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LEUK INITIATIEF VORDENSE JEUGD
*)^L

Enkel jongelui in de leeftijdsklasse 12-15 jaar hebben het initiatief genomen om tot een
jeugdclub 12-15 te komen.
Deze jongelui, die tussen servet en tafellaken worden gemeten, hebben geen toegang
tot de openbare gelegenheden zoals dlscotheeks etc. Niettemin vinden zij het leuk om
in de discosfeer contact met andere jongelui te hebben.
In deze niet altijd gemakkelijke leeftijdsklasse hoort men eigenlijk niet meer geheel tot
de kinderen, maar wordt ook door de grote teeners nog niet voor vol aangezien. Naast
de gewone verenigingen in de sport etc. bestaat een zekere behoefte aan gezelligheid
onder leeftijdsgenoten. Daarom is het zeker toe te juichen, dat enkele van die Jeugdi-
gen daaraan iets willen doen.

Jeugdclub 12/15
opgericht
Om de organisatie goed in de hand te hou-
den zal de club een besloten karakter moe-
ten dragen, waarbij echter (voor zover
plaats) in principe iedere jeugdige lid moet
kunnen wonden, die in de 12-15 leeftijds-
klasse valt. Zodra men boven de 15 is zal
men geen lid meer kunnen zijn. (Misschien
erelid).
De opzet van deze jeugddiub is daarom niet
geheel vergeiUjkibaar met een jeugdsoos. De
leden zullen na oprichting zelf steeds moe-
ten oordelen of een nieuw 14d kan worden
toegelaten. Maatstaf zal dan zfln of het
nieuwe lid jongen of meisje zich aan het
clubreglement zal willen houden. Rang of
stand doét niets ter zake. Een prettige on-
derlinge verstandhouding zal bepalend moe-
ten zijn.

WAT GAAN ZIJ DOEN
Wij vroegen de initiatiefnemers Ans Hek-
keilman, Jeroen de Jong en Bennie Hekkefl-
man naar wat zij willen gaan doen. Aller-
eerst leuke plaaJtjes draaien op een echte
disco-installatie, dan alles wat jongelui van
die leeftijd ook maar willen doen, zoals
kaarten, schaken etc. Kunnen jullie dit niet
op de jeugdsoos doen? vroegen wij. Mis-
schien wel was het antwoord, maar het is
ook leuik om als jongelui zelf iets op te zet-
ten. Hoe meer van deize jeugdclubs, hoe be-
ter. Maar hoe komen jullie aan zalen? Dat
is nu moeilijk, maar als het dorpscentrum
klaar is, zal misschien ook een plaatsje
voor ons gevonden worden.
Wjj willen dit nu eens doen zonder dat gro-
teren zich ermee bemoeien. We hebben Je-
roens vader gevraagd om de „Kajuit" aan
ons ter beselhdkking te willen stellen voor
de zaterdagavonden. De Kajuit is een leuke
ruimte onder het grote terras bij Jeroens
huis. Daarin staat een kleine bar en is alles
aanwezig wat we nodig hebben.
Toch geen sterke drankjes ? ? vroegen wg.
„Natuurlijk niet!" is hét verontwaardigde
antwoord. Alleen cola en andere frisdran-
ken. Trouwens we zuilen ervoor moeten
zorgen zeQf goede orde te houden. Het is
een ideale gelegenheid, maar we mogen
niemand storen. Omdat hét onder het ter-
ras ligt, komt het geluid van onze disco
niet naar buiten. Het is een fantastisch
leuk eruimite, die we verder zelf mogen
aankleden. Hoeveel jongens en meisjes kun-

nen er in? Nou, een stuk of vijf en twintig.
Zodra we vol zijn moeten we een ledenstop
invoeren. En wat is de contributie ? Een
gulden per week en daarvoor krijgt men
één gratis frisdrank. Niet duur dus, maar
ja we moeten met ons zakgeld uit kunnen.

Waar kunnen de jongens en meisjes zich
melden om lid te worden? Nou eenvoudig
een klein briefje naar: Jeugdclub 13/15,
Vordensebosweg 8, Vorden met: Ik wil lid
worden, ben een jongen of meisje van zo-
veel jaar. Natuurlijk wel hun naam en adres
opgeven of ze kunnen vrijdagavond a.s. tus-
sen 7 en 9 uur even bellen met Ans Hek-
kelman, tel. 2274.

We hopen een leuke clulb bij elikaar te krjj-
gen, zeggen de initiatiefnemers. Waarom
ook niet? denken wij. Laat de jeugd (mis-
schien 'met een klein rugigeateuntje) het zelf
maar opknappen.

Wij bouwden vroeger misschien hutten. De
jeugd van nu bouwt disco's. Geef ze de
ruimte, waar dat mogelijk is. Daarom
jeugdclub 12/15 veel succes gewenst.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

ZWARE VERKEER OM YORD
Het artikel van de heer Van Dorsten aan-
gaande het streven om het zware verkeer
buiten hot dorp te houden, behoeft enige
nadere verklaring.
De Werkgroep LLeeflbaarheid Vorden
eveneens van mening dat heit zware v«r=
keer zoveel mogelijk uit het dorp geweerd
moet worden. Hieromtrent zijn kontakten
opgenomen teneinde de bestaande rondweg
met enige kleine aanpassingen hiervoor ge-
schikt te maken.

De Werkgroep is van mening dat het per-
sonenverkeer, als vanouds, door het dorp
geleid moet worden, wil de middenstand
geen grote schade ondervinden. Voorbeel-
den van elders hebben reeds bewezen, dat
een totale omlegging van het verkeer on-
herstelbare economische verliezen kan ople-
veren. De heren Smit en Dolphrjn zijn in dit
artikel slechts bij wijze van voorbeeld ge-
noemd.

wjg. E. von Mengden,
'voorzitter Werkgroep
Henri van Dorsten,
woordvoerder Werkgroep

Vorden, 25-5 (geOiufidsIMnderdag) 1976

Zwembadnieuws
Aangeaien veel zwemlliefihebbers nog niet
duidelijk is wat de openingstyden zijn van
het zwembad, willen wij ze alsnog vermel-
den.
Dagelijks van maandag t.m. vrijdag van
07.-12.00 uur en van 13.30-20.00 uur. Tus-
de middag van 12.00-43.30 uur gesloten tot
en met de grote vakantie. De openingstij-
den tot 20.00 uur 's avonds zfln alleen van
kracht indien de weersomstandigheden en
het aantal bezoekers dit zal doen recht-
vaardigen, in zulke omstandigheden zal het
bad om 19.30 uur worden gestoten.
Gedurende het weekeinde zijn de openings-
tijden als volgt: zaterdags van 08.00-18.00
uur; zondags van 14.00^18.00 uur; voor de
middag gesloten.
Hemelvaartsdag en 2e Pinlksterdag zijn de
openingstijden als op zondagen.
Tot slot delen w$ de bezoekers aan het
zwembad nog mede, geen rijwielen e.d. voor
toegangswegen op het terrein te plaatsen,
daar alle toegangen vrij dienen te zijn voor
doktoren, ambulance, politie, leveranciers
en brandweer. Medewerking in deze van uw
zijde bespaart veel ongerief en bevorderd
bovendien de veiligheid van uw allen!

