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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

OOSTENRIJKSE KAPEL HAD VEEL SUKSES DOCH DE
ACHTKASTELENDARPERS STALEN DE SHOW
GOEDE EGERLANDERMUZIEK VAN DE ACHTKASTELENDARPERS IN EEN RUMOERIGE FEESTTENT

Onder grote publieke belangstelling arriveerde vrijdagmiddag de blaaskapel uit St. Mar-
garethen (Oostenrijk) in Vorden. Op initiatief van de heer Bert Oldenkamp was deze
kapel gedurende drie dagen in Vorden te gast. De boerenkapel van de muziekvereniging
Concordia, die als de Achtkastelendarpers door het leven gaat, bereidde de gasten uit
Oostenrijk een muzikaal onthaal.

Namens het gemeentebestuur heette loco-
burgemeester G. J. Bannink het gezelschap
welkom. Hij vertelde het één en ander over
Vorden en hoopte dat de gasten uit Oos-
tenrijk een aangenaam weekend in Vorden
zouden doorbrengen. Daarna overhandigde
hij de burgemeester van St. Margarethen
een vaantje en een fotoboek over Vorden.
Op zijn beurt mocht de heer Bannink een
fraai schilderij uit handen van zijn kollega
uit St. Margarethen in ontvangst nemen.
Deze maakte tevens van de gelegenheid
gebruik om de gastheren voor een tegen-
bezoek aan Oostenrijk uit te nodigen.

Na de enthousiaste ontvangst op vrijdag-
middag werd 's avonds het openingsconcert
gegeven. Na een kort welkomstwoord van
de heer G. Eijerkamp namens de Vordense
WV opende de Oostenrijkse kapel met een
aantal schlagers. Een komplete verrassing
was het optreden van de folkloristische
dansgroep uit St. Margarethen die - 12
man sterk - was gevormd uit de blaaskapel.
Niet minder suksesvol was het optreden
van de Vordense boerendansgroep De
Knupduukskes, die hun bekende dansen
uitvoerde. Mevr. van Til-Klumper gaf op de
haar bekende humoristische wijze de ex-
plikaties bij de dansen.
De nieuw gevormde boerenkapel de Acht-
kastelendarpers oogstte met haar Egerlan-
dermuziek veel sukses. Deze kapel staat
onder leiding van de heer J. Lauckhart.
Zaterdagavond werd een concert gegeven
waarbij na afloop kon worden gedanst op
muziek van de Oostenrijkse kapel.

Zondagmorgen verzorgden de Oostenrijkers
de muzikale begeleiding in de kerkdienst
van de Ned. Hervormde kerk. Ds. Veenen-
daal leidde de dienst en sprak zowel in het
Nederlands als in het Duits.
Zondagmiddag was de tent ook grotendeels
gevuld ondanks de regen. Ook nu werd het
programma goed afgewerkt.

OVER TWEE JAAR TEGENBEZOEK
VAN VORDENAREN
Buitengewoon dankbaar voor de spontane
ontvangst, het gastvrije verblijf van enkele
dagen en de leuke kontakten die men in
Vorden legde, is de Oostenrijkse kapel
maandagavond weer naar St. Margarethen
vertrokken. Zij bewaren leuke herinnerin-
gen aan het achtkastelendorp, hun bevol-
king en waardeerden vooral de bemoeienis-
sen van de initiatiefnemer Bert Oldenkamp
via wiens bemiddeling men de reis kon ma-
ken.

Zondagavond werd er een afscheidsfeest
gehouden voor de Oostenrijkse gasten
waarbij ook waren uitgenodigd de dans-
groep De Knupduukskes, de Achtkastelen-
darpers, de gastgezinnen en een aantal
medewerkers van verenigingen. Het werd
een waar „verbroederingsfeest" met diver-
se heildronken op gasten en gastheren.
Namens De Knupduukskes sprak mevr.
van Til-Klumper en bood de gasten per-
soonlijk enkele leuke herinneringen aan, de
dames kregen bloemen. De heer Grootbod
sprak namens de Achtkastelendarpers ter-
wijl Bert Oldenkamp zijn Oostenrijkse
vrienden hartelijk dankte voor hun komst
en hun geslaagde optreden. Hij deelde mee
dat het nu al honderd procent zeker is dat
men over twee jaar een tegenbezoek aan
St. Margarethen zal brengen en dankte
voor de invitatie. Namens beide verenigin-

gen werden nog herinneringsvaantjes over-
handigd.
Kapellmeister Karl Puchmer was de tolk
van alle Oostenrijkse gasten toen hij ieder-
een hartelijk dankte voor de bijzonder leu-
ke dagen die men in Vorden mocht door-
brengen. Men had veel plezier gehad en
ook de grote gastvrijheid had hen diep ge-
troffen. Hij nodigde de Vordenaren uit over
enkele jaren naar Oostenrijk te komen.

Fokver. Vorden
Door inspekteur Nieuwenhuis zijn van de
volgende eigenaren dieren in het K-NRS
ingeschreven.
B. F. Bennink: Doortje 6 79; G. J. Arfman:
Coba 66 b+ 82; G. J. Zweverink: Mina 7
b78, Martha b—74, Gonnie b76, Carolien
b79, Agnes b78, Lieske b76; A. J. Oltvoort:
Betsie b77, Lianne b79; G. Dijkman: Ma-
rianne b76, Betsie 11 b + 80; J. W. Bijenhof:
Cato 5 b77, Alehta 43 b78; J. van Amstel:
Coba b76, Mina 9 b79; G. Smeenk: Marina
l b76, Mina 3 b77, Grietje 3 b+80; G. J.
Bargeman: Anja b78; H. J. Rietman: Rie-
nette b+ 81, Lienette b78; Joh. Regelink:
Truus b+ 82, Rosita b77; D. Pardijs: Bet-
ty b79; E. J. Klein Kranenbarg: Harmien 5
b78, Beatrix b78, Bertha 60 b+ 81; D. J. v.
d. Horst: Betsie 8 b+ 82, Brento b + 80, Jen-
ny 5 b+ 81; H. Rietman: Mieke b77, Mar-
tha b79; Joh. Rietman: Kora b75, Mieke
b + 80, Roosje b76, Lammertha b78; R. J.
Kornegoor: Maartje b+ 81, Oda b78, Bea-
trix b+83, José b + 80, Dirkje b78, Daantje
b79, Julia b79, Jaantje b+ 82; H. Boenink:
Rietje b+ 81, Ménda b78, Roen b77, Gon
b77, Marjolijn b78; H. B. N. Arends: Gre-

Koerselman
cassettes
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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. Bannink: donderdagmiddag van

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

Deze week komt aan de orde:
1. Ruimtelijk beleid.
2. Spreekuur wethouder Bannink.

