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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Ledenvergadering Winkeliersvereniging
Grote zomeraktie rondom feestelijke opening gemeentehuis „Kasteel Vorden"
Etalagewedstrijd
Kasteel-zegel-aktie
Gratis toegangskaarten te winnen voor de revue

• Steun aan de aktie Trix van Kuyk

Onder voorzitterschap van de heer Lammen, hield woensdagavond l febr. de
Vordense winkeliersvereniging haar ledenvergadering In Zaal Smit. De voorzitter
heette allen welkom, speciaal erevoorzitter de heer Remmers. Spreker memoreerde
in zijn openingswoord, dat men vooral nu gezamenljk naar buiten moet treden en
samen wat opbouwen, mede doordat er nu bezuinigd moet worden op allerlei
gebied. Nadat de ingekomen stukken behandeld waren en de notulen voorgelezen
werden door de heer Boersma, bracht de heer Schoolderman financieel verslag uit
van de gehouden St. Nicolaasaktie, welke in alle opzichten geslaagd mag worden
genoemd. Voor 1978 zal dan ook dezelfde aktie worden gehouden. Bij de bestuurs-
verkiezing werden gekozen de heren J J. Dijkerman en J. Th. Dolphijn door het
periodiek aftreden van de heer Schoolderman en de heer Boersma. Hierna kwam
aan de orde de sluiting en de koopavond 1978, een uniforme regeling kwam tot
stand.

Zomeraktie
In verband met de te houden feestweek
rondom de opening van het kasteel is
besloten een bedrag uit te trekken om
een kasteelzegel uit te geven, deze aktie
zal dan starten half april en lopen tot 13
mei.

Revue
De heer Remmers hield een warm
pleidooi voor de Revue en stelde voor dat
de winkeliersvereniging een aantal vrij-
kaarten beschikbaar gaat stellen. Dit
werd door de vergadering aangenomen.
Als winkeliersvereniging wil men de
revue een steuntje in de rug geven, men
wil de volgeplakte zegelkaarten verloten
op 29 april, 6 mei, 13 mei en 16 mei. De
gelukkigen ontvangen dan een pakket +
extra een gratis toegangsbewijs voor de
revue. En als klap op de vuurpijl wordt
het bedrag voor de gekochte plakkaar-
ten beschikbaar gesteld voor de aktie
van Trix van Kuyk, dus een goed doel.

Etalagewedstrijd
Ook in het teken van het kasteel, zal in
de eerste week van mei een etalage
wedstrijd worden gehouden. In de twee-

de week zal dan de keuring door een
neutrale commissie plaats vinden, uiter-
aard zullen de etalages in het teken
moeten staan van het kasteel.

Braderie
Ook in het teken van de feestweek zal de
braderie worden gehouden op 18 mei. De
heer Bakker (Hotel) stelde het parkeer-
terrein beschikbaar.

30 jarig bestaan
27 september zal een feestavond georga-
niseerd worden in verband met het 30
jarig bestaan ven de vereniging.

Inbreng advertentiegroep
Dit bleek geen haalbare kaart, mede
door al de publikaties, in de regionale
pers, wat niet bevordelijk is geweest
voor Vorden. Men was toch wel over-
tuigd, dat het plaatselijk blad Contact
de voorkeur had. Advertenties verko-
pen ligt niet op het terrein van de winke-
liersvereniging, aldus de heer Weevers,
die mede voorstelde om in het vervolg
voorzichtiger te zijn met berichtge-
vingen, en de handen in een te slaan en

niet elkaar afbreken, maar met elkaar
wat op te bouwen. Met applaus werd
hier volledig mee ingestemd.

Eén Sportblad
De heer Polman stelde voor om één
sportblad te maken, waar alle vereni-
gingen aan mee kunnen doen. Dit omdat
het niet langer doenlijk is voor de
middenstanders ieder verenigingsblad te
steunen met een advertentie, als men
één sportblad had waar iedere ver-
eniging aan mee kan doen, huis aan huis
gaat verspreiden, aldus de heer Polman,
kan een ieder ook eens kennis nemen
van andere sporten. De voorzitter zei toe
dit te zullen onderzoeken.

Gemeentegids
Dit kreeg geen steun van de vergadering
mede door de enorme hoge bedragen
van de advertenties, ook hiervoor moet
de middenstand weer dokken, door de
enorme hoge kosten, wat de midden-
standers steeds krijgen is bezuiniging
nodig, aldus de voorzitter.

Bloembakken
Ter zijner tijd zullen er in het dorp
bloembakken geplaatst worden door de
gemeente, dus ons dorp zal er weer fraai
uitzien.

t Statuten
itsma, Dijkerman en Boers-

ma zullen studie maken van de statuten
wijziging. ̂

De voorz^»- besloot de vergadering en
benadru^Pnogmaals dat men gezamen-
lijk wat moet proberen op te bouwen, hij
had hierin ook het volste vertrouwen.

Twintigste Deurdreajerscarnaval
barstte lOS Veel belangstelling voor optochten

In alle hevigheid is dit weekeinde het traditionele carnaval van De Deurdreajers -
voor de twintigste maal - losgebarsten. Met de overhandiging van de sleutels van
de gemeente Vorden zaterdagmorgen op het gemeentehuis door burgemeester mr.
M. Vunderink en de daarbij behorende bestuurlijke bevoegdheden verkreeg prins
Joan de Tweede vier dagen lang het recht de kolderieke scepter te zwaaien over de
gemeente Vorden.

Vrijdag brachten de prins, president
Hans, jeugdprins OSCAR met adju-
danten, dansmarietjes en raad van elf
hun gebruikelijke bezoeken aan de ver-
schillende Vordense kleuterscholen en
het Kinderdagverblijf. Zaterdagmorgen
om half elf werden prins en gevolg
-gezeten op een reusachtige groene
draak- officieel ontvangen door B. en W.
op het nieuwe gemeentehuis, het "kas-
teel Vorden". In tegenstelling tot andere
jaren werd meteen voor de ingang van

het gemeentehuis de sleutel van de
gemeente door de burgemeester aan
prins JOAN 11 overhandigd. Hij wenst
hem veel sterkte en wijheid toe tijdens
zijn regeerperiode. Aanwezig waren hier-
bij ook het prinselijke gevolg, president
Hans enz. de beide wethouders de heren
Bogchelman en Bannink en gemeente-
secretaris de heer Drijfhout.

In de antieke raadszaal werd het gezel-
schap allereerst toegesproken door de

burgemeester, die dit jubileum van de
Deurdreajers (twintigste maal) extra
cachet had willen geven door de eerste
ontvangst in het nieuw gemeentehuis.

De burgemeester wees er op dat het
zwaaien van de scepter wijsheid en
handigheid vereiste en wenste de prins
hier geluk mee. Hij hoopte ook dat de
grote kolonie duiven die boven de hoofd-
ingang van het kasteel waren gevestigd
het nodige "geluk" zouden geven en de
prins misschien iets kon doen aan de
huidige stagnatie in de bevolkingsgroei
van Vorden. Hij gaf voorts enkele
suggesties mee ten aanzien van de
gemeentelijke herindeling, de officiële
opening van het gemeentehuis met als
streefdatum l april 1978.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port bftaald
Port payr
kantoor Vordfn

President Hans dankte de burgemeester
voor de hartelijke ontvangst. Namens de
vereniging bood hij een prachtig schild
aan waarop het embleem van de Deur-
dreajers, het geheel door eigen leden
vervaardigd. Mr. Vunderink dankte
voor deze positieve bijdragen waarna
prins JOAN 11 in zijn maidenspeech tot
de burgemeester de hoop uitsprak dat
men Vorden en de wingewesten uit
handen van "het Zutphense volk" zou
kunnen houden. "Door onze spionnen
zijn wij van het hele gebeuren en de
plannen op de hoogte" De prins betreur-
de ook dat de Kranenburg nog steeds
niet op het openbare rioolnet was aange-
sloten, maar hoopte wel dat de beer-
putten op kosten van de gemeente
zouden worden leeggezogen

Na de officiële gedeelte bleef men nog
enige tijd gezellig ten gemeentehuize
bijeen. In de morgenuren werd ook een
bezoek gebracht aan Vordens oudste
ingezetene de 97-jarige heer Woessink,
verblijvende op het rusthuis De Wehme.
In het bijzijn van directrice, zr. Rouwen-
horst personeel en bewoners werd hem
een fraaie fruitmand aangeboden. Op
het Jebbink 38 werd een bezoek ge-
bracht aan de jongste ingezetene; dit was
de op 31 januari geboren Janneke
Breukink. dochter van dierenarts Breu-
kink. Ook hier feestelijke toespraken,
zang en dans en een mooie spaarpot en
bloemen voor de jongste van Vorden.

Optocht

Zaterdagmiddag werd de grote gekos-
tumeerde optocht gehouden door het
centrum van het dorp Vorden. Hieraan
namen ruim 35 groepen deel van vereni-
gingen, buurtschappen enz. Velen juich-
ten de lange bonte stoet toe. Jeugdprins
Oscar en prins JOAN 11 waren het
middelpunt.

Zaterdagavond werd in de grote tent bij
Schoenaker een geslaagd en druk ge-

kostumeerd bal gehouden prins JOAN
en zijn gevolg hadden de leiding over de
feestneuzen. Het feest duurde tot in de
kleine uurtjes met muziek van de
Prinsenkapel de Flamingo's. Voor de
mooiste kostumeringen (paren, groepen
of enkelingen) waren prijzen beschik-
baar.

Kindercarnaval

Ondaks het minder fraaie weer waren
zondagmiddag ook weer vele honderden
naar de Kranenburg gekomen om het
kindercarnaval mee te maken. Prins en
jeugdprins gezeten op hun praalwagens
maakten de feestelijke intocht. Het was
een kleurrijk schouspel met tientallen
verklede kinderen, paren enz. die en-
thousiast over de Kranenburg trokken.
Vele honderden kinderen volgden hierna
in de feesttent de show van goochelen,
clownerie en jongleren door de Wido's
en BOBO. Jeugdprins Oscar en gevolg,
de prins, president enz. verleenden
medewerking. Na afloop werd het een
echt kindercarnaval met eindeloze polo-
naises. Voor de mooiste groepen waren
prijzen beschikbaar.

In residentie zaal Schoenaker zorgde
Canon Ball voor een uitstekende car-
navalssfeer voor "Pa en Moe" en vele
anderen.

Februari
8 Plattelandsvrouwen in zaal Smit

10 Jong Gelre Schaatsen Deventer
14 Soos Kranenburg
16 Bejaardenkring Jeugdcentrum
21 N.C.V. afd. Vorden
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
23 K.P.O.
24 Jong Gelre songfestival Eggink

Laren
25 E.H.B.O. Bazar
28 Soos Krajenburg

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 12 februari (begin van de 40-da-
gen-tijd) 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier en drs.
Veltkamp; zendingsdienst. 19.00 uur
Ds. F. D. Rooze, Eefde.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. van Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Warringa.
Komende wee avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
11 en 12 februari W. M. E. Hamerlinck,
Ulft. Tel. 08356-1246; C. L. Stratingh,
Barchem. Tel. 05734-498.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille. Tel. 2151

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
J5753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebou*.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220
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Hierbij danken wij een ieder
voor de vele gelukwensen,
bloemen en cadeau's die wij
bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

A. W. Bargeman
J. L. H. Bargeman -

ter Maat
Vordenseweg 34, Warnsveld

Voor al uw belangstelling
gelukwensen en geschenken in
welke vorm dan ook, ter gele-
genheid van ons huwelijks-
feest zeggen wij u allen harte-
lijk dank.

G. J. v. Zeeburg
A. G. v. Zeeburg-

Bongers
Vorden, februari 1978
Burg. Galleestraat 20.

Tuincentrum
De Vonderkamp
Uselweg 20, Vierakker
Telefoon 05750-20743

is ruim gesorteerd in
coniferen
heide
bomen
vruchtbomen
heesters
vaste planten
rozen enz.

alles zeer voordelig geprijsd!

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunslgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Tuincentrum
De Vonderkamp
Uselweg 20, Vierakker
Tel. 05750-20743

prachtig gelegen ruim en
overzichtelijk van opzet
ruime parkeergelegen-
heid, makkelijk bereik-
baar.

Te koop: uitneembare beton-
nen garage evt. met tegelvloer
afm. 3,20 x 8 meter. Te be-
vragen: Mevr. Garritsen-Nij-
enhuis, Hamsveldseweg 12,
Kranenburg-Vorden.

Te koop: openhaardhout,
berken.
H. J. Berenpas, Ruurloseweg
71, Vorden. Tel. 1793.

Inplaats van kaarten

Op zondag 12 februari a.s. hopen onze ouders

L. G. BEKKER
J. M. BEKKER-KUMMELING

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Blij en dankbaar willen wij dit vieren op
zaterdag 18 februari in zaal Smit,
Dorpsstraat, Vorden.

