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VVV onderneemt pogingen om meer
pensionruimte te realiseren
De plaatselijke VVV zit in Vorden al jaren te schreeuwen om meer pensionruimte.
Naarmate het aantal vakantiegangers toeneemt wordt het gebrek aan pensions
steeds nijpender. Op de jaarvergadering van de vereniging deelde het bestuur mee
dat pogingen zullen worden ondernomen om meer pensionruimte te realiseren.

Tijdens deze vergadering, die onder voor-
zitterschap stond van burgemeester Mr. M.
Vunderink, werd oud-burgemeester A. E.
van Arkel dank gebracht voor zijn leiding
bij de achtkastelenfietstochten die geduren-
de de zomermaanden elke woensdagmiddag
worden gehouden.
Voorts zal getracht worden nog enkele
picknickplaatsen binnen de gemeente te
kreeëren, aangezien het picknicken als zo-
danig zeer in trek is bij vakantiegangers en
niet te vergeten bij de „dagjesmensen".
Wanneer het weer het deze zomer te veel
zal laten afweten, dan zullen in het kader
van het zomerprogramma extra dia-avon-
den worden ingelast.
Medegedeeld werd dat de oudheidkundige
vereniging De Graafschap op 24 juni een
speciale achtkastelenfietstocht zal houden
in Vorden.

Uit het jaarverslag van sekretaris G. W.
Eijerkamp bleek dat de vereniging momen-
teel 204 leden telt. Het afgelopen jaar is
een topjaar geworden met duizenden va-
kantiegangers. Dit topjaar is voornamelijk
te danken aan de campings die Vorden rijk
is. Verder sprak de heer Eijerkamp er zijn
vreugde over uit dat de gerestaureerde mo-
len De Hoop het afgelopen jaar in gebruik
kon worden genomen. In W V-kringen
hoopt men nu maar dat ook de Korenaars-
molen spoedig gerestaureerd zal worden.
Uit het jaarverslag van penningmeester L.
Westerhof bleek dat de VVV er financieel
gezond voo r staat.

Bij de bestuursverkiezingen werden de af-
tredende heren H. Emsbroek, H. van Goe-
them en G. J. Koerselman bij akklamatie
herkozen.

Koerselman
cassettes

Z I L . V K H W I T

KASTEEL VORDEN HOUDT DE
GEMOEDEREN BEZIG . . .
Nog een half jaartje en dan kan kasteel Vorden dienst gaan doen als gemeentehuis.
Of daar iedere Vordenaar blij mee is valt te betwijfelen, want momenteel doen h
de wildste geruchten de ronde met betrekking tot de kosten.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat
bij de vorige week gehouden raadsvergade-
ring (waarbij toen besloten werd het hui-
dige gemeentehuis tot dorpscentrum te
verbouwen) ook het projekt „kasteel Vor-
den" op de agenda geplaatst zou worden.
Dit vanwege het feit dat beide projekten
nauw met elkaar samenhangen.
Burgemeester Vunderink deelde mede nog
niet over voldoende gegevens te beschikken

zodat kasteel Vorden in de raadsvergade-
ring van 31 mei aan de orde zal komen.
Wel was de heer Vunderink tot de konklu-
sie gekomen dat de budgettaire lasten
zullen „uitpakken" zoals die destijds
berekend. Dat wil zeggen dat er voor
gemeente Vorden drie miljoen mee gemoeid
zal zijn.
Wat betreft het jaarlijkse exploitatietekort
hebben B&W plm. een jaar geleden bekend

gemaakt dat dit zo ongeveer een ton zou
bedragen, waarbij toen een berekening van
Mr. J. W. M. Gerritsen (net voor zijn ver-
trek naar de VS gemaakt) uitkwam op een
bedrag van ƒ 140.000,— als veel te hoog
werd gekwalificeerd.
Toch bestaat er bij een deel van de plaat-
selijke bevolking twijfels over de financiële
kant van het kasteelprojekt. Twijfels die
zijn aangewakkerd door een schrijven die
de Partij van de Arbeid in Vorden bij de
bewoners in d ebus heeft laten glijden. In
dit schrijven heeft de PvdA een opsomming
gegeven van al de kosten die er de afgelo-
pen jaren zijn gemaakt.
De Partij van de Arbeid komt tot de kon.
klusie dat het „kasteelavontuur" op zijn
minst zes miljoen gaat kosten! „Dit was
genoeg voor een nieuw dorpscentrum, over-
dekt zwembad en uitbreiding van veldsport-
akkommodatie en dan zou er nog geld over-
blijven voor andere zaken", aldus de afde-
ling Vorden van de PvdA die er de bevol-
king op wijst dat intussen de kollektebus-
sen voor het kasteel van stal kunnen wor-
den gehaald!
Wel, in de komende weken zullen B&W
voldoende gegevens ter beschikking staan
om de raad en bevolking op 31 mei uitvoe-
rig te informeren over de werkelijke gang
van zaken rondom het kasteelprojekt. Tot
dat tijdstip zal men in Vorden blijven gis-
sen.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK !

Restanten

japonnen
nu 20,- 30,- 50,

Denim

overgooiers
nu 39,50 69,50

Vrijdags koopavond

Nationaal volleybaltoernooi Dash met
107 teams
Kranenburg zal op zaterdag 14 mei een ware invasie beleven van volleybalsporters.
Op de sportterreinen van de sv Ratti aan de Eikenlaan zal dan namelijk een groot
nationaal volleybaltoernooi worden gehouden waaraan niet minder dan 107 teams
zullen deelnemen.

vrijheid, werk, samenwerking
daarvoor kiest de V.V.D. ;
1. Voor vrijheid: Ons ideaal is een vrije,

veilige maatschappij voor vrije mensen.
2. Voor werk: wij willen absolute voorrang

voor de strijd tegen werkloosheid en inflatie.
3. Voor samenwerking: door samen

te werken - niet door ruzie maken -
willen wij de maatschappij vernieuwen:

kies een beter kabinet, kies
VVD, Koninginnegracht 57, Den Haag, tel. 070-614121. D

De plaatselijke volleybalvereniging Dash
heeft de organisatie van dit monstertoer-
nooi, dat gerekend mag worden tot een
van de grootste uit de provincie Gelder-
land, terdege voorbereid. De deelnemende
zestallen komen onder meer uit de distrik-
ten Oost-Gelderland, Twente, Noord-Over-
ijsel, de Veluwe, IJsselstreek enz.
Er zijn wedstrijden' voor promotieklassen
dames en heren en de klassen l, 2 en 3 se-
nioren. Tevens voor meisjes, en jongens-
aspiranten en meisjes- en jongensjunioren.
Deelnemende klubs komen onder meer uit
Arnhem, Apeldoorn, Zutphen, Lochem, Win-
terswijk, Velp, Neede, Wageningen enz.
De voorzitter van Dash, de heer Jansen,
zal 's morgens om tien uur het toernooi ope-
nen. Er wordt op liefst 31 velden gespeeld
met in totaal een rekordaantal wedstrijden
van 230. Het is het zevende toernooi dat
Dash in suksessie organiseert. In het be-
gin hield men alleen jeugdtoernooien maar
dit is nu uitgegroeid tot een grote volley-
balhappening.

Dash dat bijna 200 leden telt, heeft dank zij
de medewerking van het Ratti-bestuur de
beschikking over de velden gekregen. Even-
eens zullen er op het trainingsveld verschil,
lende vrachtauto's staan (dank zij de be-
reidwillige medewerking van plaatselijke
firma's) waarin kleedgelegenheid is gekre-
eerd. Voor een ruime was- en douchegele-
genheid is gezorgd. Er worden ook wed-
strijden voor rekreanten gehouden. Voor

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: 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. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

10-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de navolgende onderwer-
pen aan de orde:

1. Vervolg subsidiebeleid inzake huur van
woningen.

2. Ophalen huisvuil in verband met Hemel,
vaartsdag.

Punt 1.
Vervolg subsidiebeleid inzake huur van
woningen
Vorige week heeft u iets kunnen lezen over
verschillende subsidieregelingen die samen-
hangen met het kopen van woningen.
Deze week volgen nog enige opmerkingen
over subsidieregelingen in verband met de
huur van woningen.

