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Oud-burgemeester A. E. van Arkei legt
voorzittershamer VVV neer, maar blijft
de fiets trouw
„We moeten in Vorden gaan „bevriezen", met andere woorden het is niet gewenst dat
er nog campings e.d. bijkomen, want dan gaat de rust verloren en juist voor die rust
komen de toeristen naar Vorden toe." Dit zegt de 67-jarige heer A. E. van Arkel, oud-
burgemeester van Vorden, die deze week de voorzittershamer van de VVV, na die bij-
na 30 jaren te hebben gehanteerd, zal neerleggen.

aitter van de WV werd gekozen, werd mij
verteld dat vroegere 'burgemeesters van
Vorden ook als gids meegingen met de acht-
kastelentochiten. Ik kon dus moeilijk „nee"
zeggen. Achteraf (bleek dat burgemeesters
vóór mrj dit nooit hadden (gedaan."

Weliswaar neemt de heer Van Arkel afscheid
als voorzitter van de W V (zyn plaats zal
worden ingenomen door burgemetster Mr M.
Vunderink), de fiets blijft htf trouw.
Op aandringen van het bestuur büjft mj gids
van de achtkastelentochten. „Echt niet voor
prestige, maar gewoon omdat ik het fijn
vind. Mocht het op gegeven moment een te
zware opgave worden dan stop ik direkt.
Maar zover is het gelukkig nog niet."

Al zal de naam van de heer Van Arkel on-
herroepelijk verbonden iblflven aan de acht-
kastelentochten, toch zouden we hem tekort
doen wanneer niet andere aktiviteiten van
de plaatselijke WV gememoreerd zouden
worden. Onder zijn bezielende leiding heeft
het WV-bestuur te Vorden vele dingen op
touiw (gezet om het de toerist izo aangenaam
mogelijk te maken.
Veel werd er georganiseerd in folkloristische
stijl. iBoerenbruiiloflten, dansgroepen uit Por-
tugal, (Hongarije, Frankrijk die in Vorden op-
traden. [De heer Van Arkel Ikan er met smaak
over vertellen. Tijdens zijn ambtsperiode wa-
ren er verschuilende hoogtepunten zoals bv.
het gouden en diamanten bestaan van de
VVV, aJismede het gouden jubileum van de
achltkastelentocht.

Aan 23 uni 1971 bewaart de heer Van Ark
wel zyn prettigste herinnering. Op die dag
kreeg hy iil. van de Stichting Fiets de gou-
den fietsspeld. Ken onderscheiding die tot
dusver aan vyf Nederlanders vanwege hun

De heer A. E. van Arkel met de megafoon,
die hij indertijd kreeg overhandigd.

„Het spijt me reusachtig dat ik er mee op-
hou. Ik vind echter dat heit gewoon tgd is om
te stoppen. Jongeren moeten het werk (maar
win mij overnemen", vindt hij.
In al die jaren heeft de heer Van Arkel („de
mensen spreken me nog vaak aan met bur-
gemeester en dat vind ik fijn") een flinke
brok good-will gekweekt voor het achtkas-
telendorp. Want wie kent in Nederland de
fietsende (burgemeester niet.
Dankzij zijn (hobby voor het fietsen zgn de
fietstochten langs de Vordense kastelen een
toeristische trekpleister geworden van de
eerste orde. Gedurende detee drie decennia
hebben exakt 24.114 personen (hij heeft dit
aantal nauwkeurig geregistreerd) op de
woensdagmiddagen in de maanden juli en
augustus achter de heer Van Arkel aange-
fietst. Aan dit aantal moeten in feite nog
enkele duizenden worden toegevoegd, want
behalve op de woensdag werden nog vele ex-
tra tochten ingelast.
„Ze hebben 'me in 1947 eigenlijk een beetje
voor de gek gehouden. Toen ik nl. tot voor-

propaganda voor het fietsen, ten deel is ge-
vallen.

De dag dat de „blauwe engel" zijn intrede
deed (15 mei 1954) op het baanvak Apel-
doorn—'Winterswijk, staat de heer Van Ar-
kel nog helder voor de geest. Het bestuur
van de WV stapte nl. 's morgens om 7.20
uur in de trein om de eerste rit mee te ma-
ken. „Ik kan me dat nog zeer goed herinne-
ren, zo vroeg opstaan was voor mij geen da-
gelijkse kost!"
De samenwerking tussen het VW-besuur en
het bestuur van de Winkeliersvereniging
heeft de heer Van Arkel altijd als bijzonder
prettig ervaren. „Ik ken gemeenten waar dit
gewoon „lik ime het vest j e" is".
De oud-burgemeester 0al met weemoed af-
scheid nemen van zijn laatste funktie in de
Vordense gemeenschap. „Het was een gewel-
dig leuke tijd. Het bestuur van onze vereni-
ging is een éénheid, je moest je wel echt
doodziek voelen, wilde je van de vergadering
thuis iblijven", zo zegt hij tenslotte.

Geslaagde ont-
spanningsmiddag
voor de ouderen
Het was vorige week woensdagmiddag, 28
april, een drukte van belang rond en uiter-
aard ook in het Jeugdcentrum aan de Insu-
Mndelaan te Vorden.
Ongeveer 150 ouderen hadden n.I. graag ge-
hoor gegeven aan de uitnodiging van de Vor-
dense Bejaardenkring en de Kranenburgse
Bejaardensoos om de open bejaarden-mid-
dag mee te maken.
Heit is in élk opzicht een zeer geslaagde ont-
spanningsmiddag geworden. Mevr. Bosman
had de leiding van de middag. Zij heette alle
aanwezigen en in het bdzonder ook alle me-
dewerk ers(sters) hartelijk welkom.
Pater Dassen, die aanwezig zou zijn, bleek
door plotselinge ziekte verhinderd te zijn.
Aan het programma werkten mee: Een da-
meskoor onder leiding van de heer Woudstra
ie ook het orgel bespeelde.

Boerendansers uit Vorden lieten de aan-
wezigen genieten van oude dansen, terwijl
mevr. van Til de verbindende tekst sprak, de
conference verzorgde. Betsy Oosterink uit
Leesten speelde vaardig en vingervlug op de

Koerselman
cassettes
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Openstelling gemeentehuis: maandag- 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. 1. Bannlnk: donderdagmiddag van

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

I>eze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde, tjw.:
1. Zo werkt de bijstand.
2. Aanleg groen in plan Brinkerhof

Ad1.
Zo werkt de bijstand
In Nederland is een stelsel van sociale zeker-
heid ontwikkeld, waarbij wij door middel van
premiebetaling voor elkaar zorgen.
Toch blijven er, ondanks alle goede zorgen,
toch tekortkomingen 'bestaan, ware het niet
dat ais sluitstuk van het sociale zekerheids-
stelsel de Algemene Bijstandswet is inge-
voerd.
Iedereen, die niet ibeschükt over de noodza-
kelijke kosten voor het bestaan, heeft inge-
volge die wet recht op bijstand. Geen liefda-
digheid meer. Dat tijdperk werd in 1965 de-
finitief afgestoten.

Eigen verantwoordelijkheid
Tegenover het recht op bijstand staat een
verplichting. Namelijk de plicht om in de
eerste ptlaats voor zich zelf te zorgen.
Kan men niet meer in eigen onderhoud voor-
zien, dan heefit men recht op bijstand.
De bijstandsuitkeringen hebben in principe
een aanvullend karakter, waaraan voor-
waarden kunnen worden verbonden.

Hoe hoog is de uitkering?
Bent u gehuwd, dan krijgt u een uitkering
gelijk aan het minimumloon.
De uitkering voor een onvolledig gezin, al-
leenstaanden en thuis inwonende kinderen
wordt afgeleid van de bijstand voor gehuw-
den. Omdat van de bijstandsuitkering geen
loonbelastng en geen premie sociale verze-
keringswetten wordt ingehouden, zal de bij-
standsuitkering als regel belangrijk lager
lijken dan het minimumloon waarop wel de
inhoudingen plaatsvinden. Bijstand is ge-
ikoppeld aan het minimumloon. Gaat dat
omhoog, dan gaat de bijstandsuitkering au-
tomatisch mee.

Grotere aankopen
Voor grotere aankopen, dus b.v. voor kleding
meubels of een kachel,'wordt geen extra bij-
stand verleend.

Zgn er uitgaven als gevolg van een bijzon-
dere omstandigheid (zoals ziekte of invali-
ditiet) dan kunt u echter wel voor een extra
uitkering in aanmerking komen.

Werken en tóch bijstand?
Dat kan. Zijn er helemaal geen inkomsten,
dan krijgt u de bedragen die door de Minis-
iter zijn voorgeschreven en die landelijk ge-
lijk zijn. Hebt u wel eigen inkomen, maar
niet voldoende, dan vult de bijstand dit be-
drag aan tot de norm. Verdient u geld met
een bijlbaantje, dan wordt daarvan een ge-
deelte vrijgelaten.

Zó aanvragen:
Dat kunt u mondeling of schriftelijk doen
bij de gemeentelijke sociale dienst. U kunt
daar terecht elke werkdag van 8.30 tot 12.30
uur. alsmede vrijdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur.
De aanvraag mag ook door iemand anders
worden ingediend.
Omschrijf duidelijk waar het om gaat; be-
weegredenen en omstandigheden. Als regel
krijgt u een bewijs dat de aanvraag is inge-
diend.

Beslissing
De sociale dienst onderzoekt de verstrekte
gegevens en de noodzaak van de aanvraag
om bijstand. Nagegaan wordt natuurlijk de
hoogte van het gezinsinkomen en het ver-
mogen.
Binnen een maand na ontvangst van de aan-
vraag wondt de beslissing schriftelijk aan de
aanvrager medegedeeld.
Wijkt die beslissing af van wat is gevraagd,
dan wordt daarvan de reden opgegeven.

Bezwaarschrift
Bent u het niet met de beslissing eens, dan
kunt u, door middel van een eenvoudig brief-
je uw bezwaar kenbaar maken. Dat moet u
dan wel binnen één maand doen, bij burge-
meester een wethouders.

Beroep
Bent u het ook niet eens met de beslissing
als gevolg van uw bezwaarschrift, dan kunt

u in beroep gaan bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland in Arnhem.
Tegen de uitspraak van Gedeputeerde Sta-
ten kunt u binnen een maand in beroep gaan
bij de Kroon. De daarvoor aan de Koningin
te richten brief kan erg eenvoudig zijn.

Verhaal
Bijstand kan normaal niet worden terugge-
vorderd. Het gebeurt echter wel als de be-
trokkene niet aan bepaalde voorwaarden
heeft voldaan, geen juiste inlichtingen heeft
verstrekt of onvoldoende besef van verant-
woordelijkheid heefit getoond. In dit verband
merken wij op, dat ouders en minderjarige
kinderen, maar ook echtgenoten onderling
onderhoudsplichtig blijven!
Verhaal van bijstandsuitkering vindt als re
gel plaats in onderling overleg, maar kan
eventueel ook plaatsvinden via de kanton-
rechter.

Wilt u er meer over weten?
Op de afdeling sociale zaken ligt een folder-
tje voor u klaar.

Ad 2.
Aanleg groen in plan Brinkerhof
Onlangs is er een begin gemaakt met de aan-
leg van groenstroken en het planten van bo-
menin plan Brinkerhof. Al met al een vrij
kostbare zaak, mede gelet op de weersom-
standigheden die er heersten tijdens de aan-
leg c.q. het planten.
De struiken en bomen hebben van de droogte
en de nachtvorst veel geleden.
Aan deze weersomstandigheden kan men
niets veranderen, doch wel aan het feit, dat
er diverse personen (zowel groot als klein)
net doen alsof er geen beplanting is aange
bracht en toch door deze beplanting zich een
weg banen naar b.v. de elders geparkeerde
auto. Wij verzoeken u met klem om deze ak-
tiviteiten te staken.
Bewoners van plan Brinkerhof geeft de be-
planting en de ingeplante bomen een kans,
het is tenslotte uw wijk, waarin wij als ge-
meente traohteneen voor u allen zo gunstig
mogelijk woonklimaat te scheppen.

accordeon en mevr. van der Put en mevr.
Veenendaal gaven als „Gelderse boer en boe-
rin hun gedachten weer over het leven vroe-
ger en nu.
Fraai was ook hun gelderse klederdracht,
hun gelderse taal en mimiek. Een zeer ge-
slaagde middag. Stellig voor herhaling vat-
baar. Het bestuur van de Vordense Bejaar-
denkring en de Kranenburgse Bejaardensoos
komt dank toe voor het organiseren en het
verzorgen van deze middag.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Alleen deze week
van donderdag 6 mei
tot donderdag 13 mei

T-SHIRTS
EFFEN EN GESTREEPT

8,75

D. A. Lenselink
in de raad voor
J. Gerritsen

D.