Receptie van 17.00 tot 18.00 uur

De kinderen Henk en Joke
Bert en Wilma
Edwin

Vorden, februari 1978
Almenseweg 24

Aannemersbedrijf

CUPPERS B.V.
Hengelo (Gld.) Telefoon 1729
Vorden Telefoon 6648

Gevraagd:
spoedige indiensttreding van
een vakbekwaam
of aankomend

timmerman
Geboden wordt afwisselend werk en
goede beloning.

Hierbij danken wij u voor het door u betoonde mede-
leven bij het heengaan van mijn lieve man, vader en
opa

Hendrik Lambartus Emsbroek
Dat hij ook buiten de directe familiekring zeer geliefd
was, is ons gebleken uit de bewijzen van deelneming,
die wij van vele kanten mochten ontvangen.
Wij zijn daar erg dankbaar voor.

G. C. Emsbroek-Klinkenberg
kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 1978
Groeneweg l

Oranjevereniging Oranjevereninging

Algemene ledenvergadering
en bestuursverkiezing

op maandag 13 februari
's avonds 8.0U uur in Bodega
,/tPantoffeltje"

Op uw aller belangstelling wordt
gerekend

Het bestuur

Verzekeringen..?
Stel orde op zaken: praat met depersoonlijke bank!
Begin met uw bestaande verzekeringen gratis en grondig bij ons te
laten doorlichten (u krijgt ze terug in een handige polismap!). De
Rabobank is uw deskundige bemiddelaar voor alle verzekeringen.
En dat is erg belangrijk. Of het nu om een opstal-, inboedel- of
rechtsbijstandverzekering gaat, of dat u wilt praten over een levens-
verzekering voor u en uw partner. Bij de Rabobank kunt u altijd
rekenen op een persoonlijk advies!

Rabobank tS
geld en goede raad

Iredi dotltrtffenJI

Te koop: een gashaard zo
goed als nieuw. H. Weusten-
enk, 't Hoge 33, Vorden.

Te koop: garagedeur.
H. Havekes, Lindeseweg 17,
Vorden.

Wegens familiefeest is de zaak
zaterdagmiddag 11 februari
na 12.00 uur gesloten.
Fa. Gebr. Kettelerij, Vorden

Gevraagd: 2 dagen per week
vriendelijke hulp voor oude
dame.
Lichte huishoudelijke bezig-
heden en koken.
Wagener, Vennemansweg 2,
Vorden. Tel. 05752-6877

Te koop: metalen stapelbed
Kleur grijs, in goede staat.
Prijs ƒ 55,-. Staringstraat l,
tel. 2454.

Gevraagd: jong poesje. Niet
ouder dan 6 weken. Tel. 2200

Volop reformartikelen
't WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22. Telefoon 1877.

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Slagerij „De Roos"

handh;
de marktprijs
Let op: Per 500 gram

Runderrollade 598
Hamlappen 498
Poulet (Runder) 548

Verse worst (heerlijk gekruid) 375

Varkens rolladc (vanaf).
Speklappen
Ossestaart.

Puur vleesgehakt 298

Runderlappen
Nu of nooit

Soepvlees
Sucadelappen

598
698

De fijnste leverworst 248

Rosbief of lende .................. 698
Nasi vlees ....................... 425
Verse varkenslever ............... 198

gelderse bloedworst ............... 175

Dikke rib ....................... 598
Hele kookworst .................. 275
Alle soorten karbonade
tegen concurerende prijzen

Dit is maar een greep uit onze enorme
sortering u ziet het scheelt guldens haal
uw vlees bij

Slagerij „De Roos"
Spalstraat 22
Hengelo Gld. Tel- 05753-2255

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

DAN (f) BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmnnd. Jan Derksen. telefoon 05753-2532



HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
12 februari

Tor pede's
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Voor één onzer relaties
zoeken wij een

actieve en
accurate medewerkster

van ca. 18jaar, die behoudens
als administratieve kracht,
ook als kassiëre werkzaam zal
zijn.

Sollicitaties liefst schriftelijk te richten aan

Administratiekantoor
B. V. Ruurloseweg21,

te Vorden. Telefoon 05752-1485.

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Verzamelaar vraagt te koop:
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilveren sieraden
en voorwerpen
en plateel

J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Velu we.
Telefoon 05765-148 L

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café - Restaurant

't Wapen

van 't Medler
r

y Medlar - Tel. 66S4

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

- Vorclr i i - Telefoon 05752-1514

• - '

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24, Vorden. Telefoon 1312

vraagt een

flinke jongeman
voor de afwas.

Voor de zondag van 15.00 - 23.00 uur.
Gratis warme maaltijd.

Volautomatische afwasmachine aanwezig.

TOYOTA TOYOTA TDYOTATDYOTA TOYOTA TOYOTA TO

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen

Z J33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 de luxe 1976
TOYOTA Corolla 30 automaat 1975
TOYOTA Corolla 30 de luxe 1977
TOYOTA Carina 1600 1976
RENAULT R4T.L 1977
RENAULT R6 1970
PEUGEOT 504 G.L. Diesel
(nieuwe motor) 1975
PEUGEOT 304 S 1973
FIAT 125 P 1972
FIAT 127 (2 stuks) 1973
CITROEN 2CV 6 1977
CITROEN 2 CV4 1971 -1973
CITROEN Dyane4 1973
SIMCA 1100 1972 -1975
VOLKSWAGEN Passat 1974
CHRYSLER 180 1973

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wentinq
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ̂

1 Hoge huishoudtrap
voor lage prijs

Oersterke, lichtgewicht
huishoudtrap met vijf treden

incl. platform.
Geheel in solide

aluminium uitgevoerd.
Normale prijs33r45'
Welkoop aktieprijs

42.75
2 Voor vuil werk

Vuile karweitjes binnenshuis
of inde tuin?
Pas een paar

beschermende
h^Élschoenen in uw^Cr:

Relkoopwinkel.
Rund-splitlederen ,

uitvoeringen.
Voor 't geld hoeft u het niet

^ te laten..!

voer b
korting-koopjes

•.ƒ/ ^ ^ ̂ ^B I*. ^^ -^ ^^B ^^^^.en tuin!
8

...,'

Tri
\ v

mP $Fi

y i

-

3 Als 't mes erin moet...
Rozen bijsnoeien of border
uitdunnen? Snel en goed
meteen handig bloemen-
en rozenschaartje; lichte,

geheel vernikkelde
uitvoering.

.Welkoop aktieprijs

lijgesnoeide prijs...
Praktische beugelsnoeizaag.

Speciaal geharde tanden;
spangreepen

beschermplaat.
NormaleprijsJ^r55
Welkoop aktieprijs

5Vlijmscherp voordeel
Dubbele werkbank-

slijpmachine meteen
grove en een fijne

slijpschijf. Onmisbaar
voorallerhande
slijpkarweitjes.

Normale prijsl39r5Ö
Welkoop aktieprijs

8 Schoon schip...
In elke Welkoop winkel

vindt u een bijzonder ruim
assortiment schoon-
maakmiddelen tegen
"schone" prijzen...
Emmers en bezems

in diverse uitvoeringen en
maten, zemen, dweilen,

Tistgoudzeep, enz.
Keuze te kust en te keur als
u schoon schip wilt maken!

7Grondig verlaagd...
,Spear&Jackson spade met

essen T-steel. Stalen blad
met extra lang gesloten huis;

uit één stuk gesmeed.
Normale prijs£2r3#
Welkoop aktieprijs

39.50
Cspear&Jackson hobbyspade

met essen T-steel.
Stalen blad met

omgebogen trapkanten.
Normale prijs^3r65^
Welkoop aktieprijs

19.75

9.45 9.75 120.-

& «8<* a5e° ̂  J afff* <=,& e>0

%%&&$%?** r ̂ >>w

voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap.

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

Attentie... alle aktieprijzen gelden van 9 t/m 25 februari a.s.

OTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Zoekt u een exclusief rustiek
meubel in het beter genre?
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat U

zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uit:

Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.
Groenlose kasten
Rundlederen bankstellen

En ook kan aan speciale wensen
in onze fabriek worden voldaan.

Tijdelijk 18% korting
op de meeste meubelen.

BIJENHOF's RIJNHOUT

BEWERKING
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00—16.00 uur
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Gemeentenïeuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 - 17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Enige onderwerpen uit de aanbiedings-
nota gemeentebegroting 1978 (vervolg)
Door de voorzitter van het college van
burgemeester en wethouders werd op 7
maart 1977 aan Gedeputeerde Staten
onze reactie op de Keuzenota overhan-
digd. Deze reactie betrof de volgende
punten:

- ten aanzien van de woningbouw:
in de Keuzenota wordt er vanuit gegaan
dat Vorden moet kunnen voorzien in
zijn eigen woningbehoefte. Er wordt
vanuitgegaan dat dit betekent: de reële
behoefte op basis van de werkelijke
natuurlijke aanwas, ook als zou blijken
dat deze afwijkt van de prognose neer-
gelegd in de Keuzenota.
Op basis van een E.T.I.-rapport wordt
aangenomen dat rekening moet worden
gehouden met een geboorte-overschot
van gemiddeld 2,5°/a> per jaar, hetgeen
zou resulteren in een inwoneual van
7570 per 31 december 1985 (iets lager
dan het cijfer in alternatief l van de
nota Alternatieve Voorontwerpen). Uit-
gaande van een daling van de gemiddel-
de woningbezetting (volgens E.T.I.
gegevens) komt het aantal te bouwen
woningen op een getal van 50 woningen
minder dan alternatief l van de nota Al-
ternatieve Voorontwerpen, doch circa
100 meer dan volgens de Keuzenota.
Ter ondersteuning van de zwak-regiona-
le funktie van Vorden en ten behoeve van
de ontplooiingskansen van de Vorden-
se bedrijven wordt bovendien door
Vorden (in navolging van het Gewest
Midden IJssel) een migratiesaldo van
10% van het migratiesaldo in het gebied
Zutphen wenselijk geacht (de
Keuzenota gaat uit van een migratie-
saldo nul d.w.z. een evenwicht in
vestiging en vertrek).
Ingevolge de kriteria genoemd in de
Keuzenota zou Kranenburg behoren tot

de kleinere kernen. Verzocht is derhalve
Kranenburg als zodanig op te nemen in
de lijst van kleine kernen.

- recreatie-landschap-landbouw:
Een nader vergelijkend onderzoek
wordt gewenst geacht. Het korte tijds-
bestek om op de Keuzenota te reageren
was daartoe niet toereikend. Verzocht is
de gelegenheid te bieden de resultaten
van een nader onderzoek alsnog bij het
college van Gedeputeerde Staten te
mogen indienen voor nader overleg
tussen Rekreatieberaad en provincie.
Dit verzoek is toegestaan.

Nationaal beleid inzake de Ruimtelijke
Ordening.
De regering kondigde in 1973 in een
verklaring aan dat de Derde Nota over
de ruimtelijke ordening zou worden
aangeboden. Op 28 december 1973 werd
de eerste deelnota, de Oriënteringsnota,
uitgebracht, gevolgd op 11 februari
1976 door de tweede deelnota, de Ver-
stedelingsnota tezamen met de Struk-
tuurschets voor de Verstedelijking. De
Eerste Nota R.O. verscheen in 1960, de
Tweede Nota in 1966. Op 11 maart 1977
verscheen van de Derde Nota de derde
deelnota, de Nota landelijke gebieden
tezamen met de Struktuurschets voor de
landelijke gebieden. In deze nota en bij-
behorende Struktuurschets worden de
beleidsdoelstellingen, zoals deze zijn
geformuleerd in de Oriënteringsnota,
nader geconcretiseerd en uitgewerkt, er
worden beleidsvoorstellen gedaan over
de ontwikkeling, de inrichting en het
beheer van de "groene ruimte" in ons
land. Op de nota is de planologische
kernbeslissingsprocedure van toepas-
sing. Hierop wordt later nog teruggeko-
men. Eerst iets over de inhoud van de
nota. In de eerste plaats worden in de
nota een aantal kernproblemen gefor-

muleerd. Door het samengaan van een
aantal moderne ontwikkelingen worden
de grenzen tussen stad en platteland ver-
vaagd. Ook op het platteland zelf zijn
ingrijpende ontwikkeling gaande, te
denken valt hierbij aan schaalvergroting
en intensivering van het grondgebruik.
Tezamen hebben deze ontwikkeling -
aldus de nota - geleid tot een drietal
kernproblemen, te weten:

- de verstedelijking staat op gespannen
voet met landbouw, natuur en land-
schap;

- de ontwikkeling van de landbouw vei -
draagt zich niet altijd met het behoud
van natuur en landschap;

- de leefbaarheid van veel dorpen gaat
achteruit.

