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Zwem/rekreatiemiddag geslaagd

Op de foto ontvangt de heer Reindsen van school Het Hoge uit handen van voorzitter L. de Boer van de Vereniging Vordense
Bad- en Zweminrichting In de Dennen, een aandenken aan deze zeer geslaagde dag waaraan alle scholen hun medewerking
verleenden. Allen ontvingen zij eenzelfde herinnering.

De zwem- en rekreatiedag die zaterdag
de gehele dag in het zwembad In de
Dennen werd gehouden, is een groot
sukses geworden. Natuurlijk werkte het
weer ontzettend mee, zodat de naar
schatting 400 kinderen van de lagere
scholen te Vorden volop hebben kunnen
genieten.
De dag was georganiseerd door het bad-
personeel en het onderwijzend personeel
van de lagere scholen. De organisatoren
hadden het programma dusdanig sa-
mengesteld dat de jeugd zowel op het
"droge" als in de "natte" speeltuin
ruim aan haar trekken kon komen.
Het programma was onderverdeeld in
een ochtendprogramma en middagpro-
gramma. In de middagpauze vond er

een grote pick-nick plaats. Tussen de
bedrijven door werd er een waterpolo-
wedstrijd gespeeld tussen het onderwij-
zend personeel en het badpersoneel. De
jeugd had zich rondom het bad ge-
schaard zodat de wel zeer luide aanmoe-
digingen niet van de lucht waren. Er
werd gespeeld volgens de spelregels van
In de Dennen. Dusdanige spelregels dat
de verschillende proftrucjes voldoende
uitgeprobeerd konden worden. Uitein-
delijk won het badpersoneel met 5—3.
De rekreatiedag werd besloten met een
tobbenrace, waarbij de tobben bemand
door een leerkracht naar de overkant
moesten worden geduwd. Al met al
voor de jeugd een leuke dag die onget-
wijfeld voor herhaling vatbaar is.

Nieuwe aanwinsten
openbare Bibliotheek
Volwassq^^:
Mock, Ivr^ Nagel water, Singer, I.B.
Shosha, West, M. Toren van Babel,
Kuipers, Chr. G. en C. Weggelaar.
Woordblind, Citroen, P. Bij
benadering, Holsheimer, J.P. Ziekten
van vogels, Stara, D. Tinmerken,
World, Press phote 1980, Duras, M.
Moderato cantabile, Spark, M. The
black madonna.

Jeugd:
Anno, M. Anno reist verder, Jaques,

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Openbare raadsvergadering op 24 ju-

ni a.s.;
2. Verwijderen/snoeien van beplanting

op uitzichthoeken;
3. Wet Arob-publikaties.

ad.l. Openbare raadsvergadering
d.d. 24 juni 1980
In de openbare raadsvergadering van 24
juni a.s. zullen de volgende agendapun-
ten aan de orde komen:

— Onderzoek geloofsbrieven van het
nieuw te benoemen raadslid
E. Brandenbarg.

- Verhoging rentepercentage van en-
kele door de gemeente aan de woning-
bouwvereniging Thuis Best verstrek-
te voorschotten ten behoeve van de
woningbouw.

— Delegatie aan burgemeester en wet-
houders uitvoering Beschikking gel-
delijke steun verbetering partikuliere
woningen 1979/11.

— Verzoek d.d. 24 december 1979 van
het Jongeren Adviescentrum te Zut-
phen om subsidie voor het jaar 1980.

- Vaststelling nieuwe verordening op
de behandeling van bezwaar- en be-
roepschriften.

— Vaststelling nieuwe verordening op
het bewaren van houtopstand (kap-
verordening).

— Begrotingswijzigingen.

De raadsvergadering begint om 19.30
uur en is voor een ieder toegankelijk.

ad.2. Verwijderen/snoeien van
beplanting op uitzichthoeken
Wij maken u er attent op, dat in dit
jaargetijde hoog opgroeiende beplan-
ting op uitzichthoeken van gemeentewe-
gen weer gevaar (kunnen) opleveren
voor het verkeer. Derhalve wijst het ge-
meentebestuur de belanghebbende eige-
naren van deze beplanting op de volgen-
de bepaling van de Algemene Politieve-
rordening (art. 27): "Gerechtigden op
beplanting, aanwezig op of langs andere
dan Rijkswegen en de in artikel l van
het provinciaal wegenreglement Gelder-
land bedoelde wegen, zijn verplicht op
aanschrijving van burgemeester en we-
thouders de naar hun oordeel voor het
verkeer gevaarlijke of hinderlijk geachte
beplantingen binnen de bij die aan-
schrijving gestelde termijn te verwijde-
ren, dan wel deze ten genoege van bur-
gemeester en wethouders te snoeien".

Indien in het eerste geval, niet zou wor-
den voldaan aan het gestelde in de aan-
schrijving, dan zijn burgemeester en we-
thouders bevoegd zelf de betreffende
werkzaamheden te (laten) verrichten, en
wel geheel op kosten van de overtreder.
Gezien het veronderstelde verantwoor-
delijkheidsbesef van iedereen hopen wij
dat dergelijke aanschrijvingen achter-
wege kunnen blijven en zal een ieder die
beplanting heeft die voor het verkeer ge-
vaar teweeg brengt, deze uit eigen bewe-
ging verwijderen.
Het is aanbevelingswaardig reeds bij het
planten rekening te houden met bo-
venstaande.

ad.3. Wet Arob-publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-

hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-
re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter sekretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift bin-
nen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
— de heer J. Uilenreef, Bruglaan 48 te

Aadorp voor het gedeeltelijk ver-
nieuwen en veranderen van een
boerderij op perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie
B.2547, plaatselijk bekend Kostede-
weg 9;

- de heer R. Groot Nuelend, Schutte-
straat 24 vor het bouwen van een kas
op perceel kadastraal bekend gem.
Vorden sektie F. nr. 2368, plaatse-
lijk bekend Schuttestraat 24;

— aan de Stichting Het Geldersch
Landschap, Zijpendaalseweg 44 te
Arnhem, voor het gedeeltelijk ver-
bouwen van een woning staande op
perceel, kadastraal bekend gemeen-
te Vorden, sektie D. nr. 227, plaat-
selijk bekend Waarlerweg 1;

— de heer E.J. Eggink, Lieferinkweg 4
voor het vergroten van een rundvee-
stal, staande op perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie F.
nr. 2183, plaatselijk bekend Liefe-
rinkweg 4.

F. Marieke maakt haar eigen huis,
Jansson, T. Een komeet boven
Moemvallei, Smulders, L. Verhalen uit
het land van Nooitgedacht, Metral, Y.
De dolfijn, Raboff, E. Mare Chagall,
Raboff, E. Pablo Picasso.

Geslaagd en benoemd
Onze plaatsgenote Annet Krajenbrink
slaagde aan de pedagogische akademie
De Groen van Prinsterer Kweekschool
te Doetinchem voor de onderwij sakte.
Op dezelfde dag werd zij benoemd als
onderwijzeres aan de christelijke school
De Schakel te Dalfsen.

BURGERLIJKE
STAND

GEHUWD: G.W.H. Hulshof en H.W.
Flamma; G.A. Schot en D.T. Jummon;
A.F. Belle en S.W. de Vries; J.W. Die-
leman en M.C. Flohil.
OVERLEDEN: C.M. Jansen-Bosch-
man, oud 75 jaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

gezongen en geleerd. In de gezinsdienst
in de Hervormde kerk neemt een groep
kinderen afscheid van de Zondags-
school. Hun ouders drinken samen met
deze kinderen na de dienst koffie in "de
Voorde". Ze zijn daarvoor tenminste
hartelijk uitgenodigd.

DE WILDENBORCH
In verband met de gezinsdienst in beide
protestantse Vordense kerken is er a.s.
zondag 22 juni geen kerkdienst in de ka-
pel de Wildenborch. Ook de Wilden-
borchse school richt zich op de gezins-
dienst in het dorp. In de maand juli zijn
er dan drie diensten in de Wildenborch:
de kampvuurdienst op zondagavond 6
juli en de buiten-kerkdiensten op zon-
dag 13 en zondag 27 juli.

KERKEPAD N.C.R.V. 1980
Het was zaterdag jl. de hele dag een ge-
zellige drukte in en rond de Hervormde
dorpskerk te Vorden (vanouds geheten
de St. Antoniuskerk). VojdÉ| was na-
melijk opgenomen in één vsmde routes
Kerkepad N.C.R.V. 1980.
Ongeveer duizend gasten uit het gehele
land bezochten Vorden. Ook a.s. zater-
dag 21 juni staat de Her^fcnde kerk
weer van 10-17 uur open^roor bezoe-
kers/sters van heinde en ver. Er zijn en-
kele stands ingericht onder de toren en
ook in een hoekruimte van de kerk o.a.
het Nederlands Bijbel Genootschap, de
Zending, Amnesty International. Ge-
meenteleden geven, desgewenst, infor-
matie over het kerkgebouw. Er is ook
een folder samengesteld. Velen drinken
koffie, kopen kaarten van het kerkge-
bouw enz. Op gezette tijden wordt ook
het Lohman-orgel (uit 1829) bespeeld.