Ad 1. RUIMTELIJK BELEID
I. Wat is ruimtelijke ordening?
Wij ingezetenen van Nederland bevinden
ons op het ogenblik op een grondgebied,
waarvan de hoeveelheid relatief steeds
schaarser aan het worden is.
Grond is een steeds belangrijker zgn. „eko-
nomisch goed", in die zin dat men het ener-
zijds tegelijkertijd slechts op één manier kan
gebruiken: óf men gebruikt de grond voor
woningbouw óf men wendt het aan voor
rekreatieparken, óf men bestemt het voor
bosbouw etc. Waar een fabriek staat kan
niet tegelijkertijd een park worden gereali-
seerd. Het karakter van grond als ekono-
misch goed komt ook anderzijds hierin tot
uitdrukking dat het aanbod van grond bij
lange na niet kan voldoen aan de vraag
naar grond door „konsumenten": op het
gemeentehuis treft men bv. een lange lijst
van gegadigden voor bouwterreinen aan,
terwijl de gemeente per jaar maar enkele
percelen grond kan uitgeven. Derhalve dient
de grond zo optimaal mogelijk te worden
gebruikt en verdeeld.
Het komt er derhalve op aan de vele ver-
schillend gerichte belangen van individuen
of groepen van individuen op het gebied
van gebruik van de grond door middel van
het ruimtelijk ordenen dermate te koördi-
neren en op elkaar af te stemmen, alsmede
in het geheel in te passen dat er een har-
monieus geheel ontstaat.
Ruimtelijke ordening zal derhalve vaak een
koördinerend karakter dragen in die zin
dat getracht moet worden een bepaald in-
dividueel ruimtelijk belang zodanig in te
passen in het geheel van andere ruimtelijke
belangen dat beide „partijen" tevreden kun-
nen worden gesteld. Dat dit niet altijd lukt,
illustreren de vele beroepschriften bij de
daarvoor aangewezen instanties.
Ruimtelijke ordening kan ook worden om-
schreven als „het door de overheid (trach-
ten te) beheersen van het proces dat ont-
staat door de relatie mens—grond". Dit be-
heersen speelt zich niet alleen af op ge-
meentelijk nivo via bestemmings- en struk-
tuurplannen, maar ook op het nivo van de
provincie (via streekplannen) en door het
Rijk.
Deze week zal iets verteld worden over de
taken die het Rijk heeft op ruimtelijke or-
deningsgebied. Volgende keren zal daaraan
nog worden toegevoegd wat resp. de pro-
vincies en gemeenten op dit gebied als ta-
ken hebben.

H. De taak van het Rijk
De taak van het Rijk op het gebied van de
ruimtelijke ordening manifesteert zich in de
eerste plaats in de mogelijkheid tot het
vaststellen van zgn. facet-plannen. Voor
bepaalde facetten van het ruimtelijk beleid
die slechts landelijk kunnen worden over-
zien, kan de Kroon nl. facetplannen vast-
stellen, welke plannen kunnen worden be-
schouwd als een programma, aangevende in
welke richting maatregelen ten aanzien van
een bepaald aspekt van de ruimtelijke orde-
ning behoren te gaan. Deze facetplannen
komen echter weinig voor. In de 2e plaats
worden op het nivo van het Rijk beslissin-
gen genomen over de hoofdlijnen van het
ruimtelijk beleid: hoeveel stroom is er in
ons land nodig? Hoeveel centrales moeten
daarin voorzien? Waar kunnen zij het bes-
te worden gebouwd? Welke stadsuitbrei-
dingen zijn gewenst? Hoeveel kilometers
verkeersweg moeten per jaar worden gere-
aliseerd? enz. enz.
Van al deze vragen wordt de beantwoor-
ding neergelegd in nota's. Zo kennen we
sinds enkele jaren een „struktuurschets"
met betrekking tot elektriciteitsvoorziening
de drie nota's over de ruimtelijke ordening
enz. Dergelijke beslissingen komen niet zon-
der slag of stoot tot stand. Vaak gaan er
jaren over heen voordat zij genomen zijn.
Toch voelen veel mensen zich overrompeld
als de bouw van bv. zo'n centrale van start
gaat, juist omdat de realisering hiervan
indruist tegen hun eigen belang. Bijvoor-
beeld omdat daarvoor hun volkstuintje zal
moeten verdwijnen.
Derhalve volgen de in bovengenoemde no-
ta's neergelegde beslissingen de procedure
van de zgn. planologische kernbeslissing
(p.k.b.). Deze p.k.b.'s zijn belangrijke be-
slissingen omdat ze in streek- en bestem-
mingsplannen moeten worden doorgetrok-
ken en ingekalkuleerd. Daarom is het van
groot belang dat burgers hun mening bij-
tijds naar voren brengen. Dan kan de over-
heid daarmede rekening houden als die
hoofdlijnen worden ontwikkeld en vastge-
steld. We kunnen de wijze waarop een pla-
nologissche kernbeslissing tot stand komt
als volgt beschrijven:

a. De regering doet een voorstel voor het
ruimtelijk beleid, dat zij op een bepaald
gebied wil gaan voeren. Zo'n voorstel
wordt een beleidsvoornemen genoemd.

b. Het beleidsvoornemen wordt algemeen
bekend gemaakt door middel van adver-
tenties in de landelijke en regionale
kranten.

c. Iedereen kan van het beleidsvoornemen

kennis nemen doordat men een gratis
brochure of een informatiekrant kan
aanvragen. Ook worden de beleidsvoor-
nemens van de regering bij alle biblio-
theken, gemeentehuizen en provincie-
huizen ter inzage gelegd, zodat iedereen
ze kan bekijken. Ter inzage ligging bv.
op het gemeentehuis de beleidsvoorne-
mens met betrekking tot:
— de ontwikkeling, de inrichting en het

beheer van de landelijke gebieden;
de plannen daarvoor staan in het der-
de deel van de Derde Nota over de
Ruimtelijke Ordening (de Nota Lan-
delijke gebieden);

- de nationale landschapsparken;
— struktuurschema's over verkeer en

vervoer, vaarwegen, volkshuisvesting
enz.

d. Wie wil, kan zijn mening geven en wel
schriftelijk. In een advertentie wordt tij-
dig van te voren vermeld naar welk
adres reakties kunnen worden gezonden.
In een latere fase kunnen insprekers
hun schriftelijke meningsuitingen nog
mondeling toelichten.

e. Ook vraagt de regering het advies van
deskundigen bv. de Raad van Advies
voor de ruimtelijke ordening, bestaande
uit vertegenwoordigers van allerlei
maatschappelijke organisaties en van
provinciale- en gemeentebesturen en be-
spreekt zij de plannen met de besturen
van lagere overheden. De uitgebrachte
adviezen zijn veelal openbaar.

f. Dan bekijkt de regering haar beleids-
voornemen nog eens grondig en neemt
vervolgens een beslissing.

g. De beslissing wordt vervolgens met de
Tweede Kamer besproken, waarbij ook
de uitgebrachte adviezen en de resulta-
ten van inspraakprocedures en bestuur-
lijk overleg ter tafel worden gebracht.
De volksvertegenwoordigers kunnen dus
beoordelen hoe de regering met de naar
voren gebrachte meningsuitingen reke-
ning heeft gehouden.

Zo komt na overleg de uiteindelijke plano-
logische kernbeslissing tot stand, welke
tenslotte wordt uitgevoerd in streek- en
bestemmingsplannen waarover volgende
week meer.