Huuraanpassing
De jaarlijkse huurverhoging, die als regel
op l april ingaat, bedraagt voor 1977 in het
algemeen 7%. Daarnaast zijn huuraanpas-
singen mogelijk, die zijn afgestemd op de
kwaliteit van de woning, de mate van kom-
fort, die er in te vinden is, de grootte van
de woning en de omgeving waar de woning
staat.
Al deze zaken zijn terug te vinden in tabel-
len die in een brochure zijn opgenomen met
daarachter een vermelding van punten.
Zijn er bijvoorbeeld grote kamers dan krQgt
men meer punten, maar woont men bijvoor-
beeld in een oud huis dan kunnen er weer
punten worden afgetrokken. Het uiteinde-
lijke aantal punten is bepalend voor de
huurverhoging, een huurbevriezing (dan
houdt men een gelijke huur) of mogelijk
zelfs een huurverlaging.

Individuele huursubsidie
Voor sommige huurders is de huur in ver-
houding tot hun inkomen erg hoog. Als
steun voor hen is daarom onder andere de
individuele huursubsidie ingevoerd. Deze fi-
nanciële bijdrage van het rflk wordt óf
rechtstreeks aan de huurders verstrekt óf
via de verhuurder op de huurprijs in min-
dering gebracht.
De regeling geldt voor alle soorten huurwo-
ningen tot een jaarlijks te bepalen huur-
grens. Voor het tijdvak l juli 1977 tot l
juli 1978 is deze huurgrens voor gezinnen
en alleenstaanden van 30 jaar en ouder
ƒ 6.300,— per jaar, als zij een belastbaar
inkomen hebben beneden de ƒ 35.000,— per
jaar. Voor alleenstaanden jonger dan 30
jaar is de huurgrens ƒ 4.200,— per jaar als
zij een belastbaar inkomen hebben beneden
de ƒ 21.500,—.

Huurgewenningsbydrage
Wanneer u door verhuizing, woningverbete-
ring of bij krotontruiming plotseling een
aanzienlijk hogere huur gaat betalen, kan
het Rijk u een aantal jaren helpen daaraan
te wennen. Deze huurgewenningsbydrage is
afhankelijk van het inkomen en het verschil
tussen de oude en de nieuwe huur. Deze
bijdrage loopt in 3 jaar geleidelijk af. Dat
wil zeggen als uw inkomen niet boven de
ƒ 33.000,— per jaar uitgaat en u gaat ver-
huizen van een huis met een huurprijs die
niet hoger is dan ƒ 250,— per maand, naar
een huis waarvan de huurprijs tenminste
de helft hoger is. De huurgewenningsbijdra-
ge wordt voor een periode van drie jaar
verstrekt en bedraagt:

- in het eerste jaar drievierde deel van het
verschil tussen de oude en de nieuwe
huurprijs;

- in het tweede jaar de helft van dit ver-
schil;

- in het derde jaar eenvierde deel van het
verschil.

Verhuiskostenbydrage
In bepaalde gevallen kan er een bijdrage
worden gegeven in de verhuiskosten en in
de kosten die moeten worden gemaakt om
de woning opnieuw in te richten. Dat kan
onder meer bij: woningverbetering, krot.
ontruiming of bij verhuizing van bejaarden
naar een duurdere of kleinere woning of
naar een niet-zelfstandige woonruimte (bij-
voorbeeld naar een verzorgingstehuis voor
bejaarden). In de gemeente Amsterdam,
's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht ont-
vangt men ten hoogste ƒ 3.500,— en in de
overige gemeenten ten hoogste ƒ 3.000,—.

Woonvergunning
Voor huurders of eigenaren van woningen
is, in die gebieden waar de woonruimtewet
nog van kracht is ,een woonvergunning ver-
eist. Namelijk voor woningen met een „ka-
le" huurprijs beneden ƒ 470,— per maand
of een „kale" koopprijs beneden een bedrag
van ƒ 160.000,—. In onze gemeente is geen
woonvergunning vereist.

Punt 2.
Ophalen huisvuil in verband met
Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zal het
huisvuil inplaats van donderdag 19 mei op-
gehaald worden op vrijdag 20 mei.

elke poule-winnaar is er een prijs beschik-
baar. Men hoopt tegen half zes de prijzen
uit te kunnen reiken. De entree voor deze

is gratis.

Koïlekteopbrengst
De k<^^;te t.b.v. het Ned. Astma Fonds
in Vc^H| heeft een bedrag opgebracht van
ƒ 40wPP Namens het Ned. Astma Fonds
dank aan alle gevers en tevens aan de kol-
lektanten.

In de week van 16 t/m 22 mei a.s. wordt
weer de jaarlijkse kollekte gehouden voor
het werk van Sonnevanck en Zonnegloren
ter bestrijding van de tuberculose.
Dat de bestrijding van de tuberculose in
Nederland nog geen overbodige zaak is,
kan duidelijk zijn aan de ongeveer 2500
nieuwe gevallen die thans nog per jaar
voorkomen. Ook de kontrole op ca 150.000
personen die jaarlijks de konsultatieburoos
éénmaal of tweemaal moeten bezoeken we-
gens een verhoogd risiko ten aanzien van
deze ziekte, spreekt duidelijke taal. Daarom
is het een verheugende zaak dat Zonneglo-
ren de bestrijding van de tuberculose ook in
deze tijd onverminderd voortzet. Een taak
die gaarne en met grote bereidwilligheid
wordt vervuld, maar waar wij van weten,
dat het financieel en ekonomisch niet ge-
makkelijk is.
Sonnevanck bestrijdt de tuberculose in Mali
Zambia, Indonesië, Botswana en Nigeria.
Voor hen die enigszins met de leefwflze en
gewoonten van de inwoners van deze lan-
den bekend zijn, zal het duidelijk zijn dat
hier een geweldige taak wacht.
De verwachting van hen die deze kollekte
voor beide instellingen in onze gemeente
verzorgen, is dan ook dit jaar - wat de op-
brengst betreft _ zeer hoog gespannen. En
terecht, begrijpelijk. Stel daarom de kol-
lektanten wanneer zy by u aankloppen voor
deze goede zaken, niet teleur.

SINGLES
f5,-
alleen bij de

echte grammo-

fronplatenzaak

Oldenkamp
Stationsweg l

telefoon 2577

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

15 mei: 10 uur ds. J. C. Krajenbrlnk bedie-
ning H. Doop (kinderoppas in de Voorde);
19 uur gezamenlijke jeugddienst, ds. Wie-
ringa, Geref. predikant te Winterswijk
19 mei: 10 uur gezamenlijke kerkdienst in
de Geref kerk, ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
15 mei: 10 uur drs. Fr. de Jong, Doetin-
chem, kindernevendienst; 19 uur ds. A.
Wiersinga, Winterswijk Herv./Geref. Jeugd-
dienst
19 mei 10 uur ds. J. Veenendaal Herv./Ge-
ref. dienst in de Geref. 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 vrQdag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrtydag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1878
«.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuffltea
by de dienstdoende huisarts van 9-9.10 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Gosses, Doetinchem, tel. 08340-23721 en
E. F. de Haan, Borculo, tel. 05457-1288

WEEKEN U-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 1066

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wjjkzusters en uitlenen verpleegkundig*
artikelen van 13-13.30 uur in het wQkgeb.