In de raadsvergadering van dinsdag 25 mei
zal de heer D. A. Lenselink de opengevallen
raadszetel van de heer Gerritsen gaan inne-
men. De heer L. de Boer zal dan als f raktie-
voorzitter van Vordens Belang optreden.
De raadszaal is voor de 59-jarige heer Len-
selink geen onbekend terrein. Iii de eerste
plaats heeft hjj tydens de vorige zittingspe-
riode gedurende een aantal maanden de
plaats ingenomen van wijlen de heer M. H.
Gotink.
Verder is de heer Lenselink zeer begaan met
het wel en wee in de Vordeiise raad, want
jaren aaneen kon men hem bijna elke verga-
dering op de publieke tribune vinden,
landelijke politiek laat hem koud. „In feite
/-eggen me de partyen in de raad op zich ook
niets. Het gaat er mij maar om dat je daad-
werkelijk kunt meewerken aan de belangen
van de gemeente Vorden".
De heer Lenselink heeft zo zyn eigen mening
over het funktioneren van de raad In de hui-
dige samenstelling. „Onderling is er nog veel
te weinig samenspel, hoewel het na de tram-
melant van vorig jaar wel beter gaat"!

Zaterdag 8 mei, 's avonds om 20.00 uur, geeft
,,'Kunst in de kamer" de laatste uitvoering
in dit seizoen ten huize van de Heer en Mevr.
BayernKreulen, Chrdstinalaan 12 te Vorden.
Het programma bevat liederen - Blizabethan
songs - gezongen door Ellen de Waard- Stro-
ink, begeleid op het spinet door Wil Bayer-
Kreulen; verder leest Jacqeus Benoit (pseu-
doniem van J. Bayer) uit zijn gedichten voor,
afgewisseld door pianomuziek van Haydn,
Scarlalbtd, Debussy en J. S. Bach, uitgevoerd
door Liesbeth Vel.
Tenslotte zal nog met elkaar worden over-
legd aangaande het programma voor het ko-
mende seizoen.
Er zijn voor de uitvoering nog enkele plaat-
sen beschikbaar. Wie zich buiten de leden
voor deze avond mocht interesseren, kan zich
telefonisch wenden tot Mevr. A. Muller, tel.
nr. 1756.

Jeugdklubs speel-
den in Leuvenheim
Afgelopen zaterdag zijn de leden van C.J.V.
Samuël, te Big Garis, de Fluiters en de krui-
mels naar Leuvenheim geweest om daar ve-
le mensen van de Phaladediphiastichting te
laten genieten van spel, dans en toneel.
Maar om eerlijk te zijn, ze hebben niet al-
leen de mensen laten genieten, maar hebben
ook zelf ten volle genoten van de spontane
medewerking en reacties van de aanwezigen.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat de
klulbleden zich van harte bereid verklaarden
om volgend jaar weer voor een feestelijk pro-
gramma te zorgen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 9 mei: 10.00 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 9 mei: 10.00 uur de eerw. heer M. C.
W. Smit (Vorden)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 19 mei: 10.00 uur ds. J. B. Kuhle-
meier, kindernevendienst klassen 4-5.
19.00 uur ds. W. v. d. Kooy te Lochem

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende hulsarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

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

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon in de week van
10-15 mei: mevrouw Spithout, telefoon 2005

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families EiJerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) teL 1382,
gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
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. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
Jongeren 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 x\
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



A&O

HALLO ...

IS ER NOG IEMAND

DIE MEEKAN

MET DEZE PRIJZEN?

Aanbieding
FLES

Jus d'Orange
of appelsap

van stuntprijsbon II

^Aanbieding

Malse

kito

Riblappen

kilo

Kilo MAGERE

frikandeau-
lappen

Ossestaart
500 gram

VLEESWAREN:

Slagersleverw.
500 gram

Varkensrollade
GEBRADEN 100 gram

Palingworst
150 gram

Boterhamworst
200 gram

Rode bieten

3/4 pot

KOFFER

OMO
SUPERVOORDEEL

BUS

Jodekoeken
van 205 nu

COMBANO

advokaat
^an 665 voor

Montilla
2 literkruik

SANDEMAN

sherry
medium dry

Radijs
2 bossen

Champig:
nons
200 gram

JAFFA

grape fruits
4 stuks

BLOEMEN EN PLANTEN

BOS

CHRYSANTEN

VOOR MOEDERDAG

kersenbonbons
Mon Cherie van 330 voor

•BOBBB

COTE d'OR

bonbonbloc
van 175 voor

DAGMELK

liter

ROOMBOTER

250 gram

SLAGBOOM
1 /8 tles

••
GRIJPZAK diepvries-

kroketten of
bitterballen

ERA

halvarine
van 79 nu

HH
3/4 FLES

slasaus
van 179 voor

FLES

choc. drank
van 115 voor

PAK

bokkepootjes

NOBO

Veluwse koeken

AMSTEL BIER

krat a 24 pijpjes

BHBOHBim

Choc. pasta
Nutella met gratis onder-
zetter van 385 voor

A&Q,meer
dan alleen tnaar

voordeué

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



BOOTZ
Likeuren

SCOTCH WHISKY
VAT 69

BW
BOOMSMA

BEERENBURG
in de stenen kruik

95

95

CLAERIJN

JONGE JENEVER
liter van 14,35 voor

75

TIP VAN

BOOTZ

Moederdagtaart

Tompoucen s stu

Kruidkoek

550
235
230

A & O soep
kip, groente of tomaat

van 99 nu

Sinas, Up-
drink of Cola
3 blikjes nu

van 181 voor

RECEPT VOOR

IRISH KOFFIE
MET FRIESE BEERENBURG

een borrelglas Beerenburg,
een flinke schep bruine suiker

gloeiend hete koffie, goed roeren en
fris serveren in een wijnglas

gameren met een laagje licht geklopte
room.

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
na het overlijden van on-
ze lieve man, vader, be-
huwd-, groot- en over-
grootvader

J. B. VOSKAMP

betuigen wij onze
hartelijke dank.

Fam. Voskamp

Vorden, mei 1976
Schuttestraat 10

Voor uw bewijzen van
belangstelling en medele-
ven, die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve zorgzame
broer en oom

WILLEM
LINDENSCHOT

betuigen wij onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
G. Lindenschot

Vorden, mei 1976
De Wehme Nieuwstad 32

Dr. VAN TONGEREN
is afwezig vrijdag
7 mei

Voor spoedgevallen heeft
dienst dr. Sterringa
telefoon 1255

Te koop: 3 zwartbonte
vaarskal veren.
H. J. Boersbroek, Bran-
denborchweg 6, Vorden

Gevraagd: flinke krach-
ten voor expeditiewerk-
zaamheden. 5-daagse
werkweek, hoog loon.
Brieven onder nr. 9-1 aan
buro Contact

Te koop aangeboden: 3-
delig bankstel. B. van
Hackfortweg 12, Vorden
na 6 uur 's-middags

Te koop: Kaptein Moby-
lette l'/a jaar oud en een
Kaptein Mobylette 5 jaar
oud. Weinig bereden.
Inlichtingen: Brinkerhof
28, Vorden

LASELEKTRODEN
industrie, smederij
mbedrijf. Prima

kwaliteit laselektroden
3,25 mm (bekend merk).
Wij geven hierop 40°/o
korting.

F^IAGGEMAN
Kremerskamp 40 Warns-
veld, tel. 05750-13204
Alle gereedschappen

Te koop: z.g.a.n. Sparta
buddy R. Groot Nuelend
Lindeseweg l, Vorden

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

DAMES zoekt u een bij-
verdienste? Hier is uw
kans. Geen investering.
Bel nu 05980-98688

Goede en voordelige
damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Spoorbiels
voor elk doel

Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811
Kunst gebitton -reparatie

Droqisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2
Telefoon 2219

Vorden

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten on-
der deskundige leiding.
Ook weekendritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

Zondag 9 mei a.s. hopen onze ouders

H. J. SCHOUTEN
en
A. J. SCHOUTEN-MAALDER1NK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Bert
Ineke en Johan
Alice

Vorden, mei 1976
Baakseweg l

Gelegenheid tot feliciteren maandag 10
mei van 16.00 tot 17.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Op dinsdag 11 mei a.s. hopen wij met
onze kinderen en vader ons 25-jarig
huwelijk te herdenken.

G. J. BARGEMAN
en
G. BARGEMAN-KLOOSTERBOER

Wegens familie-omstandigheden wordt
deze dag niet feestelijk herdacht.

Vorden, mei 1976
Wilmerinkweg 4

Nadat wij samen op 25 april haar 86e ver-
jaardag hebben gevierd, is heden geheel on-
verwacht van ons heengegaan, onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA WILHELMINA GREUTINK
weduwe van A. ten Harve

Lochem: D. W. Wolferink-ten Harve
B. J. Wolferink

Lochem: B. ten Harve
H. ten Harve-Garritsen

Goor: R. Keuzink-ten Harve
H. Keuzink

Colmschate: G. van Essen-ten Harve
H. van Essen
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 29 april 1976
„De Wehme"

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Na een langdurige ziekte is van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa

GERRIT WESSELINK

op de leeftijd van bijna 80 jaar.

Vorden: M. HMfesselink-Bogchelman
Apeldoorn: H. J. Wesselink

J. Schagen
Groningen: Lucas en Ymy

Bergen N.H.: Gert

Vorden, l mei 1976
Insulindelaan 13

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Na een langdurige ziekte is van ons heenge-
gaan onze lieve zwager en oom

GERRIT WESSELINK

Vorden: E. H. Wesselink-Bogchelman
Nijmegen: J. Witkamp-Wesselink

J. Witkamp
Castricum: H. Dijkema-Wesselink

J. Dijkema
Alkmaar: W. de Ruiter-Wesselink

J. de Ruiter

Vorden, l mei 1976

„Neem Heer mijn beide handen
en leidt uw kind."

In volle vrede is heden van ons heengegaan
onze lieve moeder en oma

GARRITJEN KLEIN IKKINK
weduwe van G. J. Bruins

oud 93 jaar.

J. Z. Bijenhof-Bruins
J. W. Bijenhof

Heintje - Jan
Gerrie - Gerrit
Hanny - Johan
Gerrit - Gerda
en achterkleinkinderen

Vorden, 2 mei 1976
Wildenborchseweg 29

De begrafenis zal plaats hebben op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden donderdag 6
mei om 13.00 uur. Vooraf wordt de rouw-
dienst gehouden in de kapel Wildenborch om
11.30 uur.
Zij die de overledene de laatste eer willen
bewijzen, worden hierbij uitgenodigd.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Tot onze diepe droefheid overleed nog geheel
onverwacht onze lieve moeder, behuwd- en
grootmoeder

AALTJEN WOLSINK
weduwe van G. J. Hilferink

op de leeftijd van 68 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Namens de kinderen:
H. M. Hulshof-Hilferink

Vorden, 3 mei 1976
,.De Wehme"

Condoleantie-adres: Dr. C. Lulofsweg 14
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 7 mei
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Moeder is opgebaard in de aula van De Weh-
me. Bezoek donderdag 6 mei van 16.30 tot
17.30 uur.

Heden overleed zacht en kalm onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

EVERDINA JOHANNA OLTHUIJS
weduwe van H. G. Brinkerhof

in de ouderdom van 86 jaar.

Ruurlo: A. E. J. Brinkerhof
Mevr. G. Brinkerhof-Wolters
Mevr. Brinkerhof-Hartong
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Ruurlo, 3 mei 1976
Dorpsstraat 13

Gelegenheid tot condoleren vrijdag 7 mei a.s.
van 18.45 tot 19.30 uur in De Sprankel te
Ruurlo.
De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd,
zal gehouden worden zaterdag 8 mei om
13.30 uur in De Sprankel door de heer Mik.
Waarna om 14.30 uur de begrafenis zal plaats
hebben op de Algemene Begraafplaats te
Ruurlo.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid
tot condoleren in De Sprankel.

The last contact-post vanuit Nederland.

* Voor al uw hartelijke wensen, kadoos en
uw sympathiek medeleven bij ons vertrek
naar Amerika, ons 25-jarig huwelijksfeest
en mijn afscheid van de gemeenteraad onze
oprechte dank.

