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Prins Frans l wel op het noapruuversbal
der Deurdreajers ondanks de Maf f ia...

Nog vers in elk deurdreajersgeheugen ligt
het karnaval 1977. Met z'n allen hebben we
vier doldrieste en onvergetelijke karnavals-
dagen op eminente w\jze feest gevierd. Dat
de Maffia op de laatste avond onze eigen
Prins Frans I hebben gegijzeld was een
uniek gebeuren in het deurdreajersbestaan.
Aan de voorwaarde, gesteld door de Maffia,
om Prins Frans I vry te kragen is voldaan
zodat nog dezelfde avond Prins Frans I
weer onder zijn deurdreajers terugkeerde.
Aanstaande zaterdag 19 maart is dan het
traditionele noapruuversbal van de karna-
valsvereniging De Deurdreajers. Ondanks
de aanwezigheid van de Maffia kan dat
Prins Frans I er niet van weerhouden op
dit noapruuversbal acte de presence te ge-
ven. Hij heeft ons opdracht gegeven alle
rasechte Deurdreajers (dus ook de maffia)
uit te nodigen om deze oergezellige avond
mee te maken. Met de medewerking van
onze prinsenkapel gaan we er een toffe
avond van maken. Een avond waar de deur-
dreajerssfeer hoogtij zal vieren.
Tot zaterdagavond 19 maart in residentie
zaal Schoenaker. Alaaf!
Prins, President, Raad en Tanzmarikes

Ouderavond
huishoudschool
Tijdens de ouderavond van de tweede klas-
sen van de huishoudschool in Vorden kon
direktrice mej. Nijhoff een flink aantal be-
langstellenden welkom heten. Behalve het
doen van enkele huishoudelijke mededelin-
gen gaf zij een overzicht wat de leerlingen
in de derde en vierde klas kunnen verwach-
ten.

Hierna sprak de schoolarts mevr. Van Rap-
pard over het onderwerp: „De ontwikke-
ling van het kind in de pubertijd", over welk
onderwerp door de ouders vele vragen wer-
den gesteld. Voor de ouders was er deze
avond tevens gelegenheid om met de leer-
krachten te spreken.

Geboren: Dianne Groot Nuelend; Thijs Eek-
hardt.

Overleden: C. Mulder-van der Werf, 92 jr.

Citroen
autoshow

OP VRIJDAGAVOND
EN ZATERDAG

Automobielbedrijf

A. RUESINK
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
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Vordens Toneel
gaf uitstekende
uitvoering
De zaal van het Jeugdcentrum te Vorden
was zaterdagavond goed bezet toen het to-
neelgezelschap „Vordens toneel" haar jaar-
lijkse uitveoring gaf.
Onder de aanwezigen bevonden zich onder
andere de wethouder van sportzaken de heer
H. A. Bogchelman alsmede oud-burgemees-
ter A. E. van Arkel.
„Vordens toneel" had deze keer gekozen
voor een blijspel. Het werd het door Piet
Mossinkhof geschreven blijspel in drie be-
drijven dat getiteld was „Tot wederdienst
bereid". Het stuk werd op een vlotte wijze
door „Vordens toneel" voor het voetlicht ge-
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cassettes

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2fl Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: ma ĵ̂ B t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

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

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

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

Deze week komt aan de orde:
1. Herziening grens bebouwde kom van de

gemeente Vorden.
2. Hondenbelasting.
3. Subsidiëring van 4-roedige kapbergen,
4. Spreekuur burgemeester.
5. Aanvraag bijzondere kampeerexploita-

tievergunning.
6. Huuraanpassingen in 1977.
7. Pad langs de Vordense Beek (bij de

Maatse Bult).

Ad 1.
Herziening grens bebouwde kom
Gedeputeerde Staten van Gelderland heb-
ben besloten de grens van de bebouwde kom
van de gemeente Vorden ingevolge artikel 8
van de Wegenverkeerswet vast te stellen
als volgt:
Beginnende op de rijksweg Zutphen-Win-
terswijk bij km 9.350, langs de zuid-westzij-
de van die rijksweg, de noordzijde van de
Mispelkampdijk, de noord-oostzijde van Het
Wiemelink, de noord-westzijde van de Bur-
gemeester Galléestraat, de westzijde van de
Almenseweg tot een punt gelegen op een
afstand van 400 meter van de spoorlijn Zut-
phen-Winterswijk, de oostzijde van de Al-
menseweg, de noordzijde van de Burgemees-
ter Galléestraat, de noord- en noordoostzfl-
de van de Enkweg, de oostzijde van de Groe-
neweg, de zuidzijde van de rijksweg Zut-
phen-Winterswijk, de noord-westzijde van
de Horsterkamp, de zuid-westzflde en de
west- en noord-westzijde van de Nieuwstad
de westzijde van de Raadhuisstraat, de zuid-
zijde van Het Hoge, de oostzijde van de
Rondweg in noordelijke richting 250 meter,
in algemeen oostelijke richting tot de Be-
rend van Hackfortweg bij de aansluiting
met de Storm van 's-Gravesandestraat, de
noord-westzijde van de Berend van Hack-
fortweg tot het einde van deze weg bij de
Van Heeckerenstraat, vandaar in een rech-
te lijn naar het beginpunt.

Ad 2.
Hondenbelasting
Medio februari jl. heeft u allen een aangif-
tebiljet voor hondenbelasting over het jaar
1977 ontvangen. Wij wijzen u op de ver-
plichting er aan te voldoen dat de in dit bil-
jet gestelde vragen duidelijk en naar waar-
heid moeten worden beantwoord. U dient
'de aangifte ondertekend binnen 14 dagen
na de datum van toezending ter gemeente-
sekretarie af te geven of naar de gemeente-
sekretarie op te zenden. Niet of niet be-
hoorlijke vervulling van de bovengestelde
formaliteiten of het verstrekken van on-
juiste inlichtingen kan worden gestraft met
een geldboete van ten hoogste tweehonderd-
vijftig gulden. Worden geen honden gehou-
den, dan dient u de desbetreffende vraag
op het biljet met „geen" te beantwoorden
en eveneens in te leveren of op te zenden.

Ad 3.
Subsidiëring van 4-roedige kapbergen
Volgens artikel 2 van de verordening „Her-
stel en vernieuwing rieten daken", komen
bouwwerken in aanmerking, welke mede
door de dakbedekking naar het oordeel van
burgemeester en wethouders uit het oog-
punt van landschaps- en/of dorpsschoon
van bijzondere waarde zijn.

Ad 4.
Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester op vrij-
dag 18 maart a.s. komt te vervallen. In-
plaats daarvan wordt spreekuur gehouden
op donderdag 17 maart a.s. van 16.00 tot
17.00 uur.

Ad 5.
Aanvraag bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning
Bij kontrole is ons gebleken, dat diverse
personen niet op de hoogte zijn van het feit
dat voor bv. het kamperen op de boerderij
een byzondere kampeerexploitatievergun-
ning vereist is. Deze vergunning moet wor-
den aangevraagd door de eigenaar c.q.
pachter van de grond, met andere woorden
door degene die de kampeerplaats zal be-
heren. In de bovengenoemde verordening
wordt het volgende omtrent de bijzondere
kampeerexploitatievergunning gesteld:
1. Een bijzondere kampeerexploitatiever-

gunning kan uitsluitend worden verleend
voor het toelaten van het verblijf op of
in kampeerplaatsen;
a. in gebieden ten aanzien waarvan het

bestemmingsplan zich niet tegen een
zodanig gebruik van de daarin gele-
gen gronden verzet en die zijn aan-
gewezen op de bij dit artikel beho-
rende gewaarmerkte kaart, of

b. in gebieden ten aanzien waarvan het
bestemmingsplan uitdrukkelijk in een
zodanig gebruik voorziet.

2. De bijzondere kampeerexploitatiever-
gunning wordt uitsluitend verleend voor
a. een toercaravan en vijf tenten of

slaaptenten op een bouwperceel, ge-
legen in het agrarisch produktiege-
bied van grote landschappelijke
waarde, zoals aangegeven op de bij
de verordening gevoegde kaart;

b. met drie toercaravans en vijf tenten
of slaaptenten op een bouwperceel,
gelegen in het agrarisch produktie-
gebied van landschappelijke waarde,
zoals aangegeven op de bij de veror-
dening gevoegde kaart;

c. met een toercaravan en bijbehorende
slaaptent, of één tent, op een bouw-
perceel, gelegen in het agrarisch pro-
duktiegebied van beperkte landschap-
pelijke waarde.

3. De bijzondere kampeerexploitatiever-

gunning wordt niet verleend voor na-
tuurgebied en voor bosgebied, groten-
deels van landschappelijke en grote
landschappelijke waarde.

4. De bijzondere kampeerexploitatiever-
gunning wordt verleend voor een perio-
de van ten hoogste zes maanden in het
tijdvak van l april tot l oktober.

De aanvraag bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning:
1. Een aanvraag van een bijzondere kam-

peerexploitatievergunning wordt inge-
diend in drievoud en houdt in: naam en
adres van de rechthebbende en van de-
gene die de kampeerplaats zal beheren.

2. Bij de aanvraag als bedoeld in het voor-
gaande lid moet worden overlegd een si-
tuatietekening in drievoud, met een ka-
dastrale omschrijving van het terrein;
op de situatietekening moet zijn aange-
geven de plaats van de bestaande ge-
bouwen of bouwsels en de aan te bren-
gen of te handhaven beplanting en, voor
zover van toepassing, de standplaatsen
van kampeermiddelen. Tevens moet vol-
doende blijken welke maatregelen wor-
den getroffen ten aanzien van de sani-
taire voorzieningen en van de afvoer van
afvalwater.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen-
den tot afdeling II van de gemeentesekre-
tarie.

Ad 6.
Huuraanpassingen in 1977
Wij wijzen u er op dat ter gemeentesekre-
tarie een brochure gratis verkrijgbaar is
van het ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening met gegevens over
huuraanpassingen in 1977.