VESPERDIENST IN DE
DORPSKERK MET KOORZANG
In het kader van Kerkepad 1980 wordt
a.s. zaterdag 21 juni een korte Vesper-
dienst gehouden in de Hervormde kerk
te Vorden. Aan deze korte dienst hopen
mee te werken een zangkoor uit Rhoon
en het Interkerkelijk Evangelisatiekoor
Morgenstond uit Den Haag. De leden
van deze zangkoren volgen a.s. zaterdag
namelijk deze Kerkepadroute en willen
tot besluit van de dag graag meewerken
aan de Vesperdienst te Vorden. Iedereen
is zeer welkom in deze bijzondere
dienst. Liturgieën worden gestencild.
Voorganger hoopt te zijn ds. J.C. Kra-
jenbrink en cantor-arganist Rudi van
Straten. Wilt u dit bericht, deze nodi-
ging, aan elkaar doorgeven?

GEZINSDIENST IN TWEE KERKEN
Zowel in de Gereformeerde kerk te Vor-
den alsook in de Hervormde kerk te
Vorden zal a.s. zondagmorgen 22 juni
een gezinsdienst gehouden worden; een
kerkdienst voor heel het gezin, voor
jong en oud. Deze dienst loopt dan in
beide Vordense kerken grotendeels pa-
rallel en is ook door één gezamenlijke
kommissie voorbereid. Het thema van
de gezinsdienst luidt: "Op weg, op reis
. . ." De kinderen kunnen in de kerk het
best zoveel mogelijk bij de ouders plaats
nemen. Liturgieën worden gestencild.
Op verschillende scholen wordt deze
dienst voorbereid en worden de liederen

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

HERVORMDE KERK VORDEN
zaterdag 21 juni: 17.00 uur Vesperdienst
Kerkepad N.C.R.V. ds. J.C. Krajen-
brink m.m.v. zangkoren uit Rhoon en
Den Haag.
Zondag 22 juni: 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink, gezinsdienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
zondag 22 juni: géén dienst in verband
met gezinsdiensten in het dorp.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
zondag 22 juni: 10.00 uur ds. Q. Huyser
uit Hardenberg, gezinsdienst;
19.00 uur ds. A.G.E. Kla uit Doetin-
chem.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
zaterdag 21 juni t/m maandag 23 juni
dr. Van Tongeren. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
zaterdag 21 juni t/m maandag 23 juni
dr. K. Dijkstra, Varsseveld, tel. 08352-
1432 en E. de Haan, Borculo, tel. 05457
-1288. Spreekuur van 11.30-12.00 uur.

WWEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

zaterdag 21 juni 12.00 uur tot zondag 22
juni 23.00 uur dr. Wegchelaer, telefoon
1566. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
mevr. Brandenburg, telefoon 2003. In-
dien mogelijk bellen tussen 8.30 en 9.30
uur.

TAFELTJE DEK JE

Mevr. Gille, tel. 2151. Indien mogelijk,
bellen tussen 8.00-9.00 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.1), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. ,

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.

DIVERSEN

29 nov.: uitvoering Vordens Dames- en
Kinderkoor
12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fietsvierdaagse
17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

KARNA VALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktober: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting
17 januari: Pronkzitting
24 januari: Pronkzitting
27 februari: Karnaval
28 februari: Karnaval

1 maart: Karnaval
2 maart: Karnaval

HENGELSPORTVER:
DE SNOEKBAARS

zondag 14 juli jeugdwedstrijd
woendsdag 25 juni onderlingewedstrijd
woendsdag 2 juli onderlingewedstrijd
zaterdag 9 aug. jeugdwedstrijd
zaterdag 16 aug. onderlingewedstrijd
Vorden-Hengelo G.
zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
zondag 14 sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd
zaterdag 14 mrt. '81 de trad. wedstrijd
voor de paaseieren



slagerij

RIBLAPPEN heel kilo 1098
BOTERMALSE
BIEFSTUK 250 gram

SCHENKEL 500 gram

BACON
ACHTERHAM
CERVELAATWORST
per stuk, ± 400 gram

100 gram l wö

100 gram l 00

429
Maandag 23 juni OCH

3 slavinken of hamburgers IPU
Dinsdag 24 juni

VERSE BRAADWORST kilo 698
Woensdag 25 juni

GEHAKT H.O.H. kilo 598

groenteman

Een doos ± 500 gram Hollandse

AARDBEIEN

HOLLANDSE BLOEMKOOL i no
n«r stuk l m\Mper stuk

EXPORT TOMATEN
Ikito 168
ZOMERTIJD - ROZENTIJD

SONIA ROZEN
1 bos

KAMERPLANTEN NU GOEDKOOP
ZIE ONZE PRACHTIGE SORTERING

3 KAAPSE VIOOLTES
diverse tinten

slijterij

CLAERYN
JONGE JENEVER
fles 1 liter 1395
RUM BOOTZ

RUM BRUIN
met gratis glas, fles nu 1195

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

^T

HERO
IASSIS
1 literfles
Geen 179
of 169

MAAR NU

Heerlijk met aardbeien!
KREIJENBROEK ****
Roomboter zandgebak 9D
van 155 voor l ••%*van 155 voor

Mini nuts
zak van 289 voor

SMARIUS

Weekendbiscuits
groot pak van 165 voor

Banjo triopack
van 169 voor

AARDBEIEN

Kwarktaart
met slagroom
van 650 voor

Melkbrood
800 gram, gratis gesneden

Melkbolletjes
zak 10 stuks nu

Goudse kaas
W belegen, heel kilo

Boursin
Kruiden of peper, 150 gram

viotffc

«Al»

Voor de camping!
SUZI WAN

Nassi of bami
1 literblik
van 275 voor

SPRINKLETTES
CHOCA

BOTERHAM-
KORRELS

Haring in tomatensaus
blik 400 gram

GOUDA'S GLORIE

Margarine
2 pak a 250 gram

Nu elk 3e pakje gratis.
BECKERS

Vleescroquetten
doos 20 stuks
van 475 voor

Zak 300 gram
Van 175

VOOR

SP*'

SIMSON

Reparatieset
met bandafnemers
van 495 voor

Fietspomp
op plank, van 11295 voor

Set a 2 binnen- en
2 buitenbanden 1-7 n n
26X1 3 /s f M
van 2495 voor • I W W

Tuinbank 120 cm
bruin met aluminium 4% M ft |
onderstel, •'IttH
van 37,50 voor W • W W

KERSEN OP SAP
pot 580 gram
van 239 voor

Zuivelvoordeell
149Slagroom ^ nter

MAGERE

Muesli yoghurt /2 nter 159
Karnemelk 1 hter 85
Koffiemelk
blik 411 gram
van 115 voor

KRUIWAGEN
gevuld met strandarti kelen
van 895 voor

Stnen kok
met houten lepels 349
van 525 voor %J^W %J

Vliegende schotel

SUN MAID

Rozijnen
zak 9 pakjes
van 165 voor

op kaart,
van 298 voor

VLIDO

Insectenspray
van 229 voor

ANDRELON

Shampoo
crèmespoeling
crèmevoeding
van 570 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 19/6 TOT 25/6 198Q



Verheugd en dankbaar geven
wij u bericht van de geboorte
van onze zoon en broer

Hendrik Jacob

Wij noemen hem
JAAP

Ben Wagenvoort
Diny Wagenvoort-

Eggink
Berend Jan, Wouter

7251 WR Vorden, 16 juni'80
Brinkerhof 16

Langs deze weg willen wij al-
len bedanken die de dag van
ons 50-jarig huwelijk, in wel-
ke vorm dan ook, tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

G.W. Winkel
H. Winkel-Wassink

Vorden, juni 1980
Gazoorweg 4

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij op on-
ze trouwdag 6 juni ontvingen,
danken wij u allen hartelijk.

Maarten en Ina
Bargeman

Vorden, juni 1980
Strodijk l

Hartelijk dank aan allen die,
in welke vorm dan ook, mijn
80e verjaardag tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt

E. Brinkerhof-
Boomkamp

Vorden, juni 1980
Kruisdijk 11

SUPER
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Afwezig
N.J. Edens, tandarts

maandag 23 juni en
dinsdag 24 juni

Voor spoedgevallen: tandarts
W.F. Haccou, spr.uur op
maandag van 9-9.30 uur, tele-
foon 1908

HINDERWETVERGUN-
NING NODIG?
Telefoon 05752-1787

Occasion
Peugeot Junior race, 5 versn.
zilvergrijs ƒ 200,-.
Uw tweewielerspecialist:
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: kuilgras.
G. J. Ar f man, Wildenborch-
seweg 21, Vorden, tel. 6732

Te koop: blauwe Volkswagen
kever 1970, loopt prima,
ƒ 550,—. Brinkerhof 64, Vor-
den, telefoon 2830 tussen 6 en
8 uur.

