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Markesteen

bij

Herv. kerk

te Vorden

Tegen de muur van de kerk ibevindt zich een z.g.n.
markesteen. Vroeger was 't de gewoonte, dat bij het
uitgaan van de ,kertk, vanaf die steen allerlei mede-
delingen werden gedaan 'betreffende Marke^aken.
In 'latere jaren maakte ook de kositer wel gebruik
van die steen om het een en ander voor te lezen. In

het begin van deze eeuw raakte een en ander in on-
bruik. Mevrouw R. Odiruk-Brandenbang te Eiber-
gen, die werd geboren in 't Wapen van Vorden weet
zich nog te iheninneren dat haar moeder soms zei:
„Riek, gaot ds efikes hen 'luustern wat 't er e'zeg
wodt." Zij was toen een meisje van een jaar of tien.

Fam. v.d. Sligte vertrekt
Met ingang van l augustus j.l. is de heer H. B. G.
v. d. Sligte, onderwijzer aan de r.k. basisschool Kra-
nenburg, in gelijke functie benoemd aan de r.k. ba-
sisschool te Nieuw Heeten (gemeente Raalte). Dit
is een /esklassige school. De heer v. d. Sligte heeft
op de Kranenburg negen jaar voor de schoolbanken
gestaan.

Naast / i j n t a a k als leerkracht vervulde hij nog ver-
schillende functies in het plaatselijke verenigings-
leven. Hij is bestuurslid van de Rabobank Kranen-
burg, dagelijks bestuurslid van de Openbare Riblio-
thee Vorden, voorzitter van de volleybal vereni-
ging Dash -- welke functie hij vooral gedurende
acht jaar met plezier heeft vervuld. In 1972 werd
hij geïnstalleerd tot Prins Herman de Eerste van
De Deurdreajers en zit nog steed in de carnavals-
raad. Mevrouw v. d. Sligte is presidente van de
plaatselijke KPO en secretaresse van de PCI (Pa-
rochiële Caritas Inst.). Voorlopig blijft de familie
v. d. Sligte nog op de Kranenburg totdat volgend
jaar hun woning in Nieuw Heeten gereed zal zijn.

Adjudant J. Kuyper
nieuwe
groepskommandant
Tot nieuwe groepscommandant van de Rijkspolitie
groep Vorden (omva'ttende de gemeenten Vorden,
Warnsveld en Hengelo Gld.) is benoemd de 46-ja-
rige adjudant J. Kuyper. Hij volgt hiermee adju-
dant G. Kramer op, die onlangs afscheid nam van
de groep in verband met pensionering.
Adjudant Kuyper werd in Eidam geboren en werd

na zijn opleiding in 1955 benoemd in Wormer. Hier
verbleef hij vier jaar en ging twen naar Heemskerk.
Vandaar vertrok hij naar Hellevoetsluis waar hij
per l j a n u a m 1974 werd bevorderd tot adjudant en
plaatsvervangend groepscommandant. Hij had hier
een „bewakingsgebied" (zoals hij /.egt) van v i j f ge-
meenten.

De nieuwe commandant van de groep Vonden heeft
drie kinderen: de oudste zoon Gert f a n , die voor-
lopig in Hellev o-ets1! wis b l i j f t omdat hij daar op de
bestuursstihool op het gemeentehuis zit, een dochter
Ellen en zoon Ronaild, die in Vorden met het nieu-
we schooljaar beginnen.
Hij is thans bezig met het opknappen van zijn wo-
ning aan Het Kenspel 19 te Vorden, waar hij vol-
gende week zi jn intrek /al nemen. Voorlopig heeft
hij domiiciiliie gekozen in 1̂ ^ bungalow park Het
Schapenmeer.

Adjudant Kiuyper, een lange rustige man, vindt
Vorden en omliggende gemeenten een prachtige na-
tu ui rijike streek. Hij zaïl het hier zeker wel rooien.

Bloemschikkursus

NIEUWE KURSUSSEN

Typen
spoedkursus

Engels
voor beginners

Middenstand
te Hengelo
Vraagt vóór l september inlichtin-
gen bij instituut

GULDEN LtON
Keppelseweg 14-16 te Doetinchem
telefoon 08340-23708

Floralia
Door omstandigheden is de begindatum van de kur-
sus veranderd. De eerste les van deze van ouds be-
kende bloeniLschikikursus wordt nu gegeven op 27
augustus a.s. De resultaten van deze kursus, die on-
der deskundige leiding gegeven wordt, zijn elk jaar
weer uitstekend en zullen te zien zijn op de tentoon-
stelling die dit j aa r voor de 50e keer gehouden
wordt en wel op 19, 20 en 21 september a.s. U kunt
yiich noig opgeven voor deze gezellige kursus. Voor
nadere gegevens zie de advertentie elders in dit
blad.

BURGERLIJKE ' "
STAND

Geboren: Remco, z.v. J. Hofs en E. Maalderlnk;
Rien, z.v. H. J. A. Mömbarg en M. C. Haverkamp;
Denise Debonih, d.v. C. G. W. Hofman en M. J. G.
Schepers; Eliisabeth Aline, djv. M. van Delden en G.
Kooijman; Martinus Adolf, z.v. H. J. Bggink en J.
M. Mams; Martina, il .v. A. Molenciijtk en G. J. te
Selle.

Gehuwd: F. B. M. Lefenink en J. C. B. M. Duis'er-
maat; J. Leegstra en J. J. W. Baank.

Overleden: F. A. Smit, oud 62 jaar; G. F. Harmsen
w.v. Kremer, oud 84 jaar.

GEMEENTENIEÏJWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

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

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 18-17 uur

De onderwerpen voor deze week zijn:
- Pas 65.
— Botulisme bij watervogels.