Ad 7.
Pad langs de Vordense Beek
(bij de Maatse Bult)
Zoals reeds eerder in deze rubriek vermeld
is het pad langs de beek nabij de „Maatse
Bult" partikulier terrein. De eigenaar van
dit terrein heeft er mee ingestemd dat dit
pad als een wandelpad wordt gebruikt on-
der voorwaarde o.m. dat er geen honden
worden meegenomen. Een aantal personen
houdt zich niet aan deze voorwaarde, het-
geen voor de eigenaar nogal hinderlijke ge-
volgen geeft. Hierdoor kan er een situatie
ontstaan welke voor laatstgenoemde aan-
leiding vormt het pad af te sluiten. Het ge-
volg hiervan is dat de wandelaars die zich
wel aan de voorwaarde houden, de dupe
zullen worden van de nalatigheid van an-
deren. Om te voorkomen dat het pad niet
meer gebruikt kan worden, wordt hierbij
een beroep gedaan op allen om zich te hou-
den aan de wensen van de grondeigenaar
en geen hond mee te nemen.

bracht, waarbij bleek dat de rollen goed
waren ingestudeerd.
Het stuk speelde zich af ten huize van Tony
Hamilton (D. Tromp). Bij hem in woonde
de baas spelende tante mevr. Standish (ge-
speeld door mevr. N. Strijd- van Stuyven-
berg).
Tony Hamilton die al eens in het leven was
gered had zijn redder moeten (beloven dat
hij later diens zoon zou opvoeden. De zoon
bleek echter een meisje te zijn met alle ver-
wikkelingen van dien. Voor de aanwezigen
in de zaal viel heel wat te lachen en het
spontane applaus voor regisseur Henk Hols-
beke en de medespelenden D. Korenblek;
W. Werler; J. Haspers; H. Hilferink;
R. Slütter-Hulsebos; G. Lenselink-ten Have;
J. Schuppers; D. Tromp en N. Strijd-van
Stuyvenberg was dan ook zeer zeker op
zijn plaats. De toneelaankleding was ver-
zorgd door Meubelshow Vorden, terwijl de
heer Jurriens uit Arnhem voor de grime-
ring „tekende".

Dierenartsen
trokken volle zaal
De bijeenkomst die de afdelingen Vorden
van de GMvL, ABTB en CBTB in zaal
Smit hielden, was zeer goed bezocht. Zelfs
gaven een aantal dames acte de presence.
De grote opkomst was niet zo verwonder-
lijk want drie plaatselijke dierenartsen t.w.
de heren Breukink en Warringa alsmede
mevr. N. Warringa-Hendriks, gaven tekst
en uitleg over een aantal ziektes, voorko-
mend bij varkens en koeien.
De voorzitter van deze avond, de heer H.
Graaskamp, gaf in zijn openingswoord een
uiteenzetting hoe een dierenarts vroeger te
werk ging en op welke wijze hij heden ten
dage zijn werk doet. „De dierenarts kan
voor een boer veel geld verdienen", aldus
de heer Graaskamp die van mening was dat
in tegenstelling tot vroeger er thans een
goede gedachtenwisseling tussen iboer en
arts plaats vindt. „Wij mogen ons in Vor-
den gelukkig prijzen dat we hier zeer ak-
tieve veedokters heben", aldus sprak de
heer Graaskamp.
Mevr. Warringa beet vervolgens het spits
af en^fctelde uitvoerig over de ziekte van
Aujev^Wdie veel bij varkens voorkomt,
doch o! k wel bij de koeien. Deze ziekte be-
tekent voor de boer vaak een flinke scha-
depost. Mevr. Warringa zette uiteen hoe
deze 2^* -i het best bestreden kan worden.
Dierei^Bs Breukink sprak over kalverziek-
tes e^Halveropfok, waarbij hij nog even
ingingop de varkenspest. De heer Warrin-
ga hield een betoog over varkensziektes. In
het bijzonder behandelde hij de slingerziek-
te (eiwitvergiftiging).

UITSCHII ER
VAN DE WEEK

Wegens groot sukses

SPIJKER-
BROEKEN

merk „Locker"

dames en heren nu

Musical voor
en door bejaarden
In zaal Schoenaker op de Kranenburg werd
voor de bejaarden van de Bejaardensoos
Kranenburg en de Bejaardenkring Vorden
een suksesvolle uitvoering gegeven van de
Eibergse musical die door de bezoekers van
de bejaardensociëteit aldaar werd gebracht.
De zaal was geheel gevuld toen namens de
soos Kranenburg mevr. Haverkamp een
kort welkomstwoord sprak. Iedereen kreeg
eerst gratis koffie waarna de ruim 25 me-
despelenden - de oudste was zelfs 82 jaar -
op de planken kwamen met het prachtige
stuk in drie bedrijven: De nieuwen van Hui-
ze de Leefkuil.
De Eibergse bejaarden speelden dit stuk -
dat onlangs grote bekendheid kreeg door
de uitzending van de televisie in Van ge-
west tot gewest - voor de 23e keer. Zij wil-
len de dertig vol maken en spelen onder
meer ook in Steenwijk. Het werd met veel
sukses voor het voetlicht gebracht en de
groep kreeg een langdurig applaus.
Namens de Bejaardenkring Vorden sprak
mevr. Bosman een dankwoord en offreerde
alle medespelenden en speelsters een kleine
attentie. Dominee Krajenbrink wees er op
hoe de „oude mens het stuk tot nieuw le-
ven" bracht en wekte tot slot iedereen op
om de geregelde veertiendaagse bijeenkom-
sten van de Bejaardensoos Kranenburg en
de Bejaardenkring Vorden bij te wonen. Ie-
dereen ging toen tevreden huiswaarts.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

20 maart: 10 uur ds. Krajenbrink bedie-
ning H. Doop; 19 uur gez. Jeugddienst in
de Geref. kerk ds. W. I. Doude van Troost-
wijk (Eerbeek)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
20 maart: 10 uur de heer H. K. Brethouwer
(Aalten) kindernevendienst; 19 uur Herv./
Geref. Jeugddienst (zie dienst Herv. kerk)

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAG9DIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa, tel. 05752-1255
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
19-20 maart R. Hunink, 's-Heerenberg, tel.
08346-1340; E. J. de Vries Reilingh, Neede,
tel. 05450-1268

WEEKEN U-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. WegdheJaer, tel. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, teJ. 1M6

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgéb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheelkdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-OEK-JE
Hele maand maart mevr. Takkenkamp, te-
lefoon 1422, gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het poMtieburo, tel. 1230
of de families Eflerkaimp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haasink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, RuurJoseweg; 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrtjdaig van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur In de konMs-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753H2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van da
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeahalf uurtj e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 V.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220



Uit onze kwaliteitsslagerij

RIBLAPPÊN

Donderdag - vrijdag - zaterdag

Enorme
Stuk-
prijzen

bij

GROENT : EN FRUIT

SPINAZIE

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Borstlappen
MAGer 500 gram

2e pond HALVE PRIJS

Stooflappen
500 gram

2e pond HALVE PRIJS

VERSE KUIKENBOUTEN
kilo

KUIKENBORSTEN
VERSE kilo

Ontbijtspek
100 gram

Hamworst
150 gram

Leverkaas
100 gram

Leverworst
SAKS. 250 gram

Theeworstje
115 gram

698

598

A en O

vruchtenlimon.
liter

VAROPA

geroost, brood
pak van 139 nu

LITERFLES

magere melk
houdbaar

Borrelnootjes
Calve van 233 voor

'aasfiguurschuim
200 gram

Choc. Paaseitjes
netje

Nóbo sprits
pak van 8 stuks

Mélo cakes
pak van 249 nu

HAGELWITTE

bloemkool
per stuk

••

Gold. Delic,
VA kilo

Appelmix
van 395 voor

Chipolatastam
van 379 voor

Rozijnenkoek
SAKS. van 289 voor

BONTKRACHT
draagkarton van 2 kilo

298
349
259

OMO
draagkarton van 2 kilo

MODESS DAMESVERBAND
met hechtstrip 20 stuks van 359 voor

HAARVERSTEVIGER
5 flacons

JONGE KAAS
500 gram

KNOFLOOK OF PEPER BOURSIN
150 gram

HALFVOLLE MELK
literpak

VOLLE MELK
literpak

ZURE HARING
pot van 8 stuks van 348 voor

CHOC. OF VANILLEVLA
literpak van 131 voor ....

CALVE SLASAUS
0,5 liter

FENIX ZUIVER VLOEIBARE ZEEP
van 325 voor .

GEBROKEN RIJST
kilo van 129 voor

AUGURKEN
R. troef, % pot

ANANASSCHIJVEN
literblik

FRITESSAUS
voorraadbus v. 189 v.

HOY ROOKWORST
225 gram

SPERZIEBONEN
1/1 blik

A&O PILS
krat 24 pijpjes

HERO SINAS
literfles

99

169

198

169

109

139

7 KRUIDEN SHAMPOO
van 395 voor .

SUNSILK HAIRSPRAY
van 650 voor .

VOORDEELPAK SUNIL
2 kilo .

CHOC. HAGEL melk of puur
400 gram van 225 voor

dan aUeenmaar
voordelig

Albers - Vorden
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UIT ONZE SLIJTERIJ

brandewij

BOOTZ LIKEUREN
diverse smoken

BLACK AND WHITE WHISKY
van 15,95 voor

BESSENJENEVER
DE KORENAER

VERMOUTH
STOCK

BOLS BEERENBURGER
stenen kruik van 13,95 voor

JAGERMEISTER
per fles

HENKES JONGE JENEVER
minimumprijs

JAMAICA RUM
COMMANDER

Alleen maandag 21 maart

SPEKLAPPEN
500 gram ..

VARKENSPOULE1
500 gram

STOOFPREI
500 gram

CROX HALVARINE
500 gram

Alleen dinsdag 22 maart

238
238
138
139

HEERLIJKE SLAVINKEN
3 stuks

HEERLIJKE GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

BLANKE WITLOF
500 gram

HALFVOLLE KOFREMELK
gezinsfles

Alleen woensdag 23 maart

HALF-OM-HALF GEHAKT
per 500 gram 279 - kilo

PANKLARE RODE KOOL
500 gram

KG KOFFIE max. 2pakken p. klant QCQ
250 gram V U W

KNORR SOEPEN
per zakje

Dankbaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje

THIJS

J. Eckhardt-
Groot Jebbink

J. Eckhardt
Onno, Steven

Vorden, 10 maart 1977
Wilhelminalaan 4

Hierbij willen wij u hartelijk
danken voor de persoonlijke
belangstelling, felicitaties,
bloemen en kado's die wij
bij ons huwelijk mochten
ontvangen.

Bert en Diny Heyink

Hengelo (Gld.), maart 1977
De Heurne 26

Voor de vele blijken van me-
deleven, tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve man en onze vader en
opa
JOHAN GEBHABDUS

VLOGMAN

betuigen wij onze oprechte
dank.