BOUWVERGUNNING
NODIG? Tel. 05752-1787

Te koop: 11/2 ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor vrijdag-
avond 20 juni 8 uur bij G.J.
Dijkman, Nijlandweg 2, Wil-
denborch, tel. 05752-6756

Voor voordelige coupons naar
LAMMERS
aan de Zutphenseweg

Te koop: honing. H.J. Barge-
man, Strodijk 4,
7251 RS Vorden, tel. 1356

Te koop: 85 are zwaar hooi-
gras. Briefjes inleveren voor
vrij dag 12 uur. P. B. H. Schoen-
aker, Ruurloseweg 93, Vor-
den, telefoon 6727

BOUWEN MET SUBSIDIE?
Telefoon 05752-1787

Zaterdag 21 juni a.s. hopen onze geliefde ouders

J.F. VAN ARK
en
A.J. VAN ARK-HARMSEN
hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinde-
ren.

Zij zijn zaterdag thuis.

Molenweg 39, Vorden

Tot onze grote droefheid is van ons heengegaan mijn
lieve man, onze vader en opa

GARRIT BERENPAS
echtgenoot van Hendrika Pelgrum

op de leeftijd van 72 jaar.

Warnsveld: H. Berenpas-Pelgrum
Vorden: H.J. Berenpas

H.J. Berenpas-Meyerink

Warnsveld: P.H. Beren pas
T.A. Berenpas-Zwolle

Warnsveld: H. Berenpas
H.A. Berenpas-Teunissen
en kleinkinderen

7231 RC Warnsveld, 14 juni 1980
Boggelaar 2

De begrafenis is vastgesteld op donderdag 19 juni a.s.
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats (Vor-
denseweg) te Warnsveld. Vertrek vanaf gebouw Tri-
angel om 12.30 uur.

Gelegenheid tot persoonlijke condoléantie na de be-
grafenis in de aula van de begraafplaats.

ONREIN! ONREIN!

Een golf van onreinheid overspoelt ons volk. Wat is
het bijbelse antwoord op deze verlokking?

"Waarmee zal de jongen zijn pad rein bewaren?
ALS HIJ DAT HOUDT NAAR GODS WOORD."

(Ps. 119:9)

Jongelui, bestudeer dit Woord! Kontaktadres: Ruur-
loseweg 6

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST

Hiermede brengen wij onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat in ver-
band met vakanties het spreekuur van
de woningadvieskommissie Vorden d.d.

7 juli 1980 komt te vervallen

Het bestuur

Zaterdag 21 juni a.s.
aanvang 8 uur precies

26e OPENBARE LES
VAN DE NUTS
BLOKFLUIT/MELODICA
CLUB
in het Dorpscentrum

De toekomstige leerlingen met hun ouders zijn ook
van harte welkom.

Het bestuur

JONGE
VANDEEELAART
JAGERSCHOPPEN
MOEZEL 2 liter voor..

14,25

10,00
HAINFELDER ORDENSGUT
KABINET - ~.
RHEINPFALZ nu 5,"5

6 voor. 33,00

HET GROENE KRUIS
AFDELING VORDEN

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

algemene ledenvergadering
op woensdag 25 juni a.s. om 20.00
uur in het wijkgebouw.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag sekretaresse
5. Jaarverslag penningmeester
6. Rondvraag
7. Sluiting Het bestuur

Zomerprogramma
VW Vorden

A.s. zondag 22 juni 12.00 uur bij het
Kasteel/gemeentehuis

CONCERT
door het Vordens Mannenkoor en
het Hengelo's Gemengd Koor o.l.v.
Bert Nijhof.

Bij slecht weer in Hotel Bakker

VERENINGING VORDENSE
BAD- EN ZWEMINRICHTING
IN DE DENNEN

De officiële openstelling van het gere-
noveerde zwembad zal plaatsvinden op

zaterdag 28 juni a.s. om
11.00 uur
door de Edelachtbare Heer W. A. J. Lich-
tenberg, wethouder voor sport en re-
kreatie.

Het bad is voor zwemmen gesloten tot na de
openstelling. Daarna is het "open dag", d.w.z.
iratis toegang voor kijkers en zwemmers

SUPERCRACKS
yOGGING SCHOENEN

in wit met zwarte
strepen, maat 36-45.

WINNER
SPORTSCHOENEN

blauw met witte
strepen, maat 36-45.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

MM3KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

.meubels
stofferen !!
Meubelstoffen dijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

wegens vakantie gesloten
van maandag 21 Juni tot
en met maandag 7 Juli

E.G. KLUMPER
Bloemen/Groente /Fruit
Dorpsstraat 17, Vorden, telefoon 1436

Te koop: alle soorten kool-,
knolraap-, prei-, selderie-,
peterselie-, slaplanten en
bieslookpollen. Tevens: jonge
konijnen.
D. Klein Geltink, Schut-
testraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

Te koop: aardbeien op bestel-
ling en slachtkippen. Bellen
voor 12 uur en na 18 uur.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, telefoon 05752-6659

Motorgazonmaaiers
hét adres voor vlotte reparatie
en nieuwe levering:
KUYPERS, telefoon 1393

'n Betjen kieteln
kan wel l i 'jen.
Dach de meid bi'j 't begin
van 't vri'jen.
Veur 't kieteln van oew

jonge gras
Gebruuk iej toch neet allenig
k.a.s.?
Biej donker wear ne kladde
van onze varkensstr. . .
En het gras broest oet
de grond.

Henk Graaskamp

Te koop: Gazelle racefiets, 8
maand oud, nieuwprijs 1295,-
Gosselink, Het Kerspel 6,
Vorden

Te koop: Citroen Dyane 6,
bj. 1976 65.000 km, prijs na-
der overeen te komen. Norde,
Ruurloseweg 48, Vorden, te-
lefoon 05752-1622

L.P.C.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

verkoop:

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

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

Muur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mirter Steam ii te huur bij:

HELMINK
VORDtN ZUTPHENSfcWEG TEL 05/52 1514

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Wij maken van oud
weer nieuw

- staaistralen
- lakken
- moffelen
- Óók van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

YOGA
kennismaken met yoga en wel op:

DONDERDAG 26 JUNI
in de Hanzehof, zaal oost C, aan-
vang 14.00 uur;

VRIJDAG 27 JUNI
sportschool Smit, Molenweg 43 te
Vorden, aanvang 20.00 uur.

Toegang vrij. Sportieve kleding aantrek-
ken. Slaapzak, deken o.i.d. meebren-
gen. De les wordt verzorgd door Theo
de Gans, leerkracht van de Stichting
Yoga en Vedanta.

Inlichtingen:
De heer T. de Gans, telefoon 08338-3143
Sportschool Smit, telefoon 05752-1816

Reserveer nu reeds uw plaats voor
het komend seizoen.

VESPERDIENST
KERKEPAD N.C.R.V. 1980

in de Hervormde kerk te Vorden a.s.
zaterdag 21 juni, 17.00 uur
m.m.v. zangkoren.

U bent er welkom

Fiets qeenfiets
Koop 'm bij een zaak
die volop zekerheid
geeft. Uw BOVAG-
Tweewielerspedalist.

Eenfietsen-
vakman in hart en
nieren. Met een zeer
brede koltektie kwali-
teitsfietsen. Topmerken

uit binnen- en w buitenland, in alte prijsklassen.
Uw nieuwe fiets wordt geheel rijklaar afgeleverd,

perfekt op maat. Kompleet met gedegen nazorg en
zorgvuldige inspektie-beurten.

Kortom: de ruim 3700 bij de BOVAG
aangesloten tweewieterbedrijven, herkenbaar aan het
BOVAG-schild, maken voor u 't fietsen veilig en
plezierig.

Kom 's kijken, kom 's praten. Ook over
inruil desgewenst.
Wij staan graag voor u klaar.

BOVAG Tweewielerbedrijven.
Waarborg voor betrouwbaarheid.

TWEEWIELERBEDRIJF
KUYPERS Dorpsstraat 12, tel. 1393

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze we/vaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

VAN,

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

MARKTAANBIEDINGEN
EXTRA VOORDELIG!

Witte Levi's
rokken..