Ad 2. SPREEKUUR WETHOUDER
BANNINK
Wethouder Bannink zal op 21 en 28 juli a.s.
alsmede op 4 augustus geen spreekuur
houden.

tha b76, Milly b75; Gebr. Klein Gotink:
Mollie b—74; G. Th. H. Hummelink: Dina
17 b78; M. Regelink: Sandra b+81, Dora
b + 80, Olga 30 b78, Julia 6 b79, Jollen b +
81, Marian b77, Saskia b77; B. H. Norde:
Sylvia b76; G. Harmsen: Leent je b77, Pau-
la 11 b78, Mies b79; B. Voskamp: Bettina
b77; G. J. Knoef: Wennie b77, Mariska b78;
Minet b+80, Hannie b+81, Marga b78; J.
P. A. Zents: Ina b78, Marie b+80, Geertje
48 b79; J. W. Temmink: Ria 5 b77, Lena 3
b79, Gerda 8 b—73, Beatrix 2 b76, Beatrix
b78; A. R. J. Zents: Mechteld b78, Gerda
2 b79; L. Groot Bramel: Mina 201 b76, Mi-
na 147 b76, Annette b+80, Sandra b77; D.
W. Borgman: Geertrui 51 b+80, Geertrui
49 b79, Geertrui 48 b+ 81, Geertrui 47 b +
80; M. Ruesink: Riek b78, Fenna b79; H. J.
Berenpas: Willemien b + 80, Hanny b + 80,
Gonda b + 80, Roniena b79, Margje 4 b77;
W. A. J. Wissink: Trui 2 b75, Ingrid 2 b79,
Irene 2 b78; G. J. Ruiterkamp: Gondine
b+ 81, Geesje b79; M. Kornegoor: Julia b
+ 80, Margreet 6 b79, Margriet 9 b78; J.
Groot Jebbink: Marijke 30 b78, Gonnie l
b + 80; G. J. Visschers: Mark b— voorlopig
Th. W. Deunk: Adolf b voorlopig

UITSCHIETER
VAN DE WEEK !

Unie
overhemd

19,50

2 stuks voor
35,-

Vrijdags koopavond

Ingófonden
(Bulten verantwoordelijkheid der redactie)

DANK U WEL . . .
U allen die op welke wflze ook, hebt mee-
geholpen om de Prettymarkt van 9 juli jl.
tot zo'n grandioos sukses te maken.
We beginnen nu reeds met de inzameling
voor de eerste lustrum Prettymarkt in 1978
die we nog leuker en groter proberen te
maken. Helpt u ons weer aan spulletjes
daarvoor? U weet, we kunnen van alles
gebruiken en we halen het elke Ie zaterdag
van de maand prompt bij u op.
Belt u maar met nr. 2523 of geeft u op an-
dere wijze even een seintje aan de familie
Mengerink, Insulindelaan 19 en het komt
voor elkaar. Nogmaals: erg veel dank.

Zwem- en polovereniging Vorden '64

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

OPENLUCHTKERKDIENST IN
DE WILDENBORCH
De Interkerkelijke Evangelisatiekommissie
van de plaatselijke Gereformeerde en Her-
vormde kerk houdt a.s. zondagmorgen 24
juli weer een openlucht kerkdienst bij de
kapel in de Wildenborch. In deze dienst
hoopt voor te gaan ds. van Otteren uit
Voorst. De samenzang zal dit keer bege-
leid worden door de chr. muziekvereniging
Sursum Corda. Liturgieën worden gesten-
cild. Na de dienst is er gelegenheid om sa-
men koffie te drinken. Voor de kinderen is
er limonade.
Bij minder gunstig weer (om buiten te zit-
ten) zal deze bizondere kerkdienst gehou-
den worden in de kapel de Wildenborch.
Pijlen wijzen gasten/vakantiegangers de
weg. Iedereen is er hartelijk welkom.

DIRK JANSZ. ZWART SPEELT
IN VORDEN
De landelijk bekende organist Dirk Jansz.
Zwart hoopt volgende week dinsdagavond
26 juli een orgelconcert te geven op het
orgel van de Herv. kerk te Vorden. Dit is
het derde orgelconcert in een serie van vier
welke is opgenomen in het V W-program.
Dirk Jansz. Zwart hoopt werken te spelen
van Sweelinck, Loeillet, Wildor, Van Eek
en tal van koraalbewerkingen van zijn va-
der Jan Zwart wiens 100-jarige geboorte-
dag dit jaar herdacht wordt.
De sopraan Anna van Eek, echtgenote van
de organist Hans van Eek, zal enkele liede-
ren zingen o.a. van Bach en Handel.
Na het concert is er gelegenheid om tegen
een kleine, vrije, vergoeding een kopje
koffie te drinken in het kerkelijk centrum
De Voorde. Onder de toren worden de pro-
gramma's aangeboden tegen een kleine ver-
goeding. (Zie ook de WV-advertentie in dit
blad.)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL DB WITJDEINBQRCH
9.30 uur ds. K. van Otteren (Voorst) open-
luchtkerkdienst bij de kapel

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. W. Stuursma, Middelstum, kin-
dernevendienst ; 19.00 uur idem

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Stentoga, tel. 05752-1250
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuilten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Mulder-Griffioen, Doetinchem, telefoon
08340-23145 en J. H. Hagedoorn, Lochem,
tel. 05730-1483. Spreekuur 11—11.30 uur

WEEKEN O-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmiddag om 12.00 uur tot maandag
morgen 7.00 uur dr. Wegchelaer
Komende week avond- en nachtdienst ook
dr. Wegchelaer

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wij'kzusters en uitlenen verpleeg-kundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wrjkgeb.

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 spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Juli: Mevr. Wolters Tel. 1262

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 Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konfllfl-
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 konslstoriekamer 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 afapraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

14.00J17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00nl7.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.80 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.80 u.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
2O934. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgébouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220



a.s. donderdag
vrijdag en zaterdag

DISCOUNT CENTRUM - RUURLO
RUIMT OEREND HARD OP DOOR: f 25,- PER DAG KORTING TE GEVEN OP
DE VOLGENDE ARTIKELEN: (van 20-7 tot en met 27-7)

MAV X3ISI

SLAAPKAMER zwart essen
Met wekkerradio etc. etc. „iets qeweldiqs"

DISCOUNT STARTPRIJS

_ -,., ~M„A0.rZwart essen SALONKAST
250 cm. met bar, verlichting enz.

DISCOUNT STARTPRIJS

EETHOEK:
TAFEL, uitschuif, wit kunststof blad, zwart
essen onderstel, met 4 prachtig beklede Tl T K
stoelen. DISCOUNT STARTPRIJS / / O,'

3 ZITS BANKSTEL
zwart essen, met zeer mooie grijs-zwarte
streepvelours DISCOUNT STARTPRIJS 1695,-
SALONTAFEL
zwart met rookglas. 125x55 cm. zeer zware
uitvoering. DISCOUNT STARTPRIJS 475,-
SLA TOE: NIET TE VROEG
Maar ook NIET TE LAAT!!
TOTAAL GEKOCHT BOVENDIEN
NOG EEN EXTRA KORTING

Te koop: Radiomeubel
Grundig. Centrifuge snel-
droger. Böhmer, Zutphense-
weg 82, Vorden, tel. 2289

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Sutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-serrice

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graaf schapbode

Sigarenmag. BOEHSMA
Dorpsstraat - Tel. 1558

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

DORPSSTRAAT 29 TEL, 05735-1361
Tussen Lochem en Zutphen

Aangeboden:
Morris Clubman 1275 Gt. ... Bj. 1975

Datsun 120Y Bj. 1975

Peugeot 304 Bj. 1974

Renault 12 TL. Bj. 1973

Peugeot 504 Diesel Bj. 1972

Volvo 142 DL. Bj. 1971

Saab 96 BJ. 1970

Occasions boven ƒ 3000,. BOVAG-
GARANTDÏÏÜ

Inruil en financiering mogelijk.

Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05752-1649

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Kutphenscwcg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dlcht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

stetd* doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Een goede raad:
Komt u opgeruimd kijken naar

"' rnodekleding
voor jong en

novoqoo)! apot
want nu is deze raad spotgoedkoop

b.v.:

vanaf 45,—

ROKKEN nu vanaf 20,—

DAMES T-SHIRTS nu vanaf 7,50

MEISJES EN JONGENS
BONNETERIE nu vanaf 5,—

KOSTUUMS nu vanaf 125,—

SPIJKERPAKKEN nu vanaf 75,—

KOLBERTS nu vanaf 98,—

HERENPANTAJLONS
nu vanaf 34,—

HEREN OVERHEMDEN
nu vanaf 12,50

textiel CA mode
/chooldermofi

raadhuisstraat tel 1367 vonten

nog door

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

KOOPJES

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

PROFITEER NU NOG VAN ONZE

GRANDIOZE

BRUINE LEEFKUIL KOMPLEET MET TAFEL
nu voor

GROENE LEEFKUIL KOMPLEET
van 2095,— voor

MODERNE HOEKKOMBINATIE
MET HOEKTAFEL voor

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN
vanaf

EIKEN MINISET
vanaf

TELEVISIETAFELS
vanaf

EETHOEK, TAFEL EN 4 STOELEN
van 1326,— voor

EIKEN TELEVISIE HOEKKASTEN
nu voor

STAANDE KAPSTOKKEN
nu voor

ZWART ESSEN SLAAPKAMER
140 x 200 cm kompleet

SALONKASTEN
vanaf

KEUKENEETHOEK TAFEL EN 4 STOELEN
nu voor

1895,-

1795,-
l JAT 7

1595,-
1750,-

119,-
65,-

695,-
285,-

65,-

515,-

695,-
207,-

Zie ook onze tapijtafdeling en vele andere koopjes.

Desgewenst worden uw meubelen gratis in bewaring
genomen.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VOLKS- en ORANJEFEEST MEDLERTOL
vrijdag 22 en zaterdag 23 juli met o.a. volksspelen: vogel-, bel- en schijfschieten, dogcarrijden enz.



Citroen brandew.
FLORIJN liter

1250
Vieux
FLORIJN liter van 1370 voor

Kerseribrandew.
POLLEN liter van 1215 voor

BOLS BESSEN- OF KERSEN-
BRANDEWIJN van 1240 voor

BOLS ECHTE FRIESE BEEREN
BURG stenen kruik van 1495

Uit onze gebakskoeling
Tompoucen 1|D
per doos

Gezinscarree
per doos

Kruidkoek
Saksische

Altijd laag geprijsd

GROLSCH BIER
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

PROFITEER HIERVAN: OPRUIMINGSPRUZEN

UNICA TUINSTOEL
gestreept of dessin nu slechts

UIT ONZE NOTENBAR

SHANG HAI MIX
250 gram van 190 voor

JAPANSE MELANGE
250 gram van 295 voor

2000
SUPERMARKT

Albers Vorden

Getrouwd:

Mr. P. L. R. Wefers-
Betting

en
R. G. barones
van üorth tot Medler

Huize Medler Vorden
16 juli 1977

Getrouwd:

Hetty van den Berg-
van Saparoea

en
C. Kammeyer

16 juli 1977

Onze hartelijke dank ook
mede namens onze kinderen
voor de vele gelukwensen en
geschenken die wij bij ons
zilveren-huwelijksfeest
mochten ontvangen.

D. Pardijs
A. O. Fard4js-

Wuestenenk

Vorden, juli 1977
Strodijk 10.

AFWEZIG

N. J. EDENS
Tandarts

Van 25 juli t/m 15 augustus
Voor spoedgevallen: Tand-
arts Haccou, Pr. Bernhard-
weg 3, Tel. 1908

KWARKPUNTEN
't WINKELTJE
A. G. Schurink
Burg. Galleestr 22. Tel. 1877

AUTOCROSS
7 augustus.

- VORDEN

Te koop: 15 gebruikte he-
ren, dames _en kinderf ietsen
l zware Puch bromfiets
Rtfwielbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden.

—————^——————Te koop: l versgekalfde
vaars, ook wel ruilen voor
guste schot of jonge koe.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden. Tel. 6735

Te koop: Tomos i.g.st.
B. v. Hackfortweg 23, Vor-
den. Na 18.00 uur.

Te koop: Nieuwe aardappe-

, Slotsteeg
18, Hengelo (Gld.)

VOLKORENBROOD
't WINKELTJE

22. Tel. 1877

Te koop: ±1 ha. Kuilgras
en gelegenheid tot naweiden
Briefjes inleveren tot vrij-
dag 22 juli 20.00 uur
D. Schouten, Deldense-
broekweg 8.

i<I .1. .W
Te koop: Gasfornuis met
oven, eethoek, koffergram-
mofoon, roeiboot, 2 kinder-
fietsen.
H. Kup, 't Elshof 10, Vorden
Tel. 2539.

Wij zijn wegens vakantie
GESLOTEN
van 25 juli tot 8 aug.

Schoonheidssalon
Diny v. d. Wal

Te koop: nieuwe aardappe-
len (parel). H. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden.

AUTOCROSS - VORDEN
7 augustus.

Te koop: Nieuwe aardappe-
len, 't Hoge 17, Vorden.

Te koop: Wandmeubel in
prima staat. Stalen ledikant
2 pers. plus matras.
Aquarium compleet met
tropische vissen.
Dr. C. Lulofsweg 20, Vorden

VOOR UW WONING.
NIEUW!

Een ^^^^^
Uitgebreide Gevaren-
verzekering,

inclusief
Glasverzekering'

(ook thermopane, enz.) kost
u slechts ƒ l,- per ƒ 1.000,-
verzekerd bedrag, bij de
Onderlinge Waarborgmaat-
schappij „Vorden" Kantoor
Almenseweg 27, telef.
05752-1597.

Wegens vakantie

gesloten
van maandag 25 juli t.m.
maandag 8 augustus

A.s. vrijdag en zaterdag:

GROTE LEEGVERKOOP
ALLES MOET WEG
BLOEMEN EN PLANTEN
MET GROTE KORTINGEN

GROENTE EN FRUIT
STERK AFGEPRIJSD

.-Jw IWWAI J l l r l Iv7t

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Wegens vakantie

gesloten
van 18 juli t.m. 6 aug.
Daarna staan wQ weer gaarne tot uw
dienst.

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen

NOG ENKELE DAGEN

KOOPJES HALE^V 3UFN HJ
op onze

textielafdeling

•-•4** PROFITEER HIERVAN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
.VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wij zijn wegens vakantie

gesloten
van 25 juli t.m. 8 aug.
Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
Dorpsstraat 9 - Telefoon 1301

ONZE HERENSALON
is wegens vakantie

gesloten
van 21 juli t.m. 8 aug.