Familie Vlogman

Vorden, maart 1977
Strodijk 3

Voor de vele blijken van me-
deleven welke wij mochten
ondervinden na het overiy-
den van onze lieve vader,
grootvader en overgroot-
vader

HERMAN WINKELS
betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Familie Winkels

Vorden, maart 1977
Almenseweg 40

NAIBOBI-AVOND
21 maart in de rekreatiezaal
van het bejaardencentrum
De Wehme aanv. 20.00 uur

Gezocht te huur: kamer,
woonruimte of huis in Vor-
den of omgeving.
Brieven onder nr. 3-1 buro
van dit blad

GELBE
art ringvoorjaarsver-

ering en kulturele wed-
d bij Stegeman in Laren
yang 20.00 uur

op gevraagd: elektr.
spli^oedtreinen bij voor-
keur Marklin en Fleisch-
mann. Defekt geen bezwaar
L. Hobma, Arnhem, telefoon
085-433307

Te koop: Ford Taunus '69
t.i.a.b. Van Heeckerenstr. 16
Vorden

Te koop: g.o.h. 1-pers. bed
met matras ƒ 30,-; l solide
wandelwagen met voetenzak
ƒ 60,- Het Kerspel 5 Vorden
telefoon 2579

NAIBOBI-AVOND
21 maart in de rekreatiezaal
van het bejaardencentrum
De Wehme aanv. 20.00 uur

Vrijdag 25 maart:

DBOPPING

BUUBTVEB.
DELDEN

Vertrek 20.00 uur bij
café 't Zwaantje

Te koop: z.g.a.n. kunststof
zitbad t.i.a.b. Brinkerhof 56
Vorden, tel. 1835

Te huur gevraagd: opslag-
ruimte, min. plm. 40 ntf
Brieven onder nr. 3-2 buro
van dit blad

Te koop: wandelwagen met
voetenzak en kinderledikant
met matras. J. H. ten Els-
hof, Geurkenweg 2, Linde,
tel. 6864

NAmOBI-AVOND
21 maart in de rekreatiezaal
van het bejaardencentrum
De Wehme aanv. 20.00 uur

Te koop: Citroen Dyane
'71-'70; Simca 1501 special
'70; Daf combi '73; trekha-
ken van Daf, Opel, Peugeot
204, Renault en diverse an-
dere auto-onderdelen.
Tevens plm. 100 m schapen-
gaas. J. H. ten Elshof, Geur-
kenweg 2, Linde, tel. 6864

TWEEDE
OPEN HUIS

op vrydag l april in
„De Voorde"

NAIBOBI-AVOND
21 maart in de rekreatiezaal
van het bejaardencentrum
De Wehme aanv. 20.00 uur

ALOIS WOLTEBS
en
BIA GOTINK

Wij gaan trouwen op donderdag 24 maart
a.s. om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke huwelijksvoltrekking om 10.30
uur in de St. Antonius van Paduakerk te
Kranenburg-Vorden.

Maart 1977
Slatmansweg 4, Groenlo
Willem Alexanderlaan 2, Vorden

Toekomstig adres: Slatmansweg 4, Groenlo

Dag-adres: hotel-café-restaurant Meijer,
Ruurloseweg l, Groenlo

Wij nodigen u uit op onze receptie van
14.00 tot 15.30 uur.

Op maandag 21 maart hopen wij met onze kin-
deren ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

J. LENSELINK en
E. B. LENSELINK-WEENK

Vorden, maart 1977
„de Vosheuvel' Vosheuvelweg 6

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 26 maart
van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat
10 te Vorden.

Heden werd plotseling van ons weggenomen, onze
lieve vader en opa

WILLEM BOSSEL

in de ouderdom van 91 jaar.

T. Rossel

A. van Bemmel-Rossel
T. van Bemmel
R. Bunt-Rossel
G. Bunt

R. van de Wyk
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 9 maart 1977
Nieuwstad 45

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

„Geweldig"
Langs deze weg willen wij alle men-
sen die de heropening van onze win-
kel opluistp •'ten met hun aanwezig-
heid en vo^feie vele felicitaties,
bloemen e^^Rschenken, hartelijk
dank zeggen.

U kunt er verzekerd van zijn dat uw
belangstelling door ons zeer op prijs
is gesteld.

Altijd tot uw dienst:

Meubelen Tapijten Lederwaren

LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 1421

De Vogel vriend"
organiseert op 24 maart een

FILMAVOND
over het houden, verzorgen en kwe-
ken van vogels, het bouwen van
volières etc. De lengte van de film is
plm. 2% uur.

Aanvang 20.00 uur in zaal Schoenaker

Bouwbond NVV
Paasverzilvering
vakantiebonnen
inleveren op maandag 21 maart van
19.00 tot 20.00 uur Berend van Hack-
fortweg 8 te Vorden

Aanbieding vrijdag en zaterdag:

appelmandjes
met slagroom

ijscups
per 200 gram

BANKETBAKKERIJ

J. Wie kart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Koop nu reeds uw

tuinmeubelen
nieuwe dessins en keus uit veel

soorten

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vordense Bad- en Zwemvereniging

„In de dennen"
LEDENVERGADERING
op donderdag 24 maart a.s. in hotel
Bakker, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur.

r
§ Hoera, het voorjaar

is aangekomen . ..
Maar heeft u het al vernomen:

wij hebben zojuist onze kollektie

TENNISKLEDING
ontvangen.

Zoveel soorten en modellen heeft u
nooit zien hangen:

rokjes, jurkjes, shorts,
shirts, pullovers, vesten,
jacks
en onze prijzen zfln te gek.

Kom gezellig en vrijblijvend even
kijken en u zal er zeker voor
bezwijken

Wapen en Sporthandel

steeds dotltnfftndl

Zutphenseweg — Vorden

Zomer-kolbert met sportieve stiksels.
f179,-

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381



Te koop gevraagd:

antiek en grootmoeders-
tijd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en boeren-
antiek.

M. J. MAAS
Vordenaeweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTBN EN
KRUIDEN

R.WERERIJ 'T MOKKINK
Koningsweg 6, Hengelo Gld.
telefoon 05753-1710

Te koop: een kinderwagen;
2 ledikantjes; l kinderstoel;
l commode. G. G. Reintjes,
Vordensebinnenweg 2,
Lochem

NAIBOBI-AVOND
21 maart in de rekreatiezaal
van het bejaardencentrum
De Wehme aanv. 20.00 uur

Vrijdagmorgen
weer aan de
markt

Poeliersbedrtyf

ROSSEL
Gevraagd: flink persoon
voor het zetten van afraste-
ring, plm. 2 weken werk.
Aanm. Keune, Nijverheids-
weg 4, Vorden

Te koop: mooie gashaard
(aardgas) bruin.
Telefoon 05752-1334

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties
Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

Spuiten van bronnen
voor:
huiswatervoorziening
weidepompen
tuinpompen en bere-
geningsinstallaties

Tussen Lochem en Zutphenl

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt !

Tankstation

KEUNE
NtJverheidsweg, Vorden

LOSSE VERKOOP:

TeJeigraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Da.gblad
G.O.C.
Graafischapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord. Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

Particulier vraagt
voor belegging be-
woonde huizen te
koop. Brieven onder
letter B aan bureau
Contact, Nieuwstad
12, Vorden.

Te koop: meisjesfiets 6-10
jaar, groen.
"Jevraagd: wandel wagen.
A.. Megelink, C 23, Ruurlo

De grote matenspecialist
Lammers confectiebedrijf
is het voordelige adres vooi
dameeeonfectie en stoffen
Zonodig wordt naar maat
gemaakt. Zutphenseweg 29
Vorden, tel. 05752-1971

een spijkerbroek
met een jasje

Dèt is vrije mode, dèt is zomerkomfort.
Een zorgeloos vrijetijdspak mag niet
ontbreken in uw vakantiegarderobe l

Makkelijk genoeg. Net als onze prijzen l

Denim, met
sportieve
applikatie.

first
UnanJ

/chooldermon

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

^Zilvervloot
È È Groot spaarvoordeel voor spaarders van

151/m 20 jaar! Het Zilvervloot s paar plan
heeft een geweldige premie aan boord! Wat dacht
je van 10% ekstra premie over het gespaarde
bedrag plus de rente. Folder halen bij de Rabobank
en vlug aanmonsieren op de Zilvervloot! mm

Rabobank
geiden goede raad

rokken en
blouses
in de modekleuren uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMIN K
'HENSEWEG TELOB752 1514VORDEN ZUTPHENSEWEG *

Uw tais woedt
Op veel plaatsen tegeüjkzeHs.

Laat de schilder 't beschermen.
Maar bel eerst even.
Dankomen we bekijken wat ergebeurenmoet^
en hoeveel dat gaat kosten.
In overleg met u.
En helemaal vrijblijvend, dat spreekt.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester schilder - Ruurloseweg 35
Vorden - Telefoon 05752-1523

VwhuisIseenvatommtwaartL

n

A.s. vrijdag 18 maart
is onze zaak de gehele dag

gesloten

FAM. HARMSEN

Een nieuw gordijn of tapijt na de
schoonmaaktijd! Dan opgelet:

WIJ MAKEN SCHONE PRIJZEN

Slaapkamertapijt
nylon
400 cm 35,-

Berbertapijt
70% wol, 30% nylon
400 cm

Engels bloemtapijt
prachtig tapijt, nylon -i (\r\
400 cm IUU,-

Gordijnstoffen
keuze uit meer dan
100 rollen.
Enkele voorbeelden:

Uni stoffen
per meter

7,- en 9,-
Bloemstoffen
tweezijdig bedrukt
per meter 10,-
GEWOON TEVEEL OM OP TE NOE-
MEN. KOM EN PAK UW VOORDEEL !