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 apotheekdeur bellen met bellen udtrtui-
tend spoedreoepten

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand mei mevr. Gille, telefoon 2181,
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 poütieburo, tel. 1230
of de families EtJerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldiag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrtydag van 9-9.30 uur in de konais-
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 konsistorlekamer 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
kaptoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

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.
woeniSdagmiddag

voorleesnalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrtjdag 14.00nl7.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 uu

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



ZONWERING
•Zonneschermen

•Jalouzieën
• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt van schaduw

iets moois

Eigen servicedienst

H.C.I
Hummelosew*g 45

Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-2121

;

EEN MOOI AANBOD VOOR SLECHTS
ENKELE SIMCA1100 LIEFHEBBERS.

DE SIMCAT100 LX
Schuif dak of radio

Achterruit wisser
en-wasser

Speciale
Meurstrfp*

Halogeen koplampen

Vborruttvan
gelaagd glas

Prachtige
hiterieurbekledinfl

Nu Is het voor Sïmca 1 100 bijzondere uitvoering. De Sfmca
liefhebbers erg interessant om 11 00 LX Special. Eenropoie auto

bij ons binnen te stappen. Want voor een hele mooî Hs. Dus, Simca
naast alle, toch al aantrekkelijke, ff* 1 100 lief hebbers, rWst u en kom

Simca's 1 100, hebben wij AA] vandaag nog bij ons langs.
nu een beperkt aantal In •"•J Want wie 't eerst komU.

QfluSuR

SIMCA1100: 9 MODELLEN TUSSEN ZO'Nl 15 MILLE.

De Simca 1100 LX Special is nu te zien bij:

Autobedrijf-Rijwielhandel

A. G. Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

VOLLEYBALVERENIGING
DASH

monster-
volleybaltoernooi
(meer dan 1000 deelnemers)

op 14 mei a.s. op het

Ratti-veld te Kranenburg
vanaf 10 uur tot plm. 17.30 uur

TOEGANG GRATIS !

Kluvers sport-totaal
voor al uw sportartikelen
Zutphenseweg 41, telefoon 1318

Grote sortering
# ZWEMBROEKEN

# ZWEMVLIEZEN

ür DUIKBRILLEN

# ZWEMBANDEN

# SNORKELS

Wapen, en Sporthandel

•*«•* dotltreff"*!

Zutphenseweg Vorden

EN TOCH . . IS

BILJARTVERENIGING
DE BOGGELAAR
organiseert op 13, 14 en 15 mei

potbiljartwedstrïjd
Ie prys

draagbare televisie
2e prijs

radiocassetterecorder
3e prfls

draagbare radio
en vele andere prijzen.

Aanvang vrijdag vanaf 19 uur, zaterdag en zon-
dag vanaf 14 uur

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphcnsewog . Vorden - Telefoon 0575JJ-IÖ14.

Autorijschool T E G E R
jk Stationsstraat 18 — Ruurlo

W Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF

Voor recepties en bruiloften kunnen wij nog
enkele

flinke hulpen
gebruiken. Liefst met enige horeca-
ervarlng.

ZAAL SMIT
Telefoon 1391

Ledenvergadering
van de vereniging voor

Chr. Nat. Schoolonderwijs
te Vorden in de basisschool Het Hoge
op maandag 16 mei 1977 aanvang
's avonds 8 uur.

Na de vergadering dia's over Israël door mej.
M. H. van Muyen.

Het bestuur

CDA-kiezers
die hulp nodig hebben voor: het stem-
men bij volmacht of het vervoer naar
he^tembureau op 25 mei a.s. kunnen
7.\ ̂ {Wenden tot één van de volgende
persoden:

Drs. A. J. A. Hartelman, Decanijeweg 2, tel. 2055

L. Schoolderrr^^fcChristinalaan 5, telefoon 2250

R. v d. End, He^Viemelink 10, telefoon 2109

Gevraagd voor vrijdagavonds en zaterdags een
vlotte vriendelijke ,

jongeman of
jongedame
ter assistentie in onze slijterij.

Goede omgangsvormen beslist
gewenst.

Slijterij - Yinotheek

SMIT
Tel. 05752-1391

wij zijn een
zorgzame zaak

Samen met u zorgen wij ervoor dat u met
«en zomerse kombinatie bij ons de deur

uitstapt. Kwestie van fijne kollektie.
En van makkelijke prijzen.

Want ook daar zorgen wij voor

LID VAN DE
r"̂
first

LmanJ

*«•*•

CXXXXKKXKKXKXUKKXKKtt

Voor exclusieve

trouwreportages

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1854

IS UW adres

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386

HENGELO (G.)

spijkerbroeken
donderdag t.m. zaterdag
a.s.

f 59,-

textiel en mode
/chooldermctA

raadhuisstraat tel 1367 vonten

VOOR:

tuinmeubelen,

zonneschermen

en rolgordijnen
u weet het? naar:

HELMINK



Jonge genever
Ganzeboom

Jagermeister
van 14,95 voor

CITROEN BRANDEWIJN
Florijn van 995 voor

BRANDEWIJN
Mispelblom liter

BESSENGENEVER
Coebergh van 12,75 voor

BOOTZ LIKEUREN
diverse smaken van 995 voor

Uit onze notenbar:
HONEY CRACKERS
250 gram

GEMENGDE NOTEN
250 gram

ZOUTE PINDA'S
250 gram

Uit onze gebakskoeling:

259
98

298
249

SAKSISCHE ROZIJNENKOEK
voor

STROOPWAFELS
per pok

ABRIKOZEN ROOMVLA
voor

TOMPOUCEN
5 stuks

Uit onze melkkoeling:
VANILLEVLA
liter van l54 voor

YOGHURT
liter van 132 voor

VOLLE MELK
minimumprijs

Albers Vorden

Voor de vele geschenken,
bloemen en gelukwensen,
die wij bij ons 40-jarig hu-
welijk mochten ontvangen,
zeggen wij iedereen
hartelijk dank.

A. Boers
H. J. Boers-Meerbeek

Vorden, Stationsweg 17

Te koop: 37 meter prikka-
bel en 80 fittingen en 84
lampen 40 watt; magazijn-
wandstellage (hout) 350x
315x45; 8 laden 60x48x9; 2
laden 60x48x16; 4 laden 53x
45x10; 24 kurktegels 30x30.
Nieuwstad 4, Vorden

Te koop: eetaardappelen
Pimpernel en een leren jas.
H. M. A. Helmink, Schutte-
straat 15, Vorden, tel. 6771

Te koop: kompl trekhaak
voor Simca 1307 GLS prijs
ƒ 60,—. Het Vaarwerk 22,
Vorden, tel. 2042

Volkorenbrood
't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, telefoon 1877

Te koop: 6-pers. bungalow-
tent met toebehoren, prijs
ƒ 600,—. Het Kerspel 11 te
Vorden, tel. 05752-2025

Te koop: perceel gras.
A. A. Walgemoet, Deldense-
weg 11, briefjes inleveren
voor zaterdag 14 mei 12 u.

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

Gelegenheid tot het scheren
van schapen. B. Bargeman,
Wilmerinkweg l, Vorden
telefoon 1558

Te koop: ingekuilde snij.
mais plm. l ha. Briefjes in
te leveren tot zaterdag 14
mei 12 uur. Pelgrum, Ham-
minkweg 4, Vorden

K wark punten
't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léeaü-aat 22, telefoon 1877

Te1BHp:2uitmestinstalla-
tietf* met motoren en lieren;

j transporteur; veedrinkbak-
jes, koehalsriemen; Wolse-

^motor; bietensnijder;
wals; elektro-

(kracht); elektromo-
tor (lichtnet). B. Bargeman,
Wilmerinkweg l, Vorden
telefoon 1558

Te koop: oude mahoniehou-
ten linnenkast.
InL: W. Groot Jebbink,
Veldslagweg 3, Vorden

Te koop: dressoir uit groot,
moeders tijd. Böhmer, Zut-
phenseweg 82, Vorden
Tevens te koop: eiken bu-
reauwandmeubel.