Pantalons
(dames) vanaf

Kinderpakjes
(denim en kaki)... l 5 ƒ'

Herenshirts
voor

Modecentrum

10,
10,

^lör'
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Kommissie algemeen bestuur is
verdeeld over brandweerofficier
De raadskommissie voor algemeen
bestuur heeft zich dinsdagavond gerui-
me tijd bezig gehouden met een voorstel
van het gewest Midden IJssel om een
tweede brandweerofficier aan te stellen.
De heren G.J. Bannink (eenmansfrak-
tie) en H. Tjoonk (VVD) toonden zich
tegenstanders van het voorstel. "De
brandweer wordt zo langzamerhand een
log mammoetdier dat met grote stappen
door de financiën loopt", aldus reageer-
de de heer Bannink. De heren J. Bosch
(PvdA) en J.F. Geerken (CDA) schaar-
den zich achter de zienswijze van burge-
meester Vunderink, hoewel laatstge-
noemde het wel met de heer Bannink
eens was dat men moet oppassen dat er
wordt "over"-geregeld.
Ook kwam deze avond de vaststelling
van de kapverordening aan de orde. De
kommissie was het met deze verorde-
ning eens. Burgemeester Vunderink
deelde mee dat het geenszins in de be-
doeling ligt voortaan scherper te gaan
toezien. "In het algemeen vinden wij
dat wij deze verordening soepel moeten
bekijken", aldus de heer Vunderink.
De vaststelling verordening op de be-
handeling van bezwaar- en beroep-
schriften was een heel wat ingewikkel-
der materie. Het in leven roepen van een
aparte kommissie met beslissingsbe-
voegdheden zag de raadskommissie niet
zozeer zitten (nadat burgemeester Vun-
derink verklaard had dat dit niet wense-
lijk is uit oogpunt van kontinuïteit van
het beleid). Binnenkort zal nog een na-
dere regeling door het kollege en de bur-
gemeester worden getroffen voor de be-
handeling van tegen hun besluiten inge-
diende bezwaarschriften. Dit zal in de
raad van augustus ter kennis worden ge-
bracht.
Het kollege van B&W van Vorden heeft
de inwoners gevraagd om voor l sep-
tember te willen reageren op het ont-

werp verkeersplan. De Vordense Win-
keliersverening en een aantal inwoners
uit plan Zuid heeft verzocht om enkele
maanden uitstel. Als motief werd aan-
gedragen dat in verband met vakanties
de tijd te kort is om onderling van ge-
dachten te wisselen. "Ik dacht dat de
Winkeliersvereniging haar oordeel al
klaar had, of is zij wat te genunceerd ge-
weest?" zo merkte de heer Bosch
(PvdA) op. De kommissie was van oor-
deel dat uitstel tot ten hoogste l novem-
ber aanbeveling verdient. "Beslist niet
later, anders gaan de eerste mensen al
weer op wintersport", aldus merkte H.
Tjoonk (VVD) onder hilariteit op.

KOMMISSIE FINANCIËN VINDT
AKTUEEL HOUDEN
BESTEMMINGSPLANNEN DUUR
De raadskommissie voor financiën
toonde zich dinsdagavond in een open-
bare vergadering bezorgd over het feit
dat het aktueel houden van bestem-
mingsplannen een dure geschiedenis
gaat worden. In de aanbiedingsnota en
in de investeringsnota is reeds aangege-
ven dat verwacht wordt dat de kosten
voor bestemmingsplannen, die niet ten
laste van het grondbedrijf komen, een
bedrag van ƒ 50.000,— zullen belopen.
En daar had de kommissie financiën
toch wel wat moeite mee.
Om het klokluiden weer in ere te herstel-
len (elke middag om 12 uur) gaf de
kommissie haar fiat aan het aanschaffen
van een volautomatische schakelklok.
Hiervoor is een bedrag geraamd van
ƒ4.900,—.
De heer R.J. Overbeeke (CDA) stelde
het probleem aan de orde dat door het
teruglopen van het aantal leerlingen veel
leerkrachten ontslagen moeten worden.
Wethouder H.A. Bogchelman (VVD)
deelde desgevraagd mee dat hier als kri-
teria het begrip diensttijd van belang is.

Stichting Sociaal Kultureel Werk
Vorden in oprichting
Momenteel is in Vorden de Stichting Sociaal Kultureel Werk Vorden in oprich-
ting. Een stichting die zich ten doel stelt het jeugdwerk meer gestalte te geven. "In
feite om gezamenlijk met vereende krachten een sociaal kultureel werker in Vor-
den aangesteld te krijgen", aldus de voorlopige voorzitter van de stichting, de heer
J.H.W. van Burk.

De stichting is tot stand gekomen door
de gezamenlijke besturen van de jonge-
renorganisaties in Vorden. Dit zijn de
afdelingen van Jong Gelre; Stichting
Jeugdsociëteit Vorden; jeugdklubs Vor-
den/Kranenburg; Sleutelkring Wilden-
borch; speeltuinvereniging Vorden; de
CJV en de Geref. Jeugdraad. De ge-
noemde verenigingen zijn elk met één
afgevaardigde in de stichting vertegen-
woordigd.

Volgens de heer Van Burk en met hem
de stichting, is een sociaal kultureel wer-
ker in Vorden beslist een haalbare
kaart. "Deze funktionaris kan zich dan
voorlopig bezighouden met het jonge-

renwerk (de verdere uitbouw etc.) waar-
na hij dan aan nog veel meer dingen kan
gaan meewerken. Dit zal natuurlijk ver-
der uitgelijnd moeten worden", aldus
de heer Van Burk.
Inmiddels heeft het voorlopig bestuur
bij de gemeente een subsidie-aanvraag
ingediend voor deze kultureel werker
die in dienst van de stichting zou moeten
komen.
Het voorlopig bestuur van de stichting
ziet er als volgt uit: de heren B. Besse-
link en G. Wullink van de Stichting
Jeugdsociëteit Vorden; mevr. Warge-
rink van de jeugdklubs Vorden/Kranen-
burg; als "neutrale" voorzitter fungeert
de heer J.H.W. van Burk.

Bericht van de werkgroep
Amnesty International
(A.I.)
Amnesty International, de
internationale beweging die naleving
van de mensenrechten nastreeft heeft
dringend behoefte aan nieuwe leden en
wel nieuwe leden die het werk van deze
beweging financieel willen
ondersteunen. Internationaal gezien
neemt de ledengroei af echter in
Nederland neemt het ledental nog steeds
toe. Het is dan ook een vraag of de
grenzen aan de Amnesty groei al zijn
bereikt. Vandaar onze vraag geeft u zich
als nieuw lid op. U kunt dan het
maandblad "Wordt vervolgd" ontvan-
gen, zodat u zelf op de hoogte kunt blij-
ven van de aktiviteiten.
Alvorens u als lid op te geven kunt u
ook de (gratis) "Beginkrant"
ontvangen, voor meer informatie over
mensenrechten en het werk van
Amnesty International. Aanmelden en
informatie bij: Amnesty International,
Postbus 61501, 1005 HM Amsterdam.
Onze werkgroep in Vorden is nu nog
weinig naar buiten getreden, maar op 14
en 21 juni, dagen van de "Kerkepadrou-
te" zijn wij in de Herv. kerk Vorden
vertegenwoordigd met een informa-
tiestand. Ook u kunt zich daar nader
oriënteren. De werkgroep heeft intussen

ook al vele brieven verstuurd naar auto-
riteiten in verschillende landen om te
verzoeken, gevangenen in kwestie vrij te
laten en, waar genoemd, de martelingen
te doen ophouden.
Verzending van brieven is duur. De
werkgroep wil echter ook meer naar
buiten treden en het werk van A.I.
onder de aandacht van velen brengen.
U zult het wel begrijpen, de werkgroep
heeft vrienden nodig die dit werk in
Vorden mede financieel ondersteunen.
Het bedrag bepaalt u zelf en kan
worden overgemaakt op gironr. 318067
t.n.v. Vrienden van de A.I. werkgroep
Vorden. Namens de werkgroep A.I.
Vorden, kontaktpersoon mevr. J.
Terpstra, Mispelkampdijk 30, Vorden.

Nuts blokfluit en
melodicaklub
Op zaterdag 21 juni a.s. houdt de Nuts
blokfluit en melodicaklub weer haar
jaarlijkse openbare les in het Dorpscen-
trum te Vorden. Deze openbare les is
bedoeld om de ouders te laten horen wat
hun kinderen het afgelopen jaar onder
leiding van de heer De Boer hebben ge-
leerd. Het bestuur hoopt op deze avond
naast de ouders ook andere belangstel-
lenden te kunnen verwelkomen. (Zie de
advertentie elders in dit blad.)

Beoefening van yoga
De yoga-beoefening groeit gestadig.
Waarom eigenlijk? De maatschappelij-
ke toestanden vervreemden de mens van
zijn innerlijk. De spanningen die daar-
uit voortvloeien zijn vaak de oorzaak
van velerlei kwalen en ziekten. De yoga-
techniek blijkt vaak zeer geschikt om de
mens weer tot rust te brengen.

Wat is yoga nu eigenlijk?
Als we het in het westen over yoga heb-
ben, bedoelen we de Hatha-yoga. Ha-
tha-yoga is een techniek met als aangrij-
pingspunt het lichaam. Via allerlei hou-
dingen (asansa's) wordt een beter in-
zicht verkregen in de werking van spie-
ren, de cirkulatie van de adem en het
bloed. Dit is een kennis die niet theore-
tisch maar heel praktisch vanuit het ver-
richten van de houdingen en het obser-
veren van de lichaamsprocessen verwor-
ven wordt.
De adem staat in dit gebeuren centraal.
Ademen gebeurt niet alleen met de lon-
gen. Met de aandacht leert men de adem
te richten naar alle delen van het li-
chaam en wordt men in kontakt ge-
bracht met de nadis. Dit zijn energieka-
nalen waardoor de prana (levenskracht)
stroomt. Deze energiekanalen zijn we-
tenschappelijk nog niet aangetoond,
maar worden wel gebruikt in bv. aca
punctuur. Wanneer we doorstroming
van de energie in de nadis weten te sti-
muleren, ontstaat een reeks van gebeur-
tenissen. De mens wordt evenwichtiger,
gelukkiger en ook veel gezonder.