Pas 65.
Voor wiie 65 wordt verandert er veel.
Werken voor de kost wondt vrije tijd en het pen-
sioen igaat de plaats innemen van salaris of loon.
Méér tijd dus om aillerlei f i jne dingen ite gaan doen,
méér vrijheid, maa r . . . daarnaast vaak ook minder
igeld. En verlies van allerlei contacten (met colle-
ga's, iviia personeelsverenigingen, vakorganisaties)
waardoor men vaak zo gemakkelijk attent werd ge-
maakt op meestal voordelige mogelijkheden. En
daardoor wordt die vrijheid van de 65^1usser wei-
eens lelijk beknoit.
Gemeenten en rijk hebben daar samen iets op ge-
vonden: de nationale „Pas 65". Een klein, modern
kaartje dat grote voordelen biedt. Men betaalt er
iets voor, administratiekosten en dergelijke, maar op
vertoon ervan krijigt men heel wat redukties:

— op het reizen per tram of bus bijvoorbeeld, dus i
het zgin. locale en regionale vervoer, overal in
het land;

- op het huren van een va ikan t i i ehu i s j e ;
- op il e toegangsprijs voor een sportwedstrijd;

op een bioscoopkaartje;
- op het lidmaatschap van ieen hengelsport.vereni-

ging;
— op het lenen van boeken uit de bibliotheek;

- op de entreeprijs van een museum;
- op het gebruik van •aillenlei re<realiexoor/ , ienin-

gen;
— op het nemen van specnale danslessen voor oude-

ren (heel populair en verrassend gezellig).

Bovendien: in veel tgemeenten geeft het pasje recht

op bijzondere faciliteiten naast deze algemene, die
in principe voor het hele land (gelden.
En de „Pas 65" kan ook gebruik worden als legiti-
matiebewijs ibij banken en postkantoren.
De „Pas 65" iis dus eigenlijk een waardepapier; u
zult bemerken dat zeer velen u er straks om zullen
benijden.
De „Pas 65" is er, zoals de naam al zegt, voor iedere
Nederlander die de 65 gepasseerd is. Maar ook voor
iemand idie getrouwd is met een 65-plusser en zelf
60 jaar of ouder is. Samen zijn dat meer dan 1,4
miljoen 'Nederlanders. Het pasje wordt maar één
keer uitgereikt en hoeft dus ntiet verlengd of ver-
nieuwd te worden. Dat is gemakkelijk en .goedkoop.
Voor limlichtiinigen en vragen die u nog mocht heb-
ben, iis er de gemeente om u te helpen. U kunt ook
schrijven naar het Centraal Bureau Pas 65, Steen-
voordelaan 370 te Rijstwijk.
Vanaf l september 1975 is de „Pas 65" verkrijgbaar
bij de igemeentesecretarie. De kosten zijn ƒ6,50 en
men heeft er niets anders voor modig dan een recen-
te ongebruikte pasfoto.

Botulisme bij watervogels.
Wat is botulisme?
Botulisme dis een /riekte die bij dieren en bij de mens
kan optreden. Reeds in de vorige eeuw /.i jn gevallen
van botulisme bij de .mens beschreven. In Neder-
land ./.ijn voor .het l aa t s t t i j d e n s 'de tweede wereld-
oorlog enkele gevallen met /ekerhoid voorgekomen.
Bij watervogels is de /riekte vooral bekend u.it <le
Verenigde Staden, waar sinds hel begin van de/e
eeuw regelmatig .geval len worden gemeld: in Ne-
der land , werden pas in 1970 watervogels mei bolu-
1 i si me gewilde n.
Botulisme wordt veroorzaakt door het eten van
voedsel waarin /ich botuliinum-toxine bevindt. Dit
is een vergif afkomstig van de bacteriesoort clostri-

dium botulinum. Sporen van clostridium komen
bijna overal rin onze omgeving voor, vooral in de
bodem. Er zijn allerlei manieren waarop deze spo-
ren op voedsel terecht kunnen komen: men kan wel
zeggen dat het in het gewone leven Tielfs niet moge-
l i j k is verspreiding via n sporen geheel te voorkomen.
Tot zover ris er echter igeen gevaar voor de gezond-
heid. De sporen zelf kunnen namelijk, wanneer men
ze binnen krijgt, geen ikwaad aanrichten omdat ze
zich in een levend lichaam (mens of dier) niet kun-
nen vermenigvuldigen. Botulisme is dan ook geen
besmettelijke ziekte.
Het 'kan edhter gevaarlijk worden wanneer sporen
dii-e zich op voedsel bevinden de kans krijgen te
gaan (kiemen en zich te gaan vermenagvuldiigen. Ze
krijgen die gelegenheid in eiwiitrijk voedsel (bijv.
vlees), als de temperatuur hoog genoeg is voor de
groei van de bacteriën, er zuurstofloze gedeelten
zijn (de sporen gedijen slechts bij afwezigheid van
zuurstof) en er voldoende tijd beschikbaar is.
Tijdens de groei vormen de bacteriecellen een ver-
g i l , het zogenaamde ibotulinum-toxine. Er zijn ver-
schillende typen toxiine, aangeduid met de letters
a it.rn
De mens is vooral gevoelig voor de tvpen a. b en e,
terwijl watervogels vooral .gevoelig zijn voor type c.
Over <le omstandigheden die leiden tot het optre-
den van 'botuilisnie bij \\aiei\oigelsiis nog weinig met
zekerheid bekend. Er ./rijn wel vermoedens geuit
over de mogel i jke invloed van verontreiniging van
het o p p e r v l a k t e w a t e r maa r deze 'zijn niet bevestigd.
Botulisme bij watervogels is \r>or de gezondheid van
de mens nier gevaarlijk, daa r hè mees ta l botulinum-
toxine tvp-e e b e t r e l ï .

Bij het. vinden van dode watervogels verdient het
aanbevel ing, dat mee te delen aan de instanties die

het w a t e r beheren, /o al s de waterschappen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 24 augustus: H..HO en 10.00 uur ds. J. H.
Jansen

KAPEL W1LDENBORCH
Zondag 2'! augustus : 10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zon<lag 21 augus tus : 9..HO uur ds. J. B. Kuhlemeijer;
teven kjindernevendiienst; 19.00 uur ds. J. Bonnes
van Neede.