Weekendreklame:

appelcarrees
WIEKART
Burg. Galléestraat Vorden
telefoon 1750

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Te huur gevraagd: woon-
ruimte met berging voor 4
personen tot januari 1978.
Brieven onder nr. 11.1 buro
Contact

Meisje 15 jaar zoekt vakan-
tiewerk, tevens voor de za-
terdag. Eikenlaan 27, Vor-
den, telefoon 05752-6739

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 werd t
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen,

mevr. Stenger, tel 0731

DE WITTE SMID
landbouwwerktuigen
aanhangwagens
bagage wagens
veetrailers achter
auto en tractor

Tussen Lochem en Zutphen

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 14 mei hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huweiyk te
herdenken.

G. MOMBERG
A. MOMBERG.TIESSINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Concordia
te Hengelo (Gld.).

Hengelo (Gld.), mei 1977
Vordenseweg 84

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge
artikel 26 lid l van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening ter openbare kennis, dat de Raad der ge-
meente Vorden bij zijn besluit van 15 maart 1977
heeft vastgesteld het bestemmingsplan „Vorden
Kom 1976, nr. l".

Genoemd bestemmingsplan ligt met ingang van
vrijdag 13 mei 1977 gedurende één maand, dus
tot maandag 13 juni 1977 voor een ieder ter in-
zage ter gemeentesekretarie.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente-
raad hebben gewend, kunnen gedurende genoem-
de termijn van één maand tegen het plan bezwa-
ren indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelder,
land.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die
bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de
vaststelling van het plan in het ontwerp zijn
aangebracht.

Vorden, 6 mei 1977.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderiak

Volkorenbrood
geen dikdoener
In geen enkel dieet ontbreekt het graan. Brood
van de hele tarwekorrel gebakken . het volkoren-
brood - is dan ook geknipt voor slankmoedigen:
het geeft de bouwstoffen overvloedig en de ca-
lorieën mondjesmaat. Wie zijn maal doet met
volkorenbrood van een Echte Bakker, eet bewust
naar hartelust . . vers van uw Warme Bakker:

Zl.SELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

BOUWVAK NKV

Zomerinwisseling
De verzilvering vindt plaats op don-
derdag 12 mei van 19—21 uur aan de
Smidsstraat 10.
Vrijdagavond 13 mei van 19—21 uur
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

De plaatselijke vertegenwoordiger:
H. A. G. Steenbreker, Smidsstraat 10 te Vorden

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

een vakbekwame

metselaar
Tevens vragen wij voor onze admini-
stratie een part-time

medewerker

Met ingang van 14 mei z\Jn wij za.
terdagmiddags na 12.00 uur

GESLOTEN

Hengeloseweg 9 - Vorden - Telefoon 05752-1437

Voetbalt u graag ?
Doe dan als zovele anderen en wordt
lid van

In deze tijd van inspanning is ont-
spanning dringend nodig.

U kunt bij SV Ratti zowel zaterdags
als zondags aan de kompetitie deel-
nemen terwyi er ook een damesafde-
ling is.

Opgave voor l juni a.s. Inlichtingen en opgave
bij onderstaande adressen met vermelding of u
zaterdags, zondags of bij de damesafdeling wilt
voetballen en met inlevering van een pasfoto.

De wedstrijdsekretarissen:

zaterdagvoetbal en damesvoetbal: W. Stokklnk,
Julianalaan 10 te Vorden

zondagvoetbal: R. A. Heuvelink, Ganzensteeg l
te Kranenburg

jeugdvoetbal: T. Geurds, Mispelkampdljk 56 te
Vorden.

Overschrijving is na l juni niet meer mogeiyk !

PROFIJT
AANBIEDING

AFVAL JUMBO
Voor het maximaal benutten van de voor-
geschreven gemeentelijke vuilniszakken.

Hygiënisch, gemakkelijk schoon te houden,
los klapdeksel, sterk, stabiel en weerbe-

stendig.

Kleuren oranje-bruin en grys nu van 29,25
voor

f 19,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN
1977

Hemelvaartdaq
woensdag 18 mei t/m 6 uur geopend

donderdag 19 mei gesloten

Koekaktie
Vrijdagavond 13 en zaterdag 14 mei
houden wij onze jaarlijkse

KOEKAKTIE

Wij hebben heerlijke roomboterpun-
ten en zandgebak. Dit is een prach-
tige kans om onze klubs te steunen.

Koop een koek voor bfl de koffie of de thee,
dan zijn er twee heel tevree.

CJV SAMUEL
The Big Girls . De Kruimels

Henmëtte 69,95
"n Tikje sportief,
'n Tikje gekleed
't Gaat zo goed samea
Anüine leder.

Jong, brutaal,
sportief, nonchalant

WULLINK Vooraan in schoonmode

DORPSSTRAAT 4 - VORD1N



In fijne kienen
voorde zonnige dagen van

Visser
'n Jongen kent alle toppers in de hitparade én in kleren.
Geef ze de kleren met de laatste trends. Wij kennen de

top-hits. Moeders en speelgrage jongens kiezen
modebewust uit onze kollektie.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

Totaafmarkt
voor Doe-het-zelver!
Laag in prijs en goede kwaliteit

Deuren, wandplaten, vloerplanken, balk-
hout, wandpanelen, hard- en zachtboard,
bedplaten, onduline golfplaten, gipspla-
ten, hechthout, geplastificeerde schap-
pen, golfplaatjes en vensterbanken.

Schrootjes in vuren, grenen en parana

Alle soorten lijstwerk

Isolatiemateriaal

Grote en goede sortering

IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
VERF EN BEHANG. LIJMEN EN BEITSEN

ALLES VOOR UW TUIN

* o.a. tuingereedschappen, tuinartikelen
o.a. gaas en grindtegels in diverse kleu-
ren

VOOR VERLICHTING

o.a. schakelaars, stopcontacten, stekkers
lampen snoeren enz.

WILT U UW
KEUKEN VERBOUWEN?

Kom dan geheel vrijblij-
vend kijken in onze keu-
kenshowroom, waar di-
verse kleuren voor u
klaar staan.

KOOP UW KEUKEN BIJ DE VAKMAN DIE HEM OOK

PLAATSEN KAN!! GOEDE SERVICE EN GARANTIE!!

UW ADRES

AANNEMERSBEDRIJF - DOE-HET-ZELF-CENTRUM
BOUWMARKT - KEUKENSHOWROOM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg Hengelo (Gld.)

Er is geen „keulse reis" voor nodig om een
ruime sortering te zien in:

EIKEN (bejaarden) FAUTEUILS
SALONTAFELS
o.a. met maaaief eiken blad 4 en 8 hoekig en rond

OUD-HOLLANDSE KASTEN
kuisenkasten, hoekkasten, boekkasten

»»*+»»»»»»»»»»»•»»»•••»»»•»•»••»••••»»»»»»»»»••««»»»»»»««»

EIKEN BANKSTELLEN

Al met al de moeite waard om een kijkje te nemen in
de toonzaal van

RUURLO
VRIJDAGS KOOPAVOND

met water en energie
ERRES AWD 526

1 era zuinig met water
2 laag elektriciteitsverbruik
3 eenvoudige bediening met een

duidelijke gebruiksaanwijzing
4 uitstekend wasresultaat
5 regelbare centrifugesnelheid
6 droogkook-deur en

motorbeveiliging

Erres wasautomaten vanaf ƒ 765,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

AWO 773

Lievertje-mode
aktuele mode

RUURLO

ELKE WEEK NIEUWE

MODELLEN

JONG EN MODIEUS

Vrijdags koopavond

TOYOTA TOYOTA TOY0TA TOYOTA TOYOTA TÖYOTJI
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de Luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 197f
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y . 1974
FIAT 124 197i
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
SIMCA 1301 Special 1972
VAUXHALL VTVA 1975
MORRIS MINI 1000 1974
Speciale aanbieding: BEDFORD VRACHT-
AUTO met open laadbak 4,25 ton laadverm.
Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spuistraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Hengelo <gid>
tel.05733-1461

Dansen
15 MEI

SFINX

4 JUNI BAL VOOR GEHUWDEN - ORKEST: MERANO'S

bespreek tijdig uw plaatsen

Dit zijn pas lage prijzen !

