van
Vriidagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Tbr Fei*h o»> dp Belten en de ekskursie naar Rhedense
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
schp?>r>sk'irM^ 7ij "af verder een overzicht van de kur
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
sussen wa»r -\-\\\ deelgenomen kan worden. Op proVrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcenvinc'^il p!v°an knn men de woningdag te Doesburr
trum.
bezoeken • in RnnHo kan men deelnemen aan een
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; gebloemschikwedstrijd en de dochters van de Plattelandsvorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
vrouwen kunnen bij de tijd blijven door een tienerdap
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
;
in de Wiae te Doesburg. Voor de jonge boerinnen v
n de Wüdenborch.
er een k'irsus ekonomische vorming te Hummelo. Er
Zaterdagmorgen: kindercantorij in het katechisaplaatselijk zijn er de kursussen makramé en kantklos• i-lo1 -••••l Kerkstraat 15.
sen.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
Hierna wist A^fie Top gedurende twee uur de damer
verkenners en welpen.
te boeien met haar voordracht: De vliegende danstent
- van Brnce Marshall. Mevr. Pelgrum dankte mevr.
27 sept. Nntskursus pottenbakken tieners,
Top voor de/e goede avond en herinnerde de dames
Het Hoge 64 (elke week)
er aan d.^t de volerende avo^^zal zijn op woensdag l P
27 sent. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
oktober. Deze /al verzorpfWtarden door de heer N.
28 sept. Floraliaten toonstelling, hotel Bakker
Kortenoever, medewerker aan de Vereniging tot Na28 sept. Bal voor gehuwden en verloofden in
tuurbescherming.
café Eykelkamp

Bent u gezond? Dan
geeft u toch ook bloed?

Bijeenkomst Plattelandsvrouwen

Een vakanti Aeis per schip
VOOR BEWONFRS VAN HET ENZERTNCK EN
GROOT GRAFFEL
. Biina drie weken is hè* geleden dat we vertrokken
uit Arnhem met het MS ..A/olla" voor een negenrjpirrcf. Riïnreïs door T~hrts 1c >nd. Deze reis stond onder
lp'd i<T>rT vnn dr De Vries, broeder Ottens, broeder
R inlever en HP neer Nekkers nlns enkele verzorgsters.
Voor vplen onder de bewoners was het een prote belev~~i* Aï\nr rn^-i nop nooit gevaren had. Na begroet te
/iin door de kapitein, zijn vrouw en de overige beMS ..Azollq" we^d een begin geM d° vpplheloypnde Riinreis. De/e voerde langs
r>l:,-!ts.->n als T.obith Dnsseldorf Keulen. Koblenz. Bapno^-d. Rudesheim. Biebrieh "n M-iinz als eindpunt.
Voo^ de bewoners werden ; n tal v n plaateen uitstapi'cs <r Mm Miiseerd Zo werd on. ;" de onde stad KeuJpn r)p bloemde Dom he/ichtigd. Een kerk waar men
600 inir q ^ n bonwde De volpenrlp d^<r \vprd de reu'
vóór-terzet door het Rnhrpehied. het proo'ste mijn- er
Sv)r1tiitM«r»ntrun van EurOP*. 's Middags werd aangelp<*d 'n Konin "«winter en v'<r\z men de stad bezichtigen.
TV

'c middags
d in RndesHi
.»". rle bewonpi-s Vi^pn rf men d« stad
wilde he/irnfippr, of J a t men ner kabelbaan wilde penipton vnn dp omgeving met /iin herpen. De volgende
mo r p,en wprd e^n hns*oeht pernaaV* door de mooie
ompeving. v^n Riidesheim en de omlif r g°nde nlaatsen.
's M«W*|T| h<""-p''ktpn we het verste punt van d^ r^is en
wel M""'n7;. een oude bisschonsstad tepenover de Miin.
On de ter'iorrei's w^rd a^s eerste pangelegd aan de s*eiCTPTS v«n Pt»nni>-d een oud pn vriendelijk stadie aan
de vopt v^n d° Hnn<?mck. Hier werd d° prote mark^
met /iin yp'e fcr»m*i in de straten be/orht. Tn de ompevinp vin Rpnpprd is de rivier de Run ««childe^nehtiper en moo'"'- rtan wanr ook. De loatste d°P werd
ninpplppd in Dusseldorf. de hoofdstad vnn het RuhrTpJv'ed Hier w-\e het heerlijk wandelen in één van de
mooiste pnrken pn wel de Hofpar^pn. De volgende
rnoro-pr. werd in aHe vroepte vertrokken naar Lobith
voor de grenscontrole en vervolgens naar Arnhem
W»IT het einde van de reis wr»s en weer voet op Ne-

29 sent. Floraliatentoonstellinp. hotel Bakker
30 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis
in de landbouwschool Nieuwstad
30 sept. Nutskursus tuinverzorging. Jeugdcentrum (elke week)
8 okt. Beiaardensoos Kranenburg
8 okt. Nutskursus kreatief naaldwerk, Jeugdrentrum (elke 14 dagen)
10 okt. Reiaardenkrire? 13.45 uur
15 oVt. T r7 : n" NCVB zaal Eskes
16 olct. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
16 okt. Herv. Vrouwengroep dorp
17 okt. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
17 okt. Herv. vrouwengroep Linde
"U okt. Bejaardenkring 13.45 uur
24 okt. Ringvergadering Vrouwengroepen in
het Jeugdcentrum
30 okt. KPO-avond
l nov. Vogeltentoonstelling De Vogelvriend in
•™i1 Schoenaker (ook op 2 en 3 nov.)
7 nov. B~jnnrdenkring 13.45 uur
7 nov. Herv. vrouwengroep Linde
9 nov. Prinsenbal karnavalsver. De Deurdreaiers in residentie zaal Sdhoenaker
9 nov. Uitvoering Vordens Toneel in het
Teugdcentrum
19
nov. Bei^ard^ncoos Kranenburg
13 nov. Lezine NCVB in zaal Smit
20 nov. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
21 nov. BejaardenTcring 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. vrouwengroen Linde
5 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)
10 dec. Beiaardensoos 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 Wildenbordh (Kerst)
De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kannen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

Huishoudschool wil Bangla-Desh helpen
De leerlingen van de chr. huishoudschool te De meisjes die bij u zullen aanbellen, hebben
Vorden willen graag iets doen voor de door hon- een schrijven bij zich waarop de aktie nader
ger zwaar getroffen mensen in Bangla-Desh.
wordt uiteengezet. Er wordt verzocht op dit
schrijven het „verdiende loon" te noteren. De
Zij zullen hiertoe op vrijdagmorgen 27 septem- meisjes hopen op veel werk en goede verdienber a.s. bij een groot aantal huizen in de ge- sten, zodat ze erg veel geld zullen kunnen sturen
meenten Vorden, Hengelo en Warnsveld aanbel- naar Bangla-Desh.
len en dan om werk vragen waarmee zij geld
hopen te verdienen voor hun medemensen in Geeft u hen werk ?
Bangla-Desh.
N.B. Hebt u een iets groter karwei, dan zou dit
Er is voor deze aktie toestemming gevraagd en van tevoren opgegeven kunnen worden op donverkregen van de burgemeesters van Vorden, derdag 26 september 's middags tot 5 uur onder
Hengelo en Warnsveld.
nr. 1512 en 's avonds nr. 2118.

Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!
Kassakoopje BIJ \ 20,- boodschappen 1 gr. pak Spekulaas v. f 0,49

VLEES

1 e kwaliteit van uw
echte slager!

IKEURSLAGER
n goeie slager

Speklappen

198
428
528
438
198
149

500 gram

Hachévlees
500 gram

Magere riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram nu

Tartaar
nu 3 stuks

Gehaktballen
3 stuks

Dagelijks verse
groenten en fruit
Golden Delicious
per kilo

Malse sla
2 dikke kroppen

Champignons
200 gram

Kersverse andijvie
heel kilo voor

Gesneden rode kool
500 gram

Gesneden koolraap
500 gram

Eerste kwaliteit VLEESWAREN

-sas*

MAANDAG EN DINSDAG:

150 gram GEKOOKTE HAM

Stooftprei

150 gram HAMWORST

per kilo voor
ÏGi^Rc
Groente- en vleesreKlame
geldig t.m. zaterdag

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST
100 gram GEBR. VARKENSROLLADE

Uit onze zuivelaf deling
HALFVOLLE MELK
1 liter

143

Uit onze diepvries
10 Iglo vissticks
van 265 voor 249, bij ons

VANILLE VLA
1 liter

Patat

CHOCOLADE VLA
V2 liter

1000 gram

Groko andijvie

BESSOLA WATERGRUWEL
1 liter .

Rookworst

450 gram

OLBA
voor

Toiletpapier

VIVO
4 rol nu

Margarine

'BOND'
250 gram (2 kuipjes) ..

Roosvicee

GROTE FLES
van 378 voor

Koffiemelk

HALFVOLLE
van 182 voor

Choc. melk

(VIVO) 1 LITER MAGER
van 98 voor

Si Si sinas

LITERFLES
van 121 voor

2 LITER
Wasverzachter onze
prijs

Vivo bier

HEEL KRAT i/2 LITERS
nu

Lucifers

2 PAK
onze prijs

Liga Junior

PER PAK

Mandarijntjes

BLIK

onze prijs

Lim.siroop

GROTE FLES
2 smaken

Mayonaise

(VIVO) GROTE TUBE
170 gram, onze prijs ....

Saroma
Radion

voor

3 PAKJES
voor

PLASTIK ZAK
van 575 voor

98

Aanbiedingen geldig t.m. 3 oktober

98
49
49

Radio en televisie

VOORAAN IN SERVICE

*

Fa BREDEVELD

VOORAAN IN TECHNIEK

*
Ie KLAS REPARATIE-INRICHTING

ORAETZ FRHNRICH color etoctronlc 2441

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813

DEKKER

Flinke bijverdienste
HENGELO (GLD)

voor jongens

VORDEN

TELEGRAAF BEZORGER
GEVRAAGD

Voor

voor het plan Boonk

en
meisjes

verlichting

Inlichtingen bij:
A. DE BRUYN, Vaarwerk 13 - Tel. 1516

zowel
KLASSIEK ALS MODERN

Zondag 29 september
Evening Stars

Komt u eens rustig onze kollektie
bekijken !

Hervormde Kerk
TE VORDEN

ZUTPHENSEVVEG 8 - TELEFOON 2122
A.s. zondag 29 september om 10 uur

'Bloemendienst'
Een dienst voor jong en oud
M.m.v. de Zondagsscholen en de Kindercantorij
Voorganger: ds J. Veenendaal
Er is ook dienst om half negen

Juchtlederen „boot"
met sterke, robuuste loopzooi.
vanaf

Voor

57,95

SCHOENENHUIS

Voor

JANSEN
H. Smeets - Dorpsstraat
Vorden - Telefoon 1304

heren
pantalons
Uw adres:

Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,

Te koop
± 21A ha bietenkoppen
H. Scheffer
Delden Telefoon 1333

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Regenpakken en «broeken
in de modekleuren, water, en wincldicht, Ijzersterk, gelaste naden

Te oop
2 neurende maals vaarzen
D. Pardijs
Kranenburg-Vorden

NAAK:

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WAPEN- EN S

Zojuist ontvangen
STOFFEN
voor winterjassen
MODERNE
TWEED
CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS

iteedr

doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Bankstel 'Petegem'
EEN EKSKLUSIEF WOONVISIE MODEL !
Dit is zo'n onvolprezen oerdegelijk zwaar eiken bankstel
met prachtige Dralonvelours streepstof bekleding
en bijpassende tafel

Nergens voordeliger dan bij:

Reklame

Woonvisie op zijn klassiek-best, natuurlijk bij.

Confectiebedrijf

GEVULDE WAFELTJES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

leisjes
n jongens
ijn enthousiast

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

SLAGROOMBORSTPLAAT

AMMERS

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Raadhuisstraat

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

De nieuwe i
Oranjekalender
is verschenen

Grote inaten specialist !
Zonodig wordt het voor u op maat
gemaakt

Adverteerders
uit Vorden
en omstreken;

Deze soepele juchtlederen instapper is
geheel spijkerloos
vervaardigd.
vanaf maat 36 52,95

Wij verzoeken u eventuele

matrijzen

ook in heren maten
wenst toezending van

SCHOENENHUIS

Te koop aardappelen
'Surprise' en 'Pimpernel'
Joh. Wentink, Stuwdljk 5
Vorden Telefoon 05730-1280

Vorden

's Maandags- en woensdagsmiddags gesloten

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

Te koop wegens beëindiging
fokkerij: NL beer, dek en
bevruchtingsresultaat prima
F. A. Heuvelink
Oude Borculoseweg 14
Warnsveld

Blouses
Overgooiers

Vrijdag - Zaterdag

Zutphenseweg 29 - Vorden

JANSEN
H. Smeets - Dorpsstraat
Vorden - Telefoon 1304

Japonnen

* Bestelbon

•

o..
(aantal) Oranjekalen- _
ders 1975 met Nederlands
l
calendarium en/of
(aantal) Oran jekaïenders 1975 met viertalig calen- •
darium: Engels» Frans, Duits en l
Spaans.
b.

Naam

Adres

Woonplaats

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

_

PostgTro 517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 - Amsterdam
Telefoon (020) 79 0949

l
_

In enkele seconden
geschoeid voor de
lange winter.

in te leveren voor maandag 10 uur
voor de verschijningsdag

^ ••

Ned en kan geen plaatsing van stypen
32-35

59,95

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

gera.andeerd worden
DRUKKERIJ

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

Wie nog lid wil worden van de

Uw vakman bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Bridgeclub Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

J. J. Dijkerman

kan zich aanmelden
tel. 05752-1801 - 05752-1236
voor Ruurlo: 05735-1736

DAN

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Nu nog Zundapp, Kreidler,
A.S. ZATERDAG 28 SEPTEMBER

Peugeot en Puch brommers

BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

Gazelle en Rievel rijwielen tegen

voor gehuwden en
verloofden

oud e prijzen!

Muziek: THE MOODCHERS

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

aanvang 19.30 uur

INRUIL MOGELIJK
RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

't Wapen van 't Medler

J. Th. Slotboom

Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

Voor nieuwe

vloerbedekking

hoe echt is
modisch nappa?
Het hoeft helemaal niet echt te zijn.
Wij hebben een modische kollektie jasjes
van imitatie nappa, die iedereen voor
echt verslijt - en dat duurt lang,
geloof het maar l

U weet het reeds, naar:

EN TOCH . . IS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN
Kom eens praten over uw

bouwplannen

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!