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgewllen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzuster» en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 'a avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, 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 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.36 UUT
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uut

Z I L V E R W I T C

KOERSELMAN CASSETTES
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f S U PER-SLAGERIJ
ALLEEN DINSDAG:

Runderstooflappen 50° gram

heel kilo

Wiener schnitzel

Deense schnitzel

Biefburgers

Fricandeau v.d. ham

Verse kip

100 gram

100 gram

3 stuks .

500 gram

per kilo .

Mager runderpouletME «*«»«250 gram

Magere hamlappen 500 gram

Vleeswaren
Palingworst

Berliner
l Snijworst

Corned Beef
Gekookte ham
Ardenner worst

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

ZONNETUIN .
Spercieboontjes

Tomaten
Handappeien

Witte druiven
Sinaasappelen

500 gram

kilo

\*/2 kilo ,

kilo

per net

l
458
898

118
85

298
588
478

268

Aardbeien VERMOUTH
konfiture

DIEPVRIES-VOORDEEL
Kabeljauw

Vissticks

Borrelbaflen

Frikandellen

Patatés frites

Andijvie

IJstaart boomstam

IGLO
400 gram nu

pak a 10 stuks nu

12 stuks voor

grijpzak a 25 stuks
van 475 voor

kilobaai

pak a 450 gram

VRUCHTEN OF IRISCH
van 400 nu voor

Alles zolang de voorraad strekt

568

69
75
75
79
88
88

98
98
198
229
289

298
149
225
425
149
109
375

MAANDAG 25 AUGUSTUS:

Nieuwe aardappelen

Rolladeschijf

DINSDAG 26 AUGUSTUS:

Prei

Runderstooflappen

WOENSDAG 27 AUGUSTUS:

Andijvie

Ajuinburgers

zak a iy-2. kilo

per 3 stuks ...

per kilo .

500 gram

heel kilo .

per kilo .

3 stuks

149
198

89
458
898

89
325

A&O GRAAG TOT
HONFOOD VOORDEELSTUNTS

Modess verband

Verfkwasten

Tennisballen

Speculaasplank

Badmintonshuttels

Kinderschep

met hechtstrip, pak a 20 stuks
van 349 voor

set a 3 stuks van 495 nu

set a 3 stuks van 550 vor

van 595 voor

6 stuks van 360 nu

in 4 kleuren, weggeefprijs

298
225
450
375
225
100

WASVOORDEEL
A & 0 Afwas v

MaEnT8f'vToR
r
OEN

RADION rS^4?.
P|0| irj| DRAAGKARTON•^U' van 975 voor

pak* DRAAGKARTON

rirnn DRAAGKARTON
^' IU van 780 voor

Silan wasverzachter reuzeflacon

75
465
785
575
650
495



Halfvolle
Koffiemelk

ORYZA RIJST
DROQGKOKEND

pak a 400 gram

VOORDEEL SLIJTERIJ
Jonge genever

Bessengenever

Napoleon cognac

GANZEBOOM
lifer

GANZEBOOM
liter

van 11,95 voor

2 literkruik nu

945

645

1025

695
ALLEEN AFGEHAALD AAN SLIJTERIJ

Grolsch krat a 20 beugelflessen
van 15,40 voor 1250

DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK

Banaanstam van 365 voor

van 295 voor

315
255

Bloemen en Planten
Fresia's

Gladiolen
per bosje

per bos .

198
149

KOEK EN SNACKVOORDEEL
Nobo spritsen

Grote hotelcake

Roomboterkoekjes

VS droprollen

Repen Mars

pak a 10 stuks van 107 voor

nu voor

assorti nu

pak a 8 rollen van 128 nu

pak a 3 stuks van 150 voor

79
189
149
109
129

SUPERVOORDEELTJES

Appelsap 69
Krings Jus d'Orange fles van 89 voor 79

A&O drink of cola
literfles van 92 voor

A & O Bier krat a 24 pijpjes

Honig spaghetti van 134 voor

literfles van 78 voor

Calvé fritesaiy jampot van 176 voor

Teo puddingsaus diverse smaken
per flesje nu ..

Susy toiletpapier pak a 4 rollen

HALVARINE kuipje a 250 gram van 66 nu

A & O choc.vlokken nu per pak

A & O choc.hagel melk van 249 voor 229
puur van 225 voor

Komkommerschijven 3/4 literpot

Geroosterd brood J™* 25 voor

of naturel

GOLDEN WONDER familiebaai van 115 voor

79
795

119

Magere melk „
69

Van Nelle theezakjes Z*ïï?Z£ 109

149

79

98

Leeuwenzegel

98

198

59

109

59

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

Martinus Adolf

MARTI JN

Dies en Jennie
Eggink
Annemieke

Vorden, 13 augustus 1975
„De Hoge Weide"
Kostedeweg 7

Heel veel belangstelling
mochten wij ondervinden
bij ons 60-jarig huwelijk.
Die belangstelling, uitge-
drukt in bloemen, kadoos,
persoonlijk bezoek of
schriftelijke gelukwensen,
heeft ons beide zeer ge-
troffen. Onze onuitspre-
kelijke dank hiervoor.

B. J. Zweverink
H. J. Zweverink-

Bielderman

Hengelo Gld., aug. '75
Ruurloseweg 84

Voor het medeleven na
het overlijden van onze
lieve vader en schoonva-
der en opa

HENDRIK JAN
BARINK

betuigen wij onze harte-
lijke dank aan buren,
familie, kennissen en
vrienden.

Uit aller naam,
Familie Barink

Vorden, augustus 1975
Het Hoge 17

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
het medeleven, betoond
tijdens de ziekte en na het
heengaan van mijn lieve
man en onze vader en opa

WILLEM VREEMAN

J. Vreeman-Harmsen
en kinderen

Vorden, augustus 1975
Pastorieweg 19

Voor uw belangstelling tij-
dens de ziekte en van deel-
neming na het overlijden
van onze geliefde man,
vader en grootvader

FRANS ANTON
SMIT

betuigen wij onze
hartelijke dank.