DORPSSTRAAT 29 - RUURLO

Grandioze

op woensdag 23 maart
in „De Keizerskroon"
te Ruurlo aanvang 8 uur

MODECENTRUM TEUNISSEN

GROOT JEBBINK - bloemsierkunst

KAPSALON „MARIE-LOUISE" - haarverzorging

KLEIN ANTINK - schoenen

HETZEL - brillen

FIRMA EBBERS - banket

Entree f 5,- konsumptie inbegrepen

In de pauze verloting
opbrengst voor het „Holy Spirit Hospital
Bombay"

Kaarten verkrijgbaar bij de deelnemende zaken

Administratiekantoor Vorden bv
Dir. B. H. J. de Regt

Ruurloseweg 21

Ten gerieve van onze partikuliere cliënten zal ons kan-
toor op de volgende woensdagavonden van 19.30 tot
22.30 uur geopend z^n:

Woensdag 16 maart
Woensdag 23 maart
Speciaal op deze avonden zullen wij gaarne met u de
gegevens bespreken inzake het invullen van uw aan-
giftebiljet

INKOMSTENBELASTING 1976
Vorden - Postbus 8 - Telefoon 05752-1485

<gid>
tel.05753- 1461

Dansen
20 MAART

Walkers
nu overal

airconditioning

Bal voor gehuwden zaterdag 19 maart a.s. orkest Take it Easy

bespreek tijdig uw plaatsen, telefoon 05753-1461
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Binnen enkele maanden wordt begonnen met de bouw aula
De raad van Vorden werkte zich dinsdag-
avond in een snel tempo door de agenda,
hoewel hierbij dient te worden aangetekend
dat het enige agendapunt wat 'mogelijk stof
tot diskussies teweeg had kunnen brengen,
werd aangehouden. Burgemeester Vunde-
rink deelde namelijk mee dat met betrek-
king tot de „prioriteitenlijst voorzieningen"
in april meer over de financiële kant kan
worden meegedeeld. Vandaar dat dit agen-
dapunt even in de ijskast wordt gezet.
De heer Krol (PvdA) kreeg desgevraagd
te horen dat de bouwvergunning voor de
aula inmiddels is aangevraagd. Volgens ge-
meentesekretaris J. Drijfhout zal over en-
kele maanden met de bouw kunnen worden
begonnen.
Naar aanleiding van een schrijven van be-

woners uit plan Boonk, inzake klachten
over het centrale antennesysteem, deelde
de heer Vunderink mede dat inmiddels met
het onderzoek is begonnen. Ook is er mo-
menteel een onderzoek gaande naar de zo-
genaamde „rode balletjes"-bomen in enkele
straten in de gemeente Vorden. Onder meer
zal onderzocht worden of deze bomen kun-
nen worden vervangen door andere.
De heer Geerken (CDA) toonde zich ver-
heugd dat besloten werd om 2000 gulden
te voteren voor een te houden welzijnson-
derzoek in de gemeente Vorden. Hij stelde
voor, gezien de ingewikkelde materie, nu
reeds hierbij een ambtenaar te betrekken.
De heer Drijfhout vond het hiervoor nu nog
te vroeg. „Laten we eerst de modelverorde-
ning van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten afwachten", zo adviseerde hij.
De raad ging hiermee akkoord.
Verder werd het bestemmingsplan „Vorden
Kom 1976" vastgesteld, waarbij werd tege-
moet gekomen aan een viertal ingediende
bezwaarschriften. Tevens werd deze avond
de verordening betreffende het rampenbe-
strijdingsplan vastgesteld. Besloten werd
om de plaatselijke EHBO jaarlijks een be-
drag van 500 gulden te schenken.
Het voorstel van B&W om het advies op
te volgen van GS inzake de rijwieltoelage
voor „buitendienst-ambtenaren" werd door
de raad afgewezen. De raad bleef bij het
reeds eerder ingenomen standpunt te we-
ten 36 gulden; 27 gulden en 18 gulden per
kwartaal (al naar gelang de afgelegde af-
stand ).

VORDEN WEER EEN VERNIEUWDE ZAAK RIJKER

Een aanwinst voor de Burgemeester Gal-
léestraat en dus ook voor Vorden is de ver-
nieuwde zaak van de heer B. Lammers in
meubelen, tapijt en lederwaren.
De zaak heeft een geheel nieuw gezicht ge-
kregen. Er is 250 vierkante meter bijge-
bouwd. De gehele sortering is enorm uitge-
breid. De matrassen zijn in een nieuwe op-

stelling geplaatst. Ook is er een uitgebreide
kollektie in kamerbreed tapijt.
Een hoek van het pand is beschikbaar voor
tienermeubelen, verder een verscheidenheid
van meubelen in klassieke of moderne stijl.
De allernieuwste gordijnstoffen zijn thans
in de winkel aanwezig. Paraplui^s zijn
nieuw in deze zaak.

Tenslotte valt op de overzichtelijk opgestel-
de kollektie lederwaren. De firma Lammers
heeft nu via inkoopvereniging Béco een ge-
zamenlijke verkoopruimte van 10.000 vier-
kante meter verdeeld over Ruurlo en Hoe-
velaken.

Kringavond KPO
Op woensdag 23 maart a.s. zal de Katho-
lieke Plattelands Vrouwen Organisatie van
de kring De Graafschap de jaarlijkse kring-
ledenvergadering houden. Deze zal plaats
vinden in het Ludgerusgebouw te Vierak-
ker/Wichmond.
Pater M. F. Gemmeke uit Deventer zal een
inleiding houden over veranderingen in het
katholieke geloof en in de katholieke kerk.
Het tweede gedeelte van de avond zal wor-
den verzorgd door het Vordens Huisvrou-
wenorkest dat met een nieuw muzikaal en
vrolijk programma op de planken komt.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

AKTIE: GAST AAN TAFEL
In de vorige week woensdag (de biddag
voor gewas en arbeid) gehouden gebeds-
dienst in de Hervormde dorpskerk, is op-
nieuw gestart met de bekende landelijke
aktie: gast aan tafel. Een aktie van Novib,
Unesco en Unicef voor blijvende voedselver-
toetering in de arme derde wereld.
Bij de uitgang van het kerkgebouw werden
spaarkartonnetjes en een uitvoerige infor-
matiefolder uitgereikt door kinderen van de
zondagsschool. Tijdens de gebedsdienst
werd de aktie ingeleid door mevr. Anneke
Groot Nuelend-Rossel en mevr. Elsbeth
Regelink-Broekgaarden. Het is de bedoeling
dat de spaarbusjes gevuld ingeleverd wor-
den tijdens de dankstond voor gewas en ar-
beid, begin november. In de dorpskerk en
ook bij de familie Krajenbrink, Ruurlose-
weg 19, zijn nog spaarbusjes verkrijgbaar.

NAIROBI-AVOND IN VORDEN
Uitgaande van de Raad van Kerken te
Vorden/Kranenburg wordt op maandag 21
maart in de grote rekreatiezaal van het be-
jaardencentrum De Wehme een Nairobi-
avond gehouden. Nairobi is de Afrikaanse
plaats waar de Wereldraad van Kerken

heeft vergaderd. Aan de hand van een te
verstrekken uittreksel uit het boek van prof.
dr K. Runia - die de Assemblee in Nairobi
heeft meegemaakt en tweemaal daarover
in Vorden heeft verteld - zal worden ge-
sproken over de eenheid onder de christe-
nen. Eerst zullen vier vragen in kleine dis-
kussiegroepen worden toespreken waarna
deze vragen in plenaire zitting nogmaals
ter sprake zullen komen. Iedereen is op 21
maart in De Wehme welkom.

Veel evenementen
De Graafschap-
rijders
De Vordense auto- en motorclub heeft voor
het komende seizoen heel wat op het pro-
gramma staan. Op het circuit „Delden" zul-
len niet minder dan zeven onderlinge cross-
wedstrijden worden gehouden en wel op 23
april; 14 mei; 11 juni; 6 en 20 augustus en
10 september.
Rondom het huis van Harry Stapelbroek in
Wichmond zullen twee grasbaanraces wor-
den georganiseerd. Er zal gestreden worden
om de „Okhorstgrasbaantrofee", een wis-
selbeker die beschikbaar is gesteld door de
heer Zuurveld. Op zaterdag 9 april zal in
het „Grote veld" een clubtrial worden ge-
organiseerd.
Evenals voorgaande jaren zullen er dit jaar
weer twee crosswedstrijden worden gereden
tegen de „Hamac" uit Harfsen. Dinsdag 24
mei zullen de coureurs elkaar ontmoeten
in Harfsen, terwijl de return plaatsvindt op
dinsdag 7 juni in Vorden.
Mocht Vorden als overwinnaar uit het
strijdperk treden dan komt de wisselbeker
definitief in het bezit van „De Graafschap-
rijders. Op het programma staat verder
een onderlinge crosswedstrijd tegen „Hamo-
ve" uit Hengelo. De juiste datum wordt nog
nader bekend gemaakt.
Bij de betrouwibaarheidsritten tellen dit jaar
voor het clubkampioenschap alle ritten mee
die- gehouden worden na de kampioensrit
1976 tot en met de kampioensrit 1977. Van
deze ritten telt de helft plus één mee voor
het kampioenschap. Om tot nu toe in het
bezit te komen van de „Deldentrofee" was

J de beste totaalprestatie uit de cross en de

betrouwbaarheidsritten beslissend.
Met ingang van dit seizoen zullen ook de
grasbaanwedstrijden alsmede de trial mee-
tellen voor deze beker.
De crosscommissie van „De Graafschaprij-
ders" die bovenstaande evenementen orga-
niseert bestaat voor het jaar 1977 uit de
volgende personen: D. J. Pardijs; F. J. Roth-
man; G. J. Arfman; E. W. Bolte; H. J. van
Ark; H. Weustenenk en J. Slagman.

Ingezonden
(bulten verantwoordelijkheid der redactie)

DE UITDAGING . . .
Enkele weken geleden daagden 2 personen,
die dachten te moeten gaan trimmen, zich-
zelf uit op 13 maart naar Doetinchem te
gaan hardlopen. Waarom Doetinchem ? Nou
gewoon omdat bovengenoemde mensen daar
een goed koffie-adres hadden.

Er werd getraind natuurlijk, bijna iedere
avond; eerst een paar kilometer, steeds
iets verder tot zo'n km of 8-9 op een avond
(dit werd slechts enkele malen gehaald). De
konditie van P. en W. ging wel vooruit,
maar 18 km halen? daar geloofde niemand
in.

Afgelopen zondag was het dan zover. Er
had zich intussen een persoon aan het twee-
tal toegevoegd: M. Deze M. had veel min-
der getraind maar was wel bijna iedere za-
terdag en zondag aktief bezig op het voet-
balveld. W. zou voor de zogenaamde aan-
trekker fungeren en was dan ook nooit
voornemens geweest het hele eind aan één
stuk te lopen. Voor hem en voor de morele
en inwendige steun waren volgauto's nodig.