G. J. Heersink
VW

Telefoon 1215 HO07W

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akjrurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als ondVKoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof^ieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

eb beoebrml) MUT3MW OMIi

bnsllid;

Te koop: kool-, knolraap-
en slaplanten.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
l, Vorden.

Te koop: Gr. IJ en NL. B +
beren, fokzeugjes. D. Let-
tink, Lieferinkweg l, Vor-
den. Tel. 05753-1526.

Te koop: ±1 ha. zware rog-
ge. Briefjes inleveren voor
uiterlijk zaterdag 23 juli.
Bolwiender, Heiderbooms-
dijk 2, Vorden

VAKANTIEMARKT
VRIJDAG 22 JULI 1977

drlfioitov znspsW -emenevneelunh eteltn

M3TQJ33O
01 iluj SS «v crov

noorn

nO

Op de &.s. vrijdag te houden Vakantiemarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
JM3HÏT «^ J-13

poQ

Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle prijzen, door de marktkooplieden beschikbaar gesteld
voor de bezoekers van deze vakantieniarkt.

in :

Uitknippen en

in de bus deponeren

N1! 2824

Alleen
dit nummer
in de bus!

De prjjzen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter worden
uitgereikt.

-leO-buo en
>b qo

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

dMIMlUJHO
Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderüjntje staat, in de
op de markt aanwezige bus.

JSTs 2824

Het bestuur der

Vordense

Marktvereniging1



WIJ GAAN DOOR MET ONZE

radikale
Vanaf DONDERDAG weer NIEUWE KOOPJES

JAPONNEN

KOSTUUMS ETC.

EN KINDERKLEDING

weer in PRIJS VERLAAGD

Baby-
kleding

t.m. maat 86

voor

PRIJS

Tot en met zaterdag a.s. nog

10% KORTING
op alle niet afgeprijsde artikelen.

20% KORTING
op alle

BADKLEDING
en

TUINMEUBELEN

RUURLO
Vrijdags koopavond

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VVV Zomerprogramma
1977

V.V.V.-KANTOOR:
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.
Geopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur vanaf het markt-
plein. De kosten bedragen ƒ 2,— p. p., beneden
16 jaar f 1,-. Te beginnen woensdag 15 juni,
laatste tocht 31 augustus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen
te huur. Barink, tel. 1274; Kuypers, tel. 1393;
Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooi-
ste plekjes van Vorden. Vertrek vanaf het
marktplein om 19.30 uur. Kosten ƒ 1,— p. p.
Te beginnen maandag 27 juni, laatste tocht
1 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel,
onder leiding van de heer Terpstra. Om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van kasteel
Den Bramel, kosten ƒ 2,— p. p.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 2500 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Feith.
Beperkte deelname. Opgave bij het VW-kan-
toor. Kosten ƒ 2,50 p. p. Data 17 juni, 1 juli,
15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 sept.

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE
12^ ha grote tuin en 70 ha grote park. Het park
is opengesteld op zondag 16 oktober voor de
bijzondere herfstkleuren in de tuin. Kosten ƒ 2,-
p. p., kinderen tot 6 jaar gratis. Openingstijden
van 10 tot 17 uur. Honden geen toegang.

ELKE DONDERDAGMIDDAG:
Bezichtiging van de antieke rijtulgenverzame-
ling van de heer Bakker aan de Kerkstraat. Te
beginnen 30 juni tot en met 11 augustus. Ope-
ningstijden v. 14 tot 16 uur. Entree f 2,50 p. p.

DONDERDAG 21, VRIJDAG 22 EN
ZATERDAG 23 JULI:
GROOT LUNAPARK met geweldige attrakties.
Donderdag 21 juli tevens braderie met oude
ambachten in de dorpsstraat.

VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 JULI:
Volksfeest in het buurtschap Medler nabij café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler" (gebr. Ey-
kelkamp). Volksspelen, vogelschieten enz.

DINSDAG 26 JULI:
Orgelconcert door de bekende Rotterdamse
organist Dirk Jansz. Zwart op het orgel in de
Ned. Hervormde kerk. Aanvang 20 uur.

DONDERDAG 28 JULI:
Grote boerenbruiloft m.m.v. „De Knupduuks-
kes" en de Boerenkapel uit Vorden op de uniek
gelegen boerderij „'t Schimmel" nabij kasteel
Vorden. De bruiloftsstoet vertrekt om 19.30 uur
vanaf het gemeentehuis. Alle gasten en inwo-
ners van Vorden worden hierbij uitgenodigd
om dit feest mee te vieren volgens oud-Gel-
derse gewoonte. Bij slecht weer op de deel
van de boerderij. Entree ƒ 2,— p. p.

LAATSTE RONDE VAN DE
OPRUIMING

De laatste resten tegen waanzinnig
lage prijzen.

STOFFEN EN
DAMESKONFEKTIE

administraties
verzekeringen

Met ingang van heden is ons kantoor
verhuisd naar:

Dorpsstraat 20
Vorden

Telefoon biyft ongewijzigd: 05752-1463
Kantooruren: van 's morgens 8.30 tot
's middags 5 uur

DE GROTE RAGE UIT AMERIKA
OP DE BRADERKUN VORDEN

YOOTURT IJS
dat is lekker fris
en niet vet
aardbeieifljpr-.aasappel, citroen,
kersen, mandarijn

Roomijs, vanille en mocca
Ook verkrijgbaar in de winkel.

! BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

SUPERBENZ1NE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
Nflverheidsweg, Vorden

PAARDRIJDEN
lessen voor beginners

DE HESSENKAMP
Kerhoflaan 5a, Vorden
telefoon 1737

Staat uw huis al met L
foto in het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD" ?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uwj
huis via onze kollè^"
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

Wegens vakantie

GESLOTEN
van vrijdag 22 juli tot en met
maandag 8 augustus.

Onze zaak in Warnsveld is weer open
vanaf maandag l augustus

inter-styie
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-173-32

A.S. DONDERDAG TIJDENS DE BRADERIE EN . . .

A.S. ZATERDAG TIJDENS DE KERMIS

gezellige muziek in
bodeqa

f
MET HET BEKENDE DUO „MIX"

Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

Dansen
Zondag 24 juli

FLAME

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e*

Te koop: l ha. goede rogge
Briefjes inl. voor zaterdag
12.00 uur. Gunning in be-
raad. Partij oude klinkers
voor sierbestrating.
G. H. Jansen, Zutphenseweg
109, Tel. 1592.

Voor een
zeer lage premie

kunt u een aanvullende
Glasverzekering

sluiten, ook als uw woning
of inboedel nog elders is
verzekerd, bij O.W.M. „Vor-
den" Kantoor: Almenseweg
27, Telefoon 05752-1597.

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

VAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

»AUTOCROSS«

AMMERS Zutphenseweg - Vorden

VORDEN
7 AUGUSTUS A.S
Terrein:

Almenseweg bij 't Enzerinck
160 DEELNEMERS WAARONDER 20 VROUWEN

AANVANG 13.00 UUR

Opwimmtt
V 4

Ook deze week vindt u
nog vele koopjes

in Contact

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
! «-kfoon 05735 1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF



TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Een miljoen kilo papier
voor Vordense touwtrekkers

Ken historische dag is het gisteren
j-eweest voor de Touwlrekvereniging Vorden en
Antoon Steenbreker. secretaris van de vereniging.
Ter gelegenheid van het ophalen van de een
miljoenste kilo oud papier voor de touwtrekkers.
werd Antoon op passende wijze gehuld.