Uit aller naam,
J. Smit-Gosselink

Met ingans; van 22 augus-
tus zijn wij van Het Hoge
57 verhuisd naar Steen-
straat l te Borculo, tele-
foon 05457-1361.
Hierbij zeggen wij alle do-
nateur- en lidmaatschap-
pen na die datum op.
Verder groeten wij al onze
vrienden en bekenden.
Fam. A. J. W. Memelink

W. A. A. Bayer-
Kreulen

pianolerares
dipl. Amsterd.
Con servatorium

Christinalaan 12, Vorden
telefoon 2326

Te koop: één olietank inh.
1500 Itr. met kraan en
sLin<r. Zutohenseweg 119,
telefoon 1961

Gevraagd: voor de dins-
dagmorgen van 8.30-12.00
uur zelfst. hulp in de huis-
houding.
Mevr. Poelgeest, Enze-
rinkweg l, Vorden
telefoon 1952

Te kooo: bromfiets, verz.
met helm z.g.a.n. pr. 250,-
De Bongerd 23, Vorden

Inplaats van kaarten

JAN NIJENHUIS

en

MARJA JAALTINK

geven u, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op
vrijdag 29 augustus a.s. v.m. 11.30 uur
ten gemeentehuize te Hengelo Gld.
Kerkelijke bevestiging om 13 uur in de
parochiekerk van de H. Willibrordus te
Hengelo Gld.

augustus 1975
Vorden, Kostedeweg l
Hengelo Gld., Asterstraat 23
Tijdelijk adres: Asterstraat 23, Hengelo Gld.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in hotel
Langeler te Hengelo Gld.

BEREND KONING

en

TINY BUUNK

stellen u mede namens hun ouders in ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk.

De voltrekking hiervan zal zijn op vrij-
dag 29 augustus om 13.30 uur in het ge-
meentehuis van Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo Gld.
door de weieerwaarde heer ds. J. Vee-
nendaal uit Vorden.

augustus 1975
Vorden, Kostedeweg 9
Hengelo Gld., Kieftendorp 6

Toekomstig adres: Lindeseweg 12, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Cnocordia te Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 23 augustus hopen wij met
onze kinderen en ouders ons 25-jarig
huwelijk te vieren.

F. C. WANSINK

en

G. WANSINK-WENTINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, augustus 1975
Raadhuisstraat 15

Op maandag 25 augustus a.s. hopen onze
ouders

G. J. HANSKAMP

en

G. HANSKAMP-GOTINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Bernhard - Riet
Tiny - Tonnie

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in hotel
Langeler te Hengelo Gld.

Hengelo Gld., augustus 1975
.,De Vossebult" Kremersdijk 6

Voor uw aufor/ffessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT1'
VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

G. J. Buunk Instnikteor, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Vrijdags koopavond
Zaterdags geopend tot
16 uur
Maandag v.m. gesloten

BRUIDS- EN
MODEHUIS

NET
EVEN
IETS
ANDERS
BRUIDSJAPONNEN
Exclusieve
modellen
van wereldbe-
kende modehui-
zen uit Parijs,
Rome, Wenen,
Brussel en
Londen
Reeds v.a. 195,-
Daarnaast voor
feestelijke gelegen-
heden een enorme
kollektle

AVONDJAPONNEN
LANGE ROKKEN
FRAAIE BLOUSES
Maak een afspraak
05448-222

BRUIDSJAPONNEN

eföelinft
BELTRUM - Telefoon 05448-222
De grootste speciaalzaak van Oost-Nederland, l

Wij hebben vakantie
van 23 tot en met 31 aug.

Rijwiel- en bromfietshandel

Fa. J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo Gld., tel. 05753-7278

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broekd^
in de ii.odekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen en Sporthandel

tteeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

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

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

EN TOCH .. . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

G. W. Eijerkamp
Vorden

Te koop: halfwas konij-
nen, Lotharing.
De Bongerd 26, Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 • Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Gallècstr.

Te koop: Citroen Amie 8
1970 met ruilmotor.
Zündapp, Solex, 2 helmen
lange bruine leren jas.
A. Winkels, Almenseweg
40, Vorden

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, til. 1555

PEDICURE
algehele voetverzorging en
massage. Beh. volgens af-
spraak.
Mej. M. Koers, Ruurlose-
weg 49, Vorden, tel. 1715
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

'utphenseweg 2
'elefoon 2219

Vorden

Te koop: i.g.st. verkeren-
de tweede hands terras-
stoelen. Heko, tel. 05752-
1309.

SUPERBENZINE
94,8 cent

KEUNE
Industrieterrein

Vorden

Vorden Telefoon 05752-1514

Te koop: in prima staat
verkerende Opel Kadett,
b.j. 1970, 63.000 km gelo-
pen, met nieuwe banden.
Vraagprijs ƒ 3.000,—.
Olburgseweg 37, Steende-
ren, tel. 05755-367

Zomerfeesten
te huur: beeldige dames-,
heren- en kinderkostuums
en maskers.
Tel. 05750-12219 na 19 u.

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,—
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

T> Voop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, pond en
n'lvcr en ep-ootmoe-
derv tijd-art Jkelen

MAAS
Vordensewep 2. Hengelo]
(Gld.V tel. OR75S-16T7

Eet verstandig:

'n zaak van gewicht
* Bent u in de vakantie enkele kilo's aangeko-

men, doe er wat aan, vandaag nog.

* WEIGHT WATCHERS voor slankblijvers
helpt u hierbij, u kunt nog deze week een
WEIGHT WATCHERS-kursus volgen.

* De „verstandige plezierige" eetwijzer vertelt
u hoe u van 3 flinke maaltijden per dag plus
„hapjes-tussen-door" kunt genieten.

* Een ervaren kursusleidster helpt u van stap
tot stap.