KLEURENTELEVISIE
u kunt kiezen uit meerdere merken.

TOPMERK
„ERRES" kleurentelevisie grootbeeld 66 cm inline beeldbuis, 12
tip toetseen. Aansluiting voor: extra luidspreker, hoofdtelefoon en
VCR/VLP nu bij ons van 2545,— voor 1998,—
„SCHAUB-LORENZ" kleurentelevisie model 1844. Grootbeeld 66
cm nu bij ons van 2428,— voor 1799,—
„SCHAUB-LORENZ" kleurentelevisie model 1842. Met 51 cm
beeld nu bij ons van 1798,— voor 1425,—
DRAAGBARE TELEVISIE zwart-wit voor lichtnet en accu-aan-
sluiting. Prijzen vanaf 369,—
RADIOCASSETTERECORDER „Erres" voor lichtnet en batterQ.
en nu bij ons van 279,— voor 220,—
RADIOCASSETTERECORDERS zijn er vanaf 189,—
CASSETTERECORDERS Schaub-Lorenz en Erres prijzen vanaf 115,—
DRAAGBARE RADIO ,,Schaub-Lorenz" met PM, midden, lange
en korte golf. Aansluiting voor platenspeler, recorder en oortele-
foon. Lichtnet en batterijvoeding nu bij ons van 165,— voor 125,—
DRAAGBARE RADIO'S m. FM van Erres en Schaub-Lorenz v.a. 69,—
— Volledige garantie
- Eigen technische dienst. Bij storingen aan uw radio of televisie bieden

wij een vlug terug service.
— Vraag naar ons meerjaren garantiesysteem.

VOOR BEELD EN GELUID:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

De mantel die zo goed bij u
past hangt bij Visser...

jeugdige WIJDE regenmantels of liever
in klassiek en dan juist in uw kleur.

De mantel die mode maakt is bij:
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Hoe het
was,
hoe het
geweest
is,

Goed! Dat weekend van de oud-predikan-
ten van de Hervormde gemeente te Vorden
met hun echtgenotes. Vele herinneringen
werden opgehaald, contacten vernieuwd.
Het begon allemaal vrijdagmiddag met een
begroeting in „de Voorde". Na de thee/de
koffie werd een kleine wandeling door het
centrum van Vorden gemaakt en werd een
bezoek gebracht uiteraard aan de Hervorm-
de dorpskerk en ook aan de voor de gasten
nog nieuwe Christus Koning kerk aan het
Jebbink. Na de gezamenlijke broodmaaltijd,

waaraan ook een afvaardiging van de Ker-
keraad deelnam, liet de heer G. J. Eskes
dia's zien van Vorden hoe het was, oud.Vor-
den. Het werd door de aanwezigen ten
zeerste op prijs gesteld.
Na half acht was er gelegenheid voor ge-
meenteleden en voor wie dat wilde om de
oud-predikanten van Vorden samen met
hun echtgenotes te ontmoeten, onder het
genot van een kopje koffie. Aanwezig wa-
ren ds. en mevrouw Rijnders (Geldrop), ds.
en mevrouw Langstraat (Doorwerth), ds.
en mevrouw van Zorge (Hattem) en ds en
mevrouw Jansen (wonend te Vorden).
Zaterdagmiddag werd een fraaie rijtoer ge-
maakt door Vorden en zijn fraaie omgeving.
Deze rondrit in twee „koetsen" werd aan-
geboden door Hotel Bakker. Een gebaar,
een geste die door de gasten bijzonder ge-
waardeerd werd! Na een gezellig samenzijn,
ook met de huidige predikanten van Vorden
en hun echtgenotes, was ook deze zonnige
dag voorbij.
Zondagmorgen was de dorpskerk al vroeg

geheel bezet. De kerkdienst werd geleid
door ds. J. Langstraat en ds. J. J. van Zor-
ge. Na de dienst was er opnieuw een ont-
moeting in „De Voorde" Dit weekend van
oud-predikanten van de Hervormde ge-
meente te Xorden werd begunstigd door
stralend weer en werd door allen erg fijn
gevonden. Het samen-kerk-zijn gaat door,
in verleden, heden en toekomst.
Dank werd ook gebracht aan de heer en
mevrouw Eggink, koster van de Hervormde
kerk, en aan enkele helpsters voor het
voorbereiden van de broodmaaltijd en het
serveren van de koffie en de thee.

GEZAMENLIJKE DIENST OP
HEMELVAARTSDAG
Volgende week donderdag, 19 mei, zal er
's morgens een gezamenlijke kerkdienst ge-
houden worden in de Gereformeerde kerk
aan de Zutphenseweg te Vorden. (tegenover
het Postkantoor). In deze kerkdienst hoopt
dan voor te gaan ds. J. Veenendaal

Vorden zal meedoen aan Nederlandse
kampioenschappen voor hoofdklasse
Op verzoek van de afdeling Gelderland al het eerste elftal van de voetbalvereni-
ging Vorden op 5 juni in Venray deelnemen aan de voorrondes om het kampioen-
schap van Nederland voor ploegen die dit seizoen kampioen zijn gewordenjt de
hoofdklasse. Vorden ontmoet in Venray de kampioenen uit Arnhem, LimbuflVN.-
Brabant en Nijmegen.

De winnaar zal op 19 juni in Zeist uitko-
men in de finales. Dit was één van de drie
belangrijke mededelingen die het bestuur
van Vorden op de goed bezochte najaars-
vergadering deed aan d eleden.
Waar voorzitter Fred Scharrenberg zich
bijzonder mee ingenomen toonde, was de
mededeling die hij kon doen ten aanzien van
de velden. De afgelopen dagen hebben na-
melijk medewerkers van de gemeente me-
tingen verricht op het sportpark. Waar dit
toe zal leiden kon de heer Scharrenberg nog

niet vertellen „In ieder geval is de gemeen-
te druk doende het tekort aan vg'̂ en te
onderzoeken", aldus de heer Scharrvherg
die het kampioenschap en promotie v^^iet
eerste elftal alsmede de kampioenschappen
van het veteranenelftal en de BI junioren
memoreerde.

Deze junioren zullen door de vereniging in
de gelegenheid worden gesteld de bekerfi-
nale tussen PEC Zwolle en FC Twente bij
te wonen.

De mededeling van de voorzitter dat Bert
Vlogman en Geert Heersink er van afzien
een oefenwedstrijd voor De Graafschap te
spelen werd met grote instemming door de
vergadering ontvangen. Dit impliceert dat
beide spelers het volgend seizoen opnieuw
de geel-zwarte kleuren zullen verdedigen.
De hoop werd uitgesproken dat Bert Vlog-
man, die zondag tijdens de laatste kompe-
titiewedstrijd zijn been brak, spoedig zal
herstellen.
Getracht zal worden in de vakature die is
ontstaan door het vertrek van de heer Vos-
kamp als terreinbeheerder zo snel mogelijk
te voorzien. De kontributie werd voor de
senioren met 50 cent en voor de junioren
met 25 cent verhoogd. Een eventueel op te
richten tweede veteranenelftal binnen de
vereniging stuitte op nogal wat bezwaren.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren
G. Rietman en H. Mulder bij akklamatie
herkozen.

Ter gelegenheid van het kampioenschap en
promotie zal Vorden op zaterdag 21 mei een
receptie geven in zaal Smit.