* Aan alle kennissen, bekenden, vrienden
onze laatste groet en beste wensen voor de
toekomst.

* Ons nieuw adres in Amerika is:
1508 Locuststreet - Appartment 212
ELKHART Indiana - 46514
USA

Vorden, l mei 1976

Mr. J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Etman
Mariene Gerritsen

Pro Memorie: „Old soldiers never die !"

Wij bedanken een ieder die de opening van
onze nieuwe zaak tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

RADIO- EN T.V.-SPECIAALZAAK
OLDENKAMP

Stationsweg l, Vorden, tel. 2577

Wegens sterfgeval zijn onze zaken vrijdag 7
mei na 18.00 uur en zaterdag 8 mei de gehele
dag

GESLOTEN

FA R BRINKERHOF
Dorpsstraat 18, Ruurlo

Maak moeder blij
met een

LEUKE JURK
uit onze nieuw kollektie.

Veel keus en voordelig
in prijs

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELQ5752:ir.14



Maak van, moederdag
een goede dag

haal uw

TAARTEN

GEBAKJES

CAKES

APPELGEBAK

DOZEN BONBONS

ACHT KASTELENKOEK

KRENTENBROOD

ROZIJNENBROOD

bij

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 26, Vorden, telefoon 1877

P.S. Moederdagtaarten worden
op verzoek bezorgd

WEEKENDAANBIEDING

BADDOEKEN
pracht kwaliteit
3 stuks

KEUKENDOEKEN
3 stuks

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

AVO-Nederland
Arbeids- en welzijnszorg voor minder-validen

KOLLEKTE 10-16 MEI

velen hebben onze hulp nodig

Kontakt-adres:
Ruurloseweg 19, Vorden

Geef moeder eens iets aparts

wij hebben voor een speciale prijs
een
filmkamera voor 170,-

een Agfa
fototoestel voor 55,-

FOTO DOLPHIJN VORDEN
•
•••••••••••••••••••••••••B

Bouwvak NKV
afdeling Vorden

ZOMERINWISSELING VAN
VAKANTIEZEGELS

vindt plaats woensdag 12 mei van
7-9 uur 's-avonds aan de Smids-
straat 10 en vrijdag 14 mei van 7-
9 uur 's-avonds in zaal Schoen-
aker te Kranenburg.

De plaatselijke vertegenwoordiger

Moederdag
Geef moeder ook een

boek of pocket, postpapier,
albums enz.

Boekhandel Hietbrink

„Tennisver. Vorden"
te Vorden

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op donderdag 13 mei 1976
's-avonds om 8 uur in hotel
Bakker.

Alle leden en belangstellenden zijn
van harte welkom.

N.B. Het postgironummer van de Rabo-
bank te Vorden, zoals vermeld op de aan de
leden gezonden uitnodigingen, blijkt NIET
juist. Dit moet zijn: 86 29 23

Het bestuur

OTTENS zonwering
De Boonk 9 Vorden Tel. 05752-2317

Wij leveren o.a.:
terrasschermen, markiezen, rol-
horren, horren, hordeuren en
voorzetramen

5 jaar garantie, enige prijsvoorb. inkl. b.t.w.

ZONNESCHERMEN:
breedte 200 cm uitval 100 cm prijs ƒ 225,—
breedte 250 cm uitval 100 cm prijs ƒ 245,—
breedte 300 cm uitval 100 cm prijs ƒ 275,—
breedte 350 cm uitval 100 cm prijs ƒ 298.—
breedte 380 cm uitval 100 cm prijs ƒ 310,—

ALUMINIUM JALOEZIEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 39,—
breedte 100 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 46,—
breedte 150 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 92,—
breedte 200 cm hoogte 300 cm prijs ƒ 147,—
breedte 400 cm hoogte 300 cm prijs ƒ 249,—

ROLGORDIJNEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 48,—
breedte 100 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 79,—
breedte 350 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 265,—

Als kennismaking tot l juni gratis opmeten
en gratis plaatsen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••j

Zondag: moederdag
Een mooie

schemerlamp
is altijd een welkom geschenk

Voor al uw verlichting:

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

Voor

moederdag
grote sortering in:

HANDTASSEN

STADSTASSEN

BOODS0APTASSEN

PORTEMONNEES

PORTEFEUILLES

BRILETUmenz.

Woninginrichting - Lederwaren

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

PRESTO-PRINT

uw garantie voor betere kleuren-
foto's en met 2 dagen klaar.

Dealer:

FOTO DOLPHIJN VORDEN

Voor een leuk

moederdaggeschenk
o.a. groot assortiment

sierkaarsen
naar:

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
gedipl. drogist
Dorpsstraat 9 - Vorden

MOEDERDAGAANBIEDING

kruissteek-
kussenpakket
nu / 15r—

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Het is geen kleinigheid

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee Verstandig met aardgat
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is Onderhoud, werk voor de
bepaald geen kleinigheid. vakman
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
dicht bij huis).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen manke-
menten? Zijn ze wel schoon?
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

En .voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.
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N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Wij hebben alles voor de

TENNISSPORT
o.a.:
rackets
ballen
racket-
hoezen
rokjes
shorts
shirts
sokken
enz.

WAPEN- EN SPORIHANDEL

Zutphe^Bveg - Vorden - Tel. 1272

KOEKAKTIE C.J.V.

A.s. vrijdagavond en zaterdagmorgen hoopt
de CJV haar jaarlijkse koekverkoopaktie te
houden. Ja, eerlijk we hebben weer van die
heerlijke boterschuitjes en carré's.

Helpt u ons een handje; het is tenslotte voor
de jeugd. De kinderen van de „Kruimels"
doen ook mee.

/̂ ..speciaal

Wilt u moeder blij
maken met a.s.

moederdag
Komt u dan eens

vrijblijvend rondneuzen
in onze keurkollektie

textiel-
geschenken

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

textiel en mode

/chooldermcifi
raadhuisstraat («11367 vorden

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijtsadviezen

ETJE CHC...
B OOK \NEL4

X14DG!

TVopez
Zomers trotteur
sandaletje. Creatieve
garnering op voorblad.
Modekleur squaw.

Bi\ een jurkje of een rokje
dit sandalotje maakt
't verrassend compleet.
Fijn plateaurandje.

Ginette
Styled by Anita
Nieuw snufje: opanken
rand — voor meer loopplezier.
De modekleur bisquit laat zich
makkelijk combineren.

WULLINK Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN



[j AD CONTACT-VORDEN
N MET
ALF JAAR
nkelijk de bedoeling had
1 te beginnen, kon geen
uk Prinsen had nog een
*choM>aar en startte in
ugldcentrum met 16 leer-
groeide uit tot 55, waar-
Deze leerling-en zijn on-
r leeftijdsgroepen.

e kinderen hier. Ik werk
tt deze judosportleraar
lempelvrees die bij soni-
>estaat ten opzichte van
n weten gewoon niet wat
a<ng dat de kinderen in
5broken armen e.d. Neem

dat er hij judo relatief
ntstaan. Als judoleraar
luid kunnen opbrengen,
sren kunnen verdragen."
>r Prinsen vier kinderen
mdsten al volop de judo-
De ervaring heeft Henk
t van de kinderen die met
n 60 procent uiteindelijk
t kunnen meedoen.

'maken over de snelkur-
er en daar in het land
rd. „Het is gewoon kol-
i vrouwen in 30 lessen
lo zijn bedreven dat ze
ugers van het lijf kunnen
liet, dit is beslist een
oefenen."

'wee judoscholen
niet rendabel

aben we de heer Prinsen
*d over de in de aanhef
van nog een judoschool
2 judosport als zodanig
meer bekendheid des te
sport in zijn algemeen-
den zie ik twee judo-
Daarvoor is het inwo-
gening."

i draaien dan moet je
ebben. Dan is het pas
hier momenteel is, is
aalbare kaart. Reken
at kost plm. 6000 gul-

den, uaar Komt bij de huur van de zaal etc.
etc. De leerlingen betalen ƒ 1,50 per les-
nnr."

Waarom ik toch doorga? Omdat ik er van
vertuigd ben dat een aantal van 100 leer-

lingen in Vorden haalbaar is. Mijn bedoe-
ling is dan ook om hier straks in vereni-
gingsverband te g"aan werken. Een judover-
eniging kan dan in aanmerking komen voor
subsidie. Uit deze subsidies kan dan de ju-

>leraar betaald worden. Bij een judoschool
-aai je volkomen voor eigen risiko, plus

..iïe rompslomp erbij, inning kontributies
e.d. Twee judoscholen bij elkaar en dan nog
op een steen/worp afstand, geeft een te gro-
te versnippering in Vorden en daarmee is
de judosport niet gediend. Maar nogmaals
ik wens de heer Smit bij zijn pogingen alle
sukses toe. Het is een vrij beroep en uit-
eindelijk ben ik zelf ook zo begonnen", al-
dus Henk Prinsen.

HENK VOSKAMP N lEUWE SCHUT-
TERSKONING VAN VORDEN
Juist toen Jan Rietman zich opmaakte om de vogel het genadeschot te geven - het
arme dier stond immers te beven op de paal - kwam de vogel al naar beneden flad-
deren. Henk Voskamp, die zich al had omgedraaid, om de schietkunsten van zijn buur-
man Rietman te gaan bewonderen, werd zodoende tot zijn verbazing de nieuwe schut-
terskoning in Vorden.

De festiviteiten in Vorden begonnen 's mor-
gens met een samenkomst van de kinderen
van de lagere scholen, gevoligd door een au-
bade waarbij de schooljeugd werd toegespro-
ken door Burg. Mr. M. Vuniderink.

Voor de grotere schooljeugd en voor perso-
nen boven 15 jaar was er een oriënterings-
rit georganiseerd door de omgeving van Vor-
den. De eerste prijswinnaars hierbij waren:
meisjes 11 jaar: Ingrid Bnurnmelman; idem
jongens Johan Ediens.
meisjes 12 jaar: Gytha PaUlisima; idem jon-
gens Bert Sloot.
meisjes 13-14 jaar: Marina Onstenk; idem
jongens Gerten Swart.
15 jaar en ouder: W. G. Enzerinck.
Ondertussen vermaakten de lagere klassen
zich in helt jeugdcentrum waar een filmpro-
gramma werd aangeboden, waarbij tevens
voor een versnapering werd gezorgd.
De kleuters die in Vorden de kleuterscholen
bezoeken waren in grote getale samenge-
stroomd in zaal Bakker, waar speciaal voor
hen een kleuterfeest was georganiseerd.

Tussen de bedreven door werd een en ander
muzikaal opgeluisterd door de muziekvereni-
gingen Concorldia en Sursum Corda.
Het vogelschieten en buksschieten vond op
een terrein nabjj de Horsterkamp plaats. De
uitslagen bij het vogelschieten waren als
volgt: Henk Voskamp (schutterskoning);
2. H. Schouten (kop); 3. J. W. Abbink (r.-
vtleugel); 4. P. Dijk M.-vleugel); 5. A. J. Es-
kes (staart).
Buksschieten vrije baan: 1. D. Pardijs; per-
sonele baan: 1. H. Bosman.
Op de Molenweg vond het home-trainen
plaats. De eerste prijs wend gewonnen door
W. Waal (beneden de 16 aar) en J. Olden-
menger (16 jaar en ouder).

Terwijl 's middags in het Jeugdcentrum een
disco drive-in show werd gehouden, vond aan
de Stationsweg ringsiteken per dogcar en per
motor met zijspan plaats. De eerste prijs bij
de dogcar wend gewonnen door mevr. Maal-
derink. Motor met zijispan: D. Huetink (be-
neden de 16 jaar) en J. Pardijs (16 aar en
ouder).

AVO-kollekte
10-16 mei
De letters AVO staan voor de latynse zin, de
latynse spreuk: Aktio Vincit - Omnla is Ak-
tie, aktiviteit overwint alles.
Dat is stellig stoere taal, met een kern van
waarheid. Zo niet alles, we kunnen toch el-
kaar helpend veel overwinnen.