Vervolgens gaat de nota in op de moge-
lijkheden en beperkingen voor het te
voeren beleid. De regering kiest in haar
beleid voor afwisseling in het ruimtege-
brek. Om dat te bereiken mogen en
moeten uiteenlopende vormen van
ruimtegebruik, die elkaar goed verdra-
gen, verweven blijven. Vormen van
ruimtegebrek, die elkaar ernstig versto-
ren of zelfs verdringen, moeten geschei-
den worden. Als scheiding noodzakelijk
is, dient binnen een afgegrensd gebied
toch zoveel mogelijk afwisseling in het
ruimtegebruik te worden nagestreefd.
Op grond hiervan wil de regering in ons
land vijf soorten gebieden onderschie-
den:

a. gebieden met als hoofdfunktie land-
bouw;

b. gebieden met afwisselend landbouw
en andere funkties in grotere ruimte-
lijke eenheden;

c. gebieden met afwisselend landbouw,
natuui^n andere funkties in kleine-
re rui^Blijke eenheden;

d. gebieden met als hoofdfuktie
natuur;

e. gebieden binnen de stedelijke in-
vloedssfeer.

Volgens de Struktuurschets zou de
gemeente Vorden onder categorie c,
gebieden met afwisselend landbouw,
natuur en andere funkties in kleinere
ruimtelijke eenheden, vallen. In deze
gebieden, waarin van oudsher een
afwisselend landschap bestaat, wil de
regering de afwisseling in het landscahp
behouden en ontwikkelen.
Zoals eerder opgemerkt is op deze nota
de planologische kernbeslissingsproce-
dure van toepassing, hetgeen in hoofd-
zaak het volgende betekent:

1. de regering doet een voorstel voor
het te voeren beleid ten aanzien van
belangrijke onderwerpen op het
gebied van de ruimtelijke ordening;

2. iedereen wordt in de gelegenheid
gesteld zijn/haar mening over het
voorstel te geven;

3. aan deskundigen wordt advies ge-
vraagd;

4. er wordt bestuurlijk overleg over het
beleidsvoornemen gevoerd;

5. pas dan neemt de regering een beslis-
sing over het te volgen beleid;

6. deze beslissing wordt met de Tweede
Kamer besproken.

De nota bevindt zich thans in de 2e fase
van de procedure. Binnen het Gewest
Midden IJssel wordt een reactie voorbe-
reid, terwijl door Gedeputeerde Staten
van Gelderland ook nog een proviciale
reaktie wordt gereedgemaakt.

Spreekuur burgemeester
In verband met vakantie van de burge-
meester zal het spreekuur^p maandag
13 en 20 februari a.s. niet

voorzitter J.K. v.d.
Meer nam afscheid
als voorzitter tennis-
park
Aangespoord door een sterke ledengroei
wordt dit jaar een fors bedrag geïn-
vesteerd in de uitbreiding van het tennis-
park en de verbouwing van een deel van
het voormalige gymnastieklokaal. De
werkzaamheden, voor een deel door
eigen leden uitgevoerd, zijn overigens in
een ver gevorderd stadium, want het ten-
nisseizoen nadert met rasse schreden.
Reeds op 27 maart organiseert "Vordens
Tennispark" een jeugdtoernooi, aldus
werd op de jaarvergadering bekend
gemaakt. Verder staan er diverse ande-
re toernooien en uitwisselingen voor dit
jaar op het programma.

Vordens Tennispark, inmiddels aange-
sloten bij de Kon. Ned. Lawn Ten-
nisbond, zal dit jaar gaan deelnemen
aan enkele competities. Momenteel
heeft de vereniging 310 leden. Bij het in
gebruik nemen van een vierde baan wil
het bestuur het ledental laten stijden tot
maximaal 350. Daarna wordt weer een
wachtlijst ingesteld. Het jeugdtennissen
wordt evenals vorig jaar gestimuleerd
door korting te geven op een deel van de
lessen. Daarnaast wordt onderzocht of
selektietraining kan worden ingevoerd.
In verband met drukke werkzaamheden
is de heer J.K. v.d. Meer genoodzaakt
afscheid te nemen als voorzitter. Hij
memoreerde dat het afgelopen jaar een
succesvol jaar is geweest.

Niet zozeer door de ten nisprestaties in
de diverse competities doch vooral door
de snelle en harmonieuze groei, waar-

door Vorden een volwaardige vereniging
rijker is geworden. "Ambitieuse commis-
sies en |gfc veelbelovende jeugd moet
resultaa|^Ple toekomst hebben", aldus
de heer v.d. Meer. Het speet hem dan
ook als voorzitter afscheid te moeten
nemen. Zijn opvolger de heer W.R. Tuin
betoogde dat in een opbouwfase van een
vereniging nogal wat knopen moeten
worden doorgehakt. Alleen op deze wijze
is het mogelijk snel van start te gaan.
"Het was dan ook voor een belangrijk
deel aan de scheidende voorzitter te
danken dat de bouw van de tennisbanen
snel van de grond kwam", aldus de
nieuwe preases van "Vordens Tennis-
park". De heer v.d. Meer kreeg voor zijn
verdiensten voor de vereniging enkele
cadeaux overhandigd. Het bestuur van
"Vordens Tennispark" werd uitgebreid
met mevr. H. Wempe en de heer R. v.
Wijk. De heer Sikkens werd opgenomen
in de kascommissie.

EHBO besteedde
vorig jaar ^
1000 uren hulp
Onder voorzitterschap van de heer J. J.
v. Dijk hield de plaatselijke afdeling
EHBO haar jaarlijkse ledenvergadering.
Welke zich ook nu weer in een goede
belangstelling mocht verheugen. Uit de
notulen en jaarverslag van de secretaris
mevr. te Slaa-v. d. Kooi bleek dat het
ledental vrijwel constant gebleven was.
Begin januari kon na vele vergeefse
pogingen toch nog met een nieuwe
diplomacursus met 17 deelnemers be-
gonnen worden. Om met de cursus in
mei klaar te komen moesten de reeds
geplande herhalingsoefenings-avonden
naar een andere datum verzet worden,
wat geen bezwaar werd gevonden.
Ondanks een paar forse uitgaven aan
verbandmiddelen, kon de penningmees-
ter de heer Boers, dankzij de gemeente-
lijke bijdrage voor het Rampenbesluit,

Bij ons in d'n Achterhoek.
Wi'j zoll'n eers ens neet nao 't karneval hengaon. Eerluk ezeg ha'w de
centen d'r neet meer veur. Un betjen brekkeri'je in huus hef ons wel zovölle
ekos da'w de pottemenee wel laög hebt. De kokken mos wat verandert
wodd'n, un ni'j bankstel in de kamer en wat t'r dan nog zo bi'j kump. Dit
past neet mer en dat liekt nargens nao, i'j wet dat wel. MetvalFn dut ut
nooit. Noe mo'k t'r wel bi'j zeggen dat die ni'je kokken gin luxe was.
viefentwintug jaor hef mien vrouw tegen zo'n asbes aanrech an zitt'n
kieken. Bi'j un ander hadd'n zee allange zukke mooie staolen kökkens met
alles d'r op en d'r an. Maor now bunne wi'j weer veuran, helemaols eiken
met alle meugelukke automaten inebouwd, wat wi'j nog meer. Maor de
pottemenee wel laög. Daorumme dus gin karneval. Maor 'n optoch wolle
wi'j toch nog wel effen zien en meschien zaoterdag aovund nog efkes nao
Schoenaker, al was 't maor un paar uurkes, dan ha'w d'r toch iets van
epruufd.

'n Optoch die'w te zeen kregen kossen in ieder geval niks en was de moeite
van 't ankieken meer dan weerd. D'r was volle tied an besteed en goeie
ideën uutewarkt. Zoas met un goed karneval gebeurt brachen zee nog us
weer de dinge onder de andach die now neet helemaols bunt zoas ut
weazen mot. Wat noe 'n mooisten was? Och daor he'k neet zovölle veschil
in en vin'k ok neet van zo groot belang, 't Metdoen is 't veurnaamste en
lolmaken. Pesoonluk sprok mien ut naogebouwde boerderi'jken met alle
pröttel d'r veur en de kearl op 'n pos d'r bi'j wel arg an. Ok al umdat ut de
warkelukheid goed leet zeen. En de tegenstelling Parel en rotzooi. Zo'n
optoch hef ok altied nog weer un andere plezierugge kante: i'j ziet nog us
weer luu die'j anders neet zo gauw tegen 't lief an loopt.

Dat deije wi'j ok dizze keer. En umdat zee toevallug ok kolde vuute
ekregen hadd'n, zo'w samen prebeern die weg te drinken, 't Plan was um
dat in een van de plaatselukke gelegenhejen te doen, maor mien vrouw wol
nao huus. Want wi'j hadd'n neet allene un ni'je kokken maor ok un ni'jen
hond. 'n Olden kees, die'w zo'n jaor of vieftiene hadd'n ehad, had vegetten
aosum te haal'n en daor was e an kepot egaon. Vandaor den jongen fikkie,
den now zo'n maond of dire was, Un aardug jundjen wao'j wel alles goed
veur mossen vestoppen, veural petoffels en schoene was e gek op. At e ze
noe maor helemaol opvrat schealn ow dat nog in 't hondevoer, maor dat
dei e neet, oaveral stukken uut zodat 't net neet meer te gebruuken was.
Maor veurda'w gingen ha'w now alles goed opeborgen en kon d'r niks
gebeurn.

Dat dache wi'j teminste. Too'w de kamer inkwammen zagge wi'j metene al
wel Fikkie lei netjes te slaopen tussen un hoop schuumplestik, zo muu as
un hond, dat ko'j wel zien. Want druk was e wel ewes. Een van de kussens
van 't leren bankstel had e an alle kanten met zien tande benaterd, d'r un
hook uutevretten en 't schuumplestik d'r uut etrokken. 't Mooie was da'j
ow op d'n hond ok nog neet lilluk konn'n maken, zo heerluk languut at e
daor lei te maffen tussen de pröttel. Maor de gezelugheid bi'j 'n borrel wol
toch dizzen middag neet goed kommen en de kennissen waar'n weer weg
veur da'w d'r arg in hadd'n. Da'w 's aovunds maor neet meer egaon bunt
zö'j wel snappen, 'n dag was al duur zat ewodd'n. Maor dat bunt zo van die
dinge die in elke huusholling wel us veurkomt, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

de balans net in evenwicht houden. De
sportbegeleidingscommissie gaf bij mon-
de van de heer Wentink een uitvoerig
overzicht van de door de EHBO bijge-
woonde sportgebeurtenissen en andere
evenementen waarbij een beroep op haar
gedaan werd. Hieraan werd in 1977 door
de EHBO leden meer dan 1000 uren
besteed. De aftredende bestuursleden
Mevr. te Slaa-v. d. Kooi, mevr. Lankveld
en de heren Dijkman en van Dijk
werden herkozen. Aller aandacht werd
gevraagd voor de Rayondropping, waar-
voor men zich tot 25 febr. kan opgeven.
De bazarcommissie werkt hard voor de
bazar op 25 febr. a.s. en is vol vertrou-
wen in het gestelde doel, de aanschaf van
een pop voor de beademing, een paar
licht gewicht brancards en hopelijk nog
meer wensen vervuld te krijgen. Dit alles
ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan
van de afdeling Vorden. De verband-
trommels op de diverse punten in de
Gemeente werden gecontroleerd en aan-
gevuld.

Jaarvergadering K.P.O.
Op de jaarvergadering van de K.P.O. is een nieuwe presidente gekozen; mevrouw
A. Cuppers-Besselink, die hiermee de plaats inneemt van mevrouw R. Koers-van
Ginkel - die tijdelijk was - en nu als vice-precidente fungeert. Op deze bijeenkomst
die in zaal Schoenaker werd gehouden waren nog meer mutaties in het bestuur;
inplaats van de aftredende dames A. Gal-Lichtenberg en Lichtenberg-Hilderink
werden gekozen de dames Lichtenberg-Hackfort en Wiggers-Spekreijze. Mede in
verband met het aftreden van mevrouw Garritsen-Nijenhuis wegens vetrek naar
elders.

Links de nieuwe voorzitter van "Vordens tennispark" de heer W. R. Tuin. Rechts de heer J. K. van der Meer

Noodhulpdienst
Vorden
Waarom wordt de noodhulpdienst op-
gericht? Niet overal is de nabuurplicht
nog in staat voldoende te helpen. Het ligt
genzins in de bedoeling deze vorm van
naastenliefde concurentie aan te doen.
Wie hebben zitting in de noodhulp-
dienst? Vele plaatselijke verenigingen
door een afgevaardigde.