Dat gebeurde „op het Jebbink", achter smederij
Van Ark aan de Galleestraat. Er was een echte
ereboog geplaatst, waar de trouwe papiersjouwer
op zijn fiets met aanhangwagentje onderdoor
moest. Antoon kreeg door zijn bewonderaars een
kratje pils, een fles jenever en een fles wijn voor
zijn vrouw aangeboden.

Steenbreker is in de loop der jaren een echt
.„dorpsfiguur" geworden. Sinds een jaar of acht
geleden jakkert hij met zijn fiets en het onaf-
scheidelijke aanhangertje door het Vordense, om
zo'n 800 „klanten" van de oude kranten, tijdschrif-
ten en karton af te helpen.

Antoon begon niet zijn hobby aan het eind rcri
de zestiger jaren. De touwtrekkers wilden graag
een eigen clubhuis bouwen, maar er waren niet
genoeg penningen in de kas om de droomwens in
vervulling te laten gaan.

„De eerste jaren haalde ik zo'n tien ton papier
per jaar op. Tegenwoordig zit ik al boven de
tweehonder ton" glundert Steenbreker. Het papier
wordt opgeslagen op drie vaste verzamelpunten in
Vorden: .Coöperatie De Eendracht, smid Van Ark
en molenaar Kluivers. Maar omdat Antoon dage-
lijks zijn hobby uitoefend heelt hij thuis ook
maar een kleine opslagplaats ingericht.

De grootste vangst die de touwtrekker opeen
dag heeft gedaan, was in 1974. Toen was het oude
papier zoveel waard, dat er voor duizend gulden
aan oud papier werd binnen gesleept.

In het weekeinde wordt Antoon door een paar
sportcollega's geholpen. Dan trekken ze eï op uit
met de onlangs aangeschafte vrachtwagen van
TTV. Daar kan 2500 kilo papier in.

Het verzamelen van oud papier neemt zoveel
vrije tijd van Antoon in beslag dat er weinig tijd
overblijft om nog erg actief aan het touwtrekken
deel te nemen. Hij speelt nog wel mee in de „640
D-klasse", maar de noodzakelijke training schiet er
vaak bij in.

De 55-jarige Vordenaar heeft het wel eens zo
bont gemaakt met het ophalen van papier, dat de
politie niet kon nalaten een opmerking te. maken:
.̂ •srrs had ik het papier zo hoog achter op «s
fiets gestapeld, dat zelfs de politie dat in de gaten
kreeg. Op een keer schetterde uit de luidspreker
van een politieauto die achter mij reed: „meneer,
als u op de Ruurloseweg dat viaduct inrijdt, gaat
u op de bon". En dan te bedenken dat er
helemaal geen viaduct is" zegt Antoon.. Voor zijn
andere hobbies (fietsen repareren, zwemmen, tui-
nieren, en veteranen voetbal) blijft bijna geen tijd
over: „Zolang ik het touw nog van de grond kan
krijgen, blijf ik in de touwtreksport", zegt^ntoon
vastberaden.

Gezin Lenselink voor vakantie terug uit l rast
Samen met hun

<7)enEric<4)
ll|» Lenselink voor

in
niet bij de «NIP

van Jan, ninar m een boer-
aan de fa-

«a Schatte-

Jfeeea* te de .«ree, drie Js>
**o *Un we ecm «M»U vakantie
«U*, naj» het werk in Iran slokt

~ _ op. Zes dagen wer-
10 de week en vaak!'op

jaren geilden
.. „ in op-

dracht van d» Geref. Kerk in
NedwUtnd öaar Istahan in Iran.
fcet ftpaj yarv het vertrek naaf

laod wat om bande
te matei m da

„Aanvankelijk een moeilijke
opgave want blind zijn in Iran
is wel iets anders dan hier in
Nederland. Blinde mensen tellen
daar eigenlijk niet mee. Voor
hen wórdt weinig of niets ge-
daan. Vandaar dat men toch wel
een beetje argwanend naar^óns
opkeek", zo zegt Jan Lense-
link.

in het begin waren hét groep
jes van eo'n acht jongens die
Jan Lenselink gedurende zes
manden op een boerderij on-
derwees Dij het bewerken van
de akkers. „Geleidelijk aan kre-
gen we het vertrouwen van da
bevolking. Thans zijn er op de
boerderij gemiddeld tussen de
tien en vijftien jongens wefk-
aam".

Sinds anderhalf jaar 14 de
taak van Jan Leneelink enigzins
gewijzigd. Momenteel fungeert

hij als coördinator van het ge-
hele blindenwerk in Istahan. Dit
impliceert dat hij de leidng
heeft gekregen over de in aanhef
genoemde boerderij en over een
internaat voor blinde, jongens en
een internaat voor blinde meis-
jes.

Op het Jongenslntèrnaat zijn
vijfenveertig jongelui onderge-
bracht in de leeftijd van vier tot
twintig jaar. Bovendien nog on-
geveer vijftien volwassenen die
n de werkplaats hun bezigheden
hebben. In het meisjesinternaat
zijn vijftien 'meisjes onderge-
bracht in de leeftijd van acht
lot achttien jaar. Tevens zijn
hier vijftien volwaasenvrouwen
gehuisvest dia overdag elders
werken.

iehalve een flinke administra-
rompslomp helpt Jan Len-

selmk de blinden met het eoe-
naar een geschikte Job.

;,Een dankbare taak", zegt hij
Echtgenote P-ia springt Jan, to«
dien noodzakelijk bij. Voor het
overige bepaalt zij zich tot da
huishouding en het verzorgen
van Ariarme eh Eric.

De „baas" van Jan in Istahan
is de bisschop van da Iraanaa-
Anglicaanse kerk. Met hem heeft
het echtpaar Lenselink regehna-
tig kontact. Verder Worden kon-
takten onderhouden mat Duitse
en Engelse familes. Niet met
Nederlandse gezinnen want de
Lenselinks lijn de enigen die uit
het kikkerlandje afkomstig zijn-

Eind augustus zullen Ja» «i
Ria Lenselink weer naar Iran
vertrekken. Waarschijnlijk voof
2 .laren want dan vollen sjj rich
elders in de wereld vestigen»
Daar waar hun hulp noodza-
kelijk is.

Avondwandeling op het Medler
Voorafgaande aan net

Volks- en Oranjefeest op de Medler-
tol - dat op vrijdag; 22 en zaterdag
23 juli wordt gehouden - organi-
seerde de feestcommissie de tradi-
tionele avondwandeling. De animo
was dit keer erg groot: 22 groepen
met in totaal 78 deelnemers namen
aan de wandeltocht deel.

Vanaf half negen startte elke drie
minuten een groep bM h>»t. café 't
Wapen van het Medler De wande-
ling annex puzzeltocht ging via de
Schoneveldsdyk, Wiersse langs jach-
topziener Jaaltink, de • Nevelkamp
naar de Stroet en via de Branderi-
borch terug naar het Medler. In to-
taal moest er 5700 meter worden ge-
lopen. Onderweg waren er diverse
controles, terwijl eveneens opdrach-
ten moesten worden vervuld.