Opbrengst
Avo-kollekte
In de week van 10J16 mei j.l. werd in een
gedeelte van ons dorp en ook op enkele
buitenwegen gehouden de jaarlijkse AVO-
ikollekite, bestemd voor het welzijnswerk
voor minder validen.
De opbrengst was het mooie bedrag van
ƒ 1009,27. Heel hartelijk dank aan allen die
hun gave gegeven hebben. In het bizonder
dank aan de kollekitanten. Fijn dat er altijd
weer mensen willen helpen! Ook bij dit
soort werk.
Graag vermelden we nog het gironummer

Koerselman
cassettes

Z I U V K K W I T CDELSTAA4.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 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. Vunderlnk: vrijdag-

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

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

1. Vuilnisophaaldienst en gemeentelijke
stortplaats.

a. Ophaalgebied.
Het huisvuil wordt momenteel regelma-
tig opgehaald in heit dorp Vorden, de
kern Kranenburg en de buurtschappen
Delden en Hackfort. Met ingang van l
juli ajs. zal deze dienst worden uitge-
breid en zal in de gehele gemeente Vor-
den het huisvuil worden veraameld.
Dezer dagen zal hierover aan de nieuw-
aangeslotenen bericht gezonden worden.
Mocht één van hen per l juni nog geen
rondschrijven hebben ontvangen dan kan
hiernaar op het gemeentehuis worden
geïnformeerd.

b. Tijdstippen van ophalen.
Vanaf l juli a.s. zal het vuilnis in het
dorp Vorden en in de kern Kranenburg

, iedere donderdag worden verzameld.
Vanaf die datum wordt in het gehele
buitengebied op dinsdags om de veertien
dagen het vuilnis opgehaald; voor het
eerst op dinsdag 13 juli a.s. Het proef-
veitaamelen in de nieuwe buitengebieden
in de maand juni is nader uiteen gezet
in het onder a. genoemde rondschrijven.

c. Wyze van aanbieden.
Voor de gehele ophaaldienst geldt dat
het huisvuil moet worden aangeboden in
plastic zakken niet gemeente-opdruk,
welke bij diverse winkeliers in de ge-
meente verkrggibaar zijn ƒ 8,— per 20
stuks). Lang tuin vuil dat niet in de ge-
meentezakken past mag als bos worden
aangeboden, mits deze niet langer is dan
l m en niet dikker dan 30 cm.

Grof huisvuil dat te groot is voor de

zakken mag afzonderlijk worden aange-
boden.

Bedrüfsvuil wordt niet door de zorg van
de gemeente afgevoerd, tenzij dit in de
gemeenltelgke zakken kan worden ver-
pakt. Afvoer van dit vuilnis dient door
eigen zorg, of via een ophaalbedrijf zelf
te worden geregeld.

d. Kosten.
De jaarlijkse vaste vengoeding voor het
ophalen van het huisvuil wordt vanaf
l juli a.s. op ƒ30,— gesteld. Over deze
vergoeding wordt per aanslag beschikt.
In de prijs van de zakken met gemeen-
telijke opdruk is een verder deel van de
kosten van de ophtaaldienst begrepen. De
winkelprjjs is ƒ8,— per 20 zakken.
De gemeente heft vanaf l juli a.s. geen
rechten voor geplaatste containers ten
behoeve van bedrijfsvuil. De te betalen
rechten op stortplaatsen komen wel voor
eigen rekening.

e. Stortplaats.
Zolang de gemeenteltjke stortplaats aan
de Hamelandweg nog niet is gesloten,
kan hier het huis- en het bedrijfsvuil
worden gestort. De openingsuren zijn:
's woensdags en vrijdags van 3.00-5.00
uur n.m., 's zaterdags van 10.00-12.00
uur.
Wij verwachten dat het gebruik van de
stortplaats in Lochiem binnenkort voor
de gemeente Vorden zal zijn geregeld,
waarna de stortplaats aan de Hameland-
weg wondt gesloten. Wij zullen daaraan
bekendheid geven OJE. door een adver-
tentie in het weekblad „Contact".

2. Het afbranden van bermen.
Gaarne willen wij uw aandacht vragen voor

het probleem van het afbranden van ber-
men. Door dit afbranden van bermen wordt
schade toegebracht aan in de bermen staan-
de bomen, struiken en planten. In bosrgke
streken vormen bermbranden bovendien een
bedreiging voor aangrenzende of in de na-
bijibheid gelegen bossen en natuurterreinen.
Voorts worden vooral in heit voorjaar vele
jonge vogels en andere in bermen levende
of beschutting zoekende dieren door het
vuur gedood.
Volgens artikel 109 van de Algemene Poli-
tieverordening van de gemeente Vorden is
het verboden tussen l maart en l oktober,
overjarige ruigten op terreinen, langs we-
gen, slootkanten, wallen of dijken af te
branden. Weliswaar kan het college van
burgemeester en wethouders ontheffing ver-
lenen van deze bepaling dodh dit zal slechts
bij uitzondering geschieden.
Slechts indien iemand van mening is dat
afbranden van bermen enz. niet te vermij-
den is, kan daarvoor dan een met reden om-
kleed verzoek bij het college van burge-
meester en wethouders worden ingediend.

3. Spreekuur burgemeester Vtuiderink.
Vrijdag 28 mei a.s. heeft de burgemeester
g e e n spreekuur.

4. Gemeente-gidsje.
In verband met het samenstellen van een
gidsje voor de gemeente Vorden verzoeken
wij alle verenigingen, organisaties en ande-
re instellingen hun medewerking te willen
verlenen bij heit verzamelen van de volgen-
de gegevens:
naam instelling; doelstellingen; contact-
adres; telefoonnummer.
Gaarne opgaaf zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk vóór 15 juni a.s. te richten aan:
afd. Interne Zaken, gemeentehuis, Vorden.
Wij rekenen op uw alter medewerking!

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

SPORTIEVE
BLOUSE

IN MADRAS-RUIT

normale prijs 24,50

deze week

19,75

van AVO-Nederland. Immers niet overal
kon deze kollekte gehouden worden. AVO-
Nederland, Bos en Lomimerplantsoen l, Am-
sterdanrHlö. Giro 10781. Hartelijk dank ook
voor de giiro-<>verscihrijivinigen.

BURGERLIJKE/: ;
STAND

Geboren: Arnold van Veenhuizen; Jeroen
iHuiHeman.
Ondertrouwd: J. A. Bruiggert en G. A. Par-
dijs.
Overleden: J. Rossel-Arfman, oud 84 jaar.

Inbraak op de

nacht van maandag op dinsdag jl.
hebben inbrekers opnieuw hun slag gesla-
gen op de Kranenburg, waar is ingebroken
in het pand van helt café-restaurant en le-
venismiddelenbedrrjf Schoenaker. Via de
achjBjkant is een raam geforceerd waar-
doo^Plen binnen kwam. In het café werd
de gokautomaat vernield en het geld eruit
gehaald; verder heeft men plm. 100 pakjes
sigaretten een hoeveelheid sigaren en een
stereoapparatuur meegenomen. Het is al
de vierde keer binnen kort tijdsbestek dat
men het op het perceel van de heer S.
heeft voorzien. Steeds is men op dezelfde
manier binnengekomen, zodat verondersteld
mag worden dat het dezelfde persoon (onen)
is (zfin). De politie heeft de zaak in onder-
zoek.