AVO - Nederland is n.l. de vereniging voor
anbeids- en welzijnszorg voor minder-validen
(gehandicapten).
Beschermvrouwe is H.M. de Koningin.
Dit jaar wondt de kollekte gehouden in de

week van 10 tot 16 mei. Vele minder-validen
hebben onze hulp nodig. Het is bekend: de
ovenheid doet inderdaad veel. Toch willen we
via deze vereniging ook zelfs, als particulie-
ren wat doen. Op deze manier worden we
telkens weer met deze problemen geconfron-
teerd. Dat kan wol eens goed zijn, zo waar-
deren we opnieuw eigen validiteit (gezond-
heid) en die van de onzen in familie en buurt.
We laten de zorg niet overheid aan de wat
onpersoonlijke overheid; nee, we willen per-
soonlijk helpen.
Ook door onze gift in de te houden kollekte.
Bg 50 jaar doet AVO-Nedenland zijn werk.
(vanaf 31 aug. 1927). Laten we het deze
helpende vereniging mogelijk maken om te
helpen. Voor het geval er geen kollektant
bij u aan huis komt i en dat is goed denkbaar

- het aantal kollektanten is te gering om
overal in de gemeente te komen - Fijn dat er
toch telkens weer mensen zijn (vooral da-
mes) die de helpende hand willen bieden),
vermelden we hier adres en gironummer, in
de hoop dat u giireent.

AVO-Nederland, Bos en Lommerplantsoen l
Amsterdam-West. Giro nummer 10781.
Het kontaktadres voor Vorden is: Mevrouw
Krajenbrink-Boland, Ruurloseweg 19.

De nieuwe AVO-film is op de t.v. te zien
op woensdag 12 mei om 20.25 uur, Ned. 2 in
de Socutera-zendtijd.
Deze film wondt uitgezonden in het kader
van de jaarlijkse kollekte 10 — 16 mei en
geeft uiteraard nadere informatie over het
werk en de doelstelling van AVO-Nederland.
(zie de advertentie).

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Kerkedag Herv. kerk Vorden
De commissie voor de voorbereiding en or-
ganisatie van de Kerke-dag1, de Gemeente-
dag op zaterdag 11 september, is druk doen-
de om alles tijdig rond te krijgen, (groten
deels voor de zomenvacantie).
Zoals we reeds eerder berichtten, komt Dr.
Albert van den Heuvel, secretaris-generaal
van de Ned. Herv. Kerk, het thema van de
dag inleiden: „Geloven ook op maandag".
Het plan is verder om een predikant of pre-
dikants-echtpaar uit Oost-Buropa een paar
weken voor vakantie in Vonden uit te nodi-
gen en om dan ook aanwezig- te zijn op de
kerke-dag en in de bijzondere kerkdienst op
zondagmorgen 12 september.
Ds. Krajenbrink, die dit voorstel in de Herv.
kerkeraad en in de kerkedag - commissie
heeft gebracht, heeft inmiddels contact hier-
voor opgenomen met Ds. K. van Drim melen
in Wenen, Oostenrijk. Zij werkt n.l. vanuit
Wenen in het Oost - Europa - Pastoraat en
heeft zo doende vele contacten, ook met pre-
dikanten, achter het zgn. ijzeren-gordijn.
Pooi- de aanwezigheid van een predikant uit

BI'J ONS IN VORDEN . . .
Tjonge, jonge, wi'j mossen op onzen lesten vri'jen dag in april nog vrog 't
bedde uut ok. 't Was jao Koneginnedag en a'j nog un stuk of wat van die oor-
lukken urn de poste heb lopen, dan mo'j vanzelf wel met nao de obade die de
kinder veur 't gemeentehuus op den dag brengt.

D'r was nogal wat volk op de bene, de kinder zongen eur beste en met de
meziek d'r bi'j was et bezunder fijn um d'r nao te luusteren.

De börgemeister von dat ok. Eers begrep ik um neet good. Hee zei toen dat'e
vertegenwoordiger was van de koneginne. Ik dachte: reist de börgemeister
ok al? Ha'k nog niks van eheurd, ok neet in wat veur soort artikel. Maor ik kon
't mien wel veurstellen. De gemeente greujt niks in inwonertal (dus ok zien
salaris neet volle) en 't leaven wod alsmaor duurder. A'j dan es iets ekstra's
wilt hemmen, mo'j soms wel es wat. Maor ik hadde mien knetter vegist. Hee
sprok uut naam van de koneginne en dat is natuurluk heel wat anders.

Met 't vogelschieten ging 't van 't jaor wel wat vedacht. Maor jao wat kö'j an-
ders vewachten at un vos koning wod. Of e metene, naodat e eschotten had,
zaod op de grond hef egooid en de vogel daor op af kwam, ik wet et neet.
Un vos velus wel zien heure maor neet zien streken.

Oaverigens bun'k bli'j da'w nog un koneginnedag en un konigshuus hebt.
Kö'j wel zeggen: zee kost ons un hoop geld, maor dat dut un president ok.
En al köj um dan zelf kiezen, toch zit i'j dan soms ok met un mooien eigen-
wiesen prans op'escheept. Daorumme, lao'w bli'j wean da'w de koneginne en
onze vri'jheid nog hebt. Dan kan Leestman nog schrieven wat'e wil en kan un
ander d'r ok nog röstig kommentaar op geven zonder dat èèn van beide op
wod epakt. Want die tied he'w ok al es ehad bi'j ons Vorden.

H. Leestman

Oost-Europa krijgt (als alles tenminste vol-
gens de plannen verloopt) de geplande ker-
ke-dag een wijd perspectief en ervaren de
daar aanwezigen, dat het elders in de wereld
(niet eens m heel ver van hier!) vaak moei-
lijk is om voor je geloof uit te komen; om
te GELOVEN OOK OP MAANDAG . . .
De kerke-dag-commissie vergadert weer op
dinsdagavond 11 mei in „de Voorde".

In het kader van moederdag
Overgenomen uit het eeuwen-(oude Bijbel-
boek: Spreuken.
Spreuken 31 ,,De lof der degelijke huis-
vrouw".
Enkele verzen slechts:
„Een degelijke vroulw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat koralen ver te boven".
„Met wijsheid opent zij haar mond,
vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.
Zij houdt toezicht op de gang van haar huis-
houding,
het brood der traagheid eet zij niet.
Haar ^Rn staan op en prijzen haar
geluk k^i
Ook haar man roemt haar;
vele dochters gedragen zich wakker,
m ; i ; i r gij overtreft huur alle . . .!

Kompetitie ons
dorp kan schoner
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden zal
deelnemen aan de kompetitie van de Slïeh-
tlng „Ons dorp kan schoner", die in de

provincie Gelderland wordt gehouden. Op
een door mevrouw Van Heuven-Reesink uit
Voorst gehouden lezing werd hierover een
uiteenzetting gegeven.

Daar Vorden ook over vele fraaie tuinen en
mooie huizen beschikt, heeft men gemeend
hieraan mee te moeten doen. Speciale aan-
dacht zal dit jaar door de beoordelings-
kommiasie worden geschonken aan hekken,
lieggen m Nlot<>n. Verleden jaar kwam de
gemeente Wanisveld in aanmerking voor
de eerste prijs.

Mevrouw Van Heuven-Reesink lichtte haar
inleiding toe met vele fraaie kleurendia's
van diverse mooie plekjes in Voorst en om-
geving, maar ook van prachtige schilde-
rijen «MI interieurs.

Geboren: geen.

Ondertrouwd: H. Klaassen en W. M. Schu-
maker.

Gehuwd: geen.

Overleden: J. W. ten Harve-Greutdnk, oud
86 jaar; G. Wesselink, oud 79 jaar; G. Bruins
Klein Ikkink, oud 93 jaar; A. Hilferink-
Wolsink oud 68 jaar.

LOVENDE WOORDEN VOOR HET
BESTUUR VAN DE JEUGDSOOS
Tijdens een intieme bijeenkomst werd donderdagavond in het Jeugdcentrum de nieu-
we ruimte van de Stichting Jeugdsociëteit Vorden in gebruik genomen. Onder de aan-
wezigen o.a. de beide plaatselijke wethouders, leden van de raad, afgevaardigden
van verschillende verenigingen e.d. Namens het gemeentebestuur werd het woord ge-
voerd door de wethouder van sport en kulturele zaken H. A. Bogchelman. Hij hield
een speech met de letters van het woord JEUGD als thema.

Waardering toonde de heer Bogchelman
voor de wijze waarop het bestuur van de
Jeugdsoos de zaken altijd heeft aangepakt.
,,Door allerlei omstandigheden heeft uw or-
ganisatie de laatste jaren op een wat lager
pitje moeten staan en meer speciaal was de
huisTvesiting een probleem. Je moet maar
bedenken met vallen en opstaan moet ie-
dereen groot worden", aldus de heer Bog-
chelman.

Geen lieverdjes
Uitvoerig ging de wethouder in op de vraag
of de jeugd van nu inderdaad anders is dan
vroeger. „Ik geloof daar niet in, want wij
waren vroeger ook heus geen lieverdjes. De
omstandigheden zijn wel veranderd. Leef-
den we vroeger min of meer in een gesloten
gemeenschap, door de ontwikkeling van de
kommuniikatie en de mobiliteit krijgt de
jeugd veel meer indrukken te verwerken
dan vroeger voor mogelijk werd gehou-
den." De heer Bogchelman besloot zijn toe-
spraak met de wens dat binnen niet al te
lange tijd het dorpscentrum in Vorden van
de grond zal komen, zodat een meer defi-
nitieve huisvesting voor de jeugd is weg-
gelegd. Namens het gemeentebestuur bood
de wethouder de aanwezigen onder applaus
een konsuimiptie aan.

De voorzitter van de Jeugdsociëteit Vorden
de heer K. Meeiiiiik, zei dat het bestuur er
alles aan aal doen om te trachten een goe-
de relatie tot stand te brengen met de om-
wonenden. „Wij kunnen natuurlijk niet al-
tyd garanties geven voor de jeugd. De moei-
lijke leeftyd speelt hierby vanzelfsprekend
een rol. Vaak Is het zo dat de positieve ele-
menten die de jeugd inzich herbergt, wor-
den vergeten", aldus de heer Meenlnk.

Vervolgens bracht hij dank aan het bestuur
van het Jeugdcentrum voor de medewer-
king. „We richten ons nu naar het dorps-
r rnrum", 7.0 sprak hij.

Enthousiasme
Namens de Oranjevereniging werd het

j woord gevoerd door de heer G. H. Bekker
die wees op de aktivitedten dde de Jeugd-
soos steeds heeft ontplooid. „Uw entihou-
siasme was onuAtiputteiyk." Ook bracht de
heer Bekker de dank over van de onder-
wijsmensen in Vorden. „Wees er van over-
tuigd dat u veel dank oogst van de oudere
bevolking, voor de wijze waarop u zich voor
de gemeenschap inzet." De heer Bekker had
één wens: „Houd de „zaak" open; wat in
de Jeugjdsoos gefbeurt moet door iedereen
gezien kunnen worden." Het geschenk on-
der couvert dat hij vervolgens aanbood
moest maar gezien worden als een voor-
schot van hetgeen de Jeugdsoos in de toe-
komst aan de gemeente als subsidie wil
vragen

De heer J. F. Geerken van het Jeugdcen-
trum, sprak in y.ijn funktie van „huisbaas".
Hij wees er op dat de gesprekken die in het
verleden zijn gevoerd tussen het bestuur
van de Jeugdsoos en het bestuur van het

Jeugdcentrum, niet allemaal zonder moeite
zyn verlopen. „.Gelukkig zy"n de pogingen
u i t e i n d e l i j k geslaagd en hebben de jongelui
thans een ruimte die meer is verantwoord."
De heer Geerken deelde verder mee dat in
het toekomstige dorpscentram een vrjj gro-
te ruimte voor de Jeugdsoos is ingebouwd.
Namens het Jeugdcentrum bood ook hij de
aanwezigen een "konsumptie aan.

De rjj van sprekers werd gesloten door de
heer G. J. Eskes, direkteur van de Rabo-
bank te Vonden. In een zeer geestige toe-
spraak vergeleek hij de mogelijkheden voor
de jeugd van vroeger met die van nu, waar-
bij hy de moraal hanteerde „alles is maar
betrekkelijk". Hfl bood een geschenk onder
couvert a;m.
Na het officiële gedeelte bleven de aanwe-
zigen nog een poosje bijeen om zich de aan-
geboden konsumptiies gxie.d te laten smaken.



SPECIAALZAAK

H.C.I BOUWCENTRUM
Hummeloseweg 45 Hengelo (Gld.)

6- W. Eij'erkamp
Vorden

Uw adres voor
keukens, hadkamers, atle bouwmaterialen, open haarden

ijzerwaren, gereedschappen

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9-12.30 en
13.30-17.30 uur - zaterdags van 9-12.30 uur

donderdagavonds van 7-9 uur

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

ZONDAG 9 MEI

geen moederdag
zonder bloemen van

Extra verrassing voor moeder,

zie onze etalage.