PROF. DR. VAN HULST OP CDA-MEETING:

„Eenheid in progressieve kamp is
volkomen zoek, 5 5

„Ik heb geen enkele reserve t.o.v. dit CDA, de enige politieke vernieuwing die in de
jaren 1967—1977 tot stand is gekomen", aldus prof. dr. J. W. van Hulst tijdens de in
het Jeugdcentrum te Vorden gehouden eerste verkiezingsbijeenkomst van de kers-
verse CDA-afdeling Vorden. Prof. Van Hulst, die fraktieleider is van de CHU in de
Eerste Kamer, sprak voor een beperkt maar aandachtig gehoor.

,,Het CDA beantwoordt aan de criteria
waaraan zijns inziens een stuwende Christe
lijke politieke partij moet voldoen te weten:
ten eerste, dat de drie grootste Christen-
democratische partijen (CHW, ARP en
KVP) samenwerken en met één gemeen-
schappelijke lijst uitkomen; tentweede, dat
het CDA een eigen beginselpartij moet zijn,

die herkenbaar is aan een eigen program;
ten derde, dat het CDA een eigen indenti-
teit, een eigen karakter heeft o.a. daaruit
blijkend dat het zijn beginsel niet ontleent
aan de mens zelf maar gefundeerd is op
het Evangeli, dat ons leert ons verantwoor-
deleijk te weten tegenover God en de men-
sen die naast ons leven.

Ons program beschouwt het gezin als de
als de fundamentele pjjler in onze samenle-
ving.

Eenheid zoek
,,In het progressieve kamp, dat de politieke
vernieuwing als doel had gesteld, is de een-
heid volkomen zoek", aldus spreker. ,,de
PPR ziet niets meer in samenwerking met
de Pvda, erwijl D'66 door de Pvda is dood-
verklaard. Evenals voor de ka'binetscrisis
blijft de Pvda zijn onredelijke voorwaarden
en ongenuanceerde eisen te stellen. Al op
voorhand wil zij de samenstelling van- en
tak voor- een volgend kabinet dicteren. Een
en ander strookt niet met de leuze van de
Pvda „spreiding van macht". De grootste
partij heeft het recht de minister-president
voor te stellen. Daarbij is een prerogatief
van de Kroon in 't geding, waar hij niet aan
wil tornen".

Spreker wees het verwijt van de Pvda dat

i'j ons in d'n Achterhoek
Toon van de Spitsrnoes, mien buurman, wet neet meer hoo of hee d'r met an mot.
Hee hef, net azze wi'j allemaole veurugge wekke, un pepierken veur de anstaon-
de vekiezingen deur de deure ekregen. Bi'j de uutneudeging um te kommen
stemmen was ok un lieste met de namen van de kearls en vrouwluu waor a'j uut
konnen kiezen. En daor kon Toon helemaols gin wies uut wodden,
„Wabr mo'k now in 's hemelsname op stemmen, d'r staot t'r 489 op, daorvan
zeg i'j ut mien maor us."

komp t'r un stuk of tiene uut 'n Achterhook die'k ok geels neet kenne, now dan
„I'j wet da'k neet an poletiek doe, dus zie't zelf maor us. Maor van de nummers
een die't t'r op staot zoas Joop, Dries, Hans of' Jan?"
„Oh jaowel", zeg Toon „allemaole al wel us ehciird op de tillevisie en dan mo'k
ze altied geliek geven, maor 'k kan d'r maor ene stemmen."
„Stem dan Joop."

„Oh nee, die peti'je stemt eers in met de ankoop van 't kasteel hier en dan hrek
ze later ut hele gedoete weer af, dat vin'k niks."
„Noe, dan Hans, i'j bunt nogal veur vri'jheid."
„Is ok niks weerd, die vri'jheid van um. Too, un jaor of wat al eleen, iemes uut
den Haag hier in 't Galgengoor un camping wol beginnen, wazzen ut juust men-
sen van Hans zien soort die um tegenwarkten."
„En Dries dan?"
„He'k nog wel effen an edach. Maor veurug jaor met de dreugte he'k zovölle
bi'j motten kopen, dat mien inkommen half zo groot wier. Toen dachte ik: ik
belle Jaap op ut ministerie us effen, den is veur un eerlukker inkommensverdei-
ling. Umdat hee volle meer vediend as ikke kan e mien wel iets metgeven."
„En hef e dat edaon?"

„Bu'j gek, hee zei dat ik met zien inkommen niks van doen hadde en da'k de
doppers maor los had motten hemmen en kopen mien op tied un reageninstalla-
1 ïr. Dus daor stem ik ok neet op."
„Maor daor bunt t'r nog volle meer, d'r staot jao zo'n 20 liesten op dat pepier?"
„Da's mien allemaole niks weerd, gif allene maor vesnippering."
„Now, zuu'k ut zelf ok maor uut, i'j heb nog veertien dage de tied. D'r zölt t'r
nog wel meer wean die noe nog neet wet waor zee op mot stemmen bi'j ons in
d'n Achterhook. H. Leestman.

het CDA hè kabinet heeft laten springen
vierkant af. De Pvda heeft voortdurend
haar veto uitgesproken over de voorgestel-
de wijzigingenin het ontwerp van wrt in-
zake de grondpolitiek. Soms wordt een
wetsontwerp terug genomen en wordt een
gewijzigd ontwerp ingediend. Tenslotte is
er ook nog het recht van amendement van
de Tweede Kamer. Voor de keiharde af-
spraken van Den Uyl is spreker niet zo erg
geporteerd. In een vierjarige kabinetsperio-
de kan er ontzag-gelijk veel veranderen. Met
het systeem „slikken of stikken" handelt de
Pvda niet alleen erg onredelijk t.o. toekom-

mederegeerders, maar ook ondemo-
f.tisch, omdat zij de Staten Generaal bui-

spel, en het gemeen overleg, buiten
Soord zet.

Trouwens bij monde van mevrouw Verwey-

Cker (Pvda) is in die kring forse kritiek
it op het middensohoolplan van de mi-
.er, omdat dit de vrijheid van onderwijs

meer beperkt dan verruimt. Door verschil-
lende aanwezigen werden kritische opmer-
kingen geplaatst naar aanleiding van de
ontwikkelingshulp aan Cuiba. Spreker stel-
de heel duidelijk dat het streven moet zijn
gezamenlijk de nood elders in de wereld te
helpen lenigen, zodat er iets van het evan-
gelie zichtbaar wordt in onze menselijke
samenleving. Als we uitsluitend eigen nood
lenigen blijft er voor de ontwikkelingshulp
geen cent meer over. De 15 miljoen ontwik-
kelingshulp voor Cuba is in hoofdzaak be-
stemd voor de bouw van ziekenhuizen. Dit
bedrag is maar ten dele benut omdat men
daar aan de realisering van deze projekten
niet toekomt.

Voetbal
VORDEN l KAMPIOEN HOOFDKLASSE

Doordat koploper Colmschate zondag in de
thuiswedstrijd tegen Babberich een neder-

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

"Ga d'r op uit in het volle leven. Waar men 't tegenkomt, daar is het
interessant." Dat is een opwekking, die geschreven is door een dichter
wiens naam me is ontschoten, maar wiens goede raad ik graag opvolg.
En dat volle leven wordt dan: de weekmarkt. Om er 't één en ander te
kopen en vooral: te fotograferen. Want die dichter heeft gelijk: waar
mensen zijn daar is het interessant. Dat kun je zien aan deze foto,
waarvoor ik, uiteraard na speciale toestemming van de marktkoopman,
met mijn kamera achter zijn koopwaar ben gaan staan. Waar je de
mensen kunt zien, die met kritisch-keurende blikken de koopwaar
bekijken en door hun vingers laten gaan. Alleen dat kleine mannetje
onderaan heeft ineens de kamera ontdekt.