Wat is het verband tussen Hatha-yoga
en religie?
Hatha-yoga is geen godsdienst; wel
heeft het zijn diepere wortels in het
scheppingsgebeuren, een gebeuren dat
steeds doorgaat. Yoga is toepasbaar in
elke religie en zal de mensen die het be-
oefenen tot betere christenen, moham-
medanen, joden, hindoes, boedhisten
of zomaar betere mensen maken.
De StichtÉ^ Yoga en Vedante heeft
o.l.v. de ar^^ama Polderman de yoga-
beoefening in Nederland bevorderd en
er voor gezorgd dat leerkrachten wor-
den opgeleid met een goede kennis van
anatomie, fysiologie, psycho-patholo-
gie, houdflpafwijkingen, Hatha-yoga
en Vedanteroosofie. Dank zij het werk
van deze leerkrachten en de aandacht,
die men in allerlei televisie- en radiopro-
grammaa's aan de yoga besteedt, zijn
steeds meer mensen met de yoga in kon-
takt gekomen en hebben door deze ken-
nismaking en het daardoor opgewekte
enthousiasme meegeholpen de yogabe-
oefening te verbreiden. (Voor medede-
lingen omtrent een kennismakingsles zie
de advertentie in dit nummer.)

Vierduizend bezoekers
op de Wiersse
De tuinen van het fraaie landgoed De
Wiersse zijn deze week opnieuw voor
het publiek opengesteld. Waren er op
Tweede Pinksterdag al zevenduizend
bezoekers, jl. zondag kwamen er nog
eens zo'n drieduizend om nu vooral de
in alle kleuren bloeiende rhododendrons
te bezichtigen. Donderdag 5 juni waren
de tuinen eveneens open maar door het
te warme weer viel het bezoek wat te-
gen; het waren er ruim zeshonderd die
echter wel bijzonder genoten hebben,
aldus eigenaar de heer V.E. Gatacre.
"Zij zochten juist de stilte om meer te
kunnen genieten van de fraaie natuur,
de romantische vergezichten en strakke
lijnen onderbroken door hekken, beel-
den, tuinbanken en taxusfiguren en over
het water verbonden door schilderachti-
ge bruggen.
Het merkwaardige van De Wiersse is dat
er nooit een tuin- of landschapsarchi-
tekt aan te pas is gekomen. Alle veran-
deringen zijn ontworpen door de eige-
naar in samenwerking met de tuinbaas.
Zij blijven ook steeds profiteren van de
ervaring van hun voorgangers: Alice
Gatacre-de Stuers en E.J. Vruggink
(tuinbaas van 1938—1970).
Al met al zijn de bezichtigingen toch wel
een sukses geweest. Op zondag 20 juli
en maandag 21 juli zullen de tuinen
weer open gaan waarbij dan de Franse
rozentuinen de grote attraktie vormen.

Opbrengst kollekte
Nederlandse Rode Kruis
Het bestuur van het Nederlandse Rode
Kruis deelt u mede dat de opbrengst van
deze kollekte het prachtige bedrag van
ƒ 8.875,05 heeft opgebracht.
Alle medewerkers/sters en gevers/sters
heel hartelijk bedankt voor dit mooie
resultaat.

CONTACTISPORTOVERZICHT

Voetbalhappening Ratti: sukses

'64 wedstrijden gespeeld tegen de water-
poloteams van Drummen.

De strijd tussen de dames had een span-
nend verloop en eindigde in een 2—2
stand. Anneke Sikkens scoorde de beide
Vordense doelpunten.

Bij de heren was er van spanning geheel
geen sprake. De thuisklub was over alle
linies de meerdere en won overtuigend
met 6—0.

Vordense
/wemkampioenschappen
Zaterdagmiddag 21 juni worden in het
zwembad In de Dennen de Vordense
zwemkampioenschappen gehouden.

Deze wedstrijden die worden georgani-
seerd door de zwem- en poloklub Vor-
den '64, vormen een jaarlijks terugke-
rend evenement. Men kan zich opgeven
tot vrijdag bij de lagere scholen en aan
de kassa van het zwembad.

Ambon 3 wint op zaterdag Fair play-cup voor Ratti 3
Gorssel-dames wint op zondag - Fair play-cup voor Dinxperlo

VOETBAL

De grote voetbalhappening van de
sportvereniging Ratti werd zaterdag en
zondag jl. voortgezet. Zaterdag kwa-
men de teams van de 2e klas afdeling za-
terdag binnen de lijnen. Ditmaal 16
ploegen verdeeld over vier noules.
Doordat Vliegend Hert ui^^ doorn
verstek liet gaan kon Ratti ̂ P openge-
vallen plaats innemen buiten mededin-
ging voor een plaatsing doch wel voor
de Fair play-cup.

Er werd sportief gestreden cj^elk punt-
je waarbij de weersomstano^|eden ook
een grote rol speelde. In de d'iverse pou-
les kwamen als winnaars tevoorschijn:
poule l Groen Wit 4; poule 2 EGVV l;
poule 3 Sp. Ambon 2; poule 4 Blauw
Wit 2. De winnaars uit de poules kwa-
men in de finalewedstrijden tegen elkaar
uit. Dit leverde als eindresultaat op: 1.
Sp. Ambon 3; 2. EGVV 1; 3. Blauw Wit
2; 4. Groen Wit 4.
De Fair play-cup, beschikbaar gesteld
door café-restaurant Schoenaker, werd
gewonnen door Ratti 3.

Wolbrink winnaar
zaalvoetbaltoernooi
Voor het zaalvoetbaltoernooi dat Fred
Fransen zaterdagmiddag voor bedrijven
uit Vorden organiseerde bestond zo'n
enorme belangstelling dat hij
verschillende bedrijven moest
teleurstellen. Vandaar dat in de maand
augustus opnieuw een toernooi
gehouden zal worden, alsmede een
competitie in de wintermaanden.
Aangezien de sportzaal in Vorden niet
aan de eisen voor zaalvoetbal voldoet
werd het toernooi zaterdagmiddag in de
sporthal te Hengelo gespeeld. De
ploegen werden in twee poules van vier
ondergebracht.

De verschilende uitslagen waren:
Kettelerij-SorboO-3, Wolbrink-Gems 1-
0, Café Uenk-Cafe Schoenaker 2-2,
Café De Herberg-Disco 0-3, Kettelerij-
Wolbrink 0-0, Sorbo-Gems 0-1, Café
Uenk-Cafe De Herberg 0-1, Café
Schoenaker-Disco 0-3, Gems-Kettelerij
3-1, Wolbrink-Sorbo 2-1, Disco-Cafe
Uenk 1-2, Café Schoenaker-Cafe De
Herberg 2-4
De stijd om de eerste en tweede plaats
werd gewonnen door Wolbrink. Dit
bedrijf versloeg het team van Disco, dat
hoofdzakelijk bestond uit spelers van
Vorden l, in de finale met 2-0. De Gems
werd derde.

Zondag was het de beurt aan de dames
die met zestien teams uitkwamen in vier
poules. Poulewinnaars werden OBV uit
Apeldoorn, Dierense Boys, Ratti l en
Gorssel 1.

Na het spelen van de finalewedstrijden
was de einduitslag: 1. Gorssel; 2. Die-
rense Boys; 3. OBV; 4. Ratti 1.
De Fair play-cup, beschikbaar gesteld
door radio- en grammofoonplatenzaak
B. Oldenkamp, werd gewonnen door
het team van Dinxperlo.

De prijzen werden bekend gemaakt
door de heer P. Eykelkamp van het or-
ganisatiekomité. Deze bracht tevens
dank aan de diverse zaken die hun wa-
gens ter beschikking hadden gesteld
voor kleedgelegenheid enz. Veel waar-
dering had hij ook voor de plaatselijke
EHBO, de zaken die de Fair play-cups
beschikbaar hadden gesteld en het kan-
tinepersoneel.

Ratti-voorzitter A. Heuvelink reikte
hierna de prijzen uit en dankte tevens
het organisatie-komité welke dit grootse
evenement nu al voor de vijfde keer in
suksessie had georganiseerd. Al met al
een uitstekend geslaagd voetbaltoernooi
van de sportvereniging Ratti.

PAARDESPORT

De Graafschap nam deel
aan concoursen
Afgelopen weekend bezochten leden
van de landelijke rij vereniging en pony-
klub De Graafschap de kringconcour-
sen te Barchem.

Zaterdag behaalde Janet Klein Hane-
veld met Rense een eerste plaats in de L-
dressuur en Wim Groot Nuelend met
Norman een eerste prijs in de L2-
dressuur bij de paarden. Janet Klein
Haneveld is hierdoor tevens gerechtigd
te starten voor de klasse L2.