Twee waren er, die de eerste keer stopten
vlak voor Hengelo, een heel eind maar het
werd door alle drie gehaald. Toen was W.
min of meer aan het eind van zijn latijn en
stapte in. P. en M. gingen verbeten verder.
Er werd nu op iedere parkeerplaats door
de auto's gestopt, maar P. en M. hielden
vol. Na de Velswijk op de grote weg naar
Doetinchem, dreigde het even mis te gaan,
M. had een pleister nodig en P. liep min of
meer in een hoek (voorover dus). De aan-

i'j ons in d'n Achterhook
't Is dizze wekke heel wat anders ewodden as da'j van mien gewoon bunt te leazen.
Daor is ut weer van de leste dage un betjen schuld an. Met zo'n mooien zondag
kri'j de kriebels in ut blood en dan wi'j d'r wel us uut. Dat he'w dan ok edaon. Hoo
wi'j ereen bunt za'k owprebeern uut te leggen. Leas ut moar us nao en dan kö'j zeen
of ut ow wat liekt um ut tochjen ok us te ri'jen.
Vanuut Vorden eers de reulseweg op en bi'j de wientjesvoort linksaf de mosselseweg
op. Rechdeur tot de schoneveldsdiek, nao goed uutkieken daor dwas aover, dat heit
dan de hardermaat. Den volg i'j tot ut zandweg wod, gao dan linksaf de vrochterdiek
op. A'j den volgt kom i'j vanzelf op de woodbrookersweg, rechdeur tot an de veur-
rangsweg van Lochem nao Barchem, hier gao'j rechsaf, in Barchem zelf linksaf nao
Borculo. A'j dizze weg ongeveer vief honderd meter op bunt rechsaf un zandweg in.
Daor steet wel un bord an de weg van ,,natuurbad Galgenveld", daor mo'j in, dit heit
de Maandagdijk. Altied maor dizze weg hollen tö'j bi'j de „Lebbenbrugge" bunt. Da's
un olde harbarge waor vrogger de luu tol mossen betalen dee gebruuk maakten van
dizze now nog besunder mooien hessenweg. Stap hier maor es effen uut, an de
muure van dit gebouw, wat now un museum is, henk un bord waorop de prieze staot
die de mensen mossen betalen. Schrief maor us op papierken wat un „mens te
paard" mos geven um wieter te können gaon. Noe gao'w weer wieter de Lebben-
bruggedijk af tot an de veurrangsweg, hier linksaf naor Borkelo. Bi'j de eersvolgende
blauwe handwiezer weer links richting Lochem. I'j kriegt dan an ow linkerhand ut
hertenkamp en an de rechterkante de olde watermölle, die ze heb opeknapt en waor
noe ut restaurant ,,De Stenen Tafel" in zit. A'j al zinne heb an koffie köj dat hier rös-
tug gaon drinken.
Wi'j gaot weer wieter rechtuut tot bi'j ut stoplich, hier gao'w richting Lochem-Goor.
Nao 500 meter weer rechts, daor steed un handwiezer met in rooie kleur un fietse,
richting Geesteren-Diepenheim, daor mo'j hen. I'j komp dan aover de Berkel en dan
altied rechtuut. Bi'j ut stopbord veur de veurrangsweg gao'j linksaf nao Geesteren.
In Geesteren anekommen stap i'j maor weer us uut en bekiekt de kerke us. Opzied
van de kerke zit drie stene in de mure emetseld. Op d'n meest rechtsen steet un
riemken: Tredt Hir Bi - Ende Segget Mi - Wi Dat Hir Buer - Ofte Edelman Si. Hier
was vrogger un karkhof en dit riemken is zovölle as un uutneudeging um d'r bi'j te
kommen liggen, maor ik denke neet dat daor volle gebruuk van emaakt is, althans
neet vri'jwillug. Op die steen steet ok nog un jaortal, schrief dat maor op ow pepier-
ken.
Stap maor weer in en zuukt de weg nao Gelselaar, i'j komp dan oaver un helen
mooien es, middenop kö'j un mooie foto maken van de Geesterense toorn (ut zadel-
dak van den toorn volt op umda'j dat hier haos neet ziet). A'j d'n es ehad heb mo'j
goed uutkieken. Bi'j un blauw bordjen an de recgterkante met de anduuing „Boshoek"
gao'j rechsaf un smal klinkerweggetjen op. Nao 500 meter kri'j un splitsing, hier hol
i'j linksan, dat heit ok Boshoek. Den ri'j i'j af tot de Bollertweg, hier weer links, bi'j
nadering voorrangsweg rechts richting Gelselaar. Nao ut bord 50 km links anhollen
de Dorpsstraat in. Stap hier maor weer us uut en bekiekt de kerke maor weer. Mo'j
wel un klein endjen lopen, want i'j kont t'r allene maor deur un paar smalle steegjer
bi'j kommen. An dizze kerke zit twee z.g. „eerste stene", iets wat neet vake veur zal
kommen. Hoo ut precies in mekare zit wet ik ok neet, ene zit t'r an de kerke en d'n
anderen boaven de ingang an de toorn. Op beide stene steet precies utzelfde jaortal
en daotum. Schrief dat maor weer us op. A'j ow ut plaetsken goed bekekken heb (be-
slis de moeite weerd) gao'j wieter in de richting Diepenheim. In dizze plaatse zuuk
i'j ow de weg nao Hengevelde-Haaksbergen op. I'j komp dan vanzelf bi'j un water-
mölle. Hier kö'j röstig effen rondwandelen en maken us un paar foto's, dat gif altied
un aardugge herinnering.»gaot weer wieter, maor neet zo wied want dan mo'j weer linksaf, de Prinsendijk

'j komp dan langs un landgoed met prachtugge busse d'r ummehen. Ziet maor
d'r achter komp hoe dit landgoed heit en schrief ut op. A'j wandelen wilt ha'j hier

alle geleagenheid. Waor de Prinsendijk oaver geet in un zandweg, mo'j linksaf de
Kleidijk op. Dan kom i'j op de veurrangsweg Goor-Diepenheim. Hier weer links rich-
ting Diepenheim-Lochem. In Diepenheim kö'j de kinder, a'j dee bi'j ow hebt, nog ef-

'1 Roelofsen in de spöltuin jagen en zelf koffie gaon drinken.
geet ut in de richting Lochem. 2 km veur Lochem linksaf richting Borculo. Un

endjen die weg op gao'j rechtsaf nao Barchem (de Wengersteeg). An ow linkerhand
zie'j dan in de weie nog de ruïne „Nettelhorst". Un endjen wieter, a'j oaver de Berkel
bunt, lig links nog un buutenplaatse. An de weg staot un paar grote witte stene met
de name d'r op. Schrief die name maor weer us op.
De eersvolgende plaatse is now Zwiep waor i'j de witte wieve en de Highland cattle
kont bekieken. Wieter kö'j now nao Vorden ri'jen zo ut ow zelf ut beste liekt, ut mak-
kelukste is wel Barchem-Ruurlo-Vorden.

A'j now onderstoande vraogen invult en zorgt dat dat op ut buro van „Contact" kump
ha'j nog kans op un eerste pries van 100 naamkaartjes bedrukt en wal met ow name,
un tweede pries van viefentwintug gulden en un darde pries van un tientjen, beschik-
baor esteld deur Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12 te Vorden.

1. Hoevölle tol mos t'r veur un mens te paard bi'j de lebbenbrugge betaald wodden?
2. Wat is ut jaortal op de steen an de Geesterense kerke?
3. Wat is ut jaortal op de „Eerste steen" an de kerke te Gelselaar?
4. Hoe heit ut landgoed in Diepenheim waor de Prinsendijk deurhen löp?
5. Wat is de name van de buutenplaatse an de wengersteeg die op de stene an de

weg steet?

Wieters hop ik da'j de ogen goed los heb ehad en ezeen heb hoe mooi of ut is bi'j
ons in d'n Achterhook. H. Leestman

trekker W. kwam toen weer in de benen en
daar ging het spul weer. Mensen, ze hebben
het gehaald: 18 km aan één stuk hardlopen.

Ik zou zo zeggen - een prestatie. Een pres-
tatie op sportief gebied en van doorzettings-
vermogen (tijd: l uur 35 minuten). Een
prestatie die bewijst dat, wanneer men wil
men een heleboel zogenaamd onmogelijke
dingen kan doen. P. W. en M. moesten op
het koffie-adres natuurlijk wel even bijko-
men, maar na een heerlijke douche werd er
door het drietal (en aanhang) duchtig kof-
fie/pils gedronken, opgeschept en plannen
gemaakt. Plannen ? ? ? Ja. Inderdaad plan-
nen om begin volgend jaar een marathon
te doen (40 km en 195 meter). De schrijver
van dit artikel belooft ook de eventuele ma-
rathonloop te verslaan. Kn.

Zesendertig maai
de kleine gids
Voor de zesendertigste keer is thans „De
Kleine Gids voor de Nederlandse sociale
verzekering" verschenen. Deze succesvolle
en nuttige uitgave van de Vereeniging van
Raden van Arbeid geeft al sinds jaar en
dag praktische informatie over bijna alles
in de sociale verzekering. Verder zijn enkele
hoofdstukjes over Algemene Bijstandswet,
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers,
Wet Sociale Werkvoorziening en het Voor-
lichtingscentrum Sociale Verzekering opge-
nomen.

Ook vindt men er in een duidelijk schema
dat de sociale verzekeringswetten en de
daarbij behorende uitvoeringsorganen laat
zien en een samenvattend overzicht van de
per l januari jl. geldende premies en uitke-
ringsbedragen.

Om het geheel te completeren is een adres-
lijst in het boekje geplaatst, dat de adres-
sen vermeld van alle bij de uitvoering van
de sociale verzekering betrokken instellin-
gen. De gids is voor een gulden verkrijgbaar
bij elke Raad van Arbeid. Wie toezending
per post wenst, moet er op rekenen dat por-
tokosten in rekening worden gebracht.

Jan Klein Brinke
wint gras-
baanwedstrijden
Rondom het huis van Harry Stapelbroek
werd de eerste voorjaars-grasbaanwedstrijd
van De Graafschaprijders verreden. Niet
minder dan 27 rijders namen aan deze wed-
strijden deel.

De rijders voor de verschillende wedstrijden
werden op een uitstekende manier inge-
deeld door Joop Wuestenenk. Dit had tot
gevolg dat er om de eerste plaatsen een
zeer goede sportieve strijd geleverd moest
worden.

Na afloop maakte voorzitter W. Bielder-
man bij het klubhuis Zuurveld de volgende
uitslagen bekend, waarbij de eerste drie
geklasseerden een fraaie beker in ontvangst
mochten nemen.

1. Jan Klein Brinke, Vorden (Maico); 2. J.
Oosterink, Vorden (Maico); 3. B. Willem-
sen, Lochem (Maico); 4. H. Stapelbroek,
Vorden (Maico); 5. Joh. Bijenhof, Vorden
(Husqvarna); 6. J. Wuestenenk, Vorden
(Maico); 7. J. Dinkelman, Lochem (Hon-
da); 8. H. Oonk, Lochem (Maico); 9. B.
Braakhekke, Vorden (CCM); 10. G. Wen-
tink, Vorden (Maico).