Mensen op de markt: een boeiend onderwerp. Hier is
er nog één: een boekenkoper. Hij weet niet, dat er een
foto wordt gemaakt en hij is gewoon zichzelf. De
vakman-fotograaf noemt dit een "candid-foto" of-
tewel een openhartige foto. Nu moetje met het maken
daarvan wel oppassen, want elk mens heeft, zoals dat
heet, recht op privacy. Een kamera mag dus niet een
"gluurder" worden. Maar op deze manier is het geen
probleem, want hier wordt op een vriendeüjke manier
een mens getoond zoals-ie ïs.

Ook een echt marktplaatje, weer genomen vanaf de
plaats van de marktkoopman. In dit geval een beetje
gek, omdat je net tussen twee rijen slipjes door de
gezichten van de klanten ziet. Vooral in kleur is dit
een bijzonder plaatje - Zo is er op de markt veel voer
voor fotografen, die zoeken naar leuke motieven.
Zo'n marktserie is trouwens ook een goed element in
een fotojaarboek, want voor wie regelmatig naar de
markt gaat, is dit een boeiend stukje van het alle-
daagse leven.

laag leed, slaagde Vorden erin dankzij een
roya lel-6 zege over Sint Joris uit Braamt,
kampioen te worden in de hoofdklasse. De
ontmoeting in Braamt was overigens een
rommelig duel waarbij te hard werd ge-
speeld. Vorden-speler Bert Vlogman was
hiervan de dupe. Bij een te harde tackle
brak hij zijn scheenbeen en moest naar het
ziekenhuis worden vervoerd.

Tien minuten voor de rust namen de geel-
zwarten een O—l voorsprong toen Geert
Heersink één der backs omspeelde om ver-
volgens in de verste benedenhoek raak te
schieten. Vijf minuten later een goede kom-
binatie tussen Chris Hissink en Theo
Schotsman. De bal kwam terecht bij Heer-
sink die hard en laag inknalde O—2. Dit
was tevens de ruststand.

Na de hervatting deelde Vorden opnieuw
d elakens uit. In de tiende minuut werd de
doorgebroken Schotsman even buiten het
strafschopgebied ten val gebracht. Uit de
toegekende vrije schop bracht Bertus Nij-
enhuis de stand op 3—0. Halverwege de
tweede helft werd Geert Heersink binnen
de beruchte lijnen gevloerd. De toegekende
penalty werd keihard door Gerrit Wentink
in een doelpunt omgezet O—4. De thuis-
klub slaagde er hierna in de eer te red-
den l—4. In de slotfase brak Chris Hissink
op rechts door om vervolgens raak te schie-
ten l—5. Geert Heersink tenslotte maakte
het halve dozijn vol l—6.

RATTI — SHE 6—2

Het in degradatiegevaar verkerende Ratti
heeft zich thuis bijzonder goed geweerd te-
gen het Hallse SHE; de bezoekers kregen
een 6—2 nederlaag te slikken.

In de eerste helft kon SHE de leiding ne-
men, gebruik makend van een fout in de
groen-witte verdediging O—l, Theo Polman
maakte enige minuten later de stand geiyk
met een harde bal via de binnenkant van
de paal 1—1. Rudi Héüvelink wist een
goed opgezette Ratti-aanval met een su-
bliem doelpunt te bekronen en gaf de thuis-
klub d eleiding 2—1. Hoewel SHE nog een
serie aanvallen opbouwde gaf de Ratti-ver-
dediging geen krimp.

Na de thee wist Theo Polman, die diverse
tegenspelers handig was gepasseerd, met
een boogbal over de uitlopende SHE-doeL
man de score op 3—l te brengen. Spits An-
toon Peters verhoogde de stand andermaal
met een fraai doelpunt hoog in de touwen
4—1 waarna Rudi Héüvelink blijk gaf van
zijn produktiviteit en Ratti aan een 5—l
voorsprong hielp. De tegenpartij kon uit
een vrije trap de achterstand enigszins ver-
kleinen 5—2 maar toen Rudi Héüvelink
enkele minuten voor ty'd de bal voor de
zesde maal achter de SHE-goalie plaatste
was er voor Ratti geen kou meer aan de
lucht. Misschien dat er voor de Rattianen
nu nog een kans is om in de 2e klas te
blijven, mits men de laatste kompetitiewed-
strijd tegen hekkesluiter Keyenborgse Boys
wint.

VOETiALUITfLAOEN
EN PROGRAMMA

Uitslagen sv Ratti afdeling zaterdag: Ga-
zelle Nieuwland 5—Ratti 2 l—0; Ratti 3—
Sinar Moluku 3 2—4; AZSV 5—Ratti 4 2—
1. Afdeling zondag: Ratti l—SHE l 6—2;
Dierense Boys 5—Ratti 2 l—3.

Programma sv Ratti afdeling zaterdag:
Ratti 2—Wilhelmina SSS 8; Harfsen 4—
Ratti 3; Ratti 4—Overstegen 2. Afdeling
zondag: Erica 8—Ratti 2.



Te koop: l kinderf iets 4 tot
7 jaar. Dr. C. Lulofsweg 12

Te koop gevraagd:

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

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

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTEN EN
KRUIDEN

SWERERIJ 'T MOKRINR
K«niafaw«f 6, H»f«lo Gld.
.elefoon 05753-1710

STAALSTRALEN

Wö maken ran oud weer
nieuw, ook hout en aat&ak.
A. M. HeuveUnk, Metaal-
waren, Kerkhof laan l,

ted. 05752-0309.

Te koop: spinazie en rabar-
ber op bestelling.
Tevens gevraagd: aardbei-
enplukkers,
H. Weenk, Schuttestraat 13,
Vorden, tel. 05752-6659

Spotgoedkoop !
Keukenkastjes, keukenbuf-
fetten, buro's, opbergkasten
ladenkastjes enz.
Gratis bezorging

KUYK'S
MEUBELBEURS
Hulshof straat 8 (bfl de Drie-
hoek), Lichten voorde,
telefoon 05443-1256

Te koop: Renault 6 b.J. 1970
ƒ 750,—; Piat 127 b.j. 19T8
ƒ 2750,—; Flat 128 b.j. 1971
ƒ 1500,—.
Olburgseweg 37, Steenderen
telefoon 05755-367

Vanaf a. s. vrijdag weer

PERKGOED
te koop

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Te koop: Volkswagen 1300
DJ. 1969 ƒ 950,—; Volkswa-
gen 1300 b.j. 1972 ƒ 2750,—
Volkswagen 1200 b.j. 1972
ƒ 2000, — ; Peugeot 404 ben-
zine b.j. 1972 ƒ 1500 —
Olburgseweg 37, Steenderen
telefoon 05755-367

V

Contact

graag

gelezen

Te koop: Opel Kadett b.J.
1973 50.000 km ƒ 4250,—;
b.J. 1972 65.000 km ƒ 2950,.
DJ. 1970 75.000 km ƒ 1250,-
Olburgseweg 37, Steenderen
telefoon 05755-367

Drogisterij
TEN KATE

2 - V«rden
2219

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
AJg. Dagblad
Volkskrant
Zutpfhens Dagblad
G.O.C.
Graaf schapbode

Slgarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1558

Te koop: hooi en ftro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Ejgink, Emmel-
oord, Onderduikertwog
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214 _

DE WITTE SMID
Spuiten van bronnen
voor:

huis watervoorziening
weidepompen
tuinpompsn en bere-
geningsinstAllatlea

Witte India katoen
140 breed t/m 18 mei ƒ 12,50 p. m.

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

HOUT- EN BOUWBOND CNV
afdeling Vorden

Inlevering vakantiezegels
a.s, maandag 16 mei en dinsdag 17
mei van 19—21 uur Zutphenseweg 48
te Vorden.

De plaatselijke vertegenwoordiger

Ruime keuze en spotgoedkoop !

GEBRUIKTE
MEUBELS
voor huis, kantoor, kantine, magazijn
enz.