Wij hebben interesse
voor:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

NIEUWBOUW
VERBOUW EN
ONDERHOUD

OPLEVEREN VOLGE^AFSPRAAK !

Coöperatieve Verbruiksvereniging

BOUWONDERNEMING

„Samenwerking"

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

te Linde
Ruurloseweg 118 - Vorden

of met de heer J. Wentink, De Stroet 28, Vorden
Vraagt voor spoedige indiensttreding
i.v.m. huwelijk van het tegenwoordige

een
winkelmeisje

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSFWEG TEL05752 1514

Griepvaccinatie
De plaatselijke doktoren geven weer gelegenheid
tot inenting tegen griep op:
dinsdag l oktober 19.00-20.00 uur
maandag 7 oktober 19.00-20.00 uur
Kosten f 15,- per persoon
Ziekenfondsleden met chronische hart- of longziekten, alsmede suikerzieken kunnen op vertoon
van hun ziekenfondskaart gratis gevaccineerd
worden

E. J. VAN TONGEREN arts

Voor al uw

Christinalaan 18

MEUBELEN

Prettige werkkring (5 daagse werkweek) goede arbeidsvoorwaarden

G. H. STERRINGA arts
Zutphenseweg 31

natuurlijk naar:

Eventueel ook voor halve dagen p.w.

MEUBELSHOW VORDEN

Sollicitaties te richten, schriftelijk of mondeling
aan ons adres, voor zaterdag 5 oktober e.k.

GEVRAAGD

Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

flinke hulp

textiel CA mode

/choolclermcin

VOOR DE AFWAS

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

TOSCANA

f 54,95
Aparte doorlopende
sleehak. Fleurige
kleurinzet.

SLOPPIES
SPORTIEVE SLOFFERSVAN
GARANT-INTERNATIONAL
ANCONA
f 54,95
Promotion-mode-75.
Echt juchten leder en
flexibel gemaakt.
Ook in ieugdmaten.

mannelijk of vrouwelijk
(voor de avonduren)
Volautomatische machine aanwezig

Gesloten
Hotel-Café-Restaurant

wegens vakantie

Bakker - Vorden

vrijdag 27 sept. t.m. maandag 7 okt.

Telefoon 05752-1312

A. J, LETTINK
Smederij - Nieuwstad 16 - Telefoon 1544

MONZA

f 49,95
Sloppies de nonchalante
doorstappers.
Sportief aniline leder.

PAR M A

f 39,95

Wij zijn de volgende week

Originele Italiaanse
mocassin. Tijdloos
leeftiidloos!

Drentse Suikerbollen

van maandag t.m. vrijdag

werkelijke prijs f 1,75

gesloten

Dit weekend bij ons in de reklame voor:

f 1,55

WULLINK

VOORAAN IN SCHOENMODE

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 40 - Vorden - Telefoon 1877

Dorpsstraat 4

—

Vorden

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
ANWB bondsrestaurant
Kerkstraat

-

Vorden

N. H. A. v. Goethem
. Telefoon 05752-1519

/

GEZQNDE VOETEN^

Verkoop
bij inschrijving

Gems aanbiedingen!

'n kwestie van
"voetje voor voetje" meten en 'n
uitgekiend matensysteem

TELEVISIE
Kleuren televisie
Schaub Lorenz kleuren ontvanger met 66 cm 110° beeldbuis
moderne sensomatic kanalenkiezer. In licht noten uitvoering
Prijs 2608,- Tijdelijk
f 2248,—

Notaris Jhr Mr J. J. A. Greven te Vorden zal ten verzoeke van de Coöp.
Raif f eisen-Boerenleenbank 'Vorden' W. A. te Vorden bij inschrijving
verkopen:

Zwarf-wit televisie

renata
jeugdschoenen

het voormalige kantoorgebouw

moderne ontvanger met eenvoudige bediening 61 cm beeldbuis
vast-instelbare programma's. Prijs vanaf
f 498,—

DRAAGBARE MUZIEK

de grootste stap vooruit
sinds de zevenmijls laars

met erf en tuin, gelegen aan de Dorpsstraat 9 te Wichmond
kadastraal bekend gemeente Warnsveld, sektie O
nummer 185, groot 8.50 are
Het pand is tot bungalow te verbouwen
Betaling van de koopsom bij de overdracht, welke uiterlijk op 9 november
1974 zal plaats vinden. Gunning voorbehouden
Aanvaarding, vrij van huur, terstond na de overdracht
Te bezichtigen: dinsdags en donderdags tussen 14.00 en 16.00 uur
Verkoopkondities en verdere inlichtingen te verkregen
ten kantore van Notaris Greven, voornoemd, Burg.
Galleestraat 14 te Vorden, tel. 05752-2220

Radio kassettespelers vanaf
t 239,—
Erres radio kassette rekorders van 339,. nu
f 299,—
Erres kassette rekorder kompleet met draagtas, mikrofoon
opnamesnoer en batterijen. Van 169,- nu
f 139,—
GRUNDIG draagbare radio. Golfbereiken FM, MG en KG
Ingebouwde netvoeding van 186,- nu
f 159,—
SCHAUB LORENZ draagbare radio. Golfbereiken FM en MG
Ingebouwde netvoeding van 140,- nu
t 99,—

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4
's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

SPECIAAL
Remington scheerapparaat 2 scheerhoofden met verwisselbare mesjes. Tondeusestand en sterke motor
Verpakt in luxe etui 89,50 Tijdelijk
f 62,50

Weekendoonb/ed/ng

Kindervestjes

KOELKAST ERRES dubbeldeurskast met veel
koelruimte 185 liter, aparte diepvriesruimte van
38 liter. Prijs 847,- nu
f 595,—
KOELKAST ERRES nog grote met 220 liter koelen 53 liter diepvriesruimte. Prijs 967,- nu
f 695,—
DIEPVRIESKIST Erres inhoud 190 liter, afmeting hoogte
85 cm vloermaat; breedte 83 cm, diepte 64 cm
Met één mand en dekselslot: Prijs 748,- nu
l 510,—
STOFZUIGER met zware motor, kompleet
met hulpstukken vanaf —
f 159,—
WEKKER Remington 24 uur weksysteem
Moderne vorm en kleuren van 59,50 nu
f 53,50
STRIJKER Erres lichtgewicht
met open handgreep 39,95 nu
f 27,50

in alle maten, diverse kleuren

Inschrijvingen in te leveren ten voormelde notariskantore, uiterlijk op 7
oktober a.s. om 14.00 uur. De brieven zullen door Notaris Greven geopend
worden om 16.00 uur in de vergaderzaal van de bank, Ruurloseweg 21 te
Vorden. Inschrijvers kunnen hierbij aanwezig zijn

maat 104

nu f 15,95
met kleine stijging per maat
UW ZAAK:
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

slagerskwaliteit...

HELMINK

GEMS WINKEL

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VORDEN (05752-2124)

Oj\/O

250 gram

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN

500 gram RIBLAPPEN 548

^^ *m

f

i kiio

PARTIJEN

f10,00

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN

1 kiio

398

Gebr.
Eykelkamp

f 7,00

RUNDERROLLADE
500 gram

, m QQ
\ 4.\/O

BIEFBURGERS
3stuks

T

ROOMSCHNITZELS
3 stuks

, O CC
f 41,OD

FRICANDELLENSCHIJVEN
3 stuks

f
T

O CC
£,OD

tf

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

f

B.B. De IJsselkring
Organiseerd t.g.v. haar 20-jarig bestaan:

Prijsbiljarten

Kunstgebitten- reparatie

Drogisterij
TEN KATE

in onderstaande café's:
(vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag
29 september a.s.)