Veel wandelaars liepen in de val by
het optellen van de getallen op de
paddestoel, anderen werden „ge-
strikt" by de tekening van de ree en
het hert en liepen vroegtijdig recht-
?af. Ai znet al was men. volop torw.
den over de mooie tocht, die was
uitgezet door de heren G. Norde en
G. Ny'enhuis.

Voorzitter G. Norde reikte met een
toepasselijk woord de prijzen uit en
besprak de route.

De winnende groepen waren: 1.
groep Bruggink 26 s tra f p.; 2. groep
Henk Oortgiesen 52 strafp.; 3. groep
Wim Neerlaar, Ruurlo 64*4 strafp.;
De poedelprijs was voor de groep
Gert Weenk met 259 strafp.

De Gelderse
avond die op de boerderij van 't
Schimmel werd gehouden, is bi)
de talrijke vakantiegangers in
goede aarde gevallen. Het pro-
gramma voor de pauze werd
verzorgd door ds. J.C. Krajen-
brink, die voorlas uit werken
van Achterhoekse dialect schrij-
vers.

De Gelderse avond werd na de
pauze besloten met een demon-
stratie van „De Kmtpduukskes".
Dit gebeurde op de deel van de
boerderij. Door iedereen werd
naar hartelust meegedanst. Tus-
sen de bedrijven door las nie-
vrouw van Til gedichten voor en
ze „praotte" de nummers aan
elkaar.

De kastelentocht onder leiding
van oud-burgemeester van Arke
trok gisteren 222 deelnemers.
Wel een bewijs dat deze tochtan

nog steeds bij de vakantiegan-
gers aanslaan.

De avondwandelingen door de
omgeving van Vorden en één
speciaal op het landgoed Den
Bramel brengen eveneens vei*
vakantiegangers op de been.

Bij gebrek aan ploegen zullen
de touwtrekwedstrijden volgen-
de week niet door
gaan.

Dinsdagavond 19 juli staat een
Staringavond op het program-
ma. Deze avond begint met een
korte wandeling naar het kaste 3l
en door het fraaie park rondom
kasteel de Wildenborch.

Ds. Krajenbrink en de heer
van Roekei zullen deze Staringa-
vond vervolgen» voor hun reke
ning nemen door middel vafl het
voordragen van gedicht» va*i
Staring en het vertonen van di-
a's van de Wildenbo/ch en de
omgeving van Vorden.

Ruim 8000 bezoekers
landgoed De Wiersse

Ds eigenaar van het landgoed,
de heer E. Gatacre, waa verrast
door dat aantal. „Zo'n enorme
toeloop had ik niet verwacht",
zei hij ons. Speciaal de Franse
rozentuin, in 1908 ontworpen,
trok veel bekijks. Voorts had
men veel interesse voor de groe-
pen eeuwenoude bomen en de
„wilde tuin". Door de roede won
van ae poime, het personeel v«m

het landgoed en Jachtopzieners
van elders kon het verkeer rond
De Wiersse en ook de opvang
van het publiek uitstekend wor-
den geregeld.

Afgesloten
— in verband

met de broderie wordt donder-
dag 21 juli dé Dorpsstraat in
Vorden voor het verkeer afgeslo-
ten van 18 tot 23 uur. Voor die
avond wordt aan de oostzijde
van de Burg. Galleestraat vanaf
de Kerkstraat tot de MoaYiweg
een parkeerverbod ingesteld.

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

Het visseizoen is weer begonnen. Dat betekent, dat heel wat Neder-
landse gezinnen in beroering zijn. Op zaterdagmorgen trekt de man, die
we vroeger schertsend "de heer des huizes" noemden, er al vroeg op
uit . Op weg naar z'n stekkie. Omdat ik er wel een mooi fotoverhaal in
zag zitten, ben ik een keer meegegaan. En eerlijk gezegd, vond ik het
toch wel een leuke ervaring: samen met je man ergens in een sti l le
polder heel vroeg de auto aan de kant te zetten en de weilanden inlopen.
Er vliegen allerlei weide- en watervogels om je heen. die hevig protes-
teren tegen de verstoring van hun rust. Achter het riet ligt de waai, waar
de dobber zal worden uitgegooid.

Die eerste foto was wel een wat angstig avontuur,
't Plekje was erg mooi, zo met die donkere jopper-
man tegen de lichte lucht en het riet. Maar als je, om
hem vrijstaand tegen de lichte lucht te krijgen, door je
knieën gaat met de kamera, dan blijkt het wel een
drassig stukje grond te zijn. M'n visserman heeft er
op gerekend, want die heeft laarzen aan. Maar ik
houd er natte voeten van over. Even later bereiken we
een stuk droge grond. Dit is nou dat beroemde stek-
kie, waar zoveel te vangen is.

Dat blijkt waar te zijn, want binnen een kwartier
roept-ie, dat hij beet heeft. Ik ben zo geboeid door het
feit, dat er iets aan de haak zit , dat ik vergeet de foto te
maken. Bereidwillig haalt de visser de vis nog eens
uit het water (foto 2) en laat zich dan van dichtbij
vereeuwigen (foto 3). Het resultaat: een leuke foto-
reportage, die me de kans heeft gegeven een hobby
van mijn man van dichterbij te bekijken. Ook al blijf
ik dat hakengedoe voor de vissen een pijnlijke zaak
vinden.

Omzetstijjhnjl
Rabobank
Kranenburg/
Vorden

KRANENBURG VORDEN —
De omzet van de Rabobank Kra-
nenburg-Vorden is gestegen van
57 miljoen in 1975 naar 63 mil-
joen in '76- Dit bleek op de
jaarvergadering in zaal Schoena-
ker te Vorden.

Steeds meer privé-rekening-
houders maken gebruik van de
mogelijkheden in het betalings-
verkeer. Hiervoor werden toerei-
kende saldi aangehouden. Door
rekening-couranthouders werd
voor f 509.827,- opgenomen aan
gelden tegen f437.137,- in 1975.
Aan totale voorschotten werden
varstré»: 12433.501,- (UmiT^,
in het voorgaande boekjaar).

Het aantal leden bedroeg 118.
Op de spaarrekeningen was het
aantal ingelegde bedragen groter.
Bij de bank werden door de
Stichting Spaarbank aan gelden
gedeponeerd voor f3393.079,- te-
gen f 3.298.770,- in 1975. De tegoe-
den in rekening-courant bedroe-
gen f723.216,- (in het voorgaande
jaar f 681 591,-).

Het winstsaldo bedroeg f 4972,-
tegen f4544,- in 1975. Besloten
werd om hiervan f 500,- te be-
stemmen als winstuitkering
(speciaal fonds, terwijl de res-
terende f4472,- werd toegevoegd
aan de algemene reserve, dia
hierdoor komt op een totaal
f 125.638,-.



Hassink op derde plaats:
Möhlmann wint Ronde van Ruurlo
Met een driekwart fletslengte voorsprong won G. Möhlmann uit Beekbergen zondagmid-
dag de amateurwedstryden van de Wielerro nde van Ruurlo. Tot een tien ronden voor het
einde bestond de kopploeg nog uit tien renners. Maar tegen de laatste ronde bleven er
to'n vfyf van over waarvan Möhlmann en H. F. Snoeijink uit Denekamp de aanvoerders
waren. Een andere favoriet, R. Hassink uit Neede, wist zich met een achterstand van
nanweUJks meer dan een sekonde op een ko mfortabele derde plaats te nestelen.