Bezoek Tweede Paasdag
onze grote

•

Meubel- en
tapijtshow
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Koop uw vloerbedekking bij de
vakman woninginrichter
en u geniet van vele voordelen

• Uit voorraad te leveren

• Uitsluitend merkfapijt

• Met 5 jaar slijtgarantie

• Tegen de laagste prijs

• Terwijl wij het ook nog vakkundig en
gratis voor u leggen

• Zie onze tapijtshowroom

Uw tapijtzaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Jan Willem Markink neemt afscheid
van de touwtreksport
Jan Willem Markink, de sterke man uit de touwtreksport zal over enkele wekg^zijn

• sport vaarwel zeggen. Wat niemand eigenlijk ooit voor mogelijk had gehoud^pzal
dan gebeuren. Verleden jaar heeft hij de voorzittershamer der Nederlandse Touw-

- trekkers Bond al overgegeven aan opvolger G. Meulenkamp, maar nu zet hij defini-
tief een streep onder zijn werkzaamheden als hoofdbestuurslid, organisator, sti-
mulator enz. enz.

itor, )

i
Op zaterdag 2 april a.s. wordt hem een of-
ficiële afscheidsreceptie aangeboden door
het hoofdbestuur van de.bond waarvoor hij
zich een groot gedeelte van zijn leven ge-
heel en al inzette. Deze vindt plaats in hotel
In de Groene Jager te Barchem.

AKTIEF
Markink die op 13 december 1934 in de
buurtschap Heurne onder de rook van Bor-
culo werd geboren, was voordat hij met de
touwtrekkerij in aanraking kwam, al aktief
in het plaatselijk verenigingsleven, onder
meer Jong Gelre, terwijl hij nu nog be-
stuurslid is van het Dorpshuis te Barchem.
de GMvL Lochem enz. Voordat hij op 10
juli 1964 huwde met mej. M. Klumper en
op het bedrijf van zijn schoonvader kwam
(gemengd landbouwbedrijf) was hij een
tijdlang bedrijf s verzorger.
In de jaren 50 begon hij zich te interesseren
voor de touwtreksport. „Er was toen veel
behoefte aan sport op het platteland, waar-
in men tevens voldoening kon vinden." Op
2 juli 1955 richtte hij met enige vrienden de
sportkombinatie Heure op met als onderde-
len volleybal, touwtrekken, tafeltennis eji
motorsport. Hij bleef tien jaar voorzitter
van Heure en Was inmiddels voorzitter ge-
worden van de top 16 januari 1959 in café
Kerkemeyer bij' Borculo opgerichte ATB
(Achterhoekse Touwtrekkers Bond).
,,Er waren in de^regio veel „wilde" ploegen
onder meer Bruil bij Ruurlo, Veldhoek, Med-
ler te Vorden; Nettelhorst te Lochem en
Heure, Borculo die onderlinge toernooitjes
hielden. De ATB bracht alles in meer re-
glementaire banen, zodat het een echte
wedstrijdsport werd."
„Er is in de loop der jaren heel wat gesleu-
teld aan onze sport; het is veel professio-
neler geworden, vooral de technische kant
werd verbeterd. De opzet om het touwtrek-
ken volwassen te maken was levensgroot
aanwezig en dankzij een nu goed draaien-
de organisatiemachine is ons dat groten-
deels gelukt. Het is een echte sport gewor-
den, waarbij echter nog wel het een en an-
der komt kijken wil men deze goed beoefe-
nen. Het duurt jaren vooraleer men de fijne
kneepjes onder de knie heeft."

KADER
Een van de middelen om de bond goed „op
poten" te zetten was de geboorte van het
kader. Markink zag na de Europese kam-
pioenschappen die in 1968 in Borculo wer-
den gehouden, dat er een grote behoefte
aan geschoold kader was. „Om onze sport
te vervolmaken en uit te dragen hebben
we sinds 1970 elk winterseizoen een kader-
kursus waarop trainers, wedstrijdleiders en
coaches in een aantal lessen in de gelegen-
heid worden gesteld een diploma te verwer-
ven."
In de loop der jaren zijn er zodoende heel
wat arbiters, trainers enz. afgeleverd, die
nu op hun beurt de sport in goede Ibanen
leiden.
In de loop der jaren werd de vroegere ATB

„omgedoopt" tot Nederlandse Touwtrek-
kers Bond, terwijl de koninklijke goedkeu-
ring werd verkregen en men lid werd van
de Nederlandse Sport Federatie en de TWIF
de internationale bond van touwtrekkers.
Markink nam ook het initiatief tot deelna-
me aan de eerste Europese kampioenschap-
pen in Malmö in 1964 waar hij met de heer
Van Bemmel een selektieteam samenstelde
dat zowaar de tweede prijs behaalde.
Vers in het geheugen ligt nog de WK te
Doetinchem in 1975 (september) waarvoor
Markink zich geheel inzette om dit te doen
slagen. Als geen ander wist hij iedereen
steeds te stimuleren en te aktiveren, ook
voor andere touwtrekevenementen. De ver-
volmaking ging verder en hij richtte een
aparte wedstrijdkommissie op, een propa-
gandakommissie en een trekkerspostkom-
missie (bondsblad).
De bond groeide en telt nu ongeveer dertig
klubs, waaronder enige in het westen van
het land (Aalsmeer, Nieuwveen) maar het
merendeel nog in de Achterhoek, Twente,
Salland, de Vel uwe. „We staan op het punt
om de vleugels verder uit te spreiden", al-
dus de scheidende touwtrekpionier; „de pro-
pagandakommissie is druk doende in Bra-
bant, Friesland en Noord-Holland en bin-
nenkort zullen zeker weer enige klubs toe-
treden tot de NTB. Met de jeugd gaat het
fantastisch, sinds jaren is de animo hier
niet zo groot; er zijn zeker vijftien jeugd-
teams."
Markink heeft veel respekt voor de propa-
gandakommissie die een enorm moeilijke
taak heeft. Bewondering heeft hij ook voor
de mannen uit de wedstrijdkommissie en
last but not least de dames die hieraan mee-
helpen evenals het sekretariaat. Het loopt
allemaal stukken beter dan in het begin.
Gevraagd waarom hij het touwtrekken nu
vaarwel zegt: „Ik heb het nu 18 jaar ge-
daan en het wordt de hoogste tijd dat er
nieuwe gezichten komen met nieuwe ideeën.
Ik heb nu de tijd om aandacht aan andere
dingen te besteden. Het is een leuke tijd
geweest waarin ik veel heb kunnen leren
maar waaraan ook veel dankbare herinne-
ringen zullen blijven. Mede dankzij mijn
vrouw heb ik dit werk voor de touwtrek-
sport kunnen doen."
Markink wil nog wel kwijt dat men een
enorm doorzettingsvermogen moet hebben
om een en ander te bereiken. „Je moet niet
bij de pakken neer gaan zitten; soms stoot
je je kop maar dan moet je juist doorgaan
en de hindernissen overwinnen. Ik heb wel
vaak gedacht: we hadden twintig jaar eer-
der met de georganiseerde touwtreksport
moeten beginnen dan was het allemaal wat
gemakkelijker gegaan."
Het initiatief van een man als Jan Willem
Markink, die nu de touwtreksport vaarwel
zegt (hij blijft nog lid van Heure en zal zo-
doende met de sport op de hoogte blijven)
is beloond. Dankzij zijn krachtige bestuurs-
hand, zijn doorzettingsvermogen, zijn initia-
tieven is het gelukt de touwtrekkerij van de
grond te krijgen en een eigen plaats in de
Nederlandse sportwereld te geven. Zeker
niet als „ongekroonde koning" zal de naam

van Jan Willem Markink als een van de
grote pioniers genoemd worden. Zijn ver-
diensten voor deze vaak nog te veel mis-
kende sport zijn zeer groot. Hij zal onte-
genzeggelijk een leegte achterlaten, want
Markink was een „klasse apart".

Voetbal
RATTI SPEELDE GELIJK TEGEN
HERCULES
De Kranenburgers hebben het tegen het
Zutphense Hercules niet tot een overwin-
ning kunnen brengen; de wedstrijd eindig-
de in een l—l gelijkspel.
Ratti kon na vijf minuten de leiding nemen
toen een fraaie kopbal van Anton Peters
in eerste instantie werd gestopt maar Er-
nest Heuvelink de bal tegen het net werk-
te O—1. Het ging hierna gelijk op tot aan
de rust.
Na een kwartier spelen werd Wim Nijen-
huis vervangen door Tonny Overbeek ter-
wijl na de thee inplaats van de geblesseerde
Ernest Heuvelink Martin Overbeek in het
veld kwam. Na een kwartier in de tweede
helft maakte de thuisklub gelijk via de
midvoor die gemakkelijk scoorde l—1. Veel
kritiek was er in de resterende speeltijd op
de slecht leidende arbiter, die door zijn veel-
vuldig fluiten de wedstrijd „kapot" blies.
Zelfs presteerde hij het om de ontmoeting
tien minuten te verlengen.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen Ratti afdeling zaterdag: Ratti l
—Gazelle Nieuwland l 3—3; Ratti 3—Wil-
helmina SSS 7 0—0; Ratti Al—Vorden A2
5—0.
Uitslagen Ratti afdeling zondag: Hercules
l—Ratti l l—1; Ratti 2—Sp. Lochem 9 2—
2.
Programma Ratti afdeling zaterdag: Ratti
2—Markvogels 3; CJV-ers 10—Ratti 3; Rat-
ti 4—SVDW 2; Voorst Al—Ratti Al.
Programma Ratti afdeling zondag: Anger-
lo Vooruit l—Ratti 1; Ratti 2—AZC 7;
Baakse Boys 4—Ratti 3; afdeling dames:
Ratti l—Oeken 1.