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

U kunt b/j ons
terecht voor:

Gelders tarwebrood
Vers van uw warme bakker:

GARAGE KURZ
-

Vorden

-

Schoenaker, Kranenburg - Krijt, Wichmond
Wolbrink, Hengelo - Herfkens, Baak
Beuseker, Steendereit - Schreurs, Hoog-Keppel

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE
Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

NATUURLIJK

Telefoon 1384

Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Gall£t*str.

HOOFDPRIJS: EEN FIETS
2e PRIJS: EEN RADIO
3e prys fototoestel, 4e prijs biljartkeu
Verder elke dag een dagprijs per café
(Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 oktober):
Waenink, Hengelo - Sesink, Baak
Rutten, Steenderen - ten Braake, Olburgen
Pellen, Drempt

o

4,25

OPEN HUIS

Voor de boterham:
150 gram LEVERKAAS

118

150 gram TONGWORST

114

150 gram BOTERHAMWORST

op woensdag 2 oktober a.s.
's avonds van 7 tot 9 uur

89

150 gram PEKELVLEES

148

250 gram KOOKWORST (stuk)

140

Wij houden weer een gezellige

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN

**

KIJK A VOND

NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321

opleuEring
altijd
op tijd!
__ BOUWBEDRIJF
TB AJEIXIBRIIMKE S:
ZELHEM

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Medler - Tel. 6<

Zutphenseweg

ROLLETTE
500 gram

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Café-Restaurant

INDUSTRIEPARK13-15

TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

i
•

U kunt dan weer fijn keuren, passen, vergelijken, informeren in
het vele nieuws van Herfst 1974
en er is veel nieuws !

Voor de
modebewuste vrouw
* MANTELS
* JAPONNEN
* COUTS

•
•
l

Mannenmode
bij Visser
* KOSTUUMS
* JASSEN
* (COMBINATIES

Even noteren:
woensdag 2 okt. a.s.
's avonds van 7-9 uur

i

Mooier wonen
bij Visser
* BANKSTELLEN
-,V SLAAPK. AMEUBLEMENTEN
* TAPIJTEN

En tot
ziens
bij

J

Derde blad Contact

Donderdag 26 september 1974

SSOG op toernee
met tentoonstelling

een kwartier scoorde Bekker uit een gave pass van
Huitink die eerst enkele tegenstaners passeerde, 1-0.
Halle scoorde hierna de gelijkmaker maar hierbij was
te duidelijk hands gemaakt. Toch kwamen zij nog gelijk doordat de Rattidefensie kollektief blunderde op
een harde lage voorzet en via de linksbuiten was het
l - l. Ratti zocht hierna weer de aanval maar verder
dan enkele goede scoringskansen kwam men niet.
Na de thee werd Bekker bij een doorbraak door de
keeper van Halle gevloerd, de toegekende penalty
werd door Overbeek feilloos genomen 2 — 1. Na een
half uur stelden de groenwitten de zege veilig via dezelfde Overbeek die een kombinatie met Bekken afrondde 3-1. Door deze overwinning blijft Ratti ongeslagen de lijst aanvoeren.
RATTI (zaterdag) BEHAALDE EERSTE WINST
Met twee verloren wedstrijden ging Ratti op bezoek
bij het Doesburgse Sporting Ambon welke sinds ruim
een jaar gen wedstrijd meer had verloren. Gewaarschuwd door de twee forse overwinningen in deze
kompetitie van de gastheren, stippelde men een taktiek uit welke na afloop de enig juiste bleek om deze
zeer sterk voetballende ploeg te bedwingen. Met Reindsen weer in de ploeg en drie A-junioren, liet Ratti
Sporting Ambon uitrazen. Dit leverde echter enkele
zeer pikante situaties op voor het doel van Wassink.
Door hun haast om een doelpunt te maken waren de
schoten van de gastheren niet zuiver genoeg om Wassink te verschalken. De uitvallen van Ratti waren echter niet van gevaar ontbloot en na twintig minuten nam
Ratti de leiding door Arendsen welke een rush afsloot
met een onhoudbaar schot. Ambon was aangeslagen en
Ratti kreeg gelegenheid zich sterk te maken. Nog voor
de rust werd het 0 — 2 toen Dijkman een voorzet van
Arendsen met een effektvolle kopbal verzilverde.
Na de rust een furieus aanvallend Sporting Ambon en
het moet gezegd: het is een lust deze ploeg te zien
voetballen. Ratti hield onder leiding van Reindsen de
zaak potdicht en pas een kwartier voor het einde kre-

De Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland gaat
binnenkort op toernee met een tentoonstelling, die een
beeld geeft van haar veelomvattende werkzaamheden
ten behoeve van de Oostgelderse bevolking.
De tentoonstelling komt het eerst in de bibliotheek in
Vorden, van 11 tot 25 oktober en zal vervolgens van
22 november tot 6 december in het voormalige hotel
De Hollandse Tuin in Zutphen zijn te zien.
Hoewel de SSOG vijfentwintig jaar geleden al in het
leven werd geroepen door alle Oost-Gelderse gemeentebesturen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
samen, blijkt zij nog steeds niet bekend bij alle inwoners van onze streek.
Voor een deel ligt dat aan de aard van de vele werkzaamheden, die een korte omschrijving onmogelijk maken. Zowel op verzoek als op eigen initiatief lost de
SSOG allerlei problemen in Oost-Gelderland op, zij
bestookt de hogere overheden met dokumentatie en
argumenten om meer te doen voor de ontwikkeling van

ONNOOZELHEID
Krante lézen is ern alledaags werk - net as radio
luustern en televisie kieken. Bi'j de radio en de televisie mo'j metèène moar verstaan wat ze zekt en begriepen wat ze bedoeld - de krante lot ow de tied um
et stuk nog es weer oaver te lézen, noa te denken en
wieter te goan at et on> past. En zoo he'k nou ok es
weer een stuksken in de krante veur de tweede keer
noa elèzen en mien met de hand langs de kop estrekken . . .
Mien gedachten gingen een veertig joar terugge - een
jonge boer wonen alleene met zien moeder en toe et
olde mense kwam te starven zat e alleene in zien olde
huusken met een paar bunder grond, een stuk of wat
melkbeeste en een klein pèèrdjen. Zien olde luu wazzen oppassende mensen ewes- - d'r wier ezeg dat, al
mos e dan ok met een paar uutgetrouwde breurs deilen - hie ok nog een mooien cent op de spoarbanke
had stoan. Een paar duuzend gulden was toe trouwens
al heel wat . . . Hie was wat de mensen nuumen:
„niet èène van de kloeksten" en een vrouw zol e wel
nooit kriegen. Et duurn niet zoo heel lange of d'r
kivam een advertentie in d" krante. Van de rechtbanke
uut wier afekundigd dat drn jonge boer „terzake van
onnoozelheid onder kurateele gesteld" was. Dat betekenen dat e onder toezich kwam en met zien geld en
goed niet meer kon doen wat e wol. Et zol wel goed
bedoeld wezen - ik zegge, d'r ok niks gien kwoad
van - moar volle scheeve sprunge zol e met zien
boeltjen toch niet können maken . . .
En nou lézen ik in de krante van een andren kèèrl -.
heelmoal gien ..onneuzelen" - hie springt met miljoenen umme. Veeur een paar joar is e nog al in et ni'js
ewes - toe kwam e veur zien bedrief geld tekort en
hie was wel ,roo nutgesloapen dat e de regeering vroeg
um bi'j te passen, anders mossen ze moar afwachten
wat 'r gebeurn. Doar ïs toe een regeling emaakt zoodat
meneer weer uut de zörge kwam. Achteraf zölle wi'j
doar allemoale wel an met betaald hemmen . . . En
nou steet d'r in de krante dat diezelfde meneer zien
auto tegen een boom in de vernieling ereen hef. Gien
gewone wagen woar Jan en alleman et met doen mot
moar cène van honderdze sentwinti g duuzend gulden!
Totaal kapot en uutgebrand! Feitelek ok een betjen
onze wagen, dankzij onze belastingcenten hef e die
können kopen . . .
Moar nou steet d'r gien advertentie in de krante - meneer is niet ,,onnoozel", o nee. Loat um moar loopen
hie wodt niet onder knratecle csteld. Al maakt e met
zien - en onze •- centen meer bokkcspntnge as at die
jonge boer ooit zol können uuthalen . . .
En doar kwam ik oaver an 't prakkezeern - ik had et
gevuul dat hier wat scheef zat. Et is heel goed dat
,,<>nneuzelen" beschermd wodt tegen iedereene die van
eur profiteern wil, moar mot dan ok niet iedereene beschermd ivodden tegen de slimmerik die um plukken
wil . . .? Eerlek ezeg: ik kon d'r niet goed uutkom-