Wat beoogt de noohulpdienst? Tijdelij-
ke hulp verlening aan mensen in nood
(bijv. bij plotselinge ziekte, opname in
ziekenhuis, lelijke val bij gladheid, hond
uitlaten bij gladheid, kinderen opvangen
boeken ruilen, kleine huish. klusjes,
gladheid bestrijden enz.) Waar kunt u
terecht? Bij onze coördinatrices: Mevr.
v.d. Vuurst Het Jebbink 61 Vorden tel.
2072. Mevr. v.d. Berg de Banenkamp 2
tel. 6875 Mevr. Brandenburg W. Alex-
anderlaan 10 tel. 2003. We rekenen nu

op het aanbod van veel vrijwilligers en
vrijwilligsters, zowel ouderen als jonge-
ren op bovenstaande adressen met opga-
ve van beschikbare tijd en voorkeur voor
het soort te bieden hulp. Wanneer start
de noodhulpdienst? Zodra de akte van
de stichting bij de notaris is gepasseerd,
(vermoedelijk midden-eind februari) De
steun van donateurs en begunstigers
wordt graag tegemoet gezien, (noodhulp-
dienst Rabobank Vorden 3664-32192)

De secretaris mevrouw G. Helmink-Ter
Huurne bracht een uitgebreid jaarver-
slag waarin de diverse aktiviteiten,
onder de loupe werd genomen. De
afdeling telt om en nabij de honderd
leden. De Kerstavond voor bejaarden
was een van de hoogtepunten uit het
afgelopen jaar. Penningmeesteresse
mevrouw Gerritsen-Nijenhuis deelde
mee dat er een batig saldo was. De
commissie voor het ziekenbezoek - die
vorig jaar werd opgericht - had al diver-
se bezoeken afgelegd. Aan de
scheidende bestuurleden werd dank
gebracht voor hun grote inzet en
prettige samenwerking. Pater Sutorius
ofm, sprak een kort dankwoord tot
bestuur en leden in verband met zijn
vertrek per medio februari en ontving
een attentie van de voorzitster.
Vervolgens hield mevrouw Groen uit
Wehl een inleiding over het onderwerp
"hoe blijf ik in gesprek met mijn
kinderen", een en ander met assistentie

van mevrouw Sloot. Dit gold vooral de
jeugd van 16-20 jaar. Aan de hand van
gespreksgroepen werd over dit onder-
werp langdurig en verhelderend
gediscusieerd.
Voor de te houden cursus De Natuur in
huis kunnen zich nog enkele leden
opgeven. De contributie voor de
afdeling blijft gehandhaafd.
Op 28 februari a.s. zal de jaarlijkse
kringavond van de KPO De Graafschap
worden gehouden. De bekende schrijf-
ster Shererezade zal dan een inleiding
houden, terwijl na de pauze door de
aangesloten afdelingen verschillende
stukjes, toneel, schetsjes enz. worden
voorgedragen. Op 14 maart komt de
heer Groot-Jans uit Borculo een lezing
houden over de Achterhoek, terwijl op
2 mei de slotavond van het seizoen
wordt gehouden. Dan wordt er door het
Nederlands Zuivelbureau uit Rijswijk
een demonstratie gegeven.

Speeltuinvereniging
druk met akties

De speeltuinvereniging is momenteel
druk bezig met akties in plan Brinkerhof
en het Wiemelink. Daar de speeltuin-
vereniging ook belang heeft bij een goed
oplossing van de verkeersproblemen is
er een samenwerking onstaan tussen de
aktievoerders en de vereniging. Er zijn
veel handtekeningen opgehaald en naar
de gemeente verstuurd.

Wat het Brinkerhof betreft is het re-
sultaat nu dat B&W op l maart een
hoorzitting organiseren in het jeugd-
centrum om daar met de bewoners van
gedachten te wisselen over wel of niet
een woonerf. Om tot een goede menings-
vorming te komen heeft de Vordense
afdeling van Veilig Verkeer ervoor ge-
zorgd dat er op donderdag 23 februari
een voorlichtingsavond met film/dia's
over woonerven komt in hotel Bakker.

Iedereen is hierbij welkom. Wat het
Wiemelink betreft is het resultaat erg
teleurstellend. B&W schreven in een
brief, dat de door de bewoners voor-
gestelde maatregelen om onder anderen
verkeersdrempels aan te brengen niet
gerechtvaardigd zijn. Zij stelden voor om
eventueel hekjes bij de ingang van de
speeltuin aan te brengen en vereder
moesten de moeders maar wat meer
toezicht houden.

De speeltuinvereniging is het hier niet
mee eens en heeft zich nu gewend tot de
commissie van openbare werken. De
vereniging is verder bezig met een onder-
zoek in de Molenwijk naar de mogelijk-
heden en behoeften om op het oude
speelterrein naast de molen een be-
waakte en af te sluiten speeltuin in te
richten. De vereniging hoopt dat alle
aangeschreven ouders hun antwoord
voor 15 februari inleveren. Suggesties
zijn altijd van harte welkom bij het
bestuur. Een subsidie-aanvraag van
ƒ 10.000,- om alle speelplaatsen in één
keer af te bouwen is al een tijdje geleden
ingediend.

Tijdens de onlangs gehouden leden-
vergadering van de speeltuinvereniging
zijn de dames Schuppers als sekretaresse
en Vredenburg als penningmeesteresse
in het bestuur gekomen, alsmede de
heren Hummelink en Klootwijk als de
vertegenwoordigers van Brinkerhof.



NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Hulp helpt.

In vele kerken wordt in deze maand, zo
ook in Vorden, geld gevraagd voor het
Wereld-diakonaat. Het algemeen diako-
naal bureau van de Gereformeerde
kerken in Nederland heeft in het voor-
bije jaar 1977 voor het werelddiakonaat
ontvangen ƒ 11.845.000,-. Voor dit jaar
bedraagt de begroting van de gerefor-
meerd werelddiaconaat twaalf miljoen
gulden. Met deze gelden worden ruim
twee honderd diaconale programma's en
projecten gesteund. Ook zijn 25 deskun-
digen aan kerken in de Derde Wereld ter
beschikking gesteld. Hierbij gaat het
vooral om de begeleiding van land-
bouwvoorlichtingswerk, vrouwen- en ge-
zinswerk en maatschappelijk werk. Hulp
helpt.
Omdat stellig deze en gene iets nog wil
gireren noemen we graag de giro-
nummers: General Diakonale Raad Ne-
derlandse Hervormde kerk, Utrecht,
giro 8685. Algemeen Diakonaal Bureau
Gereformeerde Kerken, Leusden, giro
2211.
Stichting Oecumenische Hulp aan Ker-
ken en Vluchtelingen, Utrecht, giro
5261. Ja, hulp helpt.

Passie-Dienst Raad van Kerken Vorden-
Kranenhurg.
De plaatselijke Raad van Kerken belegt
een Passie-dienst in de Lijdenstijd en wel
op zondag 12 maart, 's avonds in de
R. K. kerk in de Kranenburg. De Ge-
broeders Eykelkamp hopen enkele liede-
ren te zingen in deze oecumenische
dienst op de avond van de tweede
zondag in maart. (12 maart) Vroegtijdig
geven we dit goede bericht aan u door.
We hopen er te zijner tijd nog even op
terug te komen.

De Leestman heeft gelijk.
Niet altijd heeft-ie dat. Maar wél wat zijn
suggesties betreft voor het gebruik van
"de boerderij" bij Kasteel Vorden, het
gemeentehuis. Aan de Hervormde ker-
keraad hebben we de suggestie gedaan
om in de zomer-tijd de dorpskerk weer
open te stellen en een Israël-tentoonstel-
ling in te richten. Voor de zomergasten
en ook voor onszelf, inwoners van
Vorden en omgeving. Wie gedachten,
plannen hiervoor heeft, wordt vriende-
lijk verzocht met mij contact op te
nemen: Ruurloseweg 19. Telefoon 1366.
Israël blijft boeien. De nog jonge staat
Israël bestaat dit jaar dertig jaar.
(1948-1978) Redenen genoeg om te pro-
beren genoemd plan uit te voeren.

(buiten verantwoording van de red.)

Aktie "Stop de
neutronenbom" 885
handtekeningen
3 weken geleden vroegen wij u om uw
handtekening te zetten tegen de neu-
tronenbom. De meesten hebben daarop
positief gereageerd. Tot nu toe heeft
deze aktie in Vorden 885 handteke-
ningen opgebracht. Slecht enkelen te-
kenden niet omdat zij voor de neutro-
nenbom waren of het nut van de aktie
niet inzagen maar de meerderheid te-
kende gelukkig wel.

Degenen die wij niet bereikt hebben
omdat ze afwezig waren of te ver van de
kom wonen, kunnen alsnog hun hand-
tekening zetten, a.s. zaterdag is er nl.
een manifestatie tegen de neutronenbom
in de Burgerzaal te Zutphen. Ondertus-
sen heeft de landerlijke aktie ruim
750.000 handtekeningen opgeleverd. De
CDA fraktie in de 2e kamer heeft zich
nu ook tegen de neutronenbom uit-
gesproken zodat de kans op een totale
afwijzing van de neutronenbom door de
regering groter is geworden.

Wij danken iedereen die meegeholpen
heeft om deze aktie in Vorden tot een
goed resultaat te brengen.
namens:
Joop Kluft, Marcel Martinus, LUC Vel-
horst en Bert Weenink

Openningstyden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Gek eigenlijk: als we een foto zien zoals hierboven is afgebeeld, dan
zeggen we: "wat jammer, dat de kamera heeft bewogen". Da's niet
eerlijk, want niet de kamera, maar de maker van de foto heeft bewogen,
waardoor je zo'n wazig beeld krijgt, "'t Komt nog wel eens voor", zegt
mijn fotohandelaar. Daarom hierbij het advies, hoe u "bewogen"
foto's kunt voorkomen: druk de kamera stevig tegen het voorhoofd en
probeer, bij het maken van de foto, ergens tegen of op te leunen. Als dat
niet kan, ga dan in de spreidstand staan, u weet wel: voeten iets van
elkaar. Als uw kamera een tijdsinstelling heeft: laat dan bij opnamen
vanaf l/30e sekonde of langer de kamera rusten o,~, een „teuntje.

Goed, dat was dan een kort verhaal om bewogen
foto's te voorkomen. Want het is natuurlijk niet nodig
om zo'n wazig beeld te krijgen. Zelfs niet als het
onderwerp, dat gefotografeerd moet worden, zelf wél
beweegt. De meest eenvoudige kamera's hebben
meestal maar één of soms twee sluitertijden. Tijden,
die in elk geval zo kort zijn, dat je een niet te vlug
bewegend motief scherp kunt afbeelden. Natuurlijk
kies je, als er keuze is, dan wel de kortste tijd. Dan
komen zelfs de spaken er scherp op.

En als die fietser - of auto of brommer - nu zó hard
gaat, dat de kans op bewegingsonscherpte toch blijft
bestaan? Dan geeft bovenstaande "meegetrokken"
foto wellicht een oplossing. U beweegt de kamera
even snel mee als het te fotograferen voorwerp langs u
gaat. Het motief komt dan scherp op de foto, maar de
achtergrond wofdt daardoor wél onscherp. Dat sugge-
reert nu ju is t die vaart. Zo'n foto slaagt misschien niet
bij de eerste keer, maar 't is best leuk er mee te
experimenteren.

Pastoor MJ. van der Werf ofin van
Lichtenvoorde benoemd
Naar we vernemen is als opvolger van de naar Driebergen vertrekkende pater H.
Sutorius ofin, tot pastoor van de Christus Koning Vorden en de St. Antonius van
Paduakerk op de Kranenburg benoemd de z.e. pater M J. v.d. Werf ofin. De
benoeming gaat in per 15 februari a.s.

De nieuwe parochieherder van Vorden
en Kranenburg is momenteel pastoor
van de St. Ludgerparochie in Lichten-
voorde. Pastoor Martinus Johannes van
der Werf werd op 9 mei 1921 geboren in
het plaatsje Reeuwijk bij Gouda. Hij
deed op 7 september 1942 zijn intrede
bij de paters Franciscanen (Minder-
broeders) in Hoogcruts (Z.Limb.) en
werd op 27 maart 1949 door mgr.
Lemmens in Weert tot priester gewijd.

Pastoor v.d. Werf was na zijn priester-
wijding onder meer enkele jaren assi-
stent, daarna twee jaar gevangenisaal-
moezenier in Veenhuizen en was op
diverse plaatsen in ons land werkzaam
in de basis-zielzorg. Op 3 mei 1969 werd
hij in Lichtenvoorde benoemd aan de
nieuwe St. Ludgerparochie. "Na meer
dan negen jaar Lichtenvoorde neem ik
met pijn afscheid van mijn parochie. Bij
mijn komst in 1969 waren er 1400
parochianen, nu telt de St. Ludgerpa-
rochie er ruim 3200" aldus pastoor v.d.
Werf. "De reden dat ik naar Vorden-

Kranenburg kom is niet het te groot
geworden zielenaantal in Lichtenvoorde,
ik het nu de kans om op 56-jarige leeftijd
iets anders te gaan doen en daar de
gelegenheid zich voordeed heb ik be-
sloten naar Vorden-Kranenburg te gaan.
Het is een beslissing van het parochie
bestuur ik heb reeds een eerste positieve
kennismaking gehad met een delegatie
uit de parochie en van weerskanten
kwamen we tot eenzelfde besluit. Voor-
lopig blijf ik een jaar "op proef'.