Paardesport
DE GRAAFSCHAP BESLOOT
WINTERSEIZOEN
De Vordense rijvereniging De Graafschap
besloot het winterseizoen met onderlinge
wedstrijden in manege De Gompert te Hen-
gelo.
Bij de pony's kwam Janet Klein Haneveld
voor het tweede achtereenvolgende jaar als
overwinnares tevoorschijn met Polaris; 2.
Wim Lenselink met Silvius; 3. Annelien
Weenink met Oscar Twin; 4. Bennie Lich-
tenberg met Silvester; 5. Rob Havenaar
met Bruno.
Bij de paarden kwam net als vorig jaar
Gerrit Wunderink met Excellent als over-
winnaar uit de bus; 2. Bert Wagenvoort
met Lightfeet; 3. Peter Hollander met Me-
teoor; 4. Ben Wagenvoort met Nicole; 5.
Elly Kuypers met Oscar.
Na afloop reikte voorzitter Joh. Norde de
prijzen uit waarbij hij de heer Spraay, ei-
genaar van de manege, dank bracht voor
de medewerking.
Tevens werden op het landgoed Kiefskamp
dressuurproeven gehouden. Bij de pony's
slaagde Annelien Weenink met Oscar Twin
voor BI. Bij de paarden slaagde Elly Kuy-
pers met Oscar eveneens voor BI.
B-springen: P. Westerik met Flame + 3
winstpunten; W. Groot Nuelend met Nor-
man + 3 winstpunten; P. Hollander met
Meteor + l winstpunt; M. Modderkolk met
Nuts + l winstpunt; J. Maalderink met
Karona + l winstpunt.

Dammen
GOEDE START VAN DCV BIJ DE-GEL-
DERSE KAMPIOENSCHAPPEN
Om het kampioenschap van Gelderland voor
jeugdvijftallen nemen voor de Vordense
damklub DCV vijf jeugdspelers deel t.w. H.
Grotenhuis ten Harkel, H. Ruesink, J. Mas-
selink, H. Graaskamp en Joh. Oltvoort.
Tijdens de eerste ronde kwam Vorden tot
de volgende resultaten: DVD (Doetinchem)
—DCV (Vorden) 4—6; DCV (Vorden)—BD
V (Bennekom) 5—5; DCL (Lent)—DCV
(Vorden) 4—6. Verder werd gespeeld Huis-
sen—Lent 8—2; Lent—Doetinchem 6—4;
Bennekom—Huissen l—9.
DCV rest nog de zware wedstrijd tegen het
sterke Huissen. Mocht Vorden deze wed-
strijd in winst weten om te zetten dan is
de ploeg kampioen van Gelderland.
Voor de onderlinge kompetitie van DCV
werden gespeeld: Graaskamp—Boudri O—
2; Hoenink—Lamers 2—0; Dimmendaal—
Oukes O—2; Hulshof—Ruesink l—1; Esse-
link—Grotenhuis O—2; Klein Kranenbarg—
Rossel 2—0; Sloetjes—Masselink O—2.

Volleybal
Uitslagen gespeelde wedstrijden 7 maart
dames: Dash l—Isala 2 3—1; Dash 2—
Salvo l l—3; Dash 4—Bruvoc 3 O—3; he-
ren: Dash l—Hansa 5 3—0; Bruvoc 3—
Dash 2 l—2; Hansa 8—Dash 3 3—0; meis-
jes junioren: Hansa b—Dash b 3—0; 10
maart dames: Wilp l—Dash l 2—2.
Programma 17 maart Deventer dames: Sal-
vo l—Dash 2; 21 maart Zutphen heren:
Valto 3—Dash 3; dames: Dash 3—DVC;
heren: Voorst l—Dash 1; 21 maart sport-
zaal Vorden dames: Dash 2—Olympia 2;
Dash l—Hansa 1.

Waterpolo
NEDERLAAG POLOERS TEGEN
KOPLOPER SWOL

Het eerste herenzevental van de Vordense
poloklub Vorden '64 heeft zondagmiddag in
Zwolle tegen koploper Swol een verdiende
7—3 nederlaag geleden. In de eerste perio-
de legde de thuisklub reeds een overwicht
aan de dag. De Vordense achterhoede hield
vooreerst goed stand maar kon de openings-
treffer van Swol in deze periode niet ver-
hinderen l—0.

In de tweede speelperiode werd het al gauw
2—0. Vorden kwam goed terug en via Ar-
jan Mengerink werd de achterstand gere-
duceerd 2—1. Direkt daarop werd het 3—1.
In de derde speelperiode wogen de ploegen
goed tegen elkaar op en ontstond er een
spannende strijd. Nadat Swol tot 4—l was
uitgelopen kwam Vorden door Arjan Men-
gerink uitstekend terug. Hij scoorde twee-
maal achtereen waardoor de stand 4—3
werd. In de laatste speelperiode gaf de be-
tere konditie van de Zwollenaren de door-
slag en werd Vorden duidelijk op achter-
stand gezet. De eindstand werd 7—3.

De meisjes II van Vorden behaalden zater-
dagavond een 4—3 overwinning tegen OKK

Bacterie-
preparaten:
biologisch wonder
of boerenbedrog?
Van tijdt tot tijd verschijenen er mysteri-
euze bacteriepreparaten in de handel. Boe-
ren die een betere kwaliteit mest op hun
land willen, bedrijven met een overbelaste
zuiveringsinstallatie xen degenen die het
sleutelen aan verstopte gootstenen beu zijn,
hoeven nu slechts importeur R. Rus uit St.
Maarten (N.H.) te beien en het leed is ge-
leden. De gevriesdroogde bacteriën die on-
der de naam biobacs door Rus geïmpor-
teerd worden, zijn volgens een folder van
het Ierse bedrijf „Worne Biochemicals Ltd"
uitgezocht door een Amerikaanse profes-
sor. Deze heeft de hele wereld afgereisd
om speciale bacteriën en schimmels te vin-
den. Daarna heeft de professor ze zo be-
handeld dat ze tal van verontreinigingen,
vergiften, olie, plastics en bestrijdingsmid-
delen kunnen afbreken.

Terwijl sommige gebruikers toch duidelijk
thousiaste geluiden laten horen, staan de

te wetenschappers sceptisch tegenover
ut van bacteriepreparaten. Weliswaar
r zeer weinig onderzoeken naar het

van dergelijke middelen geweest,
daar valt wel de conclusie uit te

en dat er geen sprake is van een
!ermiddel. Bij een onderzoek in Fries-
bijvoorbeeld bleek dat er op het ter-

r"ein van voedingswaarde voor de plant en
van stankvermindering geen verschil aan
te tonen was tussen behandelde en onbe-
handelde mest. Alleen was de verpomp-
baarheid van de behandelde mest wat beter.
Ook ten aanzien van de waterzuivering
spreken wetenschappers twijfel uit over het
effect van de bacteriemengsels. In zuive-
ringsinstallaties zijn al kolossale hoeveel-
heden bacteriën van sterk verschillende
soorten aanwezig. Er treden constant ver-
anderingen op in de eigenschappen van die
bacteriën. Alleen stammen die de aanwe-
zige verontreinigingen in hun voordeel kun-
nen gebruiken, zullen zich kunnen hand-
haven. Een bacteriebevolking die een tijd
met een bepaalde verontreiniging in kon-
taks is geweest, is dus in veel gevallen ge-
schikt voor de afbraak van die verontrei-
niging. Zo heeft men bij DSM bacteriepre-
paraten vergeleken met een ,,natuurlijke
ophoping" van bacteriën die verzameld wa-
ren in de aarde rond een pompstation. De
gratis verkregen bacteriën bleken even ef-
fectief in het afbreken van olieprodukten
als het commerciële preparaat.

Toch zijn enkele gebruikers van de prepa-
raten zeer tevreden. Op de praktijkschool
voor de pluimveehouderij in Barneveld
wordt een bacteriemengsel toegepast om
afvoerputten te ontstoppen. Hoewel het de
ene keer beter werkt dan de andere valt
niet te/ontkennen dat het werkt. De firma
Rodi uit Warder gebruikt sinds een half
jaar de preparaten in de zuiveringsinstal-
latie. Sindsdien vormen mest en vetafval
geen problemen meer; volgens de leiding
van het slachtprodukten verwerkende be-
drijf is het resultaat geweldig. Ook vee-
houder Klouwerd uit de Wieringerwaard is
tevreden met de bacteriën. Zijn vier jaar
lange ervaring met de preparaten is dat
de mest zoveel beter wordt dat minder
kunstmest gestrooid hoeft te worden.

Wat blijft er nu bij dit merkwaardige ver-
schil tussen tevreden gebruikers en scep-
tische onderzoekers over ten gunste van de
bacteriepreparaten ? Volgens dr. ir. W. Ver-
straete van de Rijksuniversiteit Gent zijn
de preparaten voornamelijk van belang in
situaties, waar nog niet van nature een
goede bacterieflora aanwezig is. In Israël
heeft men bijvoorbeeld een methode ont-
wikkeld om onbruikbaar olieafval om te
zetten in voor veevoeder geschikt eiwit. In
het geval van waterzuivering en mestver-
betering is echter al een aangepaste bacte-
riebevolking aanwezig en lijken de prepa-
raten overbodig.

Men kan echter niet uitsluiten dat de pre-
paraten in sommige gevallen toch enig nut
kunnen hebben. De enkele onderzoeken die
er aan de preparaten hebben plaatsgevon-
den zijn beperkt van opzet gebleven. Daar
in de wetenschappelijke literatuur geen be-
wijzen van de effectiviteit van de middelen
verschenen zijn, is er weinig bereidheid om
nieuw onderzoek te starten. De vicieuze
cirkel van „onbekend maakt onbemind"
kan blijven voortbestaan.

Maandag:
Repe*, Vordena Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus Van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzlekver. Concordia In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke le en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
Volleybal training In beide zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Tralnlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wïnitertraininig zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'it Rtyaselt
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annelles Tflman.

Woensdag:
le woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Follklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash In
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavonid judolessen in de sportzaal
ledere donderdajgavoml bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

ViUdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen In de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastieikvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
Jeugdsocdëtedit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de plcknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen
Kinderklub De Flultertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsociëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

Maart:
19 Naopruuversbal De Deurdreajers in re-

sidentie Schoenaker, Kranenburg
23 KPO
23 Jong Gelre: Culturele wedstrijd, Exel-

se Molen
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Herv. vrouwenver. Wildenborch
25 Dropping Buurtvereniging Delden
26 Feestavond Kranenburgs Belang in

zaal Schoenaker
26 Bal voor gehuwden en verloofden in

café-rest. ,,'t Wapen van 't Medler"
29 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
31 Nutsavond in het Jeugdcentrum

April:
l Open huis in „de Voorde"
l Toneelstuk ,,Die vrouw past niet bfl

onze Jan" in zaal Schoenaker
6 Hervormde vrouwengroep dorp
6 Plattelandsvrouwen
7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

(Pasen)
11 Meubel- en tapijtshow Helmink
12 Bejaandenisoos Kranenburg, 14.00 uur
13 Jong Gelre: Filmavond Hotel Bloemen-

daal
14 Avond van en met oud-ambtsdragers

van de Herv. gemeente te Vorden in
De Voorde

19 NOVB in Hotel Bakker
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
23 Jong Gelre: Prov. Voorjaarsvergade-

ring Dieren
26 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO
28 Herv. vrouwenver. Wildenborch

Mei:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
11 KPO uitstapje
16 Herv. vrouwengroep Linde
17 NCVB in Hotel Bakker
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,

Brummen

Juni:
2 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
19 Toernooi afd. veteranen SV Ratti
25 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti

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



Zo mooi zag u ze
nog nooit:

damesjaponnen
in vlotte modellen en leuke fleurige
dessins, aangepast aan de laatste
mode.