de streek, en legt kontakten die Oost-Gelderland als
onderdeel van Euregio tot een belangrijk proefgebied
voor grensoverschrijdende samenwerking hebben gemaakt.
Een onderdeel van de tentoonstelling wordt gevormd
door tekeningen, gemaakt op de lagere scholen in de
gemeente Vorden. De SSOG organiseerde daarvoor
een tekenwedstrijd waarvan de winnaars op de openingsdag van de tentoonstelling zullen worden gehuldigd.
De tentoonstelling best^^verder uit een flink aantal
schitterende foto's van (^Pt-Gelderland met korte teksten die naar aktiviteiten van de SSOG verwijzen.
Voorts zijn er kaarten die verduidelijken wat met de
gewestvorming wordt beoogd en wat men met de inspraakprocedures hoopt te verwezenlijken.
Kortom met veel beeldazen weinig woorden maakt
de tentoonstelling duic^^c welke belangrijke plaats
de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland inneemt.
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gen de gastheren loon naar werken toen de buitenspelval te laat dichtklapte en Wassink kansloos was 1-2.
Door deze overwinning heeft Ratti de overige ploegen
een grote dienst bewezen want het zal moeilijk blijven
deze ploeg te bestrijden.

VORDEN WAS NIET SUKSESVOL
De heren van Vorden speelden zaterdagavond voor de
kompetitie tegen Brummen. Deze ontmoeting die in
het overdekte zwembad De Koekoek te Vaassen werd
gespeeld, werd verdiend door Brummen met 7 - 2 gewonnen. Reeds na twee minuten spelen keek Vorden
tegen een 3 - 0 achterstand aan. Bij de rust was de
stand 4 - 0 . Hierna kwam Vorden door een doelpunt
van Oudsen en een van Harmsen nog even terug (4 2). In de slotfase bepaalde Brummen de eindstand op
7-2.
Zondag namen de heren van Vorden in Wageningen
aan een groot polotoernooi deel dat werd georganiseerd door De Rhijn. In de eerste wedstrijd kwamen
zij uit tegen EZ&PC uit Eist. Na een 2 - 0 achterstand zorgde Mengerink er voor dat met 2 - 2 kon
worden gerust. In de tweede helft bracht Eist de
stand op 4 - 2 waarna via Mengerink de eindstand 4
- 3 werd bereikt.
De tweede ontmoeting tegen Breuly Zevenaar had wederom een spannend verloop. Na een 0 - 1 achterstand
zorgde Mengerink voor 1-1, waarna Zevenaar nog in
de eerste helft uitliep tot 1-4. Na de rust brachten
Mengerink (tweemaal) en Rikkerink de eindstand op
4-4.
Hierna moest Vorden spelen voor de vijfde prijs tegen
Vhahalis uit Thiel. Na een 2 - 0 achterstand zorgden
Mengerink en Rikkerink voor een 2 - 2 eindstand.
Strafworpen moesten toen de beslissing brengen. Dit
viel uit in het voordeel van Tiel doordat Brinkman,
Rikkerink en Harmsen misten.

Volleybalvereniging Dash
vierde het derde lustrum

men, zoodoende he'k et stuksken nog es weer noa elèzen en mien met de hand langes de kop estrekken . . .
N.B. Sommige stukskes bunt al een paar wekke old,
ik hoppe dat de smaak nog goed is.
d'n Oom.

Voetbal
VORDEN VERSLOEG OBW MET 3 - 0
De door de geelzwarten met spanning tegemoet geziene ontmoeting tegen het ongeslagen OBW uit Zevenaar is in een gemakkelijke zege voor de thuisklub geëindigd. Reeds direkt na het beginsignaal trok Vorden ten aanval, gescoord werd er vooreerst niet. Ongeveer op de helft voor rust veroorzaakte een der Zevenaarspelers een penalty wegens hands. Heersink voltrok het vonnis feilloos 1 — 0. Na dit doelpunt bleven
Nijenhuis c.s. het spel dikteren. Nog in de eerste helft
kreeg Vorden een vrije schop. De door Heersink genomen bal belandde via Eggink bij Holsbeeke die gemakkelijk de stand op 2 - O bracht. De Vordense achterhoede had het zeer gemakkelijk want OBW slaagde
er niet éénmaal in gevaarlijk te worden. De rust ging
in met deze 2 - 0 stand.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Een sterker
Vorden dat zich diverse goede scoringskansen schiep.
Heersink, Holsbeeke en Eggink waren evenwel weinig
gelukkig met hun schoten. Nijenhuis bepaalde uiteindelijk de eindstand op 3-0. Door deze overwinning
heeft Vorden een uitstekende start (5 punten uit drie
wedstrijden) gemaakt in de eerste klas.
VORDEN (zaterdag) VERSLOEG GSCD MET l - O
In deze ontmoeting probeerde GSCD uit Dieren het
Vorden met hoge ballen door het midden moeilijk te
maken. Hierdoor kwam de thuisklub wel een poosje
met de rug tegen de muur te staan, maar Van Bommel
en doelman Ten Have hielden de zaak gesloten.
Na de thee kwam Vorden beter voor de dag en was
GSCD diverse keren genoodzaakt een verdedigende
houding aan te nemen. Er ontstond een harde, soms
/cHs o-u ruwe wedstrijd. Halverwege de tweede helft
scoorde Veldkamp uit een vrije schop het, naar later
bleek, enige doelpunt.
RATTI WINT VAN HALLE 3 - l
Ratti heeft tot dusver het maximale puntenaantal binnen. In hun derde wedstrijd wist zij het bezoekende
Halle met een 3-1 nederlaag naar huis te sturen. Na

De Vordense volleybalvereniging Dash herdacht een
dezer dagen het 15-jarig bestaan nl. op zaterdag 14
september met een feestavond in zaal Smit. Het werd
een waardige en vrolijke viering van dit derde lustrum.
Dash heeft, vooral de laatste jaren, een grote bekendheid gekregen. Vooral door de prestaties van de teams
(elk jaar promoveert er wel eentje) heeft de vereniging
zowel plaatselijk als in de volleybalwereld een goede
naam opgebouwd. Zij heeft het zelfs tot een landelijke
bekendheid gebracht door het eerste damesteam dat in
het vorige seizoen doorstootte naar de derde divisie;
dit is voor een plaats als Vorden een geweldige prestatie.