Denkt u ook aan onze bloemencheques

J. J. DIJKERMAN
BLOEMEN FRUIT

Zutphenseweg 5 - VORDEN
Telefoon (05752) 1334

Mevr. Staring vraagt
voor 2 of 3 ochtenden in
de week huishoudelijke
hulp. „De Hoppenhof",
Wildenborchseweg 24,
telefoon 05752-6697

U kunt bij ons
terechf voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30

GARAGE Kl/ftZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. (ïalléestr.

PIJPROKEN
MANNENWERK!

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, til. 1553

Voor miljoenen moeders
is 9 mei

de Moederdag van de honger
Welvaartsstaat Nederland maakt
zich op om straks weer Moederdag te
vieren. De eerste verschijnselen
hebben zich al geopenbaard. Kinde-
ren wegen hun spaarpotten. Vaders
worstelen met hun begroting, ledere
avond zien en horen wij op de TV
steeds nadrukkelijker geef moeder
dit of geef moeder dat, of maak moe-
der zus blij, of zo.

Kortom, de "moederdag van de
overvloed" is in volle aantocht. Met
veel fanfares en verkoopgeschal.
Maar er is ook een "moederdag van
de honger". Die wordt in alle stilte
"gevierd". Door ontelbare miljoenen
moeders in de hongerlanden van
Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns
Amerika. Het enige geschenk dat zij
op 9 mei van hun kinderen krijgen, is
een doffe blik uit ogen waarin nog
nooit een vonkje hoop heeft geflak-
kerd. Of een kus van uitgeteerde,
bloedeloze lippen die zich tevergeefs
aan haar borst hechten.

In zekere zin is hun moederdag ook
een moederdag van overvloed. Maar
dan een overvloed van leed. van tra-
nen die niet meer geschreid worden,
omdat men zelfs daarvoor te moe
kan zijn.

De honger vreet om zich heen -
als een gulzig monster

Nooit is de hongersnood zo groot
geweest als nu. Meer dan 500 mil-
joen mensen lijden honger, dag aan
dag. Hun aantal en ook het aantal
doden worden dagelijks groter. Des-
kundigen hebben uitgerekend dat er
tussen nu en het jaar 2000 circa één
miljard mensen, van wie alleen al 200
miljoen kinderen, zullen sterven van
de honger. Dat is, gemiddeld over dit
tijdvak berekend, honderdduizend
doden per dag. De bevolking van een
stad als Hilversum of Leeuwarden.

Wie zijn de schuldigen? Wij allen.

Honger is. plotselinge rampgevallen
daargelaten, niet het gevolg van ge-
brek aan voedsel, of van overbevol-
king of natuurlijke onheilen, maar van
een onrechtvaardige verdeling van
de hulpbronnen, welvaart en rijkdom.
Evenmin is het voortduren van de
honger uitsluitend te wijten aan de
onwil of het geschipper van politici en
regeringen. Wij zijn alle mede-
verantwoordelijk. Want niemand kan
zeggen, dat hij niet weet dat er hon-
ger wordt geleden.

Honger is mensenwerk •
de leniging ook

De moeders daarginds, in de landen
van de "moederdag van de honger",
zijn niet minder moeder dan de moe-
ders hier. Zij kennen geen mooier
geschenk dan om hun kinderen meer
te eten te geven, al is het maar voor
één dag.

Voor de meeste moeders hier hoeft
op 9 mei de "moederdag van de
overvloed" niet zo nodig overvloedig
te zijn. Zij zullen graag met een ca-
deau van mindere waarde genoegen
nemen, als zij weten dat zij met het
restant een glimp van vreugde bren-
gen in de harten van de moeders en
kinderen daar.

De Stichting Mensen in Nood/Cari-
tas Nederland zorgt ervoor dat elk
dubbeltje en elke gulden op de juiste
plaats komen. Dankzij giften van
overheid en particulieren verstrekt de
Stichting dagelijks voedselhulp aan
250.000 hongerige mensen, maar de
rij wordt steeds groter en groter.

GIRO 1111 222
Uw bijdrage is hoognodig en hoogst

welkom op giro 1111 222
t.n.v. Mensen in Nood,
Den Bosch, met vermei-
ding "Leniging moeder-
dag van de honger".

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

DAK VERNIEUW J
OF REPAREREN

Dakbedekking aan
te brengen met
kwast, rol of spuit.
Voor elK dak.

VRAAG TEN HAVE
ADVIES
Telefoon 08350-3938

Een mooie

REGENMANTEL
koopt u bij

Lammers
Zutphenseweg, Vorden

T> koop gevraagd:
kasten, kisten, klok
ken, stoelen, tafels
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe
dervtijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelt-
(Gld.), tel. 05755-1637

Regelmatig te koop:

ingeruilde
meubels

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hen-
gelo (Gld.), telefoon
05753-1286

BADSTOF
uni, 90 breed
p. meter vanaf 11,50

Lammers
Zutphenseweg, Vorden

LANG
Trench- en raincoat, maar beide sportief en funktioneel tijdens een

zomers buitje. De trenchcoat is afgewerkt met ruirvoering en
paperpocket. De vlotte raincoat zal u zeker zijn diensten bewijzen.

i tm

first
ImanJ

en mode

/choolclermcin

GRAETZ 4 Kleuren t.v. - Hifi stereo radio * GRAETZ
Eigen snelle
servicedienst

KLEUREN T.V. vanaf f1398.-
GRAETZ draagbare RADIO vanaf f40,-

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen

Telefoon 05750-13813



Moedetdog,
een dag om haar eens fijn te
verwennen.

Volop k'eus in:

* LUXE ARTIKELEN

* KUNSTNIJVERHEIDSARTIKELEN

* SIERADEN

* HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

* ELEKTR. HUISH. ARTIKELEN

* TUINARTIKELEN

* TUINSTOELEN

Voor geschenken groot of klein,
moet u bij:

Fa Gebr. BARENDSEN
Zutphenseweg VORDEN Telefoon 1261

zijn !

Zie de speciale aanbiedingen in de etalage

Hengelo <gid>
tel.05753-1461

9 MEI

BRIDGE

FEESTELIJKE

MOEDERDAG-

AANBIEDINGEN
WANDWEEGSCHAAL
PERSONENWEGER
PERSONENWEGER „de Luxe'
ROLVEGER „Leifheit" Regulus
STRIJKTAFEL „Tornado'
GROENTEHAKKER „blitzhacker"
ISOLEERKAN „T.V.-kan" één liter
WANDBLIKOPENER „Tornado
BESLAGKOM met zuignap
KAASSCHAAF leuk verpakt
KOFFIEKAN glas, met filter
TAARTSTOLP
BOODSCHAPPENTAS „modern"
BLOEMVERSTUIVER

LADYSHAVE „Philips'
HAARDROOGKAMMEN
HAARKRULTANG met mist
ELEKTRISCH MES „Moulinex
WEKKER met aanpasdecor
KEUKENKLOK
SNIJMACHINE voor brood, vlees enz.
KOFFIE-AUTOMAAT „Melitta"

47,50 nu
vanaf

38,95 nu
45,— nu
42,50 nu
18,50 nu

vanaf
13,95 nu
14,75 nu
7,50 nu

vanaf
6,25 nu

vanaf

48,75 nu
vanaf

44,50 nu
49,90 nu
59,95 nu

vanaf
vanaf

112,50 nu

U slaagt bij ons altijd en ...

we hebben nog meer

moederdagaanbiedingen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

G. Weulen Kranenbarg & Zn b.v,
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

Linnen
sleehak

sandalet.
Met touw-
garnerlng.

Made in Franco.

Luchtig zomers,
makkelijk. Fijn soepel

aniline leder.

Met voetbedding. Past uitstekend en...
let eens op het miniprljsjel

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

U vraagt, wij mengen.
Er staat in onze zaak een

kleurenmenger van Histor. Met
850 kleuren. Daarmee maken
we waar u bijstaat de kleur die
u hebben wilt. In een paar tellen.

Of 't nou om seringen-
paars gaat of clematis-rose.
Wat zegt u? Da's gemakkelijk?
Daar was 't Histor nou precies
om begonnen.

Histor vindt:
gemak dient de mens.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

U wilt moeder
verwennen,

maar weet niet
met wat ?
Kom eens vrijblijvend
binnen, wij geven u graag
advies.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Perfekte fauteuil voor de wat
ouderen onder u. Komfortabele

hoge zit. In massief
eiken en dus solide

uitvoering.
Met neutrale gobelin
kussens. Voor een

zeer klassieke prijs.
Slechts 299.-

Vraag naar ons gratis woonadviesboek

WEEKAANBIEDING

TOURING INT. 107
het allernieuwste model portable, 7 watt
uitg. verm. van 378,- voor

f 348,-

GEEF VOOR MOEDERDAG

een platenbon als
geschenk

RADIO/T. V.-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsweg 1 Vorden Telefoon 05752-2577

VEEL EN VOORDELIG MODENIEUWS

BIJ

modecentrum
Teunissen - Ruurlo

Mantels
in poplin, terlenka en gabardine
tot maat 52 vanaf 89,50 - 280,—

Japonnen
klassiek en jeugdig vanaf 59,50

Blazers

Rokken

in marine, rood, wit, krijtstreep en
beige tot maat 52 vanaf 69,50

in unie, ruiten, strepen en denim
vanaf 29,50

Blouses
vanaf 19,50

T-shirts, pullovers, vestjes
grote kollektie in de nieuwste kleuren

Vrijdags koopavond

RUURLO

Een vertrouwd begrip:

Administratiekantoor
Vorden B.V.
direkteur: B. H. J. de Regt - Tel. 05752-1485

Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering



Zware eiken meubels
af fabriek

ridderfafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST f

/ulphensoweg • Vorden - Telefoon 05752-1511

B.V. Machinefabriek
G. ten Have

vraagt ingaande l juni 1976 voor
één van haar medewerkers
(projektleider/konstrukteur)

EEN TIJDELIJK KOSTHUIS

Brieven met opgave van prijs aan de direktie
van bovengenoemde B.V. Industrieweg 8 te
Vorden

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF
Instructeur: B. Hendriksen, Slotsteeg 12,
Hengelo Gld.

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

MOEDERDAG-
GESCHENKEN

Ziet onze sterk afgeprijsde
artikelen:

Broodtrommels
van 17,50 voor

KTS bussen Brabantia
van 18,50 voor

Frituurpan
van 17,90 voor

All. fluitketels
van 6,95 voor

Koffiepotjes
van 16,75 voor

Diverse rolvegers
van 29,75 voor

14,95

11,95

14,95

3,50

10,25

19,75

Verder natuurlijk de elektrische
huishoudelijke artikelen zoals
broodroosters, koffiezetapparaten
strijkijzers, mixers enz.

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landelijk erkend gasfitter

f T*

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

'PARIAN*
MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

Parian-
verrassing

Bij aankoop van een bankstel vanaf ƒ 795,—
of voor een gelijk bedrag aan andere meubels
ontvangt u

f 100,- in kontanten
om van uw bezoek aan ons een gezellige dag
te maken.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd

5 jaar garantie op de
konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-1/TüO uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

U gaat het maken met
dit sandaletje. Vrij en
opgewekt. Knipoog ook
eens naar het prijs je!

Genua
Combinatie met touw
speels en met een
sportieve noot.
Makkelijk slee hak je.

9539

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

<wttyyyyyyyyflMflyw^^

Moederdag

tuinmeubeldag

groot assortiment

voordelig in prijs

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

markilux

zonneschermen
hebben de grotere uitval

en hebben geen
hinderlijke zijarmen

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval

van 1,60 cm tot 3,10 cm

Advies, Leveren en montage

Wim Polman
VORDEN,

Dorpsstraat 22

WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

Warme Bakker Oplaat

heeft voor

Jioedecdoy
BAVAROISTAARTEN

HAZELNOOTTAARTEN

SLAGROOMTAARTEN

VRUCHTENTAARTEN

Bestelt u vroegtijdig s.v.p.