De Wiersse e.o.
op reis
Ingezetenen en omwonende van de Wtórsse
gem. Vorden maakten onder gunstige
weersomstandigheden hun jaarlijkse reisje,
ditmaal werd de Hamelandroute gevolgd.
Vanaf Vorden in de riohiting Winterswijk
waar in 't Woold de eerste koffiepauze werd
gehouden. Daarna de Duitse grens over
naar Raesfeld, Limibeck, Haltern en Dui-
men, waarna in Siegen een grote varkens-,
rundvee- en Mppenmesterjj werd bezich-
tigd; hieraan was ook een slachter^ ver-
bonden.
In de omstreken van Gescher tufte men
door een uniek natuurgebied met veel klein
en grof wild. Via diverse kleine plaatsen
gting het naar Stadlohn waar een korte pau-
ze werd gehouden en de dames konden
winkelen. Na Vreden ging men weer rich-
ting Nederland; in 't Zwillbrock werd de
prachtige eeuwenoude kerk bezocht, een
uniiek monument met prachtig beeldhouw-
werk, soMlderingen en fraaie kansel en al-
taren met bladgoud. In hotel Temmingihoff
in de Holterhoek werd heerlijk gegeten en
ging het weer huiswaarts. Namens het ge-
zelschap dankte de heer F. H. Bouwmees-
ter allen voor de goede samenwerking en
de GTW-dhauffeur voor de uitstekende ver-
zorging1. Ook Bernard Eykelkamp, die tus-
sen de bedrijven zijn prachtige soli zong,
werd hartelijk bedankt.

NCVB vermaakte

Het programma dat de afd. Vorden van de
NOVB haar leden op de jaarvergadering
bood was ditmaal samengesteld door een
zgn. ééndagstoestuur.
Voor de pauze werd door een aantal leden
Farce Majeure gespeeld, hetgeen zeer in de
smaak viel. Na de pauze werd een zgn.
landenshow gehouden. Het geheel was uit-
stekend verzorgd.
Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid ge-
nomen van de bestuursleden mevr. L. C.
van Oel-Beens en mevr. G. Wiltink-Pren-
ter. De presidente overhandigde hen een
attentie en bedankte de dames voor het
vele werk dat zjj voor de afdeling hebben
gedaan. De dames G. Bolink-Brinks en J.
W. Harmsen-Norde hebben de opengevallen
plaatsen in het bestuur ingenomen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Donderdag 27 mei (Hemelvaartsdag): Ge-
aamenlgke dienst in de Gereformeerde kerk
Aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. J. C.
Krajenbrink
Zondag 30 mei: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink. Dienst van Schrift en Tafel. Kinder-
oppas in De Voorde.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 23 med: 10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Donderdag 27 mei (Hemelvaartsdag): 10.00
uur gezamenlijke Herv.HGeref. dienst in de
Geref. Kerk. Voorganger ds. J. C. Krajen-
brink
Zondag 30 med: 10.00 uur ds. J. B. Kuhle-
meier; kindernevendienst klassen 4 en 5;
19.00 uur ds. W. v. d. Kooy te Lochem

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; 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 Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.
Hmelvaarftsdiag voor spoedgev. dr. Sterringa

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wjjkge-
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, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon in de week van
31 mei-5 juni: mevr. Gille, tel. 2151. Graag
bellen tussen 8.00 en 9.00 uur.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
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 vrfldag 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

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

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 \\
woensdagmiddag

voorleeshalf uurt j e
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



Aanbieding

SINAS

Wekelijks

GULDENS
voordeel!
KIJK EN VERGELIJK

Aanbieding

Grolsch

Kilo

varkens-
rollade

Kilo iets doorregen

runderlappen

Kilo

vleesgehakt

Kilo FIJNE

verse worst

VLEESWAREN:

SLAGERS

LEVERWORST
100 gram WESTFAALSE

METWORST
150 gram

LEVERKAAS

VAN NELLE

THEEZAKJES
20 stuks

2 potten

APPELMOES
heerlijk

Grof gebroken

RIJST
kilo van 149 voor

Literblik

sperziebonen

HONIG

MACARONI
500 gram

BAAL

DOBBELMAN
blauw van 695 voor

KOFFER

FAKT
van 639 voor

Hollandse

bloemkool
hagelwit

Kilo Hollandse

TOMATEN

DRAA6TAS

Handappelen
(Democraten)
plm. 2 kilo

BLOEMEN EN PLANTEN

CHRYSANTEN
per bos

TROSANJERS
per bos

2 pakjes

Zeeu
margarine

HMH9

„BETUWE"

TWEEDRANK
van 239 voor

Grote fles

GESNEDEN

TARWEBROOD
plm. 800 gram

rozijnentimpen

Gesneden

rozijnenbrood

120
•••

99
125

GEBAK UIT DIEPVRIES

WIENER
APPELTAART 275

Roosvicee
600 cc

JAPANSE

mandarijnen

Aardb./abrikozen

GEBAK
nu

Blue Band

Era

Bona
Bona

Brio

Blue Band halv.
Blue Band halv.

Croma

289
KBB9

119

139
250 gram van

250 gram van

250 gram van
500 gram van

250 gram van

250 gram van
500 gram van

64 voor

79 voor

85 voor
170 voor

61

75

79
158

75 voor 69

65 voor
130 voor

60
120

van 77 voor 67

THEEBISKWIE
400 gram

6 BIERGLAZEN
met schuimrand

A&O,meer
dan alleen ma***"

voordelig

98
295

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



blumchen

FLORYN

JONGE JENEVER
minimumprijs

Hü^
CITROEN- ,nm
BRANDEWIJN 890
FLORYN liter van 10,15 voor W"

NOTENWIJN
fles van 475 voor

•—GANZEBOOM

JONGE JENEVER
minimumprijs

ABRIK. ROOMVLA

GEZINSCARREE

Gevulde KOEKEN
4 stuks
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SLASAUS
3/4 liter van 179 voor

HH
Bolletje

Paneermeél
van 74 voor

318
270
179

Unex

Tomaten-
soep
4 bordenblik

Unox

Leverpastei
3 blikjes van 177 voor

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

MIRJAM

Vonden, 25 mei 1976
WiJhelrninalaan 16
Tijdelijk adres:
Willielimina-2ïïekenhuis
Doetündhem, kamer A 216

Freek vindt het erg fijn u te
kunnen vertellen van de ge-
boorte van zijn zusje

SUSAN

op 23 mei 1976

iWim en
Jos Koeraefljnan

Vonden, Overweg 2

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van onze zoon

JEROEN

Hans Hulleman
Mardanne HuUeman-

de Greef

Vonden, 22 mei 1976
Bninkerfhof 46

Met gnote vreugde geven
wij u kennis van de geboor-
te van ons zoontje en broer-
tje

AKNOLD

Vonden, 21 med 1976
Somidsstraat 6

Voor uw blijk van belang-
stelling, ondenvonden bfl ons
50-jaritg huwelijksfeest, zeg-
gen wij u, ook namens onze
kinderen, heel hartelijk
dank.

L. Wesselink
H. L. Wesselink-

Domimerholt

Vonden, mei 1976
Zoaitphenseweg 34

het ons onmogelijk Ls
iedWeen persoonlijk te be-
danken betuigen wij u langs
deze weg onze hartelijke
dank voor uw blflken van

leven ondenvonden na
en van onze lieve

vader en opa

BERTTJS PARDIJS

Mede namens de
kinderen:
J. J. Pardjjs-

Reekhuysen

Vonden, mei 1976

Getroftfen door de vele blij-
ken van belangstelling en
medeleven, die wij mochten
ontvangen na het overlgden
van onze lieve moeder en
oma

AALTJEN WOLSINK
wedoiwe van

G. J. Hilferlnk

zeggen vrij allen hartelijk
dank.