Na het vertrek van pastoor v.d. Werf uit
Lichtenvoorde zullen de beide Lichten-
voordse parochie (St. Bonifacius en St.
Ludger) worden samengevoegd en krij-
gen een team van vier padtores. Pastoor
v.d. Werf krijgt in Vorden twee kerken
te bedie^fc Kranenburg en Vorden. De
plechtige^mstallatie van de nieuwe her-
der zal in beide kerken geschieden door
Deken drs. P. IJlst van Zutphen op
zaterdag 18 februari om 1700 uur in de
Christus Koningkerk Vorden en zater-
dag o m f c p u ar op de Kranenburg.

Prijswinnaars
karnavalsoptocht

Kleine groepen:
1. Wie rijdt er vanavond
2. Met melk meer mans
3. De motorduivels
4. Daar komen de schutters
5. Geef mij maar punk
6. Geef ons een crossterrein

Middengroepen:
l.Destökk^rs
2. Flessentrekkers
3. De Achtkastelenpunkers
4. Houdt ook ons dorp tijdens de karnaval schoon
5. Dieetclub
6. Onder moedersparaplu
7.
8.
9. Western Saloon

Grote wagens:
1. Daldeejen
2. Parel van Gelderland
3. Zoals de ouden zongen, smurfen de jongen
4. Anno nooit
5. Het monster van Grolschenstein

Aktuele groep:
Wie rijdt er vanavond

Prijs der zotheid:
Daldeejen

Aanmoedigingsprijs:
> Het monster van Grolschenstein

.De tractoren voor de optocht werden gratis beschik
baar gesteld door V.L.C. De Graafschap

DOE MEE MET DE RODE KRUIS PUZZELSPELEN ACTIE

n fantastische DROOMVAKANTIE
Op de FRANSE ANTILLEN wordt U gratis aangeboden door:

ter waarde van

f 10.000,—

• 2 retour-vliegbi l jatten Amsterdam-Fort-de France (Martlnique) In de Economy Klasse. De vliegreis wordt uiteraard
verzorgd door AIR FRANCE, eerst naar Parijs en vandaar met de Boeing 747 rechtstreeks naar Fort-de-France (Martlnique).
• 1 week (7 nachten) verblijf halfpension in het luxe Hotel Meridlen, Fort-de-France. Hier vindt U dichtbegroeide tropische
wouden, stille witte koraal stranden, het ideale klimaat en
een heldere azuurblauwe zee.
• In dit luxe Hotel Meridlen van AIR FRANCE met alle
comfort krijgt U een 2-persoons-kamer. Deze royale hotel-
kamer compleet met badkamer apart toilet, radio, telefoon,
airconditioning, balkon met uitzicht op zee/jachthaven,
staat tot Uw beschikking. Gastronomisch - openlucht -
restaurant met live muziek, bar bij het zwembad,
discotheek, casino, enz. enz. koos er voor U de beste!

GAARNE ZENDEN WIJ ÓÓK U HET RODE KRUIS PUZZELSPELEN MAGAZINE GRATIS T
TELEFOON 079 - 31 05 48 ( ZOETERMEER )

NIEUW DE DAKZAK ...niet alleen

een waterdichte imperiaalhoes; maar tevens een tweede kofferruimte !

Bijna geen automobilist of hij heeft een imperiaal. De kampeerder, de man
of vrouw die verhuizen gaat, de zeiler die nog wel even een paar kilometer
moet rijden om de jachthaven te bereiken, allen gebruiken dat handige
ding op het dak.

MAAR DAN

Welnu wij pakken de imperiaal vol,
de slaapzakken, de kleine of grote
spullen. Soms een stuk zeildoek,
soms een lap plastic en tenslotte
touwen, riemen of een z.g. spin,
moet alles bij elkaar houden.
En dan begint de ellende. Het klap-
pert en flappert, de boel raakt los,
wordt bij elk buitje nat, wij rijden
voortdurend met het idee "heb ik
alles nog"?

EEN BLITS IDEE "DE DAKZAK"

Totdat een trouwe imperiaalgebrui-
ker op het blitse idee kwam een
oersterke hoes te laten maken. Van
dubbelzijdig met P.V.C, gecoverd
vrachtwagendoek (270 kilo trek-
kracht). Een Dakzak, die op elke
imperiaal past, met ijzersterke Opti-
lon rits (verticale trekkracht 80 ki-
lo). Voorzien van 16 meter nijlon-
sjorkoord, aldus een volstrekt/vei-
lige/verkeers afgesloten "2e koffer-
ruimte".

De dakzak kan eventueel "kant en
klaargeladen" in schuur of garage
worden geplaatst en in een wip op
de imperiaal gesjord worden. De
leverancier geeft 2 volle jaren garan-
tie zonder kleine lettertjes, volgens
Consumentenbond Condities.
De DAKZAK is bestand tegen 30°
graden vorst en 80 graden hitte.
En door TNO getest met bcnsproe-
ven, duurzaamheidstest, windtun-
nel.
De ijzersterke Optilo'nrits is met een
kwaliteitsslot af te sluiten!

GRATIS OP PROEF

De dakzak wordt geleverd recht-
streeks door de fabrikant (Ant.
Schröder BV. Schakelstraat 16 Am-
sterdam) voor f 149,50. U kunt de
DAKZAK, indien deze niet aan uw
verwachtingen voldoet, binnen 10
dagen terugzenden-ongefrankeerd
en u ontvangt uw geld omgaand te-
rug.
Telefonische informatie 020-
822651.



Boerengezinsdag van
CBTB kring Vorden

HENGELO —De CBTB-krinf
Vorden met de afdelingen Eefde,
Hengelo, Hummelo, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zelhem,
kwam gisteren In ONS HUIS te
Hengelo (Gld.) bijeen voor een
boerengezlnadag.

De bijna 200 aanwezigen wer-
den welkom geheten door de
voorzitter van de kring de heer
MJ. Wagenvoort uit Baak, die
de mededeling deed dat nu voor
de 10e keer in ONS HUIS de
boerengezinsdag wordt gehou-
den. Hij vertelde bovendien dat
op het einde van de morgen de
overdracht zou plaats vinden
van het secretariaat. Doch eerst
kreeg ds. J.G. Meijen uit Amers-
foort bezit van het preekgestoel-
te om een inleiding te houden
over „WAT IS HET WEZEN
VAN HET KERK ZIJN?" Een
onderwerp waar 37 aanwezigen
vragen over hadden.

Voordat men verder overging
tot de lundhpauze, werd de heer
MJ. Spekkink uit Baak door
voorzitter Wagenvoort toege-
sproken in verband met diens
besluit om na 43 jaar uit het
bestuur van de Kring te treden.
De heer Wagenvoort prees het
werk van de scheidende secreta-
ris, voor wie nooit teveel ge-
weest was. Ook vond de spreker
het een geweldige prestatie om
de kring in alle opzichten te

blijven leiden, want de heer
Spekkink had in die 43 jaar, vier
keer een andere voorzitter ge-
kend. Verder was hij — vanaf
de oprichting in 1935 altijd in
het bestuur geweest. „Het werk
wat U gedaan hebt is met geen
enkel cadeau te vergoeden, maar
zo laten wij U ook niet gaan"
aldus de heer Wagenvoort, die
onder luid applaus van de aan-
wezigen de heer Spekkink een
attentie aanbood. In het middag-
programma was het optreden
van de Aaltense cabaretgroep
„de punten-sliepers", die een zeer
gevarieerd programma boden
waar hartelijk om werd gela-
chen. Het slotwoord kwam van
ds. J.C. Krajenbrink uit Vor-
den.

Afscheid
Pater Sutorius
Pater H. Sutorius of m, pastoor van de
CHRISTUS Koningkerk in het dorp
Vorden en de St. Antonius van Padua-
kerk Kranenburg zal, zoals bekend, he-
laas om gezondheidsredenen zijn
funktie neerleggen.
Hij vertrekt half februari naar Drieber-
gen en neemt zijn intrek in huize
Beukenstein.
Op zaterdagavond 11 februari a.s. zal in
de Christuskoningkerk aan de Decanije-

weg om vijf uur een afscheidsdienst
worden gehouden. Op zondag 12 febru-
ari wordt deze afscheidsdienst gehouden
in de r.k. kerk op de Kranenburg
's morgens om half elf. Op zondag 12
februari is er na de dienst op de Kranen-
burg een afscheidsreceptie in zaal
Schoenaker waar iedereen van harte
welkom is. Namens de parochie zal hem
hier ook een afscheidscadeau worden
overhandigd door het r.k. kerkbestuur.
De receptie duurt tot plm. twee uur
namiddags.

Expositie
grammofoonplaten
muziekwerken
In de openbare bibliotheek is een tafel-
expositie ingericht, die de aandacht
moet vestigen op de in de bibliotheek
gevestigde diskotheekafdeling.
Sinds l janurai kan men voor de
diskotheek kosteloos worden
ingeschreven als men een bibliotheek-
abbonnement heeft (volwassenen ƒ 10,-
per jaar; jongeren tot 18 jaar gratis).
Wel moet men minimaal 16 jaar zijn om
platen te kunnen lenen. Er zijn een
groot aantal platen beschikbaar tegen
een leengeld van ƒ 0,75 per plaat. De
kollektie is gevarieerd: klassieke
muziek, volksmuziek, populaire platen,
(kinderplaten en ook talencursussen.
Bovendien kunnen platen en muziek-
werken worden aangevraagd uit de
Centrale te Nijmegen. De kollektie is
aangevuld met boeken over muziek.

Jaarvergadering
Geld. Mij. van
Landbouw
Tijdens de jaarvergadering die de afd.
Vorden van de Geld. Mij. van Land-
bouw dinsdagavond 14 februari in zaal
Smit zal houden, zal de heer H.
Visschers uit Arnhem het één en ander
vertellen over die landbouwzaken die
momenteel erg in de belangstelling staan
zoals bijv. grond-pacht en zuivelbeleid.
Bij de bestuursverkiezing stellen de
aftredende leden B. abbink en H.
Pelgrum zich beiden herkiesbaar.

Bespreking
Koninginnefeest
De Oranjevereniging in Vorden belegt
maandagavond 13 februari een leden-
vergadering in de bodega „'t Pantof f ei-
tje". Het belangrijkste agendapunt is
ongetwijfeld de bespreking van het
aanstaande Koninginnefeest.

„Beter met Max''
Wij ontvingen van de Max Tailleur
Stichting het bericht dat uit de gemeente
Vorden l persoon een gratis vakantie-
reis wordt aangeboden en wel op 24
juni a.s. Het gemeentebestuur is
verzocht een persoon uit de gemeente
aan te wijzen.

S ® P
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dammen
Verrassende nederlaag van Henk Gro-
tenhuis
Henk Grotenhuis ten Harkel uit Vorden
heeft in de 9e ronde om het dam-
kampioenschap van Gelderland verras-
send verloren van Prinsen. Hiersch
profiteerde uitstekend van deze misstap
door van de Vordenaar Masselink te
winnen. De andere uitslagen waren
Hofman-Boudri 0-2; Elgersma- Disveld
2-0; van Smaalen- Ruesink 0-2; Vischers-
Spaan 0-2. Met nog twee wedstrijden te
spelen luidt de stand: l H. Hiersch 9
gespeeld- 15 punten; 2. H. Grotenhuis
ten Harkel 9-14; 3. G. Prinsen 9-13; 4. F.
Elgersma 9-11; 5 H. Ruesink en J.
Boudri 9-9; Masselink staat op een ge-
deelde achtste plaats met ópunten. Bij
de aspiranten verloor B. Hiddink van P.
v.d. Meyde.

Onderlinge damcompetitie damclub
DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: G.
Brinkman- D. Hoekman 0-2; G. Brum-
melman- H. Vreeman 2-0; E. Brummel-
man- R. Bulten 2-0; W. Rietman- H.

Hoekman 0-2; E. te Velthuis- B. Voort-
man 2-0; G. Brummelman- R. Bulten
2-0; H. Vreeman- N. de Klerk 2-0; G.
Brinkman- E. Brummelman 1-1; R.
Brummelman- B. Voortman 2-0; W.
Rietman- R. Bulten 2-0; J. Krajenbrink-
A. Abbink 2-0; W. Wesselink- C. Ridder
2-0; P. Eckringa- A. Graaskamp 2-0; H.
Teerink- E. Bruinsma 2-0; R. Bruinsma-
P. Eckringa 2-0.

Voetbal
Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
11-2-78

Dinxperlo l- Sv. Ratti 1; Gazelle Nieuw-
land 4- Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 - Erica 2;
S.V.D.W. 4- Sv. Ratti 4.

afd. jeugd
S.H.E. Al- Sv. Ratti Al; Sv. Ratti Bl-
De Hoven BI; Sv. Ratti Cl- Baakse Boys
Cl.