* Wilt u hier meer over weten, bel vandaag
nog naar:

Mevr. R. v. Vroonhoven-Wees

telefoon 08302-5593 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Kursus-adres is: iedere dinsdag om 18.30 uur
in het Jeugdcentrum, Insulindelaan 4, Vorden

WEIGHT (jgg WTOHERS'

Vóór Slcrnkblijvers
-WEIGHT WATCHMS" AND ($) ARE REGISTEMO T*AOEMA«« OF WEIGHT WATCHE*$
INTEKNATIONAl, INC.. GKEAT NECX N.Y. C WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL l»n

Gevraagd:

hulp
liefst van 9 tot 11 uur

Gevraagd: jonge naaisters of leerling-naaisters.
T. H. F. Seesing en Zn. B.V., Keyenborg, telefoon
35753-1641.

HALLO JEUGD VAN
VORDEN

De Stichting Jeugd-
sociëteit „Vorden"

draait weer op volle toeren.
We hebben voor jullie een uitge-
breid programma opgesteld, maar
zonder jullie komt er niets op gang,
met andere woorden:
we hebben deelnemers
nodig!

De aktiviteiten voor het seizoen 1975-76 zijn

1. HOBBY
fotokursus, pottenbakken, houtbewerken,
emailier en

2. NATUUR
wilgeknotten, (ochtend)wandelingen,
tentoonstellingsprojekten

3. DISKUSSIE EN INFORMATIE
film, aktuele vraagstukken, politiek

4. BINNENSPORT
volksdansen, tafeltennis, schaken, kaarten

5. ONTSPANNING
disco-avonden, cabaret, popgroepen, films

Als jullie voor één of meerdere onderwerpen
belangstelling hebben, vul dit dan in op onder-
staand strookje en lever dit in bij B. Mombarg
Nieuwstad 3 te Vorden of op vrijdagavond 29
augustus bij zaal Smit.

Vrijdag 29 augustus organiseren wij
nl. een
DISCO-AVOND
in zaal Smit waarbij we tevens uit-
gebreid informatie over ons
programma geven.
Je bent hier natuurlijk van harte
welkom !

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Ik heb belangstelling voor:

TOT 31 AUGUSTUS BIJ ALLE 350 SIMCA-CHRYSLER DEALERS!
. l SIMCA-CHRVSLER

© Hoge inruilprijzeni
© Extra accessoires!

© Alle aandacht voor uw
wensen!

Uw proefrit
wordt prof ijtrit!
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Derk
de Boer:

„Een
leven
lang
muziek"

Hij is nu 65 jaar. Sinds februari geniet hij van zijn
pensioen, na resp. 30 jaren Eimpo en 7 jaren Els-
horst. Derk de Boer is blij met zijn pensionering.
Nog meer dan voorheen kan hij zich aan zijn hobby
„muziek" wijlden.
„Schieten me nu een paar „akkoordjes" te binnen
dan spring ik achter het orgel en probeer het uit."
Zo'n 25 uren in de week is De Boer in allerlei vor-
men met de muziek bezig. In Vorden kennen ze
hem allemaal als de leider van de N u tsb lok f lui t- en
melodiicaciub (daarover stralks meer), daarnaast be-
weegt hij zich op velerlei gebied.
Volgend jaar zal hij b.v. gehuldigd worden ter ge-
legenheid van het feit dat hij 40 jaar lid is van het
Mannenlkioor. De Boer is oprichter van dit: koor.
Een foto op het dressoir waarop hij staat afgebeeld
met de heren Ma.stenibroek en Wcsseliink (de beidt
andere mannen van het eerste uur) wordt ons met
„tedenheid" overhandigd.
In Ruurlo dirigeert hij de laatste paar jaar het kerk-
koor, terwijl het koortje in het bejaardentehuis De

Wehme onder z i j n leiding enthousiast verpozing
zoekt l in het zingen. Dit doet hij s inds 190!).

GEEN MUZIKALE OPLEIDING
Toch heeft Derk de Boer geen m u z ik a l e opleiding
gevolgd. Ook zi jn familie was niet zo muzikaal.
„Och m'n vader kon wel een beetje met de akkor-
deon overweg, maar echt mm/iiikaal, nee. Bovendien
stam ik uiit een schippers! a n n i l ie en voor muziek was
in die dagen weinig tijd."
Zo omstreeks zijn elfde j a a r kwam Der k de Boer
met de muziek in aanraking. Z i j n zwager speelde bij
de plaatselijke muziekverenigi^^ in Meppel. Derk
wend aangespoord om ook '''<•§ worden. Hij deed
het en kreeg het helemaal te pakken.
Vooral met de muziek de s tad door sprak hem aan
al kon hij het marsteui |x> met z i jn kk-ine bet
niet altijd volgen. „Derk," zeiden de collega-muzi-
-kanten dan, „loop die en die^^aat maar in, wacht
op ons en marcheer dan rmiar^Kr mee." Zo gezegd,
zo godaan.

'Toen hi j in 1929 n a a i ' Vorden kwam (in Drente
was b i j n a geen werk meer te k r i j gen ) kon het niet
u i t b l i j v e n of De Boei meldde /ich bij Concordia.
i v n k w a r t eeil'W blues hij da,ppcr met di' korps mee.

„MUZIEKSCHOOLTJE"
Aan het e inde van de v i j f t i g e r j a r e n vroeg de toen-
mal ige voorzitter van het Nut te Vorden, de heer
Ff. \Vesse l ink , „zeg Derk, voel jij er niets voor om
een soort mu/lekscliooltje te beginnen?" De Boer
had al gauw in de gaten dat aan een dergelijk
schooltje behoefte bestond.
Samen met zoon V V; i m werd met 16 kinderen ge-
s t a r t . F Iet d u u r d e maar eventjes of de „Nutsblok-
i i l u i t - en malodicaclub" had 40 leden. Pa de Boer
nam de gevorderden onder z i j n hoede en zoon Wim
de beginnelingen.
Ach, zoon l i e f weid onderwijzer , verliet Vorden en
pa De Boei- stond er alleen voor. Maar zie wat ge-
beurde, de club groeide uit tot rmim 100 leden. Zo
rond 1971 l iep l ie t ledental danig terug tot plm. 40
kinderen.
Dit vanwege de muziekschool in Zutphen. Leraren
van deve school kwamen een paar keer in de week
naar Vorden om hier les te geven. Aanvankelijk
deed Derk de Boer dit veel verdriet. In de eerste
plaats omdat de gemeente Vorden jaa r l i jks een flin-
ke subsidie aan deze muzieksschool verleent, m a a r
w a-t IK.MII erg dwars zal was het feit dat de blokt! mi t/
mel idocac lub geen subsidie kreeg4 (Nu wel, sedert
vorig j a a r ( > ( ) ( ) gulden!).