Namens de kinderen:
(H. M. Hulslhof-

Hüferink

Vonden, mei 1976

Donderdag Hemelvaartsdag

Dr. Van Tongeren
g e e n dienst

Voor spoedgevallen:
dr. Sterringa, tel. 1255

Te koop: trekhaak voor
Simca 1100. 't ELshof 18,
Vonden.

Te koop: ± 1600 pannen,
nieuw verbeterde Hollandse
pan. W. Peters, Hammink-
weg 8, Vonden, tel. 2196.

Te koop: kuilgnas. Briefjes
inleveren tot zaterdag 29
mei 's avonds 8 uur.
H. Smeenk, Ftoodheuvel,
Lankhorsteratr. 12, Wich-
mond.

Te koop: restant kuilmais.
Pelgnum, Delden.

Te koop: nieuwe holglas
insteek hengel, 7 meter. Te
bevragen Het Wiemelink 31.

Woningnuü gem. Vorden:
aangeboden woning met
vrije ingang, plaats voor
garage, woonkamer, keu-
ken, 3 slaapkamers, douche,
grote tuin.
Gevraagd: gelijkwaardig,
mag zonder garage.
Brieven onder nummer
12-1 buro Contact.

In plaats van kaarten

Op donderdag 27 mei a.s. hopen

H. FLEMING
en
T. FLElMING-tBROKKE

met hun kinderen, klein- en achterklein-
kinderen hun 55-jarig huwelijksfeest te
hendenken.

Vorden, mei 1976
Nieuwstad 32

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 5 juni a.s.
van 19.00 .tot 21.00 uiur in zaafl Schoenaker, Kra-
nenburg.

FRANS NUENKUIS

en
BEF WENTINK

gaan trouwen op vrijdag 4 juni om
9.45 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gild.
Ons haïwelflk wordt kerkelijk bevestigd
om 10.30 uur in de St. WMübrorduskenk
te Hengelo Gld.

mei 1976
Beeêdaan 32, Wttchmond
Huanmeloseweg 9, Hengelo GW.

Toekomstig adres:
Hertog Kanel van Gelreweg 37, Vorden

DagHadres: Hotel Ooncordda te
Hengelo Gld.
Receptie van 14.00 tot 15.30 uur.

In plaats van kaarten

Op zaterdag 29 mei a.s. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

JOH. BOERS
en
A. BOBRS-KASEÏjBEORiG

hun 40-fjardig huwelijksfeest te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkindenen.

Zij hopen dit feest te vieren op vrijdag
4 juni 1976.

Vonden, mei 1976
Modenweg 41

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat, Vorden.

Op zaterdag 5 jund hopen wfl met familie, vrien-
den, buren en kennissen ons 40-jardg huwelijk te
herdenken.

A. J. BAiRGEMAN
G. H. BARGEMAN-WLJERS

Vorden, mei 1976
„'t Stnoo" - Stnodijlk l

Receptie van 19,30-21.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat, Vorden.

W. BOUWMEESTER

en

G. BOUWMEESTER-(LINDENSC3HOT

hopen op vrijdag 4 juni met hun kinderen
en kleinkinderen hun 50-jarig huwelijk te
herdenken.

Vonden, mei 1976
„'t Ql thuis" - Mosselseweg 5

Gelegenheid tot feliciteren in zaal Schoenaker,
Kranenburg, van 19.30 tot 21.00 uur.

In plaats van kaarten

Op vrijdag 4 juni a.s. hopen onze ouders, groot-
en ovengrootouders hun 50-jarig huwelijk te her-
denken.

R. STEGEMAN

J. H. STEGEMAN-OUDENAiMPSEN

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen Wijven is de wens van hun
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Vorden, mei 1976
Rondekampweg 3

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van 19.00-
22.00 uur in „Het Wapen van Vorden" (F. P.
Smit).

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Heden %werd van ons weggenomen mijn Meve
vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA ARFMAN
edhtgenote van G. Rossel

in de ouderdom van 84 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: G. Rossel

J. Dijkman-Bannink
G. J. Dijkman

G. J. Rossel
B. RosseHBruil

Zelhem: B. LettinkHRossel
J. Lettink

Klein- en achterklein-
kinderen

Vonden, 22 mei 1976
„Vmoesaank" - Deldenseweg 6

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden wend uit onze familiekring weggenomen
onze geliefde schoonzuster en tante

JOHANNA ARFMAN
echtgenote van G. Rossel

op de leeftijd van 84 jaren.

Vorden: fam. H. M. Rossel-
Regelink

Lochem: fam. D. J. Rossel
Barchem: fam. A. Rossel

Vorden: fam. B. Bogchettman-
Rossel

Vorden: fam. Wesselink

Vorden, 22 mei 1976.

Tot ons verdriet werd op 22 mei 1976 ons weer
ontnomen ons dochtertje en zusje

ANNEMARIE SUSANNE
f SUSAN)

Gerda en Harry te Linde
Sabine
Nicole

Vorden, mei 1976
Dorpsstraat 13

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Voor uw blijk van medeleven ondenvonden na het
ovenlijden van mijn man, onze vader en grootvader

GERRIT WESSELINK

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Vorden: M. H. Wesselink-
BogcheHman

Apeldoorn: H. Wesselink
J. Schagen

Groningen: Luoas en Ymy
Bergen (N.H.): Gert

Vorden, mei 1976
Insuilindelaan 13

Wonen is een zaak van kwali-
teit en goede smaak. Maar uw
fantasie geeft de persoonlijke
„finishing touch". Laat u inspi-
reren door onze kreatieve
woonpresentatie.
Kom maar kijken - onze kollek-
tie is fantastisch

Wim Polman
VORDEN, Dorpsstraat 22

Telefoon 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Telefoon 05750-17332



OTTENS zonwering
DeBoonk9 - 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 / 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 / 92,—
breedte 200 cm hoogte 300 cm prijs / 147,—
breedte 400 cm hoogte 300 cm*prijs ƒ 249,—

ROLGORDUNEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs / 48,—
breedte 100 cm hoogte 200 cm prijs / 79,—
breedte 350 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 265,—
Als kennismaking tot l jtmi gratis opmeten
en gratis plaatsen.

Goede en voordelige
damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS

leuke mode waar je snel
bij moet zijn.
IEDERE WEEK

NIEUWE MODELLEN !

RUURLO

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken

wij naar maat
Maandagmorgen en

woensdagmiddag gesloten

Te koop: invaliden wagen-
tje, opvouwbaar.
Te bevr. buro Contact
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - V orde i i
Telefoon 2219

Verzamelt u postzegels,
munten, prentbriefkaar-
ten of iets anders?
Kom eens kijken op de
ruilbeurs van „De Verza-
melaar" op zondag 30 mei
1976 van 14 tot 17 uur in
zaal Schot, Dr. Ariëns-
straat 14 ,Ulft

Te koop: volbloed dra-
gende vaars. Vader Irene's
Robin. Goede melklijsten.
B. H. A. Mullink, Gan-
zensteeg 7, Vorden, tele-
foon 05752-6784

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

TEGER OCCASIONS RUURLO
Stationsstraat 18 Telefoon 05735-1426

FIAT 500 1973 FIAT 128 4-deurs groen
FIAT 600 1970 FIAT 128 rood
FIAT 850 1971 FIAT 125 Special
FIAT 850 Special 1970 FIAT 124 groen
FIAT 127 groen 1971 FIAT 124 geel
FIAT 127 1972 FIAT 127 rood
FIAT 127 blauw 1973 NSU Prinz L
FIAT 127 rood 1973 CITROEN 2CV4 rood
FIAT 128 rood 1973 VW 1302 metallic

1972
1974
1972
1971
1972
1974
1970^
1973fl
1972

FIAT 128 groen 1972 Fiat 500 nieuw m. showroomkort. |
Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.