Programma Sv. Ratti afd zondag 12-2-78

Sv. Ratti 2- S.C.S. 3; Sv. Ratti 3- Socii 5.

afd. dames
Lemelerveld- Sv. Ratti

Geboren: Janke Breukink
Ondertrouwd: G.J. Wunderink en G.J.
Gotink; H.D. Harmsen en T. Hekkei-
man.
Gehuwd: L. Bannink en A.R. Hukker.
Overleden: geen.

barendsen

Extra voordelige
aanbiedingen
Witlof 500 gram ................. l 29

Tissap perssinaasappels
20 voor

Golden delicious 2 kiio ...... Z49

Prei gesneden (panklaar) 500 gram . . Sf O

Maandag tot en met woensdag ^^

Hutspot 500 gram ............... 90

Koop bij ons Uw spaanse citrusfruit en
doe mee met de
geweldige gratis TISSAP-aktie
TISSAP is uitstekend gaaf
gezond.... en absoluut zonder kwik,
door rechtstreekse levering zonder
tussenkomst van opslagplaatsen en /of
distributiekanalen, fruitveilingen etc.

Weekendaanbieding BLOEMEN
Stevige Apeldoorn TULPEN o "7 C
Bos 7 stuks voor ............. O /O

Hydrocultuurplanten
_ uit voorraad leverbaar
Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Nu grote rage

Citroen-twisters
voor jong maar ook voor oud die aan de lijn
willen doen

EEN SPEL WAAR JE FIT BIJ BLIJ

DRAAI JER'S SHOP-CEN^RE
Raadhuisstraat 2, Vorden

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Reklame vrijdag en zaterdag

moccapunten
Banketbakkerij

J. WIEKART
Burg. galleestraat, Vorden. Tel. 1750

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Wist u ook
dat u kunt
adverteren

in de edities
Ruurlo

of Hengelo
voor

HALF GELD

Te koop: g.o.h. gasfornuis
Etna. Almenseweg 10,
Vorden. Tel. 1759

Gevraagd:

Weekaanbieding in
grammofoonplaten

The Album
Nieuwste LP van ABBA
Van 21,50 bij ons slechts 17,95

Santana Moonflower M
2 LP's van 25,- bij ons slechts ZU,

Alle single's
Geen 6,- maar slechts 5,50

Ruime sortering in
LP's, single's en muziekcasset
te's

Radio-TV-Grammofoonplaten-
speciaalzaak

tiOLDENKAMP
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 2577.

Uw grammof oonplatenzaak
bij uitstek!

Lekker bruin gebakken
bruinbrood
van de warme bakker

Zo uit de oven, op uw tafel
haal dat gezonde brood bij

't WINKELTJE
A. G. Schurink - Burg. Galleestraat 22 - Telefoon 1877

electrisch lassers
plaatbewerkers
konstruktiebankwerkers
ongeschoolden
(voor diverse werkzaamheden)

Schrijf aan of meldt u bij:

GEMS Postbus 2, Vorden. (Telef. 05752-1546)
Zutphenseweg



Tuincentrum
DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker
Telefoon 05750-20743

heeft een formidabele
aanbieding uit de gezelli-
ge tuinwinkel n.l. kwali-
teit tuinspade voorzien
van schoeisel-bescher-
mingsstrip

Voor slechts 15,45

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote, matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

MERS
Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon 05752-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

grenen
Boeken-
planken
eenzijdig grenen
andere zijde koto
250x20 cm

30 cm breed
40 cm breed x5s

kurk
bekleding
kurktegels
30x60 cm per 10 tegels

eiken 4AO5
wandplaten IX
(print) 244x122 cm per plaat

Hubo - Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Telefoon 05735-1368

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200 soor-
ten lijsten, in alle breedtes en
kleuren, ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderij-
en, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin gesne-
den en gewassen passepar-
touts.
Museum en ontspiegeld glas.
Schoonmaken en restaureren
van schilderijen.
Snelle levering.
Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren.
Tel. 08330-16006

Houdt u 18 februari even vrij
voor een toneelavond van de
Wildenborchse Jeugdclub in
de Kapel?

Te koop: 4-delig konijnenhok
Korenblik, Oude Zutphense-
weg l, Vorden.

Wij hebben in ons bedrijf nog plaats voor een

flink meisje
in de mangel-afdeling

Inlichtingen

Textielreiniging

SIEBELINK B.V.
Industrieweg 3, Vorden. Telefoon 1465.
's avonds na 17.00 uur: H. K. van Gelreweg 30,
Vorden. Evt. Frederiksplein 4, Warnsveld, tele-
foon 05750-21132

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

ervloot

MEUBELEN

HIB3E959B9SI
Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een

zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

administraties
verzekeringen

IDi

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen
• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Groot spaarvoordeel voor spaarders
van 15 tl m 20 jaar f

Ê Ê De Zilvervloot heeft een
* * geweldige premie aan boord!
Namelijk maar liefst 10% ekstra over
het gespaarde bedrag plus de rente.

Als je wilt kun je 9 jaar lang sparen en van de Zilvervloot
profiteren. Ook als je pas op je 18e of 19e jaar begint!
Je krijgt alle informatie bij de Rabobank, daar ligt trouwens
ook de speciale Zilvervloot folder voor je klaar. Halen maar
en... meedoen, want met de Zilvervloot vaar je de juiste
spaarkoers! ff

Rabobank
getó en goede raad

Gevraagd:

flink persoon of 65+
voor enige uren of dagen
per week bij de benzine-
pomp

J. Weulen Kranenbarg
kweg 1, Vorden. telefoon 1811

presenteren
de nieuwe

voorjaars-en
zomerkollektie

BRUIDS-
JAPONNEN EN

AVONDKLEDING
Prachtige kollektie voor

bruidsmeisjes en bruidsjonkers.
Mi: Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.

maandag 20 februari ARNHEM
Hotel Haarhuis

donderdag 23 februari DOETINCHEM
Schouwburg Amphion

donderdag 2 maart LOCHEM
Hotel Alpha

maandag 6 maart ZUTPHEN
Ontmoetingscentrum De Hanzehof

Aangeboden door liet ^motste bruidshuis v .in Oost-Nederland

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir. B. H. J.deRegt

Ten gerieve van onze partikuliere cliënten, die dus
geen zelfstandig bedrijf uitoefenen, houden wij spe-
ciale zitavonden op de volgende adressen:

VORDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)

Donderdag 23 februari
Donderdag 2 maart
Donderdag 9 maart
Donderdag 16 maart
Donderdag 23 maart

WARNSVELD, Bonendaal 65 (tel. 05750-12394)

Maandag 20 maart

RHEDEN, Willem Barentszstraat 10 (tel. 08309-1289)

Woensdag 8 maart
Woensdag 22 maart

Speciaal op deze avonden van 19.30 tot 22.00 uur zul-
len wij gaarne met U de gegevens bespreken inzake het
invullen van uw aangiftebiljet.

INKOMSTENBELASTING 1977

Ruurloseweg 21 Vorden Postbus 8 Telefoon 05752-1485

T

Koop nu uw nieuwe kleuren tvA
J U ontvangt voor uw oude apparaat

maar liefst r" 350,- + f 50,- voor con-
tante betaling.
En... maar liefst 42 maanden, garan-
tie, (=3V2 jaar!)

Echte garantie zonder omwegen!
Kies zekerheid!

Koop bij een speciaalzaak
Die u de service zonder meer garandeert!

Uw
dealer voor Vorden en omgeving

Radio-TV-speciaalzaak

„OLDEIMKAMPy/
XStationsweg 1, Vorden Telefoon 2577

(b.g.g. 05730-2825)

e ee
\ Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222 . tel. C54CC-I1983 |

| Kaarten inci. koffie a 5.50. Tel. 05448-222 !
x aanvang van alle shows om 20.00 uur

Reserveer tijdig

Lage werkschoenen
van zware kwaliteit

Maten 401/m 46

Prijs slechts 30,-

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342
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Gymvereniging "Sparta" gastvrouw
voor turners uit rayon "Berkelstreek''
Met de clubvlag trots in de hand macheerden zaterdagmiddag zo'n 300 turners/
sters uit het rayon "Berkelstreek" de sportzaal van Vorden binnen om daar deel te
nemen aan rekreatieve springwedstrijden.
deelnemende verenigingen waren: N.G.V. (Neede); Odival (Eibergen); DGV
(Diepenheim); LGV (Laren); Brink» (Lochem); RGV (Ruurlo) en Sparta (Vorden)

"Gareo" uit Rkken en DOS uit
Barchem die eveneens bij het rayon
Berkelstreek zijn aangesloten konden
niet aanwezig zijn. De eerste vanwege
een jubileum, terwijl bij de Barchemse
vereniging teveel jongelui door de griep
waren geveld.
DE voorzitster van Sparta mev. Sikkens
heette de aanwezigen welkom en wel in
het bijzonder de heer Hondeling, die
vrijwel bij alle wedstrijden in het
rayon als jurylid fungeert en de her
Dijkman uit Neede, voorzitter van het
rayon "Berkelstreek" en tevens deze
middag de leidinggevende figuur.
Mevr. Sikkens toonde zich verheugd
over het grote aantal deelnemers. "Wij
zijn in Vorden blij dat we deze sportzaal
hebben en blij dat we dit evenement
mogen organiseren. Het valt mee wat we
allemaal in deze zaal kunnen doen",
aldus de praeses van Sparta die de
aanwezigen erop wees dat het hier

rekreatieve wedstrijden betreft. Dus
geen echt wedstrijdelement. De presta-
ties van de turners en turnsters werden
door de 8 juryleden dan ook als zodanig
beoordeeld.
Door de verschillende verenigingen
werd in totaal met 48 groepen deelgeno-
men. Vereiste was dat elke groep uit
minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers
zou bestaan. De wedstrijden bestonden
uit een viertal onderdelen te weten lange
mat, kast, paard en minitramp.
Het hele gebeuren waarvoor een
behoorlijke publieke belangstelling
bestond werd in een vlot tempo afge-
werkt. De deelnemers zelf werkten de
nummers met veel enthousiasme af. De
prijzen bestonden na afloop uit ere-
prijzen, eerste, tweede en derde prijzen.

Bij het onderdeel lange mat kwam het
gecomb. team van "Brinco" uit
Lochem met 18,4 punten als eerste uit

de bus; 2 jeugdturnsters van "Brinio"
Lochem met 17,9 pnt; jeugdturnsters A
van NGV (Neede) met 17,8 pnt.; 4 NGV
(Neede) gecombineerd met 17,6 pnt.; 5
jeugdturnsters van NGV (Neede) met
17,3 punten.
Bij het onderdeel kast eindigden drie
teams met 14,8 punten op een gedeelde
eerste plaats te weten de jeugdturnsters
van "Brinio" (Lochem); de jeugdturn-
sters A van NGV (Neede) en de jeugd-
turnsters van Sparta (Vorden); 4 meisjes
10-12 van Sparta 14,8; 5 jeugdturnsters
C van NGV met 14,6 punten.
Bij het onderdeel paard eindigde het ge-
combineerde team van "Brinio" uit
Lochem als eerste met 16,8 punten; 2
jeugdturnsters van "Brinio" met 16,5
pnt.; 3 eveneens jeugdturnsters van
"Brinio" 15,9 pnt.; 4 gecombineerde
team van "Brinio" met 15,8 punten; 5
turners van "Odival" Eibergen met 15,5
punten.
Bij de minitramp vrij werd het
gecombineerde team van "Brinio"
Lochem eerster met 17,9 punten; 2
jeugdturnsters van "Brinio" eerste met
17,9 punten; 2 jeugdturnsters van
"Brinio" 16,7 punten; 3/4
jeugdturnsters DGV Diepenheim en
jeugdturnsters "Odival" Eibergen met
15,3 punten; 5 meisjes 10-12 jaar van
"Brinio" met 15,2 punten.

Overweldigende belangstelling bij
afscheid van bedrijfsvoorlichter H. Pardijs
De receptie die de landbouwers uit deze contreien maandagmiddag aanboden aan
de heer H. Pardijs, bedrijfsvoorlichter in Vorden en Warnsveld, is een
overweldigend succes geworden. "Alles wat boer is, is hier bij Hotel Bakker aanwe-
zig", zo merkte één der aanwezigen tegen ons op. De heer H. Pardijs die te kennen
had gegeven om met ingang van i februari a.s. zijn funktie als bedrijfsvoorlichter te
willen neerleggen had wel een beetje tegen deze dag opgezien. Na afloop van deze
bijeenkomst toonde hij zich verheugd dat zovelen waren gekomen om hem de hand
te drukken.