Op bovenstaande foto een spelmoment van het grote
volleybaltoernooi dat Dash elk jaar organiseert op het
Gemeentelijk S port par k.
ging heeft een eigen klubblad en neemt deel aan de
Nevobo-kompetitie van de IJsselstreek.
Het tegenwoordige bestuur bestaat uit: H. v.d. Sligte
voorzitter; D. Krol sekretaris; R. Klein Obbink penningmeester; J. Borgman, R. Klein Obbink jeugdkommissie; R. Aarten, D. Krol en G. Smit wedstrijdkommissie; H. v.d. Sligte, H. van Houte technische kommissie.

DUIK IN DE HISTORIE
Enkele korte flitsen uit het vijftienjarige wel en wee
van Dash zijn het vermelden waard. Op 3 april 1959
werd, uitgaande van de R. K. Boerinnenbond afdeling
Kranenburg, een oproep gedaan aan enkele meisjes
tot oprichting van een volleybalklub. Er waren twaalf
meisjes aanwezig die besloten tot oprichting van de
vereniging. De heer Boekhout, onderwijzer aan de
Kranenburgse school, werd de eerste trainer. Voorzitster werd Willy Heuveling, sekretaresse Ada Mullink
en penningmeesteresse Annie Schoenaker. De vereniging telde alleen meisjes en dit duurde nog verschillende jaren. In februari 1960 werd de afdeling volleybal van de Boerinnenbond omgedoopt in Kraanvogels
en werd men lid van de Nevobo.
De eerste leden die meespeelden: Trees Jansen, Marga
Koers, Annie Lichtenberg, Gerda Vreeman, Trees
Wolbert, Hedwig Wolbert, Annie Schoenaker, Lucie
Jansen, Minie Schoenaker en Tiny Kosse. Zij werden
meteen kampioen in de 2e klas.
In 1964 werd de naam veranderd in Dash. Dit gebeurde op de Sint Nicolaasavond waar de heer Boekhout
een voorstel hiertoe deed (To Dash, deelwoord Dashing
of Door Aanhouden Steeds Hoger). In 1966, een mijlpaal bij Dash, kwamen er ook heren bij. De 19 dames leden kregen gezelschap van 10 heren. Voorzitter werd
toen H. v.d. Sligte (nog steeds).
Dash telt nu ongeveer 130 leden en heeft vier dames-,
vier herenseniorenteams benevens vijf junioren-adspirantenteams. Men kan trots zijn op de grondlegsters
van de vereniging die het initiatief namen. De vereni-

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRIKT OOST
In het jeugdcentrum werd zaterdagmiddag de tweede
ronde gespeeld in de strijd om het damkampioenschap
van distrikt oost. Wij geven u de standen.
Hoofdklasse A: 1. P. van Ooyen, Eibergen 2-3; 2.
A. Baks, Eibergen 2 - 3 ; 3. G. van Drumpt, Doetinchem 3-3; 4. F. v.d. Broek, Eibergen 2 - 2 ; 5. S.
Wiersma, Vorden 3 - 2 ; 6. J. Frissen, Eibergen 2 - 1 .
Hoofdklasse B: 1. H. Bruggink, Varsseveld 3-4; 2.
C. Jurriens, Eibergen 2 - 3 ; 3. G. Zeilema, Doetinchem 3-3; 4. A. Ottink, Eibergen 2 - 2 ; 5. en 6. B.
Nijenhuis, Vorden en J. Huisjes, Eibergen 2-1.
Eerste klas: 1. L. Ribbers, Eibergen 1 - 2 ; 2. J. Besselink, Ruurlo 2 - 2 ; 3,. W. Ubbink, Winterswijk l 1; 4. J. Paap, Doetinchem 2 - 1 .
Tweede klas A: 1. H. Willemsen, Zevenaar 3-5; 2.
J. Bayers, Eibergen 1 - 2 ; 3. en 4. H. Klompenhouwer. Varsseveld en H. Luessink, Hengelo 2 - 2 ; 5. en
6. J. Mintjes, Brummen en G. Stokman, Zevenaar 3
-2; 7. R. Bovendorp, Brummen 2-1.
Tweede klas B: 1. H. Zonnenberg 3-6; 2. T. Rondeel, Brummen 2-3; 3. H. Roshuis, Eibergen 1-1;
(vervolg van dit verslag op ~de achterzijde van dit blad)

Vordense Winkeliersvereniging
organiseert weer een grootse
Sint Nicolaasintocht
DE BEKENDE SINT NICOLAASAKTIE ZAL EEN
PRIJZENPOT HEBBEN VAN 10.000 GULDEN
Bovenstaande kwam uit de bus tijdens de gehouden
vergadering van de Vordense Winkeliersvereniging,
in zaal Smit. De opkomst voor deze vergadering was
zeer matig; ook hier zullen de wegblijvers wel het idee
hebben: het bestuur knapt het wel op en wij profiteren
er toch ook wel van.
Voorzitter Polman heette allen welkom, in het bijzonder erevoorzitter G. Remmers. In zijn toespraak was
hij nogal pessimistisch wat betreft de verwachtingen
voor het komende jaar. O.a. zei hij: „Het komende
jaar zal een moeilijk jaar worden voor de ondernemer
in het midden- en kleinbedrijf. Moeilijker dan in de
jaren die achter ons liggen. Veel bedrijven zullen genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten. De werkeloosheid, die in de Achterhoek nog binnen de perken bleef
neemt nu grotere vormen aan en zal ongetwijfeld in
de komende tijd groter worden. Vanzelfsprekend zal
dan ook de koopkracht verminderen en de koopkracht
is nu eenmaal de levensader van ons bestaan. En daarom geldt voor ons allen het advies: let op uw zaak.
Wij moeten trachten met elkaar er voor te zorgen dat
Vorden een gezonde middenstand behoudt. Dat is in
het belang van de konsument en van u. Het bestuur
vraagt daarom ook van u in de komende tijd met ons
mee te denken", aldus de heer Polman.
Tweede sekretaris J. van Ark las hierna de notulen en
een goed verzorgd jaarverslag voor, waaruit bleek dat
1973 een goed jaar is geweest wat de Sint Nicolaasaktie betreft. Dit bleek ook uit het verslag van penningmeester Schoolderman, welke een klein batig saldo te zien gaf. De kaskommissie bestaande uit de heren Helmink en Dijkerman hadden de bescheiden van
de penningmeester in goede sstaat bevonden en brachten een goedkeurend verlag.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
Boersma en Schoolderman bij akklamatie herkozen.
16 NOVEMBER INTOCHT SINT NICOLAAS
Hierna kwam de datum van de intocht ter sprake.
De heer Elbrink vond de datum van 16 november wel
wat aan de vroege kant. Voorzitter antwoordde hierop
dat Sint Nicolaas vele afspraken heeft in andere gemeenten waardoor er voor dit jaar geen andere mogelijkheid aanwezig is; hij kan immers niet overal te-