PRETTIGER WERKEN
Achteraf was Derk de Boer wel blij. „Ik kwam al
v r i j snel tot de conclusie dat het veel prettiger wer-
ken is met een kleinere groep. Toen we die 100 le-
den hadden was het ook te gek. Behalve het lesge-
ven moest ik de adminis t ra t ie erbij doen, zorgen dat
de c e n t j e s b i n n e n k w a m e n e.d.
l-'.n w-eet je wal nu zo f r a p p a n t is, de toeloop naai-
de c lub wordt weer groter (deze week begint hij aan
/'n 17e „seizoen" met meer dan 50 kinderen). Dat
komt omdat ik veel kontakten met de ouders heb.
B o v e n d i e n z i j n de ouders zelf ook enthousiast. Al
regen" het pijpestelen, de kinderen moeten naar de
dub. Door dit a l l e s heeft de Nutsblokfluit- en melo-
•dicaclu!) besl is t bestaansmogelijkheid."
Bij Derk de Boer s t a a t voorop, de kinderen muzi-
kaal wat bij te brengen. „Muziek is o zo nuttig voor
een kind. Wanneer b.v. een kind tijdens een uit-
voering (beter gezegd „openbare les") alleen op-
treedt dan kweek je „diurf". Behalve het solistische
aspekt is het „samenspel" erg belangrijk. In het da-
gelijks leven is dit ook van groot belang. Dat gevoel
v a n samenspel krijgen ze mee door de- muziek."
„Het geheim van de smid^^eduld, nogmaals ge-
duld en goed met kinderc^Bn kunnen gaan," al-
t lus De Boer, die vast voornemens is zo lang het kan
met z i j n hobby te willen doorgaan. „Het geeft echt

H-ming wanneer ik /.o'n I0" ( l van mijn leerlin-
gen la te r weer terug /ie; bij de p l a a t s e l i j k e muziek-
verenigingen, t e r w i j l er velei^.ijn die b.v. doorgaan
met akkordeon. Toch wel ̂ B plezierige gedachte,"
vindt h i j .

Folkloristische avond met Noorse
dansgroep en De Knupduukskes
in Vorden
Vorden stond woensdagavond in het teken van de
folklore. Door de Vereniging voor Vreemdelingen-
verkeer was een folkloristische avond belegd, waar-
op een Noorse dansgroep van ca. dertig jongeren
uit Balesitrand in samenwerking met de Vordense
Boerendansers De Knuipduuiksk.es, -een uitstekend
optreden van ham kunnen gaven. Vele honderden
toeristen en ingezetenen woonden deze op hoog cul-
tureel peil staande avond, die gehouden werd op 't
schoolplein achter de dorpsschool, bij.
Vooraf maakten de Noorse gasten samen met De
Knuipdiuiksikes, het VVV-ibestuur en voorafgegaan
door de majorettes, drumband en muziekvereniging
Sursum Oord a een feestelijke i n t o c h t vanaf plan
Zuid. Op het bordes van het gemeentehuis werd het
gezelschap uit Balestrand, gestoken in de prachtige
.klederdrachten uit deze streek, officieel ontvangen
door loooHburgemeester G. J. Bannink en wethouder
Bogchelman.
De heer Baiiniinik heette hen welkom en wees er op
dat Noorwegen en Nederland veel dezelfde cultu-
ren höbben. De Balestrand Ungdomslag Leikarrin-
gen geniet grote bekendheid door haar volksdan-
sen. In dit dorpje van ca. 1800 inwoners, gelegen
aan de Sognjefjord in west Noorwegen, is het volks-
dansen een va>n de grote toeristische attraikties. De
heer Banniink overhandigde tenslotte aan de leider
der groep, Leif Grimde, een vaandel van de gemeen-
te Vorden als herinnering.
De heer Grimde dankte voor de hartelijke ontvangst
en bood als aandenlken een fraaie ets aan, waarop
een oud jacht uit Balestrand was geschilderd.
Op het schoolplein, dat aan vele honderden plaats
bood, gaven eerst De Knupduulkskes een optreden,
waarbij mevr. Van Til^Kiluimiper met haar „Stoa-
stok" op humoristische wijze de explicaties gaf. Na
de Paula en de Rozeniwals vormden de bekende
Riepe, riepe garste en de Drikusiman w-el het klap-
stmk. De Klapwals en De Mölle besloten het eerste
gedeelte.
De Noorse groep, die namens de VVV door de heer
H. Em.slbroek werd vei^welkomid, opende het optre-
den met een sproolkjesdans, waarna een dans uit
Oost-Noorwegen voor Firetur (vier personen). Af-
wisselend zorgde Ola Gröning voor begeleiding met
de Hardanger Fcla (viool) of de akkordeon. Een
leuke vilotte dans was die voor zes personen, evenals
de Alte Riheinilander. De Kniupduuikskes brachten
hierna de Kruuspolika (ook de Noren gaven een
demonstratie door samen — zonder voorbereiding -
'deze dans te brengen), De Hoksebarge, de Kleine

Berend, St. Bernhardwals, Ha:k en Teen en Gelder-
se Boerendans.