Voor brood en banket:

warme bakker

Oplaat
Dorpsstraat
Telefoon 1373

Een goedlopende dames-
brommer ƒ 150,—
l Puch scyrider 3 versnel-
lingsbrommer
l Gazelle super sport he-
renfiets met 5 versnel-
lingen ƒ 375,—

l heren toerfiets ƒ 95,—
Empo paraat dames- en
herensportfietsen, geheel
kompleet voor ƒ 335.—
Idem kinderfiets 5-8 jaar
ƒ 175,-
Gazelle kinderfiets 5-8
jaar ƒ 182,—
Gazelle meisjes- en jon-
gensfietsen van 7-9 jaar
ƒ 228-
Idem Rivel ƒ 209.75
Idem Union ƒ 249,—
Idem Westa ƒ 225,—
Kinderzitjes voor- en
achterop, windschermen
en verder nog veel meer
toebehoren, kom kijken
bij

TWEEWIELER-
BEDRIJF TRAGTER
Zutphenseweg

ca

En wonen is een feest nietwaar?
Tenminste als u dagelijks plezier
beleeft van jsn sfeervol, stijlvol,
behagelijk ^«omfortabel thuis.
Kom eens laWjs - en ontdek dat
bij ons alleen het bezoek al iets
feestelijks heef t . . .
Waarom lanceer wachten?

WinrPoSman
VORDEN, Dorpsstraat 22

Telefoon 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Telefoon 05750-17332

Voor al uw

MOEDERDAG-
GESCHENKEN

o.a.:

Kunstnijverheid
Portemonnees
Bestekartikelen
roestvrij en pleet

Kop en schotels
Glaswerk
Pannen Demeyere, Sola
WMF 20% korting

Schemerlampen
Miniaturen en rekjes

Grote sortering bijoux
Zonnebrillen

Houten vogelkooien
Mandwerk

Huishoudelijke artikelen
Brabantia, Emsa, Curver,
Tornado, Tiger, Leifheit

Cosmetica „Rimmel"
Eau de cologne en zeep
Boldoot

Vazen, bloempotten enz.

't is

Köersolman
waar u slagen kan
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Vorden

! MODIEUS
met moederdag

JAPON
ROK
BLOUSE
SHIRTS

MOEDERDAG

een taart hoort er bij
DIVERSE TAARTEN
ook in hart-model

AARDBEIENTAART
met verse aardbeien

prachtige sortering en voor ieders
beurs

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

Specialiteit:
ZWANEHALZEN

Maak moeder blij met een

mooie

veel keus in diverse
prijzen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELOB752 1514
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Schoolhoofd Julianaschool in de
Wildenborch geïnstalleerd
In aanwezigheid van het voltallige kollege van B&W van Vorden, hoofden van alle
lagere scholen, landbouwschool, huishoudschool, predikanten, schoolbestuur e.d.
is de heer A. W. Werner uit Holten als schoolhoofd „geïnstalleerd" van de Prinses
Julianaschool in de buurtschap Wildenborch.

De heer Werner werd namens heit school -
'bestuur van hiarte in Vorden welkom gehe-
ten door de voorzitter ds. J. H. Jansen. Hij
maakte hierfbg tevens van de gelegenheid
göbmik om mevrouw Terpstra in heit zon-
netje te zetten die gedurende vijf maanden
na het plotselinge overladen van de heer
F. van Oei, als waarnemend hoofd van de
Prinses Juüanaschool heeft gefungeerd. Te-
vens werd de heer A. J. Zeevalkink in het
dankwoord betrokken voor zijn aandeel in
heit bijhouden van de administratie.

Burgemeester Mr M. Vunderink die het
nieuwe schoolhoofd namen» het gemeente-
bestuur welkomstwoorden toesprak, hoopte
op een goede samenwerking. „Hebt u wat
nodig, klop gerust bü ons aan. Wij zullen
dan bekijken of we kunnen helpen", aldus
sprak de burgemeester.

De heer A. J. ZeevalMnik sprak namens de
hoofden van de lagere scholen in Vorden,
terwijl de heer G. J. Bannink het woord
voerde namens de landbouwschool en de

huishoudschool. Hg adviseerde de heer Wer-
ner er alles aan te doen opdat de school in
de Wildenboroh in stand wordt gehouden.
Ds. J. Krajenibrink sprak namens de plaat-
selijke predikanten de heer Werner bemoe-
digende woorden toe, terwijl mevr. Bootsma
sprak namens de ouderkommissie. (Overi-
gens heeft de Prinses Julianaschool deze
ouderikomimissie onlangs voor het eerst in
leven geroepen. Deze komimisBie bestaat uit
de dames Bootsma, Te Lindent en T. Par-
drjs.)

De heer Werner bracht vervolgens alle
sprekers en spreeksters dank voor hun wel-
komstwoorden. Zeer erkentelijk toonde hij
zich tegenover het schoolbestuur, want do
afgelopen maanden hebben de heren en da-
mes zich niet onbetuigd gelaten en hebben
zij de woning van de heer Werner helemaal
opgeknapt. Vele avonden is er met veel
enthousiasme behangen, geverfd en schoon-
gemaakt. „Ik ben u er zeer dankbaar voor"
aldus het nieuwe schoolhoofd.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repe* Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertralnlng zwem-
club in Eefde
EÏÏce dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hulsh.school oJ.v. mevr. Anneüles Tftman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (hulsvrouwen)

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, iedere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes In De Voorde;
Künderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Meisjesklub De klub van 20 In het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

Mei:
10 Ledenvergadering- Snoekbaars
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
12 Herv. Vrouwengroep dorp
12 Bond van Plattelandsvrouwen
13 Reisje Bejaardenkrinig; aanwezig 12.30

uur op de MarM «
14 Dropping, Jong Gelre, Bloemendaal
15 Julbileumconcert Vordens Mannenkoor

in de Christus Koningkerk
18 NOVB in zaal Eskes jaarvergadering
18 Herv. Vrouwengroep Linde
20 Vrouwenvereniging Wlldenborch
24 Vergadering PvdA in hotel Bloemen-

daal
29 Openbare les nutsblokf luit en mekxnka-

club, Jeugdcentrum

Juni:
5 Dansavond in de kantine van v.v. Vor-

den
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45
<uur

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi S V Ratti af d. zaterdag
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
24 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45

uur
25 Volksfeest Delden
26 Volksfeest Delden

28 Vergadering PvdA in hotel Bloemen-
daal

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

De Vordense bibliotheekgaleiie, vier maan-
den geleden geopend, is aan zijn vierde ten-
toonstelling toe.

Eerst moest de loop er in komen, maar de
belangstelling is hand over hand toegeno-
men. Zowel „Foto's van vroeger en nu" als
„De Achterhoek in kaart en boek" is een
overtuigend sukses gewonden. Dit zal
ook gezegd kunnen worden van de e:
tie die nu weer tot stand is gekomen: „Het
paard in de bibliotheek".

Een olifant in de porseleinkast kan niemand
waarderen, maar de edele viervoeter,,
schoonste verovering van de mens, kor
de biibliotheekgalenie behoorlek tot
recht en geen wonder. In een agrarische ge-
meente vindit men legio paardenvrienden in
alle lagen van de bevolking.

Dankzij o.a. de enthousiaste medewerking
van de landelijke rijvereniginig De Graaf-
schap is in een muim van tijd een prachtige
kollektae tentoon gespreid. Door welwillen-
de medewerking- van de Nederlandse Heide-
majatsichappij en de Stamboekverenigingen
heeft de bibliotheek gratis de beschikking
gekregen over een boeiende kollektie foto's,
onder andere van de rassen die in ons land
worden gefoM. Bovendien was de bekende
fotokunstenaar Wouter van Heusden uit
Arnhem bereid een keur van schitterende
paardenfoto's in de galerie te exposeren.
Maar ddoh'ter bfl huis waren ook buitenge-
woon interessante foto's te vinden. Bijvoor-
beeld van de dekhengsten van wijlen Berend
Koning van De Kostede. De heer W. Bak-
ker, die zich in de paardenwereld even goed
thuisvoelt als in de horecasektor, heeft een
arretslee en drie belletuiigen aangedragen en
tien prachtige reproducties van schilderijen
waarmee Otto Eerölman (1839—1926) bij
de paardenkenners zoveel eer heeft inge-

Op dit moment komen nog allerlei bijdra-
gen binnen, daarom kunnen nog niet alle
namen genoemd worden. Dit stukje is be-
doeld om u op te wekken tot een bezoek
en u zuilt dan ontdekken dait er ook tiental-
len boeken ter inzage liggen. Hieruit blijkt
dat het paard, ook buiten de expositie om,

in de openbare bibliotheek een royale
plaats inneemt.
Gaat u dus kijken. De openingstijden zijn
dezelfde als van de bibliotheek en de toe-
gang is gratis voor iedereen. Maar
de bibliotheek woekert met bescheiden mid-
delen, mondjesmaat door enkele instanties
verstrekt. Vrienden van de galerie die er
een tientje voor over hebben dat er gere-
geld het nodige in de galerie is te zien, zijn
ervan verzekerd, dat hun bijdrage goed be-
steed wordt. Schaart u zich in de vrien-
denkring en zet uw naam en adres op de
intekenlijst bij de ingang van de galerie.

Aktiviteiten Platte-
landsvrouwen
De heer G. B. Grootjans zal woensdagavond
12 mei voor de afdeling Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen een lezing
met dia's houden over „De Achterhoek,
vroeger en nu". Deze bijeenkomst vindt
plaats in zaal Smit.
Het jaarlijkse reisje is vastgesteld op don-
derdag 10 juni. Dinsdag 25 mei gaan de
dames fietsen en wel naar de cactuskwe-
kerij van de heer Van Gelder in de Heurne
bij Ruurüo.

Damrubriek
PRAKTISCHE KOMBINATIKS

In de stand: zwart 11 schijven op 3 6 7 9
11 13 14 18 19 23 en 24. Wit 11 schijven op
27 28 32 33 34 37 38 42 43 45 en 48 is het
sllatgprinciipe weer gebaseerd op het terug-
roepen van een schijf. Na de inleidende zet-
ten 1. 34—29, 23x34 en 2. 28—23, 19x39
volgt heit rappèl door 3. 38—33, 39x28 en
4. 32x1.

Bij de süagverwikkeding in de stand: zwart
10 schijven op 3 9 10 13 16 18 19 21 23 en
27. Wit 10 schijven op 27 28 32 38 39 40 42
45 47 en 48 komt de tempozet naar voren.
Een tempozet is mogelgk, wanneer één der
partijen bij zijn volgende zet een verplichte
slaig moet dioen. De tegenpartij is hierdoor
vrij de zat te kiefcen die hem het beste uit-
komt. In sommige situaties kan men de te-
genstander op deze wijize aan slag brengen.

Dit gaat hier als volgt: 1. 27—22, 18x27 en
2. 38—33, 27x29. Zwart staat nu nog op
silag waardoor wit de volgende tempozet
kan doen 3. 39—34, 23x32 en 4. 40x5.

De jeugdopgave van deze week: zwart 5
schijven op 13 14 22 23 en 25. Wit 5 schij-
ven op 30 32 42 43 en 44.

Ons probleem is deze keer van de bekende
problemist A. A. Polman. De stand in cq-
fers. Zwart 7 8 13 14 17 18 19 22 en 35.
Wit 24 26 28 31 32 33 37 30 en 40. Wit
speelt en wint.

Zwart

Wit

De oplossing van ons probleem van vorige
week. Zwart 9 10 12 13 15 16 19 22 en 25.
Wit 21 24 30 31 32 34 39 en 42 is als volgt:
1. 31—27, 22x31; 2. 34—29, 16x47; 3. 29—
23, 25x43; 4. 23x3, 47x20; 5. 3x5.

Goede oplossingen ontvangen van J. Mus-
selinik, J. Boudri, B. Hiddünk uit Baak en
uit Hengelo van J. Vèsschers, J. ten Bokkel
en F. Hofman.

H. Wansink, Prins Bernhardweg 18 Vorden

Groot nationaal vol leybaltoernooi van
Dash op zaterdag 15 mei in Kranenburg
Vorden Kranenburg zal zaterdag 15 mei a.s. in het teken staan van de volleybalsport.
Op de sportterreinen van de SV Ratti zal dan namelijk een groot nationaal volleybal-
toernooi worden gehouden, waaraan niet minder dan 91 teams deelnemen. De plaat-
selijke volleybalvereniging Dash heeft de organisatie van dit monstertoernooi, dat ge-
rekend mag worden tot een van de grootste uit de provincie terdege voorbereid.

De deelnemende zesltaHlen komen uit de dis-
trik'ten Qost-Gelderland, de Veluwe, Noord-
Overijssel, Twente en De IJisseistreek.
Er zijn wedstrijden voor heren- en dame.s-
senioren, voor jongens- en rnedsjesjunlioren
en jongens- en meisjesaspiranten. In de ge-
komihineerde diamespromotïe- en eerste klas
dames spelen 5 teams in een poule, in de
dames tweede Mas 11 teams in twee pou-
les en dames derde klas 10 teams in twee
poules. Ook de herenpromotie- en eerste
klas heren spellen gekomlbineerd in een pou-
le; voorts heren 2 en heren 3 in resp. twee
en drie poules. Bij de jeugd is ook een split-
sing gemaakt vanwege de grote deelname.
Deelnemende kluibs komen onder meer uit
WeM, Denekamp, Almelo, Heino, Enschede,
Markelo, Westervoort, Heerde, Wapenveld,
Rrjssen, Ernst, Goor, Bnumimen, Riuurlo,
SdhaJikhaar, Beflitrum, Keyenlborg en Zuit-
phen.