Een lange rij van sprekers deden deze
middag hun zegje, waarbij de heer
Pardijs vele lovende woorden ten deel
viel en waarbij mevrouw Pardijs danig in
de bloemetjes werd gezet. Alvorens de
receptie begon was de heer Pardijs met
versierde traktoren van huis afgehaald
en naar Hotel Bakker gebracht. Hier wer
een welkomswoord gesproken door de
voorzitter van de afdeling Warnsveld de
heer J. Boschloo. Het speet hem dat
de heer Pardijs wegging. "Ik heb er
echter wel begrip voor", aldus de heer
Boschloo.
Ir. Achterstraat uit Arnhem (door de
heer Pardijs in zijn dankwoord aange-
duid als "de chef op afstand") roemde de
grote betrokkenheid die de heer Pardijs
bij zijn werk aan de dag legde. Hij
benadrukte dat het absoluut de eigen wil
van de heer Pardijs was geweest om zijn
funktie te beëindigen.
Namens de gemeente Vorden werd het
woord gevoerd door wethouder G. J.
Bannink. Hij sprak over de goede relatie
die de heer Pardijs met het gemeente-
bestuur van Vorden had. "De heer
Pardijs was vaak de tussenschakel tus-
sen de boeren en de gemeente. Hij tikte
nog wel eens bij mij aan het raam van de
school om een praatje te maken", aldus
wethouder Bannink.
Mr. Hopperus Buma, burgemeester van
Warnsveld had tijdens zijn speech de
lachers op zijn hand. "Pardijs had altijd
een hekel aan administratie. Dus hij zal
er wel begrip voor hebben dat ik de
enveloppe met inhoud in de brandkast
heb laten liggen. U krijgt hem nog wel
overhandigd", zo sprak Warnsvelds eer-
ste burger.

Ir. Nieuwenhuizen, de direkte chef van
de heer Pardijs had de solicitatiebrief die
de heer Pardijs op 8 mei 1942 had
geschreven uit de archiefkast opgedo-
ken. "Wat een mooi handschrift had u,
ik stel voor dat u alle belvenissen op
schrift stelt. Ze zullen beslist gelezen
worden", aldus Ir. Nieuwenhuizen.
Namens alle standorganisaties in Vor-
den en Warnsveld werd het woord
gevoerd door de heer A. G. Mennink.
"Bij alle boeren stond het telefoonnum-
mer van de heer Pardijs in het geheugen
gegrifd. En was de heer Pardijs s'avonds
niet aanwezig vanwege zijn werk dan
was daar altijd mevrouw Pardijs die voor
ons klaar stond" aldus de heer Mennink.
De heer H. Tjoonk sprak namens alle
coöperaties in Vorden. "Het bij u vragen
om adviezen heeft er destijds toe geleid
dat we u nadien hebben gekozen als
bestuurslid van de Rabo-bank om ons op
dit terrein met raad en daad bij te staan
en zover mij bekend blijft u dat doen",
aldus de heer Tjoonk.

Namens alle vrouwen in het werkgebied
hielden de dames Wiegman-Harbers en
Holtslag-Lucassen een korte samen-
spraak. Hierbij werd duidelijk dat Par-
dijs veel in de koffie en thee heeft zitten
roeren bij de dames. Al roerend loste hij
dan de problemen op.

Namens de personeelsvereniging sprak
de heer Bongers. Hij noemde Pardijs een
gevoelig mens. "Hij voelde zich heel
sterk betrokken bij de kleinere bedrijven
en de minderheden. Hij was vrolijk van
aard, de laatste jaren werd hij wat stiller,
omdat hij overal te zwaar tilde", aldus de
heer Bongers die er op wees dat de

Pardijs de ontwikkeling van de mais
sterk heeft gestimuleerd.
De heer H. Visschers sprak namens de
sociaal economische voorlichting van de
ABTB, CBTB en Gelderse Mij. van
Landbouw. "Ik heb vroeger het melken
nog geleerd bij Pardijs", merkte de heer
Visschers onder meer op.
De heer Pardijs wees er in zijn dank-
woord op dat hij zich altijd meer boer
dan ambtenaar voelde. "Ik kan dan ook
niet begrijpen dat er nog steeds geen
opvolger voor mij is aangesteld. In al die
jaren ben ik een voorzichtige voorlichter
geweest, misschien wel te voorzichtig
met het stijgen der jaren", aldus de heer
Pardijs die zei altijd met veel genoegen
te zullen terug denken aan de gastvrije
mensen. Verschillende sprekers lieten
deze middag hun woorden vergezeld
gaan met het aanbieden van een ge-
schenk onder couvert en bloemen voor
mevrouw Pardijs.

Voetbal
Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
4-2-1978
Sv. Ratti 4 - F.C. Overstegen 3.

Uitslagen Sv. Ratti afd. zondag 29-1-78
Sv. Ratti l - Be Quick 4 3-1; Sv. Ratti 2-
Socii 4 0-2.

Uitslagen V.V. Vorden zon<^ÉB9-l-78
Sp. Neede- Vorden 2-2; Sp. öfoergen 7-
Vorden 51-3; Sp. Rekken l- Vorden 6
2-1.

Programma zaterdag 4-1-78
Vorden Al-Eerb. B. Al

Programma zondag 5-2-78
Erica 7- Vorden 8.

Ratti l - Be Quick 4: 3-1

Ratti heeft zich weer bij de koplopers
geplaatst, dank zij een kostbare 3-1 zege
op het Zutphense Be Quick 4. Vooral in
de eerste helft ging het spel gelijk op en
leek het er niet op dat de groenwitten de
punten thuis zouden houden. Het spel
wisselde gedurig en aan weerskanten
werd er wel geschoten maar niet trefze-
ker genoeg. Vijf minuten voor rust nam
Ratti de leiding toen Rudi Heuvelink een
onhoudbaar schot loste: 1-0.

In de tweede helft deed Ratti er een
schepje bovenop en dat resluteerde al
vrij spoedig in een tweede doelpunt via
de voet van middenvelder Ant. Peters:
2-0. Be Quick kwam nog even terug en
bij een schermutseling voor de Ratti-
veste reduceerden zij de achterstand tot
2-1. Twintig minuten voor het einde
maakte A. Peters aan alle onzekerheid
een einde met een goed geplaatste treffer
3-1. Bij Ratti werd B. Overbeek na rust
vervangen door J. Waarle.

De bouw van het Vordense Dorpscentrum maakt goede vorderingen. De nieuwe
toneelzaal-gymnastiekzaal is op hoogte en onder kap. De verbouw in het oude
Vordense gemeentehuis gaat ook gestadig voort. Deze foto geeft een overzicht van
de bouwaktiviteiten.

De onlangs benoemde beheerder van het Dorpscentrum, de heer L. Bos uit Nieuw-
Buinen, komt deze week donderdag naar Vorden om nader nog kennis te maken
met Bestuursleden en om zich op de bouwplaats wat te oriënteren, vooral ook wat
de inrichting van het interieur en de keuken betreft. Dit in goed overleg met de
interieur-commissie van het Bestuur Stichting Dorpscentrum Vorden.

Volleybal
In de afgelopen week heeft het eerste
damesteam van Dash tweemaal het
strijdtoneel moeten betreden. Zaterdag
moest in Schalkhaar een belangrijke
wedstrijd tegen SVS worden gespeeld.
De Dash-dames toonden evenwel vol-
doende zelfvertrouwen, tactisch en tech-
nisch kunnen om een overtuigende
overwinning te kunnen behalen. Uitslag
3-1 voor Dash. Maandagavond moest in
Vorden tegen Wilp worden gespeeld.
Met enige moeite werd een gelijkspel
(2-2) bevochten op het goed spelende
Wilp.

Het eerste heren-team van Dash, moest
maandagavond in Zutphen in het tweede
team van SVS (Schalkhaar) zijn meerder
erkennen. Bij een setstand van 14-6 in
het voordeel van Dash moest nog met

een nederlaag van 16-14 genoegen wor-
den genomen. Het tweede damesteam
van Dash moest het maandag in Zut-
phen opnemen tegen de hekkesluiter in
de eerste klasse van het district. De
volledige winst 3-0 werd in de wacht
gesleept.

Het tweede herenteam kwam maandag-
avond uit tegen het zesde van Hansa in
de eerste klasse van het disctrict. De
strijd kon door Dash tegen het onder
hen op de ranglijkst staande Hansa-
team in hun voordeel worden beslecht.

Overige uitslagen: heren 2e klas: Dash 5-
DVO 1:1-2; Dash 4- Almen: 0-3; Dash 3-
Aktief: 1-2; Dames 3e klas: Dash 5-
DVO 3: 2-1; Dash 6- Wilhm. 5: 0-3;
meisjes asp.: Hansa a- Dash b: 3-0;
DVO-Dash c: 3-0; Dash c-Wilhelm.: 0-3;
Dash b-Dash a: 0-3; jongensasp.: SVS c-
Dash b: 2-1; SVS b- Dash a: 0-3.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Met meer dan gewone belangstelling hek veurugge wekke in "Contact" 't
raodveslag eleazen en dan wel in 't besunder oaver de boerderi'je bi'j 't ni'je
gemeentehuus. Belangstelling umda'k in dit gebouw echt nog wel
meugelukheden zie. Hier he'w un besunder goeie geleagenheid urn 't
velejen en hejen van Vorden us op un ri'jtjen te zett'n en daor anderen
kennus van te laoten nemmen. En met Vorden bedoel ik dan neet allene 't
kasteel, oftewel gemeentehuus, maor de hele gemeente.

Wat wi'j van de geschiedenis van Vorden wet is nog maor betrekkeluk
weinug. En a'j wat te wetten wilt kommen, mo'j soms hele archieven op de
kop zetten um iets wiezer te wodd'n. Un goed oaverzich in de vorm van un
boek besteet t'r ok nog neet. Hier he'w, dach ik, un goeie plaatse um de
gegevens bi'j mekare te brengen en alzo un goed geheel te kriegen. Un
goed veurbeeld van hoe'j zoiets in mot richten kö'j dach ik zien op kasteel
Doorwerth. In een van de bi'jgebouwen heb ze daor un tentoonstelling
emaakt oaver de Slag umme Arem in 1944. Un goed geheel dat deur
middel van foto's en teksten un goed oaverzich gif van de loop van de
gebeurtenissen. Op zo'n meniere mot ut hier ok wel können. Al zölle wi'j,
veural wat de oldere geschiedenis betref, ok wel met teikeningen en
schetsen motten werken, umdat t'r toen nog gin fotografie was. Maor met
un betjen fantasie is daor bes wat van te maken.

De geschiedenis van kasteel Vorden zo'j dan nog uut können halen en
maken daor un goeie dia-projectie met geluud van. Neet te lange,
beveurbeeld zo'n twintug menuten. Dan veveel i'j d'r gin mense met. In
ieder geval he'w d'r dan weer un goeie trekpleister veur de touristen bi'j,
waor zee op un reagenachtuggen dag nog us nao toe kont. Dat mag ok bes
want zo at ut now is, is Vorden allene maor antrekkeluk met mooi weer,
umdat wi'j gewoon neet wat anders heb te biejen. A'j zoiets dan in 't
vakansie-seizoen elke middag en 's zondags 't hele jaor deur los heb en
wieters op anvraoge, is t'r nog wel un vitalen A.O.W.-er te vinnen die hier
veur neet al te volle geld wel toezich wil holl'n. Met un redulukke
entrepries hoefde subsidie van de gemeente dan ok neet zo hoge te wean.

't Bunt zo maor wat ideeën, meschien is t'r iemand die t'r wat met kan
doen of t'r iets van wet te maken. Ut C.D.A. hoef dan ok neet bange te
wean veur konkurrentsie en de bibliotheek dut ut ok gin scha, daor kont
ze, gezien de ruumte zoiets toch neet op touw zett'n en zee heb daor ok
liever altied wat anders. Maor meschien kan d'r uut 't volgende ok nog iets
kommen: A'k de krante dit jaor geod eleazen hebbe z'og de "Oudh. Kund.
ver. "de Graafschap" nog un plaatse veur un regionaal documentatie-
centrum (vegeef mien ut deftugge woord) Meugeluk is dat iets veur
Vorden? Op dizze plaatse vaste neet gek. Wi'j zölt wel zien hoe't t'r straks
allemaole uut zut, bi'j ons in d'n Achterhood.

H. Leestman.



Aantrekkelijk
f eestprogramma rondom
opening kasteel Vorden
Rondom de opening van het kasteel Vorden als gemeentehuis, is
de Stichting VOK er toch in geslaagd een aantrekkelijk feestpro-
gramma samen te stellen met ongetwijfeld voor "elck wat wils".