Vrijdagavonds tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

Beste Bert en Ria,

meubelenVan harte
gemeubileerd

met jullie nieuwe, aparte slaapkamer.
En is het niet ineens veel

knusser en sfeervoller
geworden?

Kom gerust nog eens
aan, want je weet we
hebben volop keus uit
een grandioos woonpro-
gramma.

LUBBERS woninginrichting
Hengeto (GM.) - Raaxüiiuisiatraat 33 - Tel. 05753-1286

Pinksteraanbiedingen
bij modecentrum
Teunissen - Ruurlo

Dames
JAPONNEN

MANTELS

BLAZERS

ROKKEN

BLOUSES

Heren
KOLBERTS

KOSTUUMS

PANTALONS

v.a. 39,50

v.a. 49,50

v.a. 39,50

v.a. 19,50

v.a. 19,50

v.a. 89,50

v.a. 198,00

v.a. 39,50

COATS EN JACKETS
v.a. 59,50

T-SHIRTS EN OVERHEMDEN

Grote Icolleldie
T-SHIRTS EN PULLOYERS

Vrijdags koopavond

RUURLO

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 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

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

vNw

H.C.I. BOUWCENTRUM
Hummeloseweg 45 Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Uw adres voor
keukens, badkamers, alle 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

eoneoniiis
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen
27 MEI

Ex Calibur

UITNODIGING
WAARVOOR ?

TENT-EVANGELISATIE
WANNEER ?
D.V. elke woensdag t.m. zondagavond
om 8 uur, beginnende 26 mei.

WAAR?
Aan de Maalderinkweg 3a, te bereiken
via Slotsteeg halfweg Hengelo-Vorden.

WAAROM ?
Omdat God lankmoedig is, niet willende
dat enige verloren gaan, maar dat zij
allen tot bekering komen.

Stichting Gospel (Evangelie)
Arbeid in Nederland

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

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

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

Fe koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

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

Gloria
hobbytuinspuit
hogedrukspuit met veilig-
heidsventiel, kunststof tank,

r f 69,90

Grandioze Wel koopjes
Meer barbecue Junior

aluminium waterpas
40 cm, met horizontale
en verticale libel

hobbymes Wobeco
metSreser- f o OC
vemesjes T O9£D

spanningtesters

insfeer
de tuin
met
Welkoop,

met windscherm en verstelbaar rooster,
conischevuurbak(vraagt -f-IQ QC
minder houtskool!)J-28r9S- T 1x7,^7D

tUinvenichting in kleurige kunststof,
met waxinekaarsen,

in etui, f f*
tTO,2-deligeset

verlichte paddestoel
75 cm hoog, met snoer
en stekker J^9r-

vergeet de planten niet

plastic gieter
10 liter, met kunststof

f "7 "7C
T i j l D

3xóe^'

loderdog *
HENGELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat

14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

houtskool
o.a. voor de barbecue,

101 zak f4,25

en 201 zak f 7,50

extra zekerheid voor de vakantie

plastic folie
in zwart en transparant

jerrycans
5,10, en 20 liter, al of niet
olie- en benzinebestendig

kampeerlampen
voor batterij en/of accuvoeding

^rigineie stallantaarns
(ook voor een avondje
buiten) met speciale

lampenolie
in verschillende geuren

i



Woensdag: 26 mei 1976

38e jaargang nr. 12 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
BI'J ONS IN VORDEN . . .
We zaoterdag veur acht dage nao 't kiekkasjen hef 'ekekken, urn „der Rudi"
te zeen, hef heel wat 'emist. Wat un aovund was dat van ons mannenkoor en
de solisten.

Noo is 't maor good dat neet iederene d'r hen wol, want dan hadden ze de
karke eers nog motten verbouwen. En veur die ene keer loont dat de moeite
neet. Hee zal wel neet vake zo vol meer kommen, 's Zaoterdags um vief uur
kont t'r now altied nog zat bi'j in en de dorpels bunt ok nog lange neet veslet-
ten deur 't volle geloop. Maor now was 'e al lange veur 't begin vol.

De luu bunt den aovund ok wel an eur trekken 'ekommen. 't Jonge, jonge wat
kont die kearls en die mevrouw zingen. Zo iets ha'k nog nooit eheurd.
Lao'k ow eers vertellen da'k helemaole neet van klassiek holle. Ik bun al es
een keer nao een klassiek concert ewes en daor von ik toen niks an. Daor
spöllen ze as leste stuk de „Unvolendete" van Beethoven. Now, ik was bli'j
dat den kearl 't stuk neet af had 'emaakt.

Maor now he'k Mozart, Verdi en Lehar heel anders leren zien. 't Is maor hoo
't 'ebrach wod. En good brengen dat dei'jen ze 't hier. Now zol de dirigent ze
ok wel aardug an 't vesjen wean 'ewes. Maor dat laot hen, ze lappen 't um
toch maor bezunder good. Un old Achterhooks gezegde is:

Un advekaot en un hond
vedient de kos met de mond.

l'j zollen zeggen dat mot dizze luu ok können zo good zingt ze. Kö'j zeen da'j
met goeie leiding en samenwerking heel wat bereiken kont.

Ik begriepe dan ok bes dat de börgemeister met leuge hande op de resepsie
kwam. Hee wol bi'j zo'n good koor, dat zo zien beste had 'edaon ok neet met
vieftug gulden an kommen zetten. Dat had 'e jao eers neet hoeven te vraogen.

Nee, zo'n groot kado, datbeheurt eers oaverlegt te wodden, want 't is uuten-
deluk gemeenschapsgeld. Daorumme hef de börgemeister geliek dat 'e 't
eers vrög. Lao'w hoppen dat 't koor zo deur mag gaon, dat ze nog meer lejen
kriegt en dat ze nog better gaot zingen (as dat kan teminste). Dan he'w nog
iets waor wi'j greuts op kont wean bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
FEESTELIJKE DIENST
De zondagimorgendienst zal in de Gerefor-
meerde Kerk een feestelijk karakter heb-
T>en. Enkele jonge mensen zullen openlijk
hun geloof belijden. Aan deze dienst wordt
medewerking verleend door het Jeugdkoor.
Ook de GJV zjal enkele Mederen zingen.
Na de dienst is gelegenheid om koffie te
drinken en de jonge leden geluk te wensen.

Schoolreisje
O.L. school
De klassen l t.m. 4 van de openbare lagere
dorpsschool hebiben dinsdag een schoolreis j e
gemaakt. Na een bezoek aan de Posbank
werd een poosje doorgebracht in het Ouwe-
hiands dierenpark te Rhenen. In de middag-
uren stond een bezoek aan de Westerbou-
wing op het programma, terwijl tevens een
boottocht werd gemaakt op de Rijn.