B&W van Vorden is uitgenodigd dit toer-
nooi me>e te maken. Kr zal zowel op het
oude als op het nieuwe sport veld worden
gespeeld; in totaal worden er 30 velden
uitgezet waar ruim 700 volleyballers (sters)
kiumeii spelen.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de
laatste finalewedstrtjden door Dash-voor-
ziltter H. v. d. SMiglte. Er zfln voor de win-
naars in de diverse klassen fraaie prijzen
besdhikibaar.
Dankzij de medewerking van de SV Ratti
kan men ook beschikken over de kleedHoka-
liteiten terwflll voonts de heer Heuvelinlk
kleedruimte besdhiklbaar heeft gesteld.
Het Dash-fbestuur nodigt alle belang-stellen-
den uit een krjfkje te komen nemen en hoopt
dat dit toernooi een even groot sukses zal
worden als in de afgelopen jaren het geval
is geweest.

Rundveefokvereniging De Wiersse
werkt samen met Lochem
De Coöperatieve Rundveefokvereniging De
Wiersse heeft een belangryk jaar achter de
rug. In verband met <le ontwikkelingen in
de zuivel werd het erg moeilijk de werk-
zaamheden op dezelfde voet voort te zetten
en was men ook wat personeelsbezetting
betreft erg kwetsbaar.

Daar ook de fokvereniging Lochem in ver-
band met gestadige groei van het aantal
koeien en het anders organiseren van de
monstername naar andere mogelijkheden
zocht, was het voor de hand liggend dat
beide verenigingen een oplossing zochten.
Temeer daar vele leden van De Wiersse hun
melk aan L/ochem leveren. Na enkele ver-
gaderingen is toen besloten de werkzaam-
heden samen op kont rakt basis uit te voe-
ren.

Een en ander werd meegedeeld op de jaar-
vergadering van De Wiersse in zaal Eykel-
ka.mp. Het k a n t nor is nu gevestigd op de
Berkelstroom te Uochem, het kantoor te

is alleen maandagmiddags geopend.
voorzitterschap van de heer W. Nor-
den de resultaten van l juli 1974 tot

en met 30 uni 1975 besproken.

Stijgende lijn
De produktie beweegt zich nog steeds in
stijgende lijn. Vooral op bedrijven welke
aioh helemaal gaan specialiseren op het
houden van melkvee worden produlkties be-
reikt die voor enkele jaren terug voor on-
mogeljjk werden gehouden.

De vereniging telde per l juli 1975 99 le-
den met in totaal 2030 koeien, vorig jaar
105 leden mot 1930 koeien. Het gemiddelde
aantal dieren per bedrijf was in 1975 20,50
in 1965 was dit 9,67, een Stijging van 106
procent in tien jaar. Op 96 bedrijven wordt
machinaal gemolken.

Levensproduktie
De koe Roaanna 4 van A. Langenbarg uit
Barchem haalde een productie van boven
de 60.000 kg melk; van 50 tot 60.000 kg
kwamen adhit dieren in aanmerking en van
40 tot 50.000 kg melk 21 koeien.

Het rund Paula van H. Mombarg behaalde
hot predikaat Pref. Stammoeder; Bertha
ab 85 van G. J. Banninlk werd 2 sterren-
koe. In het MRS wenden 165 dieren inge-
schreven waarvan 124 stuks MRIJ-vee en
41 FH^veeslag. In 1975 werden 1794 melk-
lijsten afgesloten tegen 1639 in 1965; de

gemiddelde opbrengst van MRIJJkoeien in
1975 was 15,89 kg per dag met 603 gram
vet en 529 gram eiwit tegen 14,49 in 1965
(537—486). Bij hot FH was dit 16,02 kg
650—537 en 14,05 (1965) resp. 588—474.
45 leden-veehouders kwamen tot een be-
drijf ̂ gemiddelde van 1148 gram vet en ei-
wit of hoger (tiot 1530), de rest bleef onder
dit geltal.

De stamiboeklhouder de heer H. Luessink
uit Barchem besprak het jaarverslag ter-
wijl de sekretaris/penningmeester de heer
A. van Bruggen rekening en verantwoor-
ding behandelde. Voor 1975 werd besloten
om de omslag met 5 cent per koe per 14
dagen te verhogen.

Programma
Jong Gelre
Het bestuur van de afdeling Vorden van
Jong Gelre is druk in de weer geweest een
programma samen te stellen voor het ko-
mende seizoen.

Zo staat er voor 14 mei a.s. een dropping
op het programma. Plaats van samenkomst
is hotel Bloemendaal. Op 15 mei is er een
bonte ringendriekamp in De Twee Schim-
mels te Voorst. In het weekend van 18 t/m
20 juni trekt Jong Gelre er met de tent op
uit om te gaan kamperen in Ermelo. Op 16
juli wordt er in hotel Bloemendaal een film
vertoond met in de hoofdrol Fernandel. Op
11 augustus organiseert het bestuur scniett-
wedstrijden op de schietbanen bij de kapel
in de Wildenboroh. Voor 10 oktober staat
wederom een dropping op het programma.
De jaarlijkse feestavonden worden gehou-
den op 5 en 6 november in zaal Schoenaker
te Kranenburg.

Woensdag 12 mei
zwembad open
De opening van het zwembad te Vorden is
opnieuw uitgesteld en wel tot woensdag 12
mei. Door enkele technische mankementen
is men er tot op heden niet in geslaagd het
water op de vereiste temperatuur te krJJ-
gen. Dit impliceert tevens dat eerst op
dinsdag 18 mei een begin kan worden ge-
maakt met het geven van zwemlessen.

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

Nicht Julie is op bezoek. Omdat ze zelf een enthousiast fotograaf is komt
het gesprek al gauw op dat onderwerp. En wordt de kamera er bij gehaald.
Eri sta ik na een poosje ergens in de tuin om een foto te maken van onze
gast, die intussen geniet van een glaasje prik. Als ik afdruk, zegt kritische
Julie: "Je staat veel te ver af, tante. Je hoeft toch het hele huis niet op de
foto te zetten als je mij wilt fotograferen?". Even heb ik de neiging om
haar gelijk te geven. Maar dan bedenk ik een geweldig ekskuus voor deze
"foto op een afstand". "Dat komt er van", zeg ik, "als je zo zelden bij
ons langs komt. Ik wil vastleggen datje hier eindelijk eens op visite bent.
Daarom moet ook het huis er op.

Julie lacht. Maar ze vertelt me wel, ergens gelezen te
hebben, dat mensen vaak te veel verwachten van
foto's, die van een afstand zijn genomen. Ze zegt heel
eigenwijs: "Een foto van dichterbij is meestal veel
boeiender. Probeer 't maar eens." En ik ben niet zo
goed of er wordt een tweede foto gemaakt, waar ze
inderdaad veel duidelijker op staat. "Nou nog één in
close-up", roept. Julie. *'Dat doen ze op de televisie
ook altijd. Je zult eens zien hoe leuk zo'n serie is".

Dat wordt dan deze derde foto, die laat zien, dat Julie
het best naar haar zin heeft bij ons. Zelfs haar ogen
lachen. Een spontaan, vrolijk mensenkind kijkt je nu
aan van boven dat limonade glas. En zo ontdek je, al
fotograferend, steeds iets nieuws.
Ditmaal was het deze regel: waar iets gebeurt, kun je
laten zien op afstand. Wie het is, blijkt vooral uit zo'n
tussenopname. En hoe die iemand is, dat zie je
meestal pas goed en duidelijk als je er met de kamera
zo dicht mogelijk bij gaat staan.



Wat
de diakenen
er van denken
Iii het krantenverslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van Vorden op 30 maart j.l. hebt u
kunnen lezen, dat daar een ingekomen brief van
de diaconie van de Hervormde Gemeente te Vor-
den ter sprake kwam Inzake het te stichten
Bouwcentrum aan Het «lebbink.
Uit dat verslag werd niet helemaal duidelijk, wat
de zienswijze van de diaconie is ten aanzien van
deze zaak. Daarom menen we er goed aan te
doen, die zienswijze in ons kerkblad duidelijk sa-
men te vatten:

1. De diaconie is blij met het besluit van de ge-
meenteraad, In Vorden een Bouwcentrum te
stichten. Want een opbaar- en ontvangstruimte
voorziet in een dringende behoefte voor héél
Vorden.

2. Van oudsher heeft de diaconie in Vorden zich
méé verantwoordelijk gevoeld voor een goede
gang van zaken rond de begrafenissen.
Toen ruim 25 jaar geleden de lijkkoets, die de
diaconie ter beschikking had, werd afgeschaft,
werd een samenwerkingsvorm met de Zutphense

Begrafenis Stichting uitgaande van de diaconie
aldaar, tot stand gebracht, waardoor een lijkauto
en andere benodigdheden ter beschikking kwa-
men voor de Vordense gemeenschap.
De heer A. de Jonge was als .aanspreker bereid,
zyn werk binnen het kader van deze samenwer-
kingsvorm te verlichten, en doet dat tot op heden
met begrip voor de plaatselijke gebruiken, tot
veler tevredenheid en tegen zeer billijke kosten.
S. In de openbare vergadering van de betreffen-
de raadscommissie, 5 dagen voorafgaand aan de
genoemde raadsvergadering, zou aan de orde ko-
men, welke instelling de bouw en het beheer van
het Bouwcentrum in handen zou worden gegeven:
de gemeente, de Monuta-Stichting of een andere
(Vordense) instelling.

Mede door de aanwezigheid van vertegenwoor-
digers van de Monuta-Stichting ging het gesprek
grotendeels over de consequenties van een even-
tuele bouw en beheer door de Monuta-Stichting.
In deze vergadering werd het aan de aanwezige
diakenen i>as goed duidelijk, wat die consequen-
ties zijn.

Op verzoek van de gemeentelijke overheid zal de
Monuta-Stichting als eigenaresse de bouw en het
beheer van het Bouwcentrum verzorgen.
Maar haar eigenlijke doelstelling reikt verder. De
Monuta-Stichting wil zélf begrafenissen verzor-
gen en de inwoners van Vorden werven als ver-
zekerden in haar begrafenisfonds.
Uiteraard Is het het goed recht van de Monuta-
Stichting overal deze doelstelling na te streven.
Maar naar de mening van de diaconie is het on-
juist, dat haar voor dat beoogde doel een bevoor-
rechte positie wordt gegeven, doordat zij met
overheidssteun (10 jaar lang maximaal ƒ 25.000,-)
een eigen Bouwcentrum ter beschikking krijgt.
Op deze wijze wordt de bestaande samenwerking
met de Zutphense Begrafenis Stichting én het

werk van de heer De Jonge als aanspreker be-
dreigd. Het is niet denkbeeldig, dat binnen enkele
jaren het begrafeniswezen in Vorden grotendeels
in handen zal zijn van de Monuta-Stichting. De
propaganda, die zy op het ogenblik voert om ver-
zekerden te winnen (met het tonen van een schets
van een rouwcentrum) wijst in die richting. De
diaconie vraagt zich af, of deze ontwikkeling in
het belang van de Vordense bevolking is. Zullen
begrafenissen niet veel duurder worden? En zul-
len bestaande tradities, zoals bijv. burenplichten,
tegen deze ontwikkeling opgewassen zijn? En zal
een „vreemde" aanspreker de plaatselijke ver-
houdingen wel kunnen aanvoelen?

4. Overwegend, dat de raad zelf een andere mo-
gelijkheid open wilde houden, heeft de diaconie
een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad,
het Bouwcentrum niet in handen te geven van de
Monuta-Stichting, maar er aan mee te werken,
dat een plaatselijke Vordense stichting wordt op-
gericht, die uitsluitend met de bouw en het be-
heer van het Bouwcentrum wordt belast, uiter-
aard met behoud van de geplande overheidsbij-
dragen in de bouwkosten.

Aan deze stichting zou kunnen worden deelge-
nomen door bijv. Het Groene Kruis, de dienst
sociale zaken van de gemeente Vorden, besturen
van landbouworganisaties en vakverenigingen én
door de diaconale instellingen van de 3 kerken.