Het startschot voor de elfde Wielerronde
van Ruurlo werd om half twee gegeven door
burgemeester Jhr. Mr. J. W. de Beaufort.
Direkt daarop gingen de jongste renners
van atart, de Ruurlose jeugd. Het veld was
sterk bezet. Er deden zelfs een paar jon-
getjes uit Lochem aan mee, buiten mede-
dinging. Grego Ernst wist in deze klasse
de eerste prfls te veroveren.
Vervolgens kwamen de buurtverenigingen
met hun ploegen aan de start. „Vorig jaar
hadden de meesten in deze ploegen nog ge-
wone toerfietsen, maar dit jaar racefietsen
op twee na. Het was ongelooflijk", vertelde
sekretaris A. Mol van het Wielerkomité
na afloop. Bfl de buurtverenigingen werden
ook nog individuele prijzen toegekend aan
de snelste renners. De beste persoonlijke
tfld werd geregistreerd bij Bert Breedveld,
lid van de ploeg Borculoseweg. De ploeg

van deze straat werd de grote ovewinnaar
van de wedstrijden.
De Ruurlose favoriet bij de amateurs, Joep
Scholten, moest d estrfld voortijdig staken.
Hij kreeg pech met zijn fiets, op het mo-
ment dat hij zich in de voorhoede bevond.
De uitslagen: buurtverenigingen (individu-
eel) 1. Bert Breedveld; 2. Jan Ras jr.; 3.
Jan Breedveld; 4. Henny Korten; 5. H.
Reurderink.
Ploegen buurtverenigingen: 1. Borculose-
weg I; 2. Constantynlaan I; 3. Constantfln-
laan II; 4. Borculoseweg II; 5. Schoolstraat
6. 't Broek I; 7. Garvelinkkamp; 8. 't Broek
II.
Amateurs: 1. G. Möhlmann (Beekbergen);
2. H. F. Snoeijink (Denekamp); 3. R. Has-
sink (Neede); 4. B. Arentzen (Harderwijk)
5. N. Hilberink (Den Ham); 6. A. Schef-
fer; 7. J. Lookamp (Vroomshoop).

51e Volks- en Oranjefeest Medlertol op
vrijdag 22 en zaterdag 23 juli
Ondanks de steeds stagende kosten waardoor het elk jaar moeilijker wordt om een feest
te organiseren en draaiende te houden, heeft de Volksfeestkommissie van het Oranje-
feest aan de Medlertol ook dit Jaar een Volks- en Oranjefeest weten te organiseren.
Mede gezien het zeer geslaagde gouden feest van 1976 (50 jaar bestaan) acht men het
mogeUjk dat het ook nu zyn bestaansrecht nog heeft.

Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum

Dinsdag:
Volleybaltraining in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Training zwem- en poloklub Vorden '64 fcx
de Dennen te Vorden

Maandag:
Knip- en naaikursus van 7-9 uur. Jeugd-
centrum
Rftpetitle muzlekver. Concordia In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hudah-school o.l.v. mevr. Anneliea Tflman

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

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

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

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokflult, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Klnderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta f jongens)
Jeugdsociëtedit open van 19.30 tot ,23.00 uur

Juli:
16 Medlerfeest, avondwandeling
22 Medlerfeest
23 Medlerfeest
23—30 Zomerkamp CJV

Augustus:
7 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
7 Kastelenrit „In de Reep'n"

13 Jeugdwedstrijd HSV De Snoekbaars
15 Hervatting repetities Vordens Mannen-

koor in het Jeugdcentrum
17 Nutsfloralia bloemschikkursus
21 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
23 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
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Die compacte, zuinige Citroln LN zult u vooral
gaan waarderen om z'n aanpassingsvermogen

situatie 1:
4 zitplaatsen en een

kofferruimte van 118 dm?

situatie 2:
3 zitplaatsen en een

bagageruimte van 193 dm?

QQ
situatie 3:

2 zitplaatsen en een
"berg"ruimte van 292 dm?

In het dagelijks verkeer is de 3-deurs LN
uiterst behendig. Met z'n 3,38 m. van bumper
tot bumper en kleine draaicirkel, komt u
overal snel in en snel uit.

De LN,de nieuwste Citroen, bezit een
onvermoeibare 602 cm3 luchtgekoelde motor,
die al rap beroemd zal zijn om z'n zuinigheid,
l Op 16,9 maar liefst bij 90 km/h en l op 13,8
in de stad.

Maar z'n leukste karaktertrek is wel z'n
aanpassingsvermogen. In 'n handomdraai ver-
andert u de 4 persoons LN in een semi-Break

LN. De variabele Citroen.

en zelfs een mini-Break.Want de gescheiden
achterstoelen kunnen onafhankelijk van
elkaar worden neergeklapt. Dus ruimte
genoeg voor het reiswiegje van
de kleine en de wekelijkse
boodschappen uit de
supermarkt.

ISF

f9.990,-(incl.BTW)

Automobielbedrijf A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo. tel. 1753 - Inruil, financiering en leasing mogelijk - Alle modellen uit voorraad leverbaar

24 Nutsfloralia bloemschikkursus
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen
31 Nutsfloralia bloemschikkursus

September:
7 Nutsfloralia bloemschikkursus

14 Nutsfloralia bloemschikkursus
22 Nutsfloralia bloemschikkursus
23 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
25 Tentoonstelling Nutsfloralia

Oktober:
2 Viswedstrjjd Alm-Lar-Loch-Vorden
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

lïe besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktlvltelten aan ons door te

geven d&a
worden opge»omesv

V«no«k« d*
gerichte korretpomkiitfe

t» odr*ss«r»n mtt

Postbus 22
DRUKKERIJ WEEYERS i.V.

Postbus 22 - Vonten

Huishoudprodukten
In ons centrale magazijn hebben wij

plaats voor enkele

INPAKSTERS
voor hele of voor halve dagen.

Telefonische sollicitaties:

NEDAC B.V.
Telefoon 1773, afdeling personeelszaken

Kunstgeblttenreparatto

Drogisteri)
TEN KATE

6utphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Woont u in een
HUURWONING ?

U kunt dan een
GLASVERZEKERING

sluiten in combinatie met
uw inboedel op dezelfde po-
lis, voor alle soorten glas-
ruiten. O.W.M. „Vorden"
Kantoor: Almenseweg 27,
Telef. 05752-1597.

GECREOTASEERDE
PALEN

voor tuin of afraste-
ring f 2,35 per stuk
afgehaald

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

GAS
in fles of tank

Industrieterrein, Vorden
KEUNE

Te koop: Compleet aquari-
um met tafel (80x30x30)
Julianalaan 19, Vorden.

DROGISTERLJ

de Olde Meulte
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden

't Grindthays
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 0*.V,0-16006

Braderie
a.s. donderdag 21 juli

T-shirts
bedrukken

klaar
terwijl u
wacht

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juli

in de zaak

CA modo

/choolderman
raadhuisstraat tol 1367 vonten

Adverteren

doet

verkopen