Dammen
(vervolg van het verslag van de voorzijde)

gelijk zijn. In het Jeugdcentrum en zaal Schoenaker
zal er een gezellige middag voor de jeugd worden georganiseerd waarbij (indien de ruimte het toelaat) ook
de ouders aanwezig kunnen zijn.
GELDPRIJZENREGEN
De trekkingen van de grote geldprijzenregen zijn op
de volgende datums vastgesteld: 18 november, 22 november, 28 november, 3 dacember en 9 december in
hotel Bakker.
De koopavonden zijn vastgesteld op: 29 november, 2
december. 3 december en 4 december.
WEEKBLAD CONTACT
In de rondvraag kwamen er verschillende vragen naar
voren omtrent het weekblad Contact en de Sint Nicolaaskrant. Uit de diskussie bleek dat men de voorkeur aan het weekblad Contact geeft doch dat de St.
Nicolaakrant als visitekaartje van de vereniging gehandhaafd diende te blijven. De heer Weevers gaf
desgevraagd een uiteenzetting over de werking van
de edities Vorden, Hengelo en Ruurlo van Contact.
Hengelo en Ruurlo worden gratis verspreid met dien
verstande dat het nieuws afhankelijk is van de ruimte
die overblijft aan advertenties. De editie Vorden bevat
iedere week een voldoende aantal nieuwskolommen,
waardoor het betalen van abonnementsgeld gerechtvaardigd wordt.
De mening kwam na deze uiteenzetting sterk naar voren dat men dan toch liever een weekblad had met
nieuws dat van a tot z gelezen wordt, dan een weekblad waarbij het nieuws afhankelijk is van de ruimte.
(Ook voor het weekblad Contact is het moeilijk om
aan het benodigde papier te komen op dit moment.
Drukkerij Weeevers zal echter al het mogelijke blijven
doen om ook voor de komende periode in de vraag te
blijven voorzien alsmede om de kwaliteit en leesbaarheid van Contact te handhaven. De trend naar weekbladen is, landelijk gezien, in stijgende lijn; deze bladen blijken een grote aantrekkingskracht te bezitten,
al worden zij dan niet (zoals de dagbladen) gesubsidieerd. De kleine drukker moet evenals de middenstander hard blijven werken. Wat betreft Drukkerij
Weevers geldt echter nog steeds het gezegde: „Arbeid
adelt". Redaktie)

link 2 - 0 ; J. Teunissen - J. ÏJlinink 0 - 2 .
Het tweede tiental van DCV deed het beter en won
tegen Brummen l met de rake cijfers 15 — 5.

ONDERLINGE DAMKOMP^tlE DCV

4. en 5. B. Jansen, Zevenaar en G. Leeuwenhagen, Voor de onderlinge damkompewwe van DCV werden
Zevenaar 2 - 1; 6. J. Jurriens, Eibergen 2 - 0 .
de volgende wedstrijden gespeeld:
Bij de jeugd (eveneens om het kampioenschap van distrikt oost) zijn de standen als volgt.
Groep A: 1. H. Grotenhuis, Vorden 3-5; 2. W.
Verkerk, Vorden 3 - 4 ; 3. T. Meyer, Zevenaar 3-3;
4. L. Voskamp, Warnsveld 3-0.

Huetink - Lammers 2 - 0 ; Ruessink - Klein Brinke O
- 2 ; J. Boudri - Grotenhuis 0 — 2; Reuver - Graaskamp 2 - 0 ; Hulshof - Ter Beest af g.; Wansink - Van
Dijk 0 - 2 ; Masselink - A. Wassink 2 - 0 ; Rossel Esselink afg.

Groep B: 1. G. Wassink, Vorden 3 - 6 ; 2. J. Heyink, G. Wolsing-H. Jurriens 2 - 0 ; P. Steenbreker - A.
Hengelo 3 - 4 ; 3. en 4. G. Holdijk, Brummen en N. Bargeman 0 - 2 ; H. Schipper - B. Weenink 0 - 2 ; A.
Abbink-A. Lammers 0 - 2 ; A. Bargean-R. BargeGrotenhuis, Vorden 3-1.
man 2 - 0 ; R. Stokkink-A. Berends 2-0; E. PostGroep C: 1. H. Hebbink, Hengelo 3 - 6; 2. T. Harms- m a - A . Graaskamp 0 - 2 ; H. Teerink - A. Lammers
ma, Vorden 3 - 4 ; 3. en 4. P. Hoitink, Eibergen en 0 - 2 ; P. Zoerink - J. Oltvoort 2 - 0 ; A. Bargeman L. Bos, Doetinchem 3-1.
R. van Oei 2 - 0 ; R. Bargeman - B. Weenink 0 - 2 ;
Groep D: 1. K. van Drumpt, Doetinchem 3 - 6 ; 2. J. H. Schipper - B. Klumpenhouwer 0 - 2 ; M. van Oei
Visschers, Hengelo 3 - 4 ; 3. A. Scharrenborg, Eiber- -A. Berends 2 - 0 ; B. Klumpenhouwer - P. Zoerink
0 - 2 ; H. Schipper-J. Oltvoort 0 - 2 ; H. Schipper
gen 3 - 2 ; 4. N. Huetink, Vorden 3-0.
- J. Oltvoort l - l.
In de finale zullen komen: H. Grotenhuis en G. Wassink uit Vorden; H. Hebbink, Hengelo en K. van
Drumpt, Doetinchem.
Bij de adspirantcn zijn de eindstanden .als volgt.
Groep A: 1. J. Masselink, Vorden 5 - 9 ; 2. H. Meyer
Zevenaar 5-8: 3. M. Rouw, Doetinchem 5 - 7 ; 4.
A. Graaskamp, Vorden 5 - 4 ; 5. J. OltvoOrt, Vorden
5 - 2 : 6. W. Meyer, Doetinchem 5 - 0 .
Groep B: 1. A. Teerink, Vorden 5 - 9 ; 2. D. Spieker,
Doeinchem 5-8; 3. A. Bargeman, Vorden 5-6; 4.
P. Vister, Zevenaar 5-5; 5. P. Zoerink, Vorden 52; 6. H. Vos, Hengelo 5-0.
Groep C: 1. J. Reuver, Vorden 5-9; 2. M. Klein
Brinke, Vorden 5-8; 3. E. Groeskamp, Doetinchem
5 - 7 ; 4. B. Klumpenhouwer, Vorden 5-3; 5. W.
Geesink, Eibergen 5 - 2 ; 6. J. HueHnga, Zutphen 5
-3.
Groep D: 1. A. van Drumpt, Doetinrhem 5 - 9 ; 2. en
3. H. Ruessink, Vorden en G. Gosse'ink, Vorden 5 7; 4. M. van Oei, Vorden 5 - 5; 5. P. Holdijk, Brummen 5 - 2 ; 6. M. Luesink, Eibergen 5 - 0 .
Groep E: 1. J. Boudri, Vorden 5 - 9 ; 2. B. Gerritsen,
Doetinchem 5-8; 3. H. Graaskamp, Vorden 5-6;
4. P. Stecnbreker, Vorden 5-4; 5. J. Rosien, Zutphen 5 - 2 ; 6. C. Oltvoort, Eibergen 5-1.