HANDELSONDERNEMING

KUYK
EN MEUBELBEURS

Hulshof straat 8 (bfl de Driehoek)
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1256

bobo*
jeans and ja c kets

Bis Bis

T-SHIRTS
effen in diverse kleuren

f9,95
bedrukt met leuke teksten

f 14,95

tent iel en mode
schoolderman

raadhuisstraat tel 1367 vonten

Voetbal
GROOT SCHEIDSRECHTERS-
VOETBALTOERNOOI TE VORDEN

Zondag 15 mei zal de voetbalvereniging
Vorden als gastheer optreden van de voet-
ballende scheidsrechters uit het oosten van
het land. Deze dag zal dan namelijk het
IJssel- en Berkeltoernooi worden gehouden
waarvan de organisatie in handen is van de
scheidsrechtersvereniging Zutphen en Om-
streken Hiervoor werd welwillende mede-
werking verleend door de gemeente Vorden
voor het afstaan van het gemeentelijk sport-
park.

Gymnastiek
SPARTA-NTEUWS

23 april jl. zijn er 25 dames naar de huis.
vrouwendag geweest in Zelhem. Het begon
met een instuif waardoor je met allerlei
onderdelen mee kon doen. De trampoline
viel erg in de smaak maar soms ging het
toch wel een beetje te hard. Toen de spie-
ren een beetje losgeweekt waren deden de
dames mee aan jazzgymnastiek wat wel

Verzoeke de aan ons

gerichte korrespondentie

te adresseren met

Postbus 22
DRUKKERIJ WEEVERS B.V.

Postbus 22 - Vorden

voor herhaling vatbaar is. Daarna volgde
een demonstratie van een herenteam die
allemaal rare kunsten over de springkast
met minitramp maakten. Inmiddels hoorden
de dames hun magen knorren en zijn bij 't
Witte Paard de lunch gaan gebruiken.
's Middags was er een meer kamp met al-
lerlei spelletjes. De middag werd besloten
met volksdansen waarna nog een demon-
stratie van een meisjes-springploeg. Al met
al een geslaagde middag en misschien vol-
gend jaar nog meer dames zodat het nog
gezelliger wordt.

Volleybal
Uitslagen 25 april meisjes: Hansa a—Dash
b 3—0; heren: Dash 2—WIK 3 O—3; da-
mes: Dash l—Wilhelmina l 3—0; Dash 2—
Olympia l O—3. Uitslagen 2 mei meisjes:
Dash a—Isala O—3.
Hoewel de meisjes van Dash in de eerste
twee sets goed partij gaven, konden zij in
de laatste set geen vat krijgen op de opslag
van Isala. De kans op een kampioenschap
is hiermee verkeken.
Dames: Hansa l—Dash l l—3. Op een
speelse manier, die af en toe tot nonchalan-
ce leidde, won het damesteam van Dash
deze wedstrijd. Zelfs de ene set hadden zij
niet behoeven af te staan.
Jongens: Dash—SVS l—2. Er was weinig
krachtsverschil in deze spannende wed-
strijd. Zie de setstanden 13—15, 16—14, 13
—15. In mentaal opzicht bleek de SVS-
ploeg de sterkste. Deze ploeg ontvangt bij
de training ook al aanwijzingen om de te-
genstanders te intimideren. Hoewel dit dik-
wijls tot suksessen leidt, is het niet erg
sportief te noemen.
Programma 7 mei meisjes: Dash a—Bru-
voc; dames: Dash 4—Almen; dames: Dash
3—Valto 4; heren: Valto 2—Dash 1.
9 mei Vorden meisjes: Dash a—Hansa c;
Dash b—Hansa b.
10 mei Zutphen dames: Dash 4—Wilhelmi-
na 5; heren: DVO—Dash 2; dames: Dash 3
—Valto 1; heren: Wilhelmina 3—Dash 3;
heren: Dash 2—Almen; dames: DVO 3—
Dash 4.

U kunt (ook) nu nog meedoen!
MARATHON RODE KRUISWOORD PUZZELACTIE 1977

Een LEUKE
SEA-DEVIL
ZEILBOOT

voor jong en oud. En mocht U de zeil-
kunst niet machtig zijn, geen nood: Een
praktische zeilcursus krijgt U er gratis
bij. Een aantrekkelijke hoofdprijs t.w.v.
f1.000,- beschikbaar gesteld door:

CINFORM B.V. te Uithoorn.

Een probleem-
loze fantasti-
sche GAF XL
SOUND CAME-
RA voor begin-
ners én gevor-
derde filmers
die een nieuwe
dimensie aan
hun hobby wll-

evoegen. Met deze voor-
ijke GAF camera kunnen ook bin-
luis briljante resultaten worden

bereikt! Alles er op en er aanl Winkel-
waarde f 599,-. Een geschenk van GAF
(NEDERLAND) B.V. te Delft.

3100 fantastische prijzen v. ca. f 250.000.-
Gaarne zenden wij ook iTcMPtode Kruls-Puzzelkrant
voor Nederland" GRATIS toe:

• Briefkaart (40 cent postzegel) zenden aan:
Rode Kruis - Postbus 5700 - Den Haag

• of bel 070 - 46.95.95, t. 320. o

bü4XX?QOCX?QGOOOCK3O<X>®OÜO^

MEI-
BLOEMEN

Army look: groen en khaki AQ -Af-
zakken . . **^5'3

Damesrokken
Army look: gr<
met opgezette

Damesblouses
leuk en sportief -f Q QC
vanaf . ISf,5fO

Kinderspijkerbroeken
fantasiemodel, gewassen denim
vanaf

tyj
£.1

Ten Cate

ondergoed en nachtkleding

Vrijetijds pantalons
Schrub denim
kleur: blauw

Overhemden
diverse mooie ruiten
vanaf .

Damesjaponnen
zeer modieus en voordelig in prijs

T-shirts
in alle maten, prijzen en kleuren

19,75

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM lNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderling edamkompetitie van de
Vordense damklub werd de volgende wed-
strijden gespeeld: Lankhaar—Lamers 2—0;
Hoenink—Ruesink O—2; Sloetjes—Wansink
l—1; Graaskamp—Rossel 2—0.

Touwtrekken
Zondag 15 mei zal de nieuwe zomerkompe.
titie van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond officieel beginnen. De eerste wedstrij-
den worden gehouden .bij camping 't Zwar-
te Schaar bij Doesburg. De organisatie van
het toernooi is in handen van de TV Trek-
lust Warken/Warnsveld.

Maandag:
Repef. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naafkursus Van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Iedere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gyninasttekvereniiglng Sparta (medajea en
dames)

Dinsdag:
Volleybaltraaning in beide zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Suraum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wlnitertraining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Befde ,'t RQsseLt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annedies TtJman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettea
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Polklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okrt.) om de 14 dagen zaal Lettlnk

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

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

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (Jongens)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsociöteit open van 20.00 tot 22.00 mir

Mei:
15 Ringsportdag Harfsen Jong Gelre
16 Agrarische gespreksgroep in hotel

Bloemendaal Jong Gelre
16 Herv. vrouwengroep Linde
17 NCVB in Hotel Bakker
20 Jong Gelre politiek-avond in Laren
21 Ekskursie Jong Gelre
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Bultensportdag,

Brummen

Juni:
2 Reisje bejaardenkring
5 Ring_sterrit Jong Gelre
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
17 Vakantieweekend Jong Gelre
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
19 Nationaal ponyconcours Ponyklub

Hengelo
19 Toernooi afd. veteranen SV Ratti
25 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti

Juli:
1 Landdag Tirade Laren Jong Gelre
2 Landdag Tirade Laren Jong Gelre

13 Filmavond in hotel Bloemendaal
Jong Gelre

17 Vrouwenvereniging dorp

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktlvltelten aan ons door to
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.