De gasten schil 'erden ook in hun tweede optreden
waarb i j Leif Grinide in het Duits de explicaties ver-
zorgde. De zangdans Ola Glomsty, de Achtskrit, de
Fireskrit ira Landviik erin de alleen in Balestrand
gedanste Trekarsnpolka (dinemanspoilka) stonden op
hoog n iveau . De oude Noorse polka (met Hardan-
ger viool begeleid) een zeer moeilijke dans voor één
paar en de slotdans S t r i jd voor de vrede, werd door
bet publiek lioog op p r i j s gesteld. De heer Ems-
broek dankte de gasten en Kniipduukskes voor hun
prachtige demonstraties en wenste de Noorse groep
nog een mooie vakantie in Vorden toe.

Voorbereiding Achtkas-
telenmarathon gestart
De Vordense rijvereniging De Graafschap is momen-
teel al druk in de weer om voorbereidingen te tref-
fen voor de ,,Achtkastelen^marathon" welke zater-
dag 27 september in Vorden zal plaatsvinden.
Momenteel hebben al zo'n 80 wedstrijd) u i t e r s en 40
toerruiters toegezegd naar Vorden te zullen komen.
Voorzitter Joh. Norde verwacht voor dit ruitereve-
iiement toch wel ruim 150 deelnemers. De marathon
bestaat in feite uit twee gedeeltes n.l. de toer en de
wedstrijd. Wat betreft de wedstrijd: er wordt be-
gonnen met de dressuur waarna de aanlooproute
v aai 10 km naar het crossterrein (nabij De KkTs-
kamp). 's Middags is er cross en springen.
Kasteel Vorden staat deze 27e september centraal
tijdens dit ruikersportevenement, want behalve de
( t o s s vinden de verschillende onderdelen allemaal
plaats rondom het kasteel. Het bestuur van De
Graafschap is het Gelders Landschap, de gemeente
en de omliggende pachters dan ook zeer erkentelijk
voor de toegezegde medewerking.

Herman "De koster"
jubileert zondag 24 augustus
Op /onidag 21 augus tus zal er op de Kranenburg
door de r.k. parochiegemeenschap een niet alledaags
jubileum worden gevierd. De heer H. E. R. Jansen
— in Vorden-Kraneriburg en omgeving beter bekend
als „Herman de koster" - za,l dan namelijk het feit
herdenken dat hij als koster-tuinman dertig jaar aan
de r.k. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg
is verbonden. Tevens zal dan zi jn verjaardag wor-
den gevierd, want Herman is op 31 juli j.l. 65-plus-
ser geworden.
Het parochieel kerkbestuur wil dit. derde1 lustrum
en / i j n ver jaardag op luiisterrijike wijze herdenken.
Zondagmorgen 21 augustus zaJ er een echte pa-
ro( hieviierimg in de kerk plaatsvinden, t e r w i j l d a a r -
na in zaal Schoenaker op de receptie, de gehele pa-
rochie wordt uitgenodigd om Herman en dochter
Trees te feliciteren.

ZEVEN PASTOORS
De Kraneniburgse koster, die a l t i jd goed gehumeurd
is en nog lang geen 65 l i yk t , deed op 10 augustus
H ) l r » / i j n ..intrede" als kostet - t u i n m a n en volgde
hiermee ( . c rn i t YVillemsen op. / i jn eers te - werkgever
was pastoor Wiro Spruyt ofm en n a d i e n pastoor dr.
Gerz, die na een h a l f jaar plotseling overleed, l . a t e r
volgden nog de pastoors Hulshof, H ugo Ponsioen,
A. Bodewes, Van Berkel en de huidige parochieher-

der pater Sutonus, die tevens pastoor in Vorden is
(Christus Koningkerk) en gardiaan v>an het Kranen-
burgse Miiruderbroederskloostei. In totaal dus zeven
pastoors als werkgever.
Voordat hij het kostersamibt aanvaardde had Her-
man al tien jaar lang als tuinman gewerkt op het
bekende landgoed De Wïentjesvoort in Vorden,
waar z i jn ouders toen woonden. Vanuit het oude
kostershiuis naas t de r.ik. pastorie aan de Ruurlose-
weg verhuisde de familie Jansen voor drie jaar ge-
leden naar hun nieuwe woonstee: 't vroegere woon-
huis van het schoolhoofd, waar men de beneden-
verdiepimg bewoond. Het oude bouwvallige kosters-
huis is afgebroken en wordt hier nu een bungalow
gebouwd. Hoewel zijn werkzaamheden als tuinman
hierdoor werden „(ingekort", heeft Herman nog de
zorg voor het plantsoen rondom de kerk, dat er al-
tijd keu r ig bij l igt . Ook z i j n eigen groente- en bloe-
mentu in t je n a a s t het klooskT levert hem nog heel
wat op.

VELE KERKDIENSTEN
In de' loop dei jaren heeft hij uiteraard veel zorg
besteed aan d-e voorbereidingen van de kerkdien-
sten en plechtigheden, wat zij.n t a a k als koster is.
Ruw geschat zal hij in die dertig jaar zo'n 500 hu-
wel ij ksmissen en 900 doopplechtigheden hebben*

voorbere id . Hij had h i e r a l t i j d e x t r a zorg mee en
liet is hem nooit te veel. Herman /a l zoveel moge-
l i j k de wensen v a n de parochianen vervul len als
men een beroep op l KM n doet. N a a s t kost er-tuinman