Er woonl,n:er ee^neelv
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J. Masselink, A. Teerink, J. Rf uver, J. Boudri allen
uit Vorden en A. van Drumpt ui* Dootinchem zullen in
de finale die a.s. zaterdag begint, uit moeten maken
wie zich uiteindelijk kampioen van distrikt ocst mag
noemen.
VORDEN EN WARNSVELD IN FRIESLAND

Touwtrekken

DAMKLUB STARTTE MET NEDERLAAG
I let eerste tiental van de Vordense damklub DCV is
de kompetitie in de Hoofdklasse begonnen met een nederlaag. Tegeri de Kroonschijf "it Ede werd mét miniem verschil 11 - 9 -verloren. De individuele uitslagen van deze ontmoeting waren:
A. Jochemsen-W. Wassink 0 - 2 ; J. G. Wassink B. Nijenhuis 1-1; E. Jochemscn - f I H. ->' -i^iuis 2
-0; F. Lamers - S. Wiersma 1 - 1 ; E. Fluit-G.
Dimmendaal l - l ; J. v.d. Hoef - H. Kleein Kranenbarg O - 2 ; ' G : H. Sèverljn - B. Btm*« "'-"• C. G.
de^Wmkl-B. Wentink 2 r O ; P. Koerting ,- H. Esse-

De touwtrekverenigingui Vorden en Warken brachten
op uitnodiging van hun Friese sportvrienden een bezoek aan het Friese Boyl om daar deel te nemen aan
touwtrekwedstrijden. Er namen hier in totaal twvilf
teams deel waaronder Vorden met twee ploegen en
Warken met een ploeg:'
Warken, dat in 1973 de wisselbeker veroverde, moest
deze nu afstaan aan Vorden 1. Zij waren namelijk
eerste geworden in hun poule met Warken als tweede.
In poule 2 .klasseerde .Vorden 2 zich bovenaan. Er
mr t i 1 , s c, i 1. sliV. ing word en. getrokken or.i de wisselbeker, waarbij het eerste team aan het langste eind

trok. Warken won de strijd om de derde en vierde ter zijn grote voldoening uitsprak over de goede samenwerking die er de laatste jaren was bij weekendprijs van Rottum 1.
diensten en vakantie.
Hierna werden eerst enkele huishoudelijke punten afTOUWTREKKERS NAAR DE
gewerkt en gaf de sekretaris-penningmeester het jaarWERELDKAMPIOENSCHAPPEN
verslag over 1973. Hierin was opgenomen woorden
ter
nagedachtenis van wijlen de heer Callenfels die
Over enkele dagen zullen liefst tien Nederlandse touwtrekploegen, al of niet begeleid door een grote schare vele jaren als sekretaris-penningmeester een stuwende
supporters, vanuit deze kontreien vertrekken naar het kracht voor de vereniging is geweest. Voor velen was
Zwitserse Engelberg. De sterke mannen van de Ne- het heengaan van de heer Callenfels een groot verlies
derlandse Touwtrekkers Bond zullen proberen de va- daar hij zich inzette voor vele verenigingen en instelderlandse kleuren hoog te houden bij de wereldkam- lingen.
pioenschappen die op zaterdag 28 en zondag 29 sep- Verder bleek dat het ledental met 13 was gestegen
tot 629 met 6 bijdragende instellingen. Wat het werk
tember worden gehouden.
De ploegen zijn geen selektieteams. In de half zwaar- van de wijkverpleegster betreft, hieruit bleek dat voor
gewichtsklasse (720 kg) zal het achttal van Heure uit de afdeling verpleegden 761 bezoeken waren afgeBorculo ons land vertegenwoordigen terwijl in de licht- legd, voor de bejaardenzorg 170, zuigelingen- en kleugewichtklasse (640 kg) het achttal van Bekveld uit terzorg 283, t.b.c. 14, rheuma 24, kankerbestrijding
66 en revalidatie 130. Hieruit blijkt overduidelijk dat
Hengelo (Gld.) zal uitkomen.
ten behoeve van de gezondheidszorg in de gemeente
Steenderen door de wijkverpleegkundigen zeer veel en
goed werk is gedaan. Verder werd vermeld de goede
samenwerking met het Wit Gele Kruis uit Baak. In
1973 kon dankbaar gebruik worden gemaakt van de
assistentie van mevr. Stegeman bij ziekte van mevr.
SStokkink en van mevr. Saalmink bij het kleuter- en
zuigelingenburo.
Hoewel de jaarrekening met een batig saldo was afgesloten, gaf die een vertekend beeld aangezien hierin
was opgenomen een gemeentevoorschot. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden t.w. de
heren D. J. Remmelink, H. O. F. Wijers en B. G. J.
Klein Lenderink herkozen terwijl als opvolgster van
me j. A. E. Derksen werd gekozen mevr. Oostland. De
vakatureplaats van wijlen de heer Callenfels wordt ingenomen door de heer T. M. van Hunnik. Een voorstel tot kontributieverhoging gaf geen enkele stof tot
op tijd ontdefcteft ^e"bet;
diskussie.

Ben qezn n

zat 'savDndsr fimtek voor
Ze Stompten af tot en met,

Met deze Jcmtit

Na de pauze volgde het afscheid en richtte voorzitter
Remmelink woorden van dank aan de scheidende wijkverpleegster. In bijna dertien jaar, aldus spreker, dat
u in onze gemeente werkzaam bent geweest, hebt u
veel zegenrijke arbeid verricht waarvoor wij u zeer
erkentelijk zijn. Op rustige wijze hebt u steeds uw arbeid verricht en wij zijn u hiervoor erg erkentelijk. Als
dank bood hij de scheidende verpleegster een boekwerk
aan en bloemen, die ook werden uigereikt aan haar
opvolgster en mevr. Stegeman.

tevam de 0fee?weer in

Namens het Wit Gele Kruis sprak mevrouw Pasman
een dankwoord voor de goede samenwerking welke
steeds was ondervondden en namens deze afdeling
werd haar een attentie aangeboden. Hierna was er
voor de aanwezigen de glegcnheid om afscheid te nemen van zuster Sokkink en kennis te maken met haar
opvolgser.

UIT DE OMGEVING

Ziekenzorg i^m afscheid 'Porodinka' gaat van start
van zuster Stokkink-Tulp STEENDEREN - Na enkele weken van voorbereiSTEENDEREN - Velen hadden de gelegenheid aangegrepen om in Concordia met een handdruk afscheid
te nemen van zuster Stokkj^^Tulp, die na een dienstperiode van bijna dertien ^m de gemeente had verlaten.
Na een wat lange koffiepauze was het voorzitter D.
J. Remmelink die de aanwezigen verwelkomde en in
het bijzonder de scheidende wijkverpleegster, haar opvolgster zuster Wieringa, en mevr. Stegeman die in het
afgelopen jaar vaak als waarneemster was opgetreden.
Ook het bestuur van het Wit Gele Kruis met zuster
Jozina kreeg een extra begroeting waarin de voorzit-

ding gaat het Internationaal Folkloristisch Dansensemble dat zich in Steenderen heeft gevormd, van start.
Op dinsdag l oktober beginnen in de gymnastiekzaal
de eerste lessen voor twee kindergroepen. Alle kinderen die zich schriftelijk hebben opgegeven, worden
verwacht.
De volksdansgroep op de maandagavond kan nog niet
starten daar er niet voldoende deelname is. Het ligt in
de bedoeling om van de maandagavondgroep een demonstratiegroep te maken, maar men is niet verplicht
hieraan mee te doen, terwijl ook danservaring niet als
noodzaak gezien wordt.

Voor drukwerk
Briefpapieren
Toegangs bewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Orderbloks
Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties, enz. enz,
Alsmede alle
familiedrukwerken
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