In het programma is nog ruimte open gelaten om nog het één en
ander aan toe te voegen of te wijzigen. Aangezien een beroep op
het gemeentebestuur wordt gedaan om een bepaald bedrag
beschikbaar te stellen betreft het op dit moment een voorlopig
feestprogramma aangezien de gemeenteraad van Vorden zijn fiat
moet geven aan de subsidie-aanvraag.
De officiële datum voor de opening van het kasteel alsmede de
opening van het dorpscentrum wordt nog nader bekend gemaakt.
De feestweek zelf begint op woensdag 17 mei. Dan zal een
spelmiddag voor de kinderen worden georganiseerd en is er 's
avonds de premiere van de Vordense revue.
Evenals woensdag is er donderdag 18 mei kermis en in het dorp
een braderie. Sursum Corda zal die avond een muzikale rondgang
door het dorp maken.
Op vrijdag 19 mei wordt een feestelijke markt georganiseerd,
terwijl in zaal Smit een bejaardenmiddag wordt gehouden, waar
onder meer een film over oud-Vorden zal worden gedraaid. Ook
zal een googhelaar aan het programma meewerken, alsmede het
huisvrouwenorkest.
Zaterdag 20 mei zal geheel in het teken staan van de sport, daar
het in de bedoeling ligt een "zeskamp" te organiseren op het
feestterrein bij het kasteel. Verder is er deze dag een demonstratie
van een volksdansgroep uit Duitsland. De gehele week zal de
revue draaien met eventueel na afloop bal.
Zaterdag zal na afloop van de revue een vuurwerk worden afge-
stoken.
Zondagmorgen 21 mei vindt in de Ned. Hervormde kerk een
ontmoetingsbijeenkomst plaats met medewerking van diverse
plaatselijke koren, aansluitend is er een koffieconcert.
Op de feestweide wordt 's middags een folkloristisch programma
afgewerkt, waaraan zullen medewerken: een groep vendel-
zwaaiers, Markelose kinderdansgroep; optreden Schermer
dansers uit Stompetoren; de ponyclub; folkloristisch kinderdans-
groep uit Horb (Duitsland), "De Knupduukskes"; ruiters in 12e
eeuwse kledij.
Gedurende de gehele feestweek is er een foto-tentoonstelling
over oud-Vorden. zaterdagmiddag 27 mei wordt de revue speciaal
voor de bejaarden opgevoerd.

verloren respektievelijk van Visschers en
Prinsen. (De derde plaats kan namelijk
nog recht geven voor deelname aan de
Nederlands kampioenschappen) De
Vordenaar Masselink speelde remise
tegen Smaalen.
De stand aan de kop is momenteel: l
Henk Grotenhuis ten Harkel 8 gespeeld
14 punten; 2 Hiersch 8-13; 3 G. Prinsen
8-11. Ruesink en Boudri hebben 7
punten en Masselink 6 punten. Bij de
aspiranten verloor de Vordense deelne-
mer B. Hiddink van Schrooten.

In de derde periode kwam in deze stand
geen verandering. In de laatste
speelperiode zette Vorden alles op alles
om de achterstand ongedaan te maken.
Marleen Sikkens scoorde tweemaal
waardoor de stand 4-3 werd. Verder
kwamen de Vordense dames niet.

Februari
2 Bejaardenkring Jeugdcentrum
7 Jong Gelre Agrarische gespreksgroep

(Hotel Bloemendaal)
10 Jong Gelre Schaatsen Deventer
14 Soos Kranenburg
16 Bejaardenkring Jeugdcentrum
21 N.C.V. afd. Vorden
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
23 K.P.O.
24 Jong Gelre songfestival Eggink

Laren
25 E.H.B.O. Bazar
28 Soos Kranenburg

Maart
l Bejaardenkring Jeugdcentrum
4 Feestavond Hotel Bakker L.R. en

P.C. de Graafschap en In de Reep'n
14 Soos Kranenburg
18 Jong Gelre Sportdag Hanzehal
21 N.C.V. afd. Vorden
23 Bejaardenkring Jeugdcentrum
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
28 Soos Kranenburg
31 Jong Gelre Dropping

Openningstyden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

Waterpolo
Dammen

Vorden verslaat de Bevers uit Dieren

De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitiewedstrijd tegen de
Bevers uit Dieren verdiend met 5-3
gewonnen. Het werd een pittige partij
waterpolo met de Vordenaren toch wel
duidelijk als de betere ploeg.

In de eerste periode leek Vorden regel-
recht op een grote zege af te stevenen
want al vrij gauw was de stand 2-0 door
doelpunten van Arjan Mengerink en
Han Hazekamp. Even later werd Geert-
jan Sikkens evenwel het water uitge-
zonden, waarvan de Bevers goed profi-
teerden 2-1.

In de tweede periode opnieuw een
sterker Vorden dat slordig met de
kansen omsprong. Gescoord werd er
niet. In de derde periode ging het
schieten beter en brachten achtereen-
volgens Arjan Mengerink, Sjaak Gotink
en Henco Elbrink de stand op 5-1. In de
laatste speelperiode geloofde Vorden het
wel en konden de Bevers middels twee
treffers de score nog een draaglijker
aanzien geven 5-3.

KLEINE NEDERLAAG DAMES
De Dames van Vorden hebben in een
vrijwel gelijkopgaande strijd op het
nippertje met 4-3 van de IJsselmeeuwen
verloren. Vorden stond in het begin "te
slapen" waarvan de IJsselmeeuwen
uitstekend profiteren door tweemaal te
scoren 2-0. In de tweede speelperiode
werd de stand verhoogd tot 3-0 waarna
Jet Smit tegenscoorde 3-1. Het werd
even later 4-1 doordat bij - Vorden
Marijke Schupper uit het water werd
gezonden, waarvan de IJsselmeeuwen
profiteerden.

Maandag:
Knip- en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repeti^^muziekvereniging Concor-
dia in ̂ ^ Smit.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphijn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-

HENK GROTENHUIS VERSTEVIGDE Jes en dames)
KOPPOSITIE R e p e t i A ^ o r d e n s Mannenkoor in
In de strijd om het Gelders damkam- het

pioenschap heeft de Vordenaar Henk
Grotenhuis ten Harkel zijn koppositie
verstevigd door te winnen van
Elgersma. Zijn naaste konkurrent
Hiersch won eveneens zodat het kampi-
oenschap waarschijnlijk door deze twee
spelers wordt uitgevochten.
De Vordenaren Boudri en Ruesink

Gemengïle klub 16 jaar en ouder in
het Jeugdcentrum (CJV)

beide zalen van

hebben hun laatste kans om de derde
plaats te bereiken niet aangegrepen. Zij

Dinsdag:
Volleybaltraining in
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.

Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.

nng zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NVV.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen)
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje
Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.
Bridgen in 't Pantoffeltje

Vrydag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.
Meisjesklub 11-12-13 jaar in het
Jeugdcentrum

Jongensklub „Samuël" 11-12-13 jaar
in het Jeugdcentrum.
Jongensklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Meisjesklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bij de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bij troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum. ^^
Gymnastiekvereniging ^Parta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.
Jongens- en meisjesklub ,,de Fluiter-
tjes" 6-7-8 jaar in „de^toprde"
Jongens- en meisjeskBp „de Krui-
mels" 9-10 jaar in het Jeugdcentrum

De besturen van de verenigingen
worden verzocht hun aktiviteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze
in deze rubriek worden opgenomen.

Recepten tips
Een winterse filosoof

No steeds is het in Nederland iedere
woensdag "gehaktdag". Dat wil niet
zeggen dat u dan ook iedere woensdag
gehakt moet eten, U koopt het natuur-
lijk wel die dag, omdat het dan goed-
koper is, maar eet het bijv. een dag of
wat later of u koopt wat minder dan
normaal en gebruikt dit voor een lekkere
spaghettisaus. Behalve gehaktballen en
gehakt-in-de-oven kunt u er echter voor
de variatie, eens een fïlosoofschotel van
maken. Echt iets voor deze winterse
dagen. U heeft hiervoor nodig:

IV» kg aardappelen
melk
lei
boter
paneermeel

Ipd.gehakt
zout en peper
nootmuskaat

6 middelgrote uien

Schil en kook de aarappelen. Maak
hiervan met wat melk en een ei een niet
te dikke puree. Doe het gehakt in een
koekepan met een klontje boter. Zet het
vuur hoog en braadt het, onder voort-
durend losmaken met een vork, bruin en
gaar. Greng op smaak met zout, peper
en nootmuskaat. Pel de uien en snijdt ze
in dunnen ringen. Bak de ringen in een
koekepan in boter goudgeel en glazig.
Vet dan een vuurvaste schotel in en leg
op de bodem hiervan een laagje uien.
Vervolgens de rest van het gehakt en tot
slot nog een laagje uien. Vul de rest van
de schotel op met puree. Bestrooi de
puree met paneermeel en leg er enkele
klontjes boter op. Laat het geheel in een
goed warme oven in een half uurtje
warm en goudbruin bakken. Serveer met
bijv. rode kool of spruitjes.

Korte tips
Vlees

Als wij over vlees spreken bedoelen wij
altijd het vlees van bepaalde huisdieren;
zoals runderen en varkens. In de vroeg-
ste oertijd, toen de mens nog een rond-
trekkend jager was, was zijn voedsel-
voorziening afhankelijk van het geluk bij
de jacht. Maar toen hij zover was
gekomen, dat hij bepaalde diersoorten

Brood
van
de warme bakker

Zo uit de oven
op uw tafel

Haal het bij

't Winkeltje
A G. Schurink, Burg. gallee-
straat 22. Vorden. Tel 1877.

Vrijdag en zaterdag

kwarkpunten

die zich daartoe leenden, in afgesloten
ruimten bij zijn woning kon houden en
fokken had hij zich daarmee zekerheid
verschaft, dat er op elk gewenst tijdstip
vlees voorhanden zou zijn. Het is merk-
wardig, dat er in al de duizenden jaren
van de menselijke geschiedenis zo weinig
verandering is gekomen in de soorten
want nog altijd zijn dat runderen en
varkens en ook schapen.

In de Middeleeuwen was het eten van
vlees een statussymbool, dat alleen de
rijken zich konden veroorloven. De mo-
derne voedingsleer echter erkent de
belangrijke voedingswaarde van vlees,
vooral het hoge gehalte aan volwaardige
eiwitten, die de eiwitten, bijvoorbeeld uit
peulvruchten en granen kunnen aan-
vullen.

Bovendien bevat orgaanvlees - helaas
nog altijd te veel miskend - veel vitami-
nes. Lever is zeer rijk aan vitamine A,
lever, nier en zwezerik bevatten vitamine
C en alle vlees is rijk aan vitamines van
de B-groep.

De belangrijkste vleessoorten in Neder-
land zijn rundvlees en varkensvlees.
Schapevlees en paardevlees wordt hier
vrijwel niet gegeten, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld België, waar paardevlees
geliefd is. (CONSU).

Wist u dat al?
Een jas, waarvan alleen maar de kraag
wat vettig geworden is, hoeft daarom
nog niet meteen naar de stomerij. Met
een spons en wat wasbenzine - voor-
zichtig bij open vuur! - kunnen derge-
lijke plekken moeiteloos verwijderd wor-
den. Liefst laten drogen in de buiten-
lucht.

Planten kunnen van tijd tot tijd ook best
wat extra zorg en liefde gebruiken.
Zeker nu ze zo te lijden hebben onder de
extra droge centraleverwarminglucht.
Besproei ze daarom regelmatig met een
waterverstuiver. Fiscusbladen zijn b.v.
enorm dankbaar als ze af en toe eens
afgenomen worden met een doekje, dat
in bier gedoopt is. Ze worden er mooi
glanzend door en krijgen meteen wat
extra krachtvoer "naar binnen".

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische ups
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

H r / i j n - heb ik ontdekt twee soorten fotografen. De eerste groep
maakt vooral foto's om alles wat er gebeurt in het ge/in vast te leggen
voor later. Foto's om herinneringen te bewaren. Er /ijn ook merysen. die
méér w i l l e n , /e wi l l en echt verzorgde foto's maken, /.e w i l l e n de
wereld om hen heen vangen in moffle beelden. En vooral voor de/e
mensen, die alles ui t hun foto w i l l e n halen wat er in /.it. i s -d i t verhaal
bestemd. Het gaat name l i j k t) ver het papier, da t j e voor het maken van je
foto's k u n t kie/.en. Dat panier is er in verschi l lende "gradaties" en
daarmee wordt bedoeld de mogel i jkhe id om de verschi l len tussen l ichte
en donkere gedeelten van de toto op de j u i s t e w i j / e weer te geven.

Neem nu eens die eerste foto. Leuk p laa t je , maar wel
wat donker, denkt u. Dat kontrast van /wart en wi t .
komt. omdat de foto op papier was afgedrukt met een
harde gradatie. In di t ge \ a l / i j n een aantal gedeelten
helemaal dichtgelopcn. Bij de foto hierboven is het
omgekeerde gebeurd: de gradatie van het papier was
te /acht en daardoor / i j n de helderheidsverschillen te
k l e i n , ' t Gesolg: een foto met te w e i n i g kon t ras t ,
waarin details verloren gaan. Ook niet mooi. 't Kan
beslist beter!

De/c toto werd a f g e d r u k t op ' t j u i s t e papier . Alles
staat er goed doortekend op. Als u / e l f een donkere
kamer hebt. dan k u n t u die gradatie \ an het papier /e l f
regelen, waarbij het nega t ie f bepaal t of u een harde of
een /achte gradat ie / u i t k ie /en . Hn als u een
/ w a r t / w i t v e r g r o t i n g wi l la ten maken , dan kan uw
to tohande l aa r u adviseren welke grada t ie nod iü is .
Met het j u i s t e papier kan het m a x i m u m u i t een nega-
tief worden gehaald. Alleen: dit geldt niet voor kleu-
renfoto 's .

Radio-Televisie
Hi-fi Stereo

* VOORAAN IN SERVICE

* VOORAAN IN TECHNIEK

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen
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