Het paard doet
het goed in de
bibliotheek
De tentoonstelilinig „Het paard in de biblio-
theek" dat momenteel in de Vordense bi-
bliotheek wordt gehouden is vooral bij de
jeugd goed aangeslagen, getuige het bezoe-
kersaantal. De „ouderen" in Vorden lopen
nog niet zo hand. De organisatoren hebben
echter goede hoop dat nog velen de weg
naar de tentoonstelling zullen weten te vin-
den. O.a. zijn er fraaie kollekties paarden-
rassen te ibewonideren. Alles bij elkaar een
prachtige fotoshow waarvan de paardenlief-
heblber ongetwijfeld zal smullen. De gehele
week wordt nog in de galerij geëxposeerd.

Donderdag
, Hemel vaartsrit'
Liefhebbers van een oriënteringsrit per
auto, motor of bromfiets kunnen donderdag
in Vorden terecht, wanneer de motorolub
De Graafsdhaprijders haar traditionele He-
melivaantsrtit organiseert.
De heer Versteege heeft een rit uitgezet
van plm. 40 kilometer door de fraaie Vor-
dense omgeving. De start is bij café Schoe-
naker op de Kranenburg. De A- en B-klas-
se rijden volgens KNMV reglement, terwijl
de toerklasse volgens een eenvoudig edg«
reglement rijdt, zodat een ieder kan m<
doen.
De motorclub De Graafschaprrjders heeft
voor 1976 nog de volgende oriënteringsrit-
ten op het programma staan: 25 juli Acht-
kastelemit; 12 september Herfstrit; 14
vemiber wildrit en 12 december Panm
keniüt.

Voetbal
ONDERLING TOERNOOI SV RATTI
Ook deze week werd er weer hard, maar
wel sportief gestreden om de zo begeerde
overwinning en er werd de grootste, maar
wel te verwachten uitslag gescoord. Gezien
het klasseversdhil tussen Zondag 1-Zater-
dag 4 geen wonder, maar wel iets geflat-
teerd: 11—1.
Verdere uitslagen: Zondag 2-Ratti A 2—4;
Zaterdag I-Zaterdag 3 4—1; Zondag 3-Za-
terdag 2 O—4; Zondag I-Zaterdag 4 11—1;
Ratti A-Veteranen .3—^1 Zaterdag l-Zon-
dag 2 3—2.
Programma deze week: Zondag 3-Ratti A;
Zaterdag l^Veteranen; Zondag 2-Zaterdag
2; Zaterdag 4-Ratti A; Zaterdag 1-Zater-
dag 2.
Toernooi afd. zaterdag 12 en 19 juni.
SV Ratti gaat door de grote stroom nieu-
we leden een 5e elftal indelen in het toer-
nooi.

Touwtrekken
OOSTERWIJK, EIBERGEN EN OCTOPUS

WINNAARS TOUWTREKTOERNOOI
IN HENGELO GLD.
Op het grote nationale touwtrektoernooi
dat zondagmiddag door de Hengelose touw-
trekvereniginig DVO op een terrein bij ma-
nege De Gompert wend georganiseerd heb-
ben de ploegen van Oosterwijk (jeugd A),
ESiibergen (640 D), Octopus (640 C) en Oc-
topus B (jeugd B) opnieuw hun grote klas-
se laten zien.

Zrj trokken zo hard aan de touwen dat de
eerste prrjs in hun bezit kwam, terwgl te-
vens hun positie in het algemeen klasse-
ment aanmerkelijk werd verbeterd. Het
was het tweede toernooi van de NTB zo-
mercompetitie dat vertrokken werd voor de
ploegen udit de 640 C, 640 D, jeugd A en
jeuigd B klasse. In de 640 C was nieuweling
Octopus uit Niieuwveen behoorlijk op dreef
en haalde Jünke winst, maar DVO bleek op
„eigen terrein" niet voor de poes en haalde
de tweede prijs binnen onder groot gejuich
van hot puibliek.

Bibergen en Vorden waren de kandidaten
voor de titel in de 640 D klasse waarbij het
Bübergse team net iets meer pik in de mou-
wen had. Bij de jeugd was Oosterwijk bij-
zonder sterk terwijl Octopus B in de B-
klasse tegenstanders van formaat zoals
Bekrveld achter zich liet.

De eindstanden waren: 640 C klasse: 1. Oc-
topus Nieowveen 20 pnt.; 2. DVO Hengelo
GW. 18 pnt.; 3. OMa, Holten 15 pnt.; 4.
Bathimen 10 pnit.; 5. Vios-Bisons, Beltman
8 pnt.; 6. RAF, Mönchenigiladbach 7 pnt.; 7.
Lddö, Groenlo 5 pnt.; 8. Spontzicht, Aals-
me er Opnt.

640 D klasse: 1. Eibergen 12 pnt.; 2. Vor-
den 8 pnt.; 3. Bussloo, Voorst 6 pnt.; 4.
Okia, Holten 4 pnt.; 5. Octopus, Achilles en
Bekveld elk O pnt.

Jeugd A: 1. Oositerwijik, Zelhem 12 pnt.; 2.
Vorden 8 pnt.; 3. Octopus A, Nieuwveen 6
pnt.; 4. Eibergen 4 pnit.; 5. EHTC, Hall-
Eerbeek O pnt.

Jeugd B: 1. Octopus B 15 pnt.; 2. Bekveld,
Hengelo Gld. 12 pnt.; 3. Oosterwrjk, Zelhem
8 pnt.; 4. EHTC, Hall-Eerbeek 6 pnt.; 5.
Vorden 3 pnt.; 6. Octopus, Nieuwveen l p.
Na twee toernooien is de stand in de bonds-
competitie:

640 C klasse: 1. Octopus, Nieuwveen 41
pnt.; 2. OMa, Holten 33 pnt.; 3. DVO Hen-
gelo Gld. 30 pnt.; 4. Bathmen 25 pnt.; 5.
Vios-Bisons, Beitrum 18 pnt.; 6. RAF,
Mönchenigladbach 11 pnt.; 7. LMo, Groenlo
10 pnt.; 8. Sportziöht, Aalsmeer O pnt.

640 D klasse: 1. Eibergen 26 pnt.; 2. Vor-
den 21 pnit.; 3. Buissloo, Voorst 15 pnt.; 4.
Okia, Holten 10 pnt.; 5. Octopus, Nieuw-
veen O pnt.; Achilles Arnhem en Bekveld
O pnt.

Jeugd A: 1. Oosterwtjlk, Zelhem 21 pnt.; 2.
Vorden 18 pnt.; 3. Eibergen 12 pnt.; 4. Oc-
topus A 6 pnt.; 5. EHTC 3 pnt.

Jeuigd B: 1. Octopus B 29 pnt.; 2. Bekveid
25 pnt.; 3. Oosterwrjk 17 pnt.; 4. Vorden en
EHTC elk met 9 pnt.; 5. Octopus C met l
pnt.

Op zondag 30 mei zal de TTV Heure een
groot toernooi organiseren op een terrein
van de fam. Rappard aan de weg Barchem-
Borcuk). Dit telt mee voor de competitie

' van de 720 kg, de 640 A en 640 B klasse.