Zondag was de dag voor de ponies. Het
viertal behaalde in de afdelingsdressuur
een verdiende eerste plaats in de L-
dressuur. Albert Bielderman met Eve-
ning Sunset kon een vijfde prijs in de L-
dressuur in ontvangst nemen en gaat te-
vens over naar de L2-klasse. Verder be-
haalden Mirjam Vaessen de vierde prijs
in het L-springen en Erik Pardijs met
Helma een vijfde prijs in het M-
springen.

WATERPOLO

Waterpolo Vorden '64
In het Vordense zwembad In de Dennen
hebben de dames en heren van Vorden

Bi'j ons in d'n Achterhook
Ni'jboers Jan is hellug. Zo hellug as un spinnekop. 't Was haos zo
arg dat de stemming op de vejeurdag van Dark Kikkers d'r deur be-
dorven wier. Maor jao hoe geet dat op zo'n aovund, d'r wod van
dit en dat epraot. D'r wod koffie edronken en d'r kump andere nat-
tugheid op taofel, nattugheid waor de luu wat makkelukker op pra-
ot. 't Ging d'r dan ok gezellug nao too. Tot t'r ene oaver 't zwem-
bad begon, oaveruggens zonder un bepaolde bedoeling maor
Ni'jboers Jan had um al metene zitt'n.
"Is mien dat now wat, pas um half negen los, dan is 't jao al zowat
middag." Jan is vetegenwoordugger bi'j un groothandel in agrari-
sche produkten, grei wat un boer neudug hef um 't duudelukker uut
te drukk'n. Zien wark breg met dat e 's aovunds meestal nogal an
de late kante in huus kump. 't Zwembad zit dan meestal al dichte.
Andere jaorn ging Jan daorumme 's margens altied un paar baan-
tjes trekk'n, iets wat wel meer luu doet die gek op zwemm'n bunt.
Maor dat kan now neet meer umdat ze anders op 't zwembad te vol-
le uurn maakt. Iets wat natuurluk bi'j 'n helen hoop wat wonder
oaverkump. Zwemm'n is seizoenwark én daorbi'j kö'j neet altied
op 'n uur kiek'n. 'n Andere keer he'j dan jao tied zat umme weer
bi'j te komm'n. Dat mo'j maor us an un loonwarker of un ijsco-
kearl vraogen.
En Jan wat t'r nog neet zo hellug oaver ewes at t'r op dezelfde tied
ok gin stuk in de krante had estoan oaver ene die 't gemeentehuus
ok 's aovunds los wol hemm'n. Dat van 't gemeentehuus was nog
wal van 'n peti'je dei toch steeds kotter wilt warken, maor at 't eür
uutkump wilt ze wal een ander langer laoten warken.
"At dat kan, dan kan 't zwembad ok wal eerder los", von Jan.
"Waorumme kan de konciërge wel oaverwarken en op 't zwembad
neet?"
Dark was 't daor neet helemaol met eens: "De slöttel van 't ge-
meentehuus kan de konciërge ok wel in un bloembak leggen en dan
kan e toch röstug an zien olde ri'jtuug wieter klungelen, 't Leste ge-
meenteraodslid gooit de slöttel bi'j um achter de deure hen en opge-
lost is't hele geval."
"Dat mot ze dan bi'j 't zwembad ok maor doen", von Jan "ik wet
nog wel un kammeraod die met mien met wil gaon, dan kö'w op
mekare pass'n."

Veurlopug zal d'r van 't een noch van 't ander wel iets terechte
komm'n en mo'w ons maor holl'n an de regels zoat die veur ons
vaste steld bunt bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.
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KEYENBORC KERMI
zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 juni 1980

ZONDAG: GROTE OPTOCHT AANVANG 14.00 UUR
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)YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

^E J wl H • volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

MERCEDES 200D schuifdak.
getint glas, trekhaak 1977
TOYOTA Corolla 1200E 1974
TOYOTA SPORTSWAGON 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4 deurs 1977/1978
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1979
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
OPEL Ascona 194 deurs, gas 1977
OPEL Kadett Special 2- en 4-deurs 1978/79
PEUGEOT 304GL 1976
MAZDA 323Es 1979
DATSUN 1400Y de Luxe 1979
DATSUN Cherry 1973/1978
DATSUN Violet de Luxe 1978
FORD Taunus 1600L Stationcar 1977
RENAULT 6L 1977

Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Via/le
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Tui nbouwt rekkers
2- en 4-wlellg

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

Geeft extra raffinement
door het aparte hakje en

het opgestikte bladmotief.

Prijs slechts. 48,90

WULUNK
vooraan in schoenmode

zonnige japonnen, zomerse kleuren
en betaalbare prijzen —

Deze week speciale aanbiedingen:

ZOMERJURKJES t/m 48 nu 55,
ZONNEJURKJES vanaf 39,
DEUX-PIÈCES vanaf 19,"

ROKKEN in diverse modellen, vanaf 20,"

BLOUSES speciale prijzen, vanaf 15f'

T—SHIRTS EN TRUITJES spotgoedkooP 5,- en 10,-
Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond - Woensdagmiddags Open - Maandags gesloten

UW VLOTTE
VAKANTIEJURKJE

hangt voor u klaar bij de
grote matenspecialist

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

voor ai uw loodgietermaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

verkoop maandag 23 juni
10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14 - 15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropen overhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melk j assen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VAKSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Nooit .
meer deuren verven !
Uit oude en alle andere deuren, onverschillig hoe ze er uitzien, (bar-
sten, gaten of afgebladderde verf spelen geen rol) maken wij binnen
één dag - s morgens gehaald, 's avonds gebracht - voor weinig
geld onderhoudsvrije PORTAS kunststof-ommantelde deuren.
Als nieuw. Ruime keus uit talrijke origin. houtdecors en uni-tinten.

GROTE DEURENSHOW IN VORDEN OP ZATER-
DAG 21 JUNI a.s. van 10-17 uur in het Dorpscen-
trum, zaal 19, Raadhuisstraat 6
PORTAS-vakbedrijf H.l.N., telefoon 057550-13033
MISTER PORTAS'Deuren-Serv ice-Vakbedr i j ven m vele plaatsen in Holland

MORGENNACHT BEGINT DE MüGGENJACHTï
Hoe gaat u de strijd aan tegen stekend en zoemend

kleinwild? Met pantoffel, oude krant, handdoek,
insecticiden, kleefstrook, stroop en handpalm?

Kies liever voor de 'Luxaflex' methode. 'Luxaflex':
horren, hordeuren en de unieke oprolbare horren, die
jarenlang op of in het kozijn kunnen blijven hangen.
Gemaakt van aluminium en stevig fiberglas. Exact op
maat gemaakt. Het meten en monteren doen wij.
Ze laten jaar na jaar de zomer binnen, maar de
insecten buiten.

Kom kijken. Het verplicht u tot niets.

'Luxaflex' horren, oprolbare horren en hordeuren...
voor wie geen vlieg meer kwaad wil doen.

* Een wettig gedeponeerd handelsmerk van © Hu

7^7'SLA6I/5U?



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.

Vlees

i /<*'**/A&* IjTé*

1^ y/J a*jM*/' ftlfS *>tj*l$j#$Cj+ W044£#0</&?*/.



m /eKINDERE OEKENWEE
OSO, LOVE, Mc CLOUD

25r 30.- 35r
Raadhuisstraat 22, Vorden — Telefoon 1367

zondag 22 juni

Bill Bradley
Band

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Automobilisten opgelet!

HOEKSTRA B.V.
Goorseweg 13, Lochem - Telefoon 05730-4765, na 18.00 uur 05735-2378

Naast ons off.-dealerschap van Corvair vouwdaken voor Zutphen, Lochem, Ruurlo, Goor, Neede, Groenlo en omstreken
zijn wij thans ook in de gelegenheid om voor u de "Sunroof" klapdaken en de "Skytrends" glazen schuifdaken

in uw auto te monteren.

•y.̂

Booooooooopooooooooooooq

reisbureaus

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

DE
'VELDÏJ0EK"

dé
nostalgiezaah?

van de
achterhoek

'J tutten Doctinchemrn Ruurlo yl
/^% Vcldhock>ew*K ii-t> A\
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Ook voor ALLE AUTOSCHADES met de modernste richtapparatuur en de nieuwste spuit/moffelkabines

Verder velgen wij voor u TAXATIES • EXPERTISES

Tevens zijn wij gespecialiseerd in de nieuwste anti-roest behandeling "Waxoyl" met 5 jaar schriftelijke garantie.