! b l i j f t hij ook z i j n werk als doodgraver voortzetten.
To' de t a a k van de kos te r behoort ook het kloklui-
den. Vroeger g ing Herman al om (i uur uit de ve-
ren, om tien voor zevenen werd het eerst geluid.
Momenteel be ier t hij de klokken tweemaal per dag:
om twaalf uur en 's avonds om zes uur en dan u i te r -
aard b i j andere diensten a ls h u w e l i j k , begrafenis
enz. In bel v o o r j a a r k l imt hij geregeld de toren in
om k r a a i e n e s l e i i Ie ve rwi jde ren . De vogels bevu i l en
a l l e s en slepen hele takikebossen a a n , wat veel l as '
voor de kerkgangers geef t .
De nu (^plusser h e e f t beha lve / i j n tuin en p l a n t -
soen, nog een grote hobby: de bijenteelt. Hij hee l t
/ i ch hier al s inds I!)2S mee bezig gehouden en is in
Vorden en v e r r e omgeving een bekend imker , aan
wie men he rhaa lde l i j k om raad v r a a g t . Herman, die
ook g i a a i g t immer t en knutselt, heeft tien bijen-
volken, die hij in 't voorjaar naa r de jx>lder brengt
en in het n a j a a r n a a r d-e Vel uwe voor de heideho-
ningoogst.
H i j h e e f t er nog geen weet van wal hem a.s. zondag
„boven het hoofd" h a n g t , ,,/e /<">lt mien wel op 'n
stool zetten en dan maor a f w a c h t e n wat d'r van
kump," /egt h i j . De K r a n e m b u i gse koster, die ook
als ()5-plussei nog stoer doorgaat zolang hij hiertoe
in s t a a t is. / a l /ondag in de bloemetjes worden ge-
zet. Vele parochianen / u i l e n present z i j n om de een-
voudige en vriendelijke koster en z i j n inwonende
dochter Trees, die goed voor hem zorgt, geluk te
wensen.

de helpende hand
Het besluit v;m de gemeente d ; i i de voetbalvelden
op het Gemeentelijk Sj>ortpank tot nader datum
niet mogen worden gebru ik t (dii i.v.m. de gesteld-
heid van de bodem) had er bijna toe geleid dat het
in te rna t iona le v cteranenvoetbailtoernooi, dat zater-
dag 23 augustus door de voetbalvereniging Vorden
wordt georganiseerd, a f g e l a s t /on moeten worden.
Burgemeester Vunderink bood echter onmiddellijk
aan te helpen zoeken naar een andere oplossing. Dit
heelt entoe geleid dat de heer II. Mombarg (ambte-
n a a r sportzaken) namens de gemeente kontakt op-
nam met Ra t t i ten-einde mogelijkheid te bespreken
of het toernooi daa r /.on k u n n e n plaatsvinden.
Ralti toonde zich bereid de helpende hand te bie-
den. Aa'nige/jien echter de R a t t i a n e n zaterdagmiddag
•een nodei - laa ig toe tnooi hebben wordt het veteranen-
'. oer nooi van Vorden nu in twee gedeeltes afgewerkt
t .w. zaterdagmorgen en -i middag. Bij de openings-
wodstr i j id tussen Vorden en Rat t i /al burgemeester
Vunde r ink de a f t r a p v ei nichten.
Het och ten dp rog i - an ima /liet er als volgt uit: Ratti-
Vorden en LodiennDortmuind: Ratti-üortmund en
Lochem-Vonden; DdnklaigeiBrookJdorf; Lochem-
Di n k lage en Vorden Brockdorf.
Hierna vertrekken de deelnemende ploegen naar 't
Vorden-terrein waar in de kantine gezamenlijk een
lüoffiiemaalijd /al worden gebru ik t , liet tweede ge-
deelte van het toernooi wordt afgewerkt met de vol-
gende wedstrijden: Dimklage-Ratti en Lochem-
Brockdorf; Ratti-Lochem en Vorden-Dortmnnd;
Vonden-Dhiklage en l )or t imund-I l ro< kdorf; Ratti-
Brockdorl en Doi Imund-Diniklage.
De wedstrijiden /uilen worden gearbitreerd door de
heien K. /. Stogeinan, J. W. /uurveld, W. Bekker,
I I . Mombarg en F. TI. van Lingen.
's Avonds wordt in de kantine op het sportpark te
Vorden een feestavond gehouden waar alle deelne-
mende ploegen aanw-e/iig / u i l en z i j n .

Achtkastelentocht
De Ach'ükastclen'ooht heeft de laatste weken weer
een groot a a n t a l deelnemers een prachtige middag
be/orgd door ons achtkastolendorp. 7x> waren er op

j ml i 188 deelnemers; 7 a u g u s t u s 139 deelnemers
en op M augustus 12-1 deelnemers.

Stichting
Jeugdsociëteit Vorden
Op 29 augustus ; i . s . zal de Jeugdsociëteit haai ' pro-
gramma voor hel sei/oeii I97 r ) -7 (> aan de Vordensc
jeugd aanbieden in zaal Smi'. te Vorden.
Dit programma b e s l a a t mi l v i j l ' hoofdonderde len n.1.
Hobby. Ontspanningsa vonden, S|x)i t en Spel, In-
format ieavonden en \ a t . i m r a v o n d e n . Wat de Hob-
by betreft de/e is onderverdeeld in een fotocursus
welke gegeven gaat worden door f o h a n Dolphijn.
Verder bestaat dit onderdeel uit een j>o'tenbakken-
en emailleen ursii 'S welke gegeven gaa t worden door
•de f a m . Colcnbrandcr. Verder is er dan nog een
luou'tbewerkiiiiugsc u i sus welke gegeven wordt door de
heer Turfboer.
\ V a t de ontspannlmgsavond'en betreft , de/e zullen
beslaan uit fiilmavonden (hierbij alvast enkele titels
Viva M a r i a . Airport, T/et it be, The Godfather) en
verder uit disco- en c a ba rel a vonden.
Sport en Spel /al /lic.h be/iigbouden met o.a. tafel-
tennis, s c h a k e n ( b i j voldoende deelname in club-
verband), bridge en -volksdansen.
De groep N a t u u r gaat /ich dit najaar o.a. bezig-
houden met het /gn. wilgeniknotten en het geven
van informatieavonden.
Wat de In fo rma j i eavondcn betreft, deze hebben als
thema's Oorlog en Vrede, verder een Beroepen-
avond, een avond gevuld met }>olitiek en een aantal
nog v a s t t e stellen aktuele onderwerpen.
Van al de/e programma's krijg je als je de bon uit
de advertentie elders in. dit blad invult en op 29
augustus inleven! een programmaboekje met d a t a ' s
en een kor'e beschrijving der diverse onderdelen.
Tot /k'ns in / a a l