NEDERLAAG HÉREN POLOERS
VORDEN

In het verwarmde zwembad In de Dennen
hebben de heren van Vorden een duidelijke
O—5 nederlaag te slikken gekregen tegen
DWV uit Doesburg. Het werd een romme-
lig duel waarbij door beide teams veel kan-
sen werden gemist.
Toen bij Vorden Arjan van Diest uit het
water werd gestuurd profiteerde DWV hier-
van O—1. Een doelpunt van Hemmy Oud-
sen werd even later terecht afgekeurd. Nog
voor de pauze werd de stand op O—3 ge-
bracht. In de tweede helft wogen de teams
goed tegen elkaar op. De Vordense aanval-
lers kwamen niet verder dan enkele scho-
ten tegen de lat. DWV deed het beter en
scoorde nog tweemaal O-—5. Vlak voor tijd
werd Geruit Holsibeke nog uit het water ge-
stuurd, de stand veranderde echter niet
meer.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repef. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus v*i 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rftpetitie 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:
Dinsdagavond zomertraining zwem- en po-
loklJub Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugt^ntrum. Repetitie muziek Sursum
Cor<^Bp het Jeugdcentrum.
Repentie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elk^Unsdagavond : wintertraining zwem-
clut^P Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hulstn-school o.l.v. mevr. Annelies Tflman

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: (huisvrouwen)

Donderdag:
Donderdagavond zomertrajining zwem- en
polokluib Vorden '64 In de Dennen
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

Vifldag:
'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

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

Wie kent niet de problemen van kadogevers, die mensen willen ver-
rassen, maar daarin niet slagen omdat die ander "alles al heeft"? Nou,
met zo'n probleem zaten we vorig jaar voor Moederdag. Want met het
klimmen der jaren wordt het verlanglijstje van een mens meestal korter.
Gelukkig is er één ding, waarvan onze Oma niet genoeg kan krijgen.
Beter gezegd: er zijn twee dingen, die in haar leven een erg belangrijke rol
blijven spelen. Dat zijn haar beide kleinkinderen. En zo kwamen we vorig
jaar op het idee om Oma een kado te geven in de vorm van een uitvoerig
fotoboek over de "zonnetjes van haar oude dag", zoals ze Natasja en
Michel vaak noemt. Een kleinkinderfotoboek dus.

Hoe maak je zoiets? Je begint met in je fotoverzame-
ling te zoeken naar foto's uit de verschillende levens-
perioden van de kinderen. Baby-foto's, peuterplaat-
jes, kleuterbeelden . . . de eerste vooral in zwart/wit,
later worden ze steeds mooier en kleuriger. Dan schiet
je nog een filmpje vol om te laten zien hoe ze nu zijn.
Van enkele foto's, waar je de negatieven van hebt,
laat je een vergroting maken. En dan kan het boek
worden klaargemaakt. Op dat moment wordt ook de
heer des huizes ingeschakeld.

Met behulp van gekleurd papier en lijm plakt hij het
boek in elkaar. De twee kinderen maken eendrachtig
een tekening "Voor Oma", die een ereplaats krijgt
voorin het het boek. Bij elke foto schrijven we een
kort tekstje op zo'n manier, dat er een aaneengesloten
geheel ontstaat. Als je het af hebt, ben je ineens een
beetje jaloers. Je kunt het boek met moeite afstaan,
maar dat gaat over als je ziet hoe gelukkig die groot-
moeder is met dit geschenk van en over haar klein-
kinderen.

Trimmen brj de plcknickplaats Wildenborch
Padvinderrj brj troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes In De Voorde;
Klnderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum; Meisjesklub De klub van 20 In het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)

Mei:
29 Bal voor gehuwden in zaal Eykelkamp

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 SV Ratti afd. zaterdag
16 dhr. Vrouwenver. Wildenborch
18 t/m 20 vakantieweek Jong Gelre
18 Des nutsblokfluit en melodikaclub,

Jeugdcentrum
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Rekreatief zwemmen Z en PC Vorden

'64 In de Dennnen
24 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45

uur
25 Volksfeest Delden
26 Vordense zwemkampioenschappen

Z en PC Vorden '64
26 Volksfeest Delden
28 Vergadering PvdA in hotel Bloemen-

daal

Juli:
10 Pretty^markt verzorgd door de Z en PC

Vorden '64
Augustus:
23-27 Zwemvüerdaagse onder leiding van

Z en PC Vorden '64

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

Bouw mee .. .
geef!
Zoveel u kunt
Die guitige kleine olifant, die het Neder-
landse Rode Kruis helpt brj de jaarlflkse
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-
rok voor u, belangrijk voor uw medemens.

De taken van het Rode Kruis worden voor
een groot deel uitgevoerd door vrywillig-
(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 zfln.
Daarom komt u ednd med-<begin juni mi-
schien wel een kollektebus tegen. Of komt
een van de kollektanten bfl 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.

INZAMEUNOSCAMPAGNi
•lndiiM<-b*glnjuni

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!



ledere breek is no$
geen passende pantalon

Een scala van zomerse kwaliteiten en kleuren.
Steekzakken, achterzakken, banaanzakken, ticket-pocket en zadel
stiksels. Allemaal,uitvoeringen, waar onze kollektie zo rijk aan is.

textiel en mode

/cheoldermon

De krant kunt u niet mit-
sen, geen dag I

U vindt bij ons losse
nummers van

De Telegraaf

Algemeen Dagblad

de Volkskrant

Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is !

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

markilux

zonneschermen
hebben de grotere uHVal

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

WARN8VELD,
Rijksstraatweg 108

Wegens huwelijk van een van onze
medewerkers zijn wij

A.S. VRIJDAGAVOND
28 MEI

gesloten

FA HARMSEN
Schoolstraat

SPECIALE AANBIEDING

Damessandalet
blue jeans-stof met

touwhak.

Normaal 24,95, deze week

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Velen zien

uw etalage

duizenden

zien uw

advertentie

HET GROENE KRUIS
afdeling Vorden

Gaarne nodigen wij alle leden uit
tot het bijwonen van de jaarlijkse

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

op donderdag 3 juni a.s. om 20.00
uur in het wijkgebouw.

Agenda:

1. Opening.
2. Notulen en jaarverslag sekretaresse.
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Wat verder ter tafel komt.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Het bestuur.

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

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

A.s. zaterdag 29 mei

BAL
VOOR GEHUWDEN EN

VERLOOFDEN

Muziek:

DE WOODPECKERS
aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

Fa Gobr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Verden

vanaf heden één vers krentebrood met amandelspijs
Tegen inlevering van 2 volle zlfeelkaarten
(bij elkeZD-winkelier) ontvangt u een
WAARDECOUPON waarop u op vrijdag
11 en zaterdag 12 juni a.s.

ter waafde van f 6,50 k unt afhalen bij:

Bakkerij Oplaat
Drogist v. d. Wal Zegelaktie
Levensm. Pardijs Dorpsstraat

Modecentrum
Teunissen - Ruurlo

,
ook ruim gesorteerd in

MEUBELS EN
WONINGTEXTIEL

ZWARE EIKEN BROODKAST
nu voor

KUSSENKASTEN
nu voor

DIVERSE WAND- EN BERGMEUBELS

o.a.:

1450,

1650,- en 1850,

EIKEN WANDMEUBEL
180 breed 200 hoog
adviesprijs 1095,-nu voor 775,-

ROYAAL EIKEN WANDMEUBEL
250 breed 180 hoog
adviesprijs 1650,- nu 1350,-

ZWAAR EIKEN WANDMEUBEL
210 breed 160 hoog
adviesprijs 1595,- nu 1395,-

EIKEN BERGMEUBELS 625,- en 695,-

WANDMEUBEL wenge met wit front
adviesprijs 995,- nu 695,-

RUURLO

GazeUe sportfietsen. in div.
kileuren reeds vanaf 340,—.
Bmipo apontfietsen, ook met
grote 28" wielen nu nog
vanaf 335,—. Wij leveren
ook uw nieuwe fiets met 'n
origineel leren zadel (zit
prettiger en gaat langer
mee). Uit voorraad te leve-
ren: Emipo sportfietsen
met tromimelreimmen 410,—
Unkxn polly ktoderfiets,
ijzersterk en niet duur,
vanaf 146,—. Voor de doe-
het-izeliver hebben wij alle.
fietsonderdelen in voorraad
met gratis voorlichting van
montage of bevestiging.
Kom ktfken bjj Tweewieler-
bedrtjf TBAGTEB.