Autoscjpadeherstelbedrijf
HOEKSTRA B.V. LOCHEM

OOK TE BESTELLEN: Hoekstra B.V., Singelweg 21, telefoon 05430-2556, WINTERSWIJK

Volvo verkoop en service - Peugeot verkoop en service - DAF service
AUTOMATEN
DAF 46L groen 1976
VOLVO 66GL goud mettalic 1977
VOLVO 66DL geel 1978
VOLVO 343DL groen 1977
VOLVO 343DL rood 1977
VOLVO 343DL blauw 1978
VOLVO 343DL rood 1978
VOLVO 343DLS zilver mettalic 1978
VOLVO 264GL __ beige mettalic 1975

HANDGESCHAKELDE WAGENS
VOLVO 343DL rood, lichtmetaal velgen en brede banden 1979
VOLVO 343DLS zilver mettalic, met trekhaak/spoiler 1979
VOLVO 244DL wit 1978
VOLVO 245L groen, met trekhaak 12-1976
PEUGEOT 504GLD beige mettalic, met trekhaak 1978
PEUGEOT 504L wit, met gasinstallatie/trekhaak 1979
RENAULT 14GTL rood, met trekhaak 1978
RENAULT 16TL groen mettalic 1979
RENAULT 16TL groen mettalic, met gasinstallatie 1979
RENAULT 20TL grijs mettalic, met gasinstallatie/trekhaak 1977
DATSUN 16 Violet bruin mettalic, met trekhaak/radio 1978
SIMCA 1308GT grijs mettalic, met gasinstallatie/radio 1978

WAGENS TOT DE PRIJSKLASSE VAN f 5.000,-
VOLVO 122S... wit, 1e eigenaar, open dak 1971
AUDI 100GL geel, met trekhaak 1975
AUDI 805 geel 1974
RENAULT 16TX groen mettalic, met 2e motor 1974
FIAT 128 groen 1973
FORD CAPRI 1500 groen mettalic, met 2e motor (f250.-) 1972
CITROEN DYANE 6 beige 1977

AANBIEDING VAN DE WEEK
HONDA CIVIC. .wit, f 5.900,- 11-1977

36.000 km
35.000 km
29.000 km
33.000 km
34.000 km
42.900 km
13.000 km
55.000 km

130.000 km

25.000 km
27.000 km

105.000 km
39.000 km
60.000 km
52.000 km
45.000 km
27.000 km
47.000 km

105.000 km
45.000 km
74.500 km

115.000 km
86.000 km
47.000 km

140.000 km
55.000 km
76.000 km
40.000 km

45.000 km

GEVRAAGD: VAKANTIEHULP

AUTOMOBIELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 - RUURLO - Tel. zaak: 05735-2743 privé: 05430-8314/05430-8449

Auto's worden voor onderhoudsbeurten gratis van huis opgehaald en eventueel staat er altijd
een leen-auto tot uw beschikking

\frste handbagage
voor vakantiegangers.

Reischeques
Reisverzekeringen
Buitenlands ge

BONDSSPAARBANK
met kantoren te:

Vorden, Ruurlo, Bare hem.
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SPANNING GROOT OP TOUWTREKTOERNOOI IN BORDEN

Eibergen
sterkste in
zware klasse

VORDEN — De spanning in de bondscompetitie van de Neder-
landse Touwtrekkers Bomd gewest Oost, neemt toe.

Op het zesde toernooi dat gisteren in Vorden werd gehouden op
het sportcomplex van de TTV Vorden aan de Ruurloseweg op het
Medler, waren de verrassingen niet van de lucht.

Het in grote getale opgekomen
publiek zag spannende wedstrij-
den, terwijl in enkele klassen al
met grote zekerheid de aan-
staande kampioen uit de bus
kwam.

Er waren ruim zestig ploegen
present, die 's morgens tegen tie-
nen door Vorden-voorzitter, de
heer J. Knoef met een toepas-
selijk woord werden verwel-
komd. Hij was verheugd over de
grote belangstelling. Voor de
middag kwamen de teams uit
de 720, 560 en jeugd A, B en C
aan de touwen.

In de 720 kg.-klasse ging het
zeer hard. De belde grote rivalen
Heure en Eibergen trokken om
het hardst. Nadat Teure eerst
Twente met 2—0 had verslagen,
kwamen ze in het veld tegen
Eibergen. De mannen van Jan
Groot Wassink (Eib.) bleken
heel wat in hun mars te hebben
en versloegen Bröcker c-s. met
2—0. Tegen mede-kandidaat Bek-
veld kon Eibergen op het nip-
pertje een 1—1 gelijk spel beha-
len en werd daardoor algeheel
winnaar.

Eindstand 726 kg. klasse: 1.

Eibergen lip; 2. Heure lOp; 3.
Bekveld 9 p; 4. Twente 6 p; 5.
EHTC 4 p; 6. Hofboys 2 p; 7.
Twente2 O p.

In de 560 kg. klasse was het
Vorden-team voor eigen publiek
bijzonder sterk. Het wist met
dertien punten als eerste te eindi-
gen aog voor de concurrentie
Heure en Eibergen.

Eindstanden 560 kg. klasse: 1.
Vorden 13 p; 2. Heure 12 p; 3.
Eibergen lip; 4. Bekveld I 8 p;
5 Erichem 5 p; 6. Bathmen 4 p;
7. Bekveld II 3 p; 8. EHTC O
P-

640 kg-klasse
In de A-klasse van de jeugd

had Bekveld geen moeite met de
tegenstanders. Treklust Warns-
veld kon de race goed bijhouden
en noteerde een tweede plaats.

Eindstand Jeugd A.: 1. Bek-
veld 10 p; 2. Treklust 8 p; 3.
Oosterwijk 6 p; 4. Heure 4 p; 5.
Bisons en Erichem elk l p.

Bij de B-jeugd was de span-
ning groot. Eibergen en Bekveld
deelden de punten op de eerste
plaats.

Eindstand Jeugd A.: 1. Bek-
veld en Eibergen elk met 9 p;
2. Bathmen 6 p; 3. Heure 4 p; 4.
EHTC2 p; 5. Vorden O p.
In de C-klasse kwam Vorden
net twee punten tekort en
moest Eibergen voor laten
gaan.

Eindstand Oklasse: 1. Eiber-
gen 8 p; 2. Vorden 6 p; 3.
EHTCA en EHTC-B elk met 3
p; 4. Ericham 5 p.

's Middags kwamen de ploe-
gen uit de 640 kg-klassen aan
bod. Vooral in de A-klasse was
de spanning voelbaar. De Bel-
trumse Bisons hadden hun con-
ditie weer volledig terug en haal-
den de meeste punten. Eibergen
wera eervol tweede.

Eindstand «40 A-klasse: 1. Bi-
sons 13 p; 2. Eibergen 12 p; 3.
Bussloo 10 p; 4. Bekveld 8 p; 5.
Bathmen 6 p; 6. Vorden 3 p; 7.
DES en Erichem, elk 2 p.

In de 640 B-klasse kwam tot
veler verrassing het team van
EHTC uit Hall-Eerbeek als eer-
ste uit de bus, terwijl liefst drie
ploegen, Noordijk, Okia en Bi-
sons een gedeelde tweede plaats
bereikten.

Eindstand 640 B-klasse: 1.
EHTC 11 p; 2. Noordijk, Okia
en Bisons elk met 8 p; 3. Eiber-
gen en Heure, elk met 3 p; 4.
DES l p.

Erichem was in de 640 C-klas-
se oi€* te verslaan. Vorden hiela
het goed vol en was met de
tweede plaats best tevreden.

Eindstand 640 C-klasse: 1. Eri-
chem 10 p; 2. Vorden 8 p; 3.
Treklust 6 p; 4. Bathmen 4 p; 5.
EHTC 2 p; 6. Bisons O p.

In de 640 D-kJasse kreeg kam-
pioenskandidaat Twente ditmaal
ernstige concurrentie van het
Holtense Okia dat evenals Twen-
te (op een gedeelde) eerste
plaats eindógoé.

Eindstand 640 D-klasse: 1.
Twente en Okia, elk met 10 p; 2.
EHTC 9 p; 3. Bussloo 6 p; 4.
Oosterwijk I, 5 p; 5. Oosterwijk
II. 2 p; 6. Eibergen O p.

Korte nieuwtjes

sterk vcK^»ndelement. Benut de ver-
kleinende^naal. Zoek naar verlopende
of naar elkaar toegaande lijnen. Of
maak met behulp van mist of nevel
to's met diepte". Wie dat doet zal nóg
meer plcgBk van zijn (of haar) kamera
beleven !

ZO KRIJGEN UW FOTO'S DIEPTE
Waarom is fotograferen zo boeiend?
leder, die de kamera hanteert, zal op die
vraag een ander antwoord geven. Veel
reakties zijn echter terug te brengen tot
het verlangen om de wereld, waarin wij
leven, van z'n mooiste kant te laten
zien. Een belangrijk middel om dit soort
foto's te maken is: gebruik te maken
van dieptescheppende elementen.

Sterk voorgrondmotief
Hoe krijgen uw foto's de dieptewer-
king, waardoor ze het oog bekoren? Er
zijn verschillende hulpmiddelen voor en
het is van belang de belangrijkste er van
te kennen. De eerste is: een sterk motief
op de voorgrond. Daardoor lijkt er,
vooral in landschapsfoto's, een afstand
te ontstaan tussen de voor- en achter-
grond. Zo'n element kan zijn een mens
of een boom, wat takken of - zoals op
de foto bij dit artikel - een dier.