Onze diaconie zegde toe, aan de tot stanukoming
van deze Stichting ten volle mee te willen wer-
ken.

5. Helaas heeft de meerderheid van de raad voor
deze zlenswyze van de diaconie géén begrip ge-
toond en besloten de bouw en het beheer van het
Bouwcentrum toch in handen te leggen van de
Monuta-Stichting.

Nu deze beslissing gevallen is, zullen de diakenen
zich er op beraden, hoe de bestaande uitvoering
van begrafenissen het best kan worden bewaard
en voortgezet.

Want niemand hóeft lid te worden van de Monu-
ta-Stichting of zich daar te laten verzekeren, om
recht te hebben op het gebruik van het Bouwcen-
trum als opbaarruimte.

Het Bouwcentrum, als het er straks is, staat ter
beschikking voor iedereen, en wel tegen voor ieder
gelijke kosten.

Om alle misverstand te vermijden, voegen we er
aan toe, dat ook niemand verplicht is, een rouw-
dienst in het Bouwcentrum te doen plaatsvinden.
Voor een rouwdienst blijven de bestaande ruimten
beschikbaar: de kerk, De Voorde, de zaal van het
Jeugdcentrum en andere zalen. (

We hopen, dat u door het bovenstaande veel dui-
deUjk geworden is.

Graag hadden we gezien, dat het komende Bouw-
centrum een écht Vordense aangelegenheid zou
zyn geworden. Nu de gemeenteraad de mogelyk-
heid daartoe heeft afgesneden, mogen wij niet
nalaten, onze gedachten daarover /ó aan u door
te geven. We zouden het op prys stellen, als u
met ons in deze zaak wil meedenken. Beacties
zien we graag van u tegemoet.

Uw diakenen.

Serre.tarüuit: W. F. van der Vuurst, Het Jeb-
bink 61.

(Dit stuk .nieuws is overgenomen uit het Her-
vormd kerkblad van de maand mei. Bed.)

Voetbal
KATTI — OEKEN 4—1

In de laatste kompetLtdewedstrijd tegen de
hèkkesfluiter Oéken heeft Ratti het tweede
Mastsersdhap veilig gesteld want men ze-
gevierde met 4—1. Oeken, dat bij een even-
tuele zege op de Kranenburgers, geljjk zou
komen te sltaan - zodat een beafliissiüng nodig
zou zijn - zal hierdoor n<u degraderen.

Ratti startte met een serie goede aanval-
len, maar ook de gasten namen geregeld
het initiatief, zodat het er in de eerste helft
niet op leek dat de groenwititen zouden win-
nen. Vooral toen de Oeken-reclitstouiten in
de 25e minuut zijn kluib aan de leiding
bracht met een kedhand schot dat invaller-
doelman Tijmesen niét onder kontrole kon
krijgen, scheen Rajfcti even de moed te ver-
liezen. Twee minuten voor rust kwam de
gelijkmaker. Koers bracht de bal op vanaf
het middenveld, passeerde de Oekense de-
fensie met het grootste gemak en schoot
beheerst in l—1.

In de tweede helft lukte het allemaal veel
beter bjj de groenwitlten; na vflf minuten
kon G. Huitink de reeds uitgelopen doel-
man passeren na goed aangeven van W.
Koers 2—1. Ratti rook de overwinning. Een
aan de thuisklulb toegekende vrfle trap net
buiten de zestien meterlijn - wegens on-
geoorloofd ten val brengen van J. Heuve-
link - werd door T. Polman naar W. Koers
geplaatst, die fors uithaalde en zuiver in-
schoot 3—l. Hierna kreeg Ratti het moei-
lijk omdat Oeken, dat Mets meer te verlie-
zen had, alles op de aanval zette. De Ratti-
defensie hield stand. Twee minuten voor
het einde wend W. Nijenhiuis in het straf-
schopgelbied gevloerd en de door B. over-
beek genomen strafschop vendween feilloos
in het doel 4—1.

Deze zege betekende voor de thuisklub het
behoud van het tweede klasserschap.

CJV 4 — BATTI 2 0—4

SV Ratti 2 afdeling zaterdag moest tegen
koploper CJV 4. Kampioen kon Ratti niet
meer worden omdat voor de wedstrijd de
CJV-ers drie punten voorsprong hadden.
Toch wist Ratti een stunt uit te halen en
met 4—O van de CJV-ers te winnen zodat
het tweede van Rattii met één punt het be-
geerde kampioenschap voorbij ging.

CJV-ers 4—SV Ratti 2 O—4;
SV Ratti 3—PC Nieuwland 4 l—4; SV Rat-
ti 4—CJV-ers 9 1—2.

VOBDEN VERLOOR MET 2—1
VAN WG GAANDEBEN

In een weinig aantrekkelijke wedstrijd heeft
Vorden l in Gaanderen met 2—-l verloren
van WC. In de eerste helft wogen beide
ploegen aardig tegen elkaar op. Zowel WG
als Vorden schiepen zich een paar kansen
doch het onderdeel schieten was niet goed
vei^aorgd. De rust brak aan met een O—l
stand danSkzjj een doelpunt van Heersimk.

In de tweede helft was WG sterker. Na
plm. 20 miniuiten ontstond er een scrimma-
ge voor het Vorden-doel waarbij één der
WG-aanvallers de bal over de lijn werkte
l—1. Een paar minulten later was de strijd
definitief gestreden 2—1. In de slotfase had
Vorden nog geluk dat het bg deze stand
bleef, want tot tweemaal toe moest Ernst
te Veldhuis de bal van de doeMijn halen.

VOBDEN ZEVEN: NOG EEN PUNT

Het zevende elftal van de voetbalvereni-
ging Vorden kan a.s. zondagmorgen de
kampioensvlag hijsen wanneer in de uit-

wedstrijd tegen Socii 4 tenminste oen ge-
lijkspel wordt behaald.

Bij verlies zal een beslissingswedstrijd ge-
speeld moeten worden tegen Baakse Bojlrs
4. Naar wij hebben vernomen willen de „ou-
deren" het zover niet laten komen want
wat is er mooier dan kampioen te worden
op „moederdag". Mocht je de bloemen voor
vrouwtjelief vergeten, geen nood „kam-
pioensbloecen" maken alles weer goed!

Wanneer Sooii geen roet in het eten gooit
dan zal er zondagavond in het klubgebouw
een f eestavondje op touw gezet worden.
Kadoos en konsumptiebonnen zijn natudrflijk
van harte welkom, 230 werd ons door aan-
voerder Rinus Rothman (de man van zes
miljoen) in de oren gefluisterd.

Waterpolo
HEBEN VAN VOBDEN WONNEN
PBOMOVEEBDEN

Het eerste zevental van Vorden heeft de
kompetitiewedstrijd tegen Vahalis zater-
dagavond in Tiel verddend met 1—4
nen. Door dit resultaat promoveren
denaren. Op dit moment is nog niet bcend
of dit promotie betekent naar de 4e klas
KNZB of dat de zwemibond een overgangs-
klasse in het leven zal roepen.
Vorden was zaterdagavond gedurende de
gehele wedstrijd de betere ploeg. Er werd
echter slordig met de kansen omgespron-
gen. In de eerste periode werd het 0—1
door een goal van Arjan Mengerink.
In de tweede periode hadden Mengerink en
Gotinlk pech met schoten tegen de lat. Toch
scoorde Vorden via Arjan Mengerink O—2.
In de derde periode kon Vahalis iets terug
doen toen Vorden het wat kalmer aan deed.
Elbrink bracht de stand op O—3 waarna de
thuiskliulb tegeniscoorde.
De laatste periode verzuimde Vorden Vaha-
lis naar een grote sederiaag te spelen. Ver-
schillende kansen werden om zeep gehol-
pen. Het werd uiteindelijk l--4 door Men-
gerink.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkornpëtitie van de
Vordense damlkluib DOV werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld:
G. Memelink—H. Teerink 2—0; A. Abbink
—B. Hiddink 2—-0; A. Berends—R. Bruins-
ma 2—O; H. Teerink—G. Memelink 2—0; B.
Hiddink—A. AJbbink 2—0; A. Graaskamp—
A. Abbinik 2—0; E. Bruinsma—A. Berends
O—2; B. Hiddink—A. Graaskamp 0—2; A.
Pleyter—. Eykelkamp 2—O; D. Hoekman—
J. Krajenbrink l—1; R. Reuver—N. de
Klerk O—2; H. Vreeman—M. Hartman O—
2; T. Gille—G. Ridder 2—0; G. Brummel-
man—A. van Laren 2—0; C. Ridder—T.
Snellenberg O—-2; J. Krajentnink—A. Pley-
ter 2—0; D. Hoekman—J. van Burk O—2.

Volleybal
Heren eerste klasse Zutphcn
Hansa is deze kompetitie wel bijaonder
goed voor de dag gekomen; tot het laatst
toe klasseerden vier Hansa-teams zich in
de kopgroep. Het besüssanigsduel tussen
Hansa 3 en Hanaa 5 die gelflk bovenaan
eindigden, wend maandagavond in de Han-
zéhal in hét voordeel van het derde beslist,
dat hierdoor de tittel won. WIK 2 had suk-
ses bij Wiilhelmiina 2 en speelde zich ver-
dienstelijk naar 2—1.

Dames eerste klasse Zutphen
WIK l liet het kompetiitderad stilstaan met
een fraaie O—8 zege op Wilhëlairina 5. In
deze klasse is het Vorfdense Daslh 2 kam-
pioen.

Dames tweede klasse Zutphen
Bflna alle teams kwamen nog een keer H, m
bod in de een na laatste ronde. Kampioen
Dash 3 bleek ook nu in vorm en versloeg
Hansa 5 met 3 o.

Bouw mee . . .
geef!
Zoveel u kunt
Die guitige kleine olifant, die het Neder-
landse Rode Kruis helpt bg de jaarlijkse
inzamelingscampagne, komt een dezer da-
gen ook weer bij u langs. Dit jaar begeleidt
de olifant het motto: „Bouw mee geef.
Zoveel u kunt". Want dat is wat het Rode
Kruis nodig heeft. Het Rode Kruis bouwt
aan een aantal belangrijke taken, belang-
rijk voor u, bedamgrijk voor uw medemens.
De taken van het Rode Kruis worden voor
een groot deel uitgevoerd door vrijwillig-

•iZAMELINOfCAMMOM

(st)ers, waardoor de kosten zo laag moge-
lijk gehouden kunnen worden. Dat er toch
geld nodig is voor een optimale uitoefening
van de taken zal een duidelijke zaak zijn.
Daarom komt u eind med-begin juni mi-
schien wel een kollektefbus tegen. Of komt
een van de kolleiktanten bij u thuis het gif-
tenzakje ophalen, of wordt u benaderd met
een intekenlijst. Overal zult u dan het oli-
fantje tegenkomen dat u vraagt mee te
bouwen en zoveel te geven als u kunt.

Bouw mee aan Welfarewerk, Rode Kruis
Korps, Vakantieprojekten, Snelwegambu-
lances, Telefooncirkels, Internationale hulp-
verlening, etc. Daarmee kan het Rode Kruis
al die mensen helpen die het zo hard nodig
hebben, laat 't olifantje blijven glimlachen:
geef, zoveel u kunt!

Beste Theo en An...

meubelenVan harte
gemeubileerd

jullie smaakvolle
nieuwe eethoek.

Is het aan tafel niet
ineens veel feestelijker

geworden?

Kom gerust nog's kijken,
want je weet, we hebben

keus uit een ongelofelijk
uitgebreide woonkol lektie.

LUBBERS woninginrichting
Hengelo (GOld.) - Raadhuisstraat 33 - Tel. 05753-1286

Drukwerk
in offset
of boekdruk
Kleurendruk of zwart

Vraag eens vrijblijvend

advies en prijs

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

Heel Nederland op de fiets
Wat wil je ook? Of je 8 bent of 80,

schooljongen of zakenman, huisvrouw of
tienermeisje, opa of oma, fijner en voordeliger

dan fietsen is er niet veel!
Ook voor u staat er een fonkelnieuwe klaar.

Als fietsenvakman geven wij u graag
ean goed advies!

HENK BRUGGEMAN
Vordenseweg 23 - Hengelo Gld. - Tel. 1918

Exklusief voor Hengelo Gld. en omstreken:

Raleigh en BSA fietsen

Tevens levering van:

Juncker, Sparta, Empo fietsen
Sparfa, Tomos brommers

Voor:

Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 15i4
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