Natuurlijk brengen we ook een
enorme sortering rokken met bijpas-
sende

blouses
Over onze prijzen praten
we niet, die zullen u
beslist meevallen

Kom vooral eens vrijblijvend onze
kollektie bewonderen

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Bestel nu reeds uw

zonwering
dit voorkomt lange levertijden.

En u weet het . . .
in maart en april plaatsen wij uw
zonnescherm

gratis

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

WONINGINRICHTING
v MANUFACTUREN

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

KRUIDENBITTER
Jagersgilde

Een prima
BESSENJENEVER liter

CITROEN BRANDEWIJN
Gildester

KOPFIELIKEUR
Cashba

WHISKY
Highland Queen

11,30

8,95

7,90

9,85
13,95

*« Slijterij - Yinotheek

'' SMIT
Tel. 05752-1391

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WEEKAANBIEDING

kindertrimschoenen
maat 22-32 8,-

...uu. „--„„ 5

zolang de voorraad strekt

WULLINK
Vooraan irt schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA 1000 1974
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 Hardtop coupé 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1976
DATSUN 120 y 1974
OPEL KADETT Station 1971
PEUGEOT 404 Diesel 1970
SIMCA 1301 Sp 1972
CITROEN 2CV4 2 st 1971
CITROEN 2CV4 1975
CITROEN 2CV6 1975
CITROEN Dyane 6 1973
RENAULT 6 1970
FORD TAUNUS 1600 L 1973
Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALHR
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1206

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altyd aan huis,
binnen 24 uur.
AJUe ondeoxlelen uit eöigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 84 - ZUTPHEN
Telefoon 06750-15410

Zaterdag a.s.
itroën pxpositie.

Bij een feest horen vrolijke ver^^fcngen en smake-
lijke hapjes en drankjes. Daaraan is gBHht.Net als aan de
kinderen. Er ligt een leuke verrassin«»c vorm van een

puzzel voor ze klaar. Ook vV^pc vrouwelijke
bezoekers heeft uw Citroen agent een
aardigheidje. Een wonderbolletje waaruit

> binnen de kortste keren een schitterend stukje
natuur groeit. De Agave, een (sub)tropische
plant die zich binnen een week in uw
Hollandse huis zichtbaar thuis voelt.

De Dyane en Ami: echte Citroëns.
Dat zie je aan hun vorm, dat merk je als je erin rijdt.

Probleemloos brengen ze u waar u maar wilt zijn. Intussen
benzinepomp na benzinepomp voorbij rijdend. Beide
auto's zijn zo gebouwd dat u aan hun buitenmaten onmo-

gelijk de royale binnenruimte voor passagiers en bagage
kunt vermoeden. Da's functionaliteit.

De Dyane is een kwiekjgdimme auto met een open
dakje en een vijfde deur van^P8.645,--.Nieuw is de Dyane
Caban met originele matrozemtraag.De Ami's -er zijn er
twee,Berline en Break- zijn ideaal voor gezin en
zaak vanaf f9.995,--.

Ook voor u is er een Citroen.
Deux-Chevaux vanaf f 6.999,-. Dyane

vanaf f 8.645,-. Mehari vanaf f 9.350, .Ami
vanaf f 9.995,-.LN f 9.990,--. GS vanaf f 13.180,-.
GS Break vanaf f 14.140,-. CX vanaf f 22.990,-.
CX Break vanaf f 25.700,-. CX Diesel vanaf f 26.900,

Kom a.s. zaterdag kijken hoe uniek ze zijn.

vanaf f 9.995,-

vanaff8.645,-

Illlllllllllllllllllllll

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Telefoon 05735-1753

de expositie wordt gehouden op ons adres Nijverheidsstraat 3



'99„BIJ DE TIJOSE MODE

modecentrum
Teunissen - Ruurlo

Onze nieuwe kollektie is binnen. Enorm is onze
sortering japonnen, mantels en klein-konfektie

JAPONNEN
ook in kaki en legergroen
v. 34-52 vanaf 69,-
MANTELS
terlenka, poplin, gabardine en tin-
neroy in de nieuwste kleuren v.a.

JACKETS EN BLAZERS
vanaf . 109,-
ROKKEN, BLOUSES, T-SHIRTS
ook in de modieuze kleuren, prijzen v.a.

29,50 19,50 9,95
Om up-to-date te blijven hebben wij restanten
voor spotprijzen

MANTELS
vanaf .

JAPONNEN
vanaf .

ROKKEN
vanaf .

BLOUSES
vanaf .

29,50

15,-
10,-

RUURLO
Vrijdags gezellige koopavond

VOOR EEN DUBBELTJE . . .
koop je tegenwoordig niet reel meer,
maar voor 'n

TIENTJE
hebt u bij ons al stof voor

een jeans pantalon
of een jeans rok
of een terlenka rok
of een india blouse
of een kinderbroekje
of een meisjesrokje
of een, of een, of een...

Komt u zelf maar eens kijken bij:

HET ADRES
voor al uw zelfmaakmode

RUURLO - Spoorstr. 46 - Tel. 1348

nodigt u uit voor de

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden - Telefoon 1455

vraagt een

schoon-
maakster
voor zijn kantoren.

Sollicitaties zien wij gaarne tussen 9.00 en 17.00

uur aan ons kantoor tegemoet.

DESHOW
op dinsdag 22 maart a.s.

in zaal Bakker te Vorden

aanvang 8 uur - met koffie complet

Kaarten verkrijgbaar aan de zaak

TEGER
Stationsstraat 18

OCCASIONS RUURLO
Telefoon 05735-1426

FIAT 850 Special 1971
FIAT 133 1974 1975
FIAT 127 2-deurs ... 1972 1973 1974
FIAT 127 3-deurs 1973 1974
FIAT 128 . 1972 1973 1974

FIAT 124 1972
FIAT 125 special 1970
FIAT 128 3 P 1300 cc 1976
OPEL ASCONA 1973
VW 1300 . . 1974

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavond; tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

nu van onze
tot en met 31 maart 1977
10% KORTING op alle agtikelen

openingsaan en!!
- TAPIJTEN - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burge r Galleestraat 26 - Telfoon 1421

f MEVROUW:

moet uw voorjaarskollektie nog aangevuld
worden?

Wacht dan niet te lang, er is nu nog
volop keus bij de grote matenspecialist:

CONFECTIEBEDRIJF

Zutphenseweg 29 - Vorden

het adres voor goede en voordelige damesconfectie

r-
Staat uw huis al met foto

rermeld Ln

„Woongaard"
het landelflk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelijk ria «Ik bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rflksstraatweg 134
Warnsveld 1M NBM/MCC

telefoon 05750-16627

WEEKEND-
AANBIEDING

Mooi gedessineerd

herenoverhemd
zeer voordelig

per stuk

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM IN K

12,95

PROFIJT
AANBIEDING

Een veilige lichtgewicht
aluminium huishoudtrap
3 treden van 47,50 nu voor 32,75
4 treden van 57,50 nu voor 37,90
5 treden van 67,50 nu voor 45,90
6 treden van 87,50 nu voor 57,90
7 treden van 110,— nu voor 79,90
8 treden van 139,— nu voor 99,90

Droog parasol
aluminium, 50 meter drooglengte
met verschuifbaar topstuk, trek-
koord, grondbuis en 2 jaar garantie 59,95

Stofzuigers
Moderne stofzuiger voor een lage prtys
„Erres" sledemodel met bijbehoren-
de hulpstukken van 215,— nu voor 159,—
„Excelsior" model signal, met hoog
zuigvermogen van 319,— nu voor 239,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

B.V. Machinefabriek
G. ten Have

ten (behoeve van onze administratieve
afdeling zoeken wij op vrij korte ter-
mijn een

receptioniste/
telefoniste/
typiste
diploma MAVO strekt tot aanbeve-
ling.

Geboden wordt een prettige werk-
sfeer en een goed salaris.

Zij die geïnteresseerd zijn in deze veelzijdige zelf-
standige funktie en ± 18-20 jaar oud, kunnen
hun sollicitaties schriftelijk richten aan

B.V. Machinefabriek
G. ten Have
Industrieweg 8 - Vorden - Telefoon 05752-2244

LEKKER . . .

rozijnenbrood

'T WINKELTJE
A.. G. Schurink, Burg. Gal-
leestraat 22, tel. 1877

Kunstgebittenreparatte

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

STAAI.STRAUEN
Wö maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. HeuveUnk, Metaal -
waren, KerMioflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

K wark punten

'T WINKELTJE
A.. G. Schurink, Burg. Gal-
leestraat 22, tel. 1877

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Voor
al uw

Drukwerk

Drukkerij
WEEVERS

Ook uw nieuwsblad doet met het
110-jarige Rode Kruis meel

De prijswinnaars worden regelmatig
in dit blad bekend gemaakt!

+

+

+

+

+

doe mee met de
,marathon rode kruiswoord

niiTTpl nlrtïp
prettige vrijetijdsbesteding n* " "^J
helpt uw rode kruis helpen
prijzenpakket t.w.v. ca ƒ 250.000,—
vele super-, eind-, hoofd-, maand- en weekprijzen
extra veel kansen

gaarne zenden wij ook ü de

frode kruis puzzelkrant
voor nederland'

gratis toe l

Wij maken het U gemakkelijk:
Plak onderstaande coupon op een briefkaart
(40 cent postzegel), stuur de briefkaart In, en U
ontvangt de /ro(je |<ruj8 puzze|krant

voor nederland'
gratis thuis l

Adresseer de briefkaart:
Nederlandse Rode Kruis Postbus 5700 's-Gravenhage
of bel: 070-46.95.95, t. 328

Stuur mij gratis - direct na verschijning - de
,rode kruis puzzelkrant, voor nederland'

Naam:

Adres:

Woonplaats:

+

+

+

+
+

+

+

Adverteren doet verkopen

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Xutphcnsrwoj; - Vorden - Telefoon 05752-1514