Te koop: DRU gevelkachel,
2 binnendeuns kozijnen +
deuren. H. Viisschers, De
Boonlk 43, tel. 2212.

Te koop: Italiaans bed,
voeten- en hoofdeinde kun-
nen omhoog, 90 x 200 +
matras. Beatrixiaan 22. Al-
leen donderdag 27 mei en
vrgdagodhtend 28 mei tot
12.00 uur.

Te koop: i.z.g.st. Batavet-
te damesbromfiets.
Hans Böhmer, Zutphense-
weg 82, Vorden, tel. 2269

HEBT U OVERTOL-
LVGE SPULLETJES!
Geeft niet wat het is, u
doet er de zwemklub een
plezier mee.
Belt u 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

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

Wij hebben alles voor de

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

De nieuwe tijd!
aangegeven door het

modernste
horloge
in quarts-electronic-digital

in verschillende
uitvoeringen voorradig bij

AGROOTKORMELINK
.horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

Kleurige polo
met'n Plus

1. De polo-trend. Effen met kontrastkleur
op kraag, zak en mouwen, f 45,-

2. Drie-kleurige streep in zomerse
kleuren, f 37,50

Op soepele zomerpantalons, met
sportieve stiksels.

Fbrtex - mode mefn Persoonlijke Plus

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381



Gevraagd:

FLINKE HULP
voor de morgenuren

HOTEL BAKKER
Vorden

met sportieve shirts,

ook leuk voor uw vakantie

Damesblouses
reeds voor

12,50

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

ZONNIGE
ZOMERMODE

uit de beste merken o.a.

Triumph, Tweka, Schiesser

BADPAKKEN

BIKINI'S

ZWEMBROEKEN

SHORTS

T-SHIRTS

HALTERTRUITJES

ZONNEJURKEN

nu volop bij

RUURLO
Vrijdags koopavond

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Wist u ook
dat u kunt
adverteren
in de edities
Hengelo of Ruurlo
voor

half geld

EN TOCH . . IS

2e Pinksterdag
van 11 tot 5 uur

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenaeweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Monique
Styled by Rohde
Verlang kwaliteit.
Dit brengt het —

uitgebalanceerde pasvorm
en echt leder.Fannv

Toch lief van GARANT-
voetlekkere loopmode voor de

hele dag. Leder omtrokken
voetbed.

Irma
Met voetbed gaat het
makkelijker. Het modelletje staat
bovendien nog modieus.

WULLWK Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - DEN

grote
meubel-
en tapijtshow

Profiteer van déze aanbiedingen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Ook uw drukwerk wordt

door onze vakmensen

Zowel boekdruk als offset
voor ieder drukwerk

het juiste procédé
Kom eens vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden,
de moderne apparatuur staat voor u klaar

d w O
n n

CPOJ]

nieuwstad 12, Vorden

Tel. 1404



RABOBANK
„VORDEN"

Het kantoor der bank wordt met ingang

van maandag 31 mei 1976

verplaatst
van Ruurloseweg 21 naar

Zutphenseweg 26
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

Twee unieke aanbiedingen

1 kleurentelevisie
ITT Schaub Lorenz grootbeeld l 10°
all transistor met tiptoetsen, slijplak

nieuwprijs 2518,- en 2 jaar I^Oft
volledige garantie, nu voor I^^Oj

1 stereo-installatie
ITT Schaub Lorenz 4500, 2x45 watt
muziekvermogen met mengpaneel,
diverse mogelijkheden

nieuwprijs l 198,- QAft
l jaar oud, nu voor wtOj™

RADIO/T. V.-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsweg 1 Vorden Telefoon 05752-2577

Wij repareren alle apparaten, ook al
zijn deze niet bij ons gekocht

SPIJKERBROEKEN!
(zijn niet weg Ie denken)
Zeker niet in onze zaak. U maakt kennis met

een ruime kollektie denim, die u past en
staat. T-shïrts nemen bij ons een speciale
plaats in. Kom rustig in uw vrije tijd eens

kombineren.

icKiiel en mode
/chooldermcin

Kijkkijk, een wandmeubel dat gezien mag worden.
Rustiek van vormgeving en bovendien een 'opberger'

bij uitstek. Met massief eiken lijsten. Totale breedte
208 cm. Wij leveren 'm u voor de raakgeschoten

prijs van slechts 2270.-

Yraag naar ons gratis Tapijtboek 1976

Graag tonen wij u onze klassieke
kollektie

JAPONNEN
maten vanaf 42 tot en met 53

OOK HEUPMATEN

65,00

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Grote sortering
# ZWEMBROEKEN

# ZWEMVLIEZEN

ür DUIKBRILLEN

# ZWEMBANDEN

# SNORKELS

Wapen- en Sporthandel

Heedt doeltreffmdl

Zutphenseweg Vorden
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt
CITROEN GS
CITROEN 2CV6
SIMCA 1100
CITROEN 2CV6
OPEL ASCONA 16S
FORD TAUNUS 15M
FORD ESCORT 1300
VOLKSWAGEN 1302

te koopt
1571

1*75

1969

1972

1972

1969

1969

1972

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER

Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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Wegens vakantie

gesloten
VAN 7 t.m. 17 JUNI

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vorden - Telefoon 1649

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Weet
U

4

dat wij de grootste sportschoenfabriek van de
Benelux zijn;

dat wij onze artikelen naar veel landen in de wereld
exporteren;

dat de vraag naar onze produkten steeds groter
• wordt;

| dat onze produktiehallen in verband met hogere
produktie binnenkort worden uitgebreid;

dat wij in verband met deze produktieverhoging
meerdere arbeidsplaatsen in de afdelingen stikkerij en
eindkontrole open hebben voor zowel dames als
heren;

dat vast werk vooral in deze tijd van werkeloosheid en
werktijdverkorting van groot belang is.

Indien bovenstaande u aanleiding geeft nader ge-
ïnformeerd te worden, wilt u dan kontakt met ons
opnemen.

Dagelijks aanmelden aan ons bedrijf. Na 19.00 uur bij
onze bedrijfsleider de heer H. Maalderink, tel. 2348.

f Sportschoenfabriek b.v.
Hengelo (Gld.) - Telefoon 05753-1717

Zie de aanbiedingen in

onze speciale

INVERSA-KRANT
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vrije merkbenzine
ook voor uw auto!

Het enige verschil met

elke andere merkbenzine is

de prijs!

Tank daarom eens bij

AUTO BOESVELD
Enkweg 5-7 - Vorden

zeker 't proberen waard

Snel jack
met 'n eigen aksent

Flitsende rits, steekzakken en sportieve
borstzakken. Snel jack voor snelle

vogels. £ 110,-

Fortex- de Trend met 'n eigen aksent
MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381