Ook de kleuren
Dat diepteverschil wordt nog versterkt
door gebruik te maken van de juiste
kleuren. Als dat voorgrondelement een
overheersend rood karakter heeft en de
achtergrond veel blauw bevat, dan lijkt
het verschil nog groter. Rood is name-
lijk een opdringerige kleur en blauw
geeft de indruk zich terug te trekken of -
zoals dat ook wel wordt genoemd - te
wijken.

Verkleinen
De tweede mogelijkheid om diepte te
suggereren is: de motieven naar de ach-
tergrond toe te verkleinen. Ook dat ef-
fekt wordt in de foto met de koe benut:
de kolossale koe, een kleine molen in de
verte en verder weg een nog kleinere.
Door gebruik te maken van de verklei-
nende schaal krijgt zo'n vlak stuk foto-
papier vaak een ongekende diepte.

Het lijnenperspektief
Dat is het derde hulpmiddel om een foto
een goede dieptewerking te geven: het
laten weg- of naar elkaar toelopen van
de lijnen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in
een foto van een brug of van spoorrails.
Dat "weglopen" is op de foto met de
koe ook enigzins toegepast: de witte bo-
terbloemen rechts en het zwak zichtbare
hek daarachter vormen een lijn en ze

versterken de dieptewerking van de
foto. Deze drie elementen samen: sterk
voorgrondelement - het verkleinen van
de elementen naar achteren en dat weg-
lopen van het hek aan de rechterkant -
maken samen dat deze foto erg
duidelijk de mogelijkheden in beeld
brengt van diepte in een foto.

Vaagheid als diepteschepper
De vierde helper om diepte in uw foto's
te kreeëren is: vaagheid. Dat klinkt wat
vreemd, maar heeft te maken met het
feit, dat nevel en mist naar de achter-
grond steeds dichter worden. Als we een
foto bekijken waarin de achtergrond
nevelig is, "vertaalt" ons oog die vaag-
heid als een afstand scheppend element.

Proef op de som
Na dit stukje foto-theorie is er eigenlijk
maar één reaktie mogelijk: neem de
proef op de som in uw omgeving en met
uw eigen kamera. Maak gebruik van een

KNIPTIP
Filmen is mooi . . .
filmen met geluid
nog mooier. Wie
gaat filmen kiest
voor beweging,
kleur én geluiden.

'O

Tafeltennisver.Treffers'80
definitief van de grond
Maandagavond heeft de tafeltennisvere-
niging in oprichting haar eerste leden-
vergadering gehad. De opkomst was 19
leden.
Als bestuur zijn de heer H. Kramp en
mevr. den Enting uit ihet voorlopige
bestuur gekozen als resp. voorzitter en
penningmeesteresse. Nieuwe bestuursle-
den zijn de heer H. Dieters sekretaris en
de heren J. Beekman en M. Martinus.
De trainingstijden werden vastgesteld
op zaterdag van 14-16 uur en dinsdag
van 19.30-21.30 uur.

Zwembad In de Dennen
28 juni officieel open
De werkzaamheden in het Vordense
zwembad In de Dennen betreffende de
algehele renovatie zijn thans in een zo-
ver stadium gekomen, dat nog voor het
begin van de zomervakantie tot de offi-
ciële openstelling kan worden overge-
gaan.
Het bestuur heeft dit gepland op zater-
dagmorgen 28 juni. De officiële opening
wordt verricht door de heer W.A.J.
Lichtenberg, wethouder voor sport en
rekreatie.
Tot de openstelling zal er geen gelegen-
heid zijn om te zwemmen. Wel kan het
zwemlustige publiek klaar staan om on-
middellijk na de woorden van de we-
thouder massaal het bad in te duiken.
De gehele dag zal het "open huis" zijn,
dat wil zeggen de toegang tot het bad
voor kijkers en bezoekers is gratis. Voor
velen stellig een aansporing om toch nog
weer eens even te water te gaan.

KNIPTIP

Overlaad op een
dia-avondje uw gas-
ten niet. Zo'n zestig
dia's . . . da's echt ge-
noeg voor een avond.

R
de hoogste tijd voor een kritische blik

Een nieuw tapijt?
een ander gordijn?
een frisse wandbekleding?
een behaaglijke zonwering?

.... kortom de tijd voor een nieuw interieur!

Praat eens met Wim Polman.
Hij heeft de betere merken,
het goede advies en prima vakmensen.

Geef dus gerust uw interieur in handen van

i» /i

VORDEN WARNSVELD
Uorpsstr 22 Rijksstraatweg 108
Tel 05752-1314 Tel 05750-2 33.46

KNIPTIP Filmen is mooi . . .
filmen met geluid
nog mooier. Wie
gaat filmen kiest
voor beweging,
kleur én geluiden.

KNIPTIP
Kijk voor u gaat fil-
men even of er nog
wel voldoende film
in de kassette zit.

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Hoe het komt, weet ik niet. Maar als je aan anderen foto's laat zien
waarop kinderen en dieren staan, dan verschijnt er bijna altijd een
glimlach op de lippen en dan wordt zo'n foto met extra aandacht
bekeken. Kinderen en dieren doen het op foto's erg goed. Ze beho-
ren tot de meest gefotografeerde onderwerpen. Wie zoekt naar fo-
tomotieven: als u de kamera richt op deze kombinatie is de foto
meestal geslaagd. De foto's, die bij dit stripverhaal zijn gepubli-
ceerd, zijn daar een voorbeeld van. Alleen één goede raad: let wel
op de achtergrond voor u afdrukt. De foto hierboven zou nóg leu-
ker zijn geweest als ik een stap naar rechts zou hebben gemaakt en
de opname vanaf een lager standpunt zou hebben genomen.

Deze foto is, wat dat betreft, beter gelukt. De neu-
trale achtergrond zorgt er voor, dat het kind en die
chow-chow goed uitkomen. Het is vooral de kom-
binatie van die grote hondekop en het tengere kind
die maakt, dat je zo'n plaatje met vertedering be-
kijkt. Een echte vakman zal misschien bezwaar
hebben tegen de "afgekapte" voetjes van de klei-
ne. Maar omdat de aandacht vooral gevestigd is
op de hand en die vervaarlijk lijkende bek, zie je
dat nauwelijks. Bij het maken van de foto heb ik
er, eerlijk gezegd, niet op gelet.

De derde foto is het best geslaagd. Die is gemaakt
met een bescheiden telelensje en dat heeft als voor-
deel, dat de achtergrond er wazig door wordt.
Daardoor richt alle aandacht zich op die twee zo
verschillende wezens. Omdat het zonlicht door de
wolken werd getemperd, is de foto goed belicht.
Bij felle zon is het verschil tussen licht en donker
vaak te groot. Dat waren ze ... drie foto's van
kinderen en dieren uit mijn verzameling. Mis-
schien een goed idee voor u om dit onderwerp ook
eens in beeld te brengen?



Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
.9, Vorden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serviee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

PAARDRIJDEN
„De Hessenkamp"

Kerkhoflaan, Vorden

Manchet
Ook in extra
grote maten

47 Vm50

'Als de beste
gebrandmerkt

M^KKINK
Nieuw si ad l~4- Vnrdcn - Ick-loon 05752-23X6

ers.

«typen
I versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
51 cm snljbreedte

eigen reparatie-
slljplnrlchtlng

ff„JOWE
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

Trettige
vakantie

Wij
wensen u een
prachtvakantie.
Veel zon en zo,
geen depressies
of pech onderweg.
En dat u bruin en
tevreden mag terugkeren.

Maar vertrek niet zonder zo'n onmisbare
reisverzekering.
Al vanaf f 1,50 per persoon per dag verzekert u
zich voor o.a. ongevallen, dokterskosten en
bagage. Even een telefoontje
en wij maken de polis voor u klaar.

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld • Zutphen

Tel. 05750 13813

Jeugdige
pullover

trcib^fcföV '&*ist&töè%&^-'

in badstof
met een leuke
af biezing 39,-

UW ZAAK:

TEXTIEL EN MODE

J HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel-

wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce- J
des-Benz heten, l

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-

Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren!

^̂  Automobielbedrijf

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz

invention
Vrijdag 27 juni life:

THE MORENES
ENTREE VRIJ

Aanvang 21.00 uur

Hengelo Gld. telefoon O5753-t46t

Voor u op
vakantie gaat

0129

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: perkplanten. Zelle-
dijk 12, Hengelo G., telefoon
7318

Adverteren
in het
plaatselijke blad
Contact

Door toename van de werkzaamheden vragen wij met spoed:

a. een ervaren gereedschap-
maker

b. een medewerker voor de
stamperij

Wanneer u interesse hebt, verzoeken wij u telefonisch of
schriftelijk kontakt met ons op te willen nemen (maandag
tot en met vrijdag van 8.00— 16.30 uur).

GOMA METAALWARENFABRIEK
Ruurloseweg 80a, 7255 MA Hengelo (Gld.), telefoon 05753-2710

B.V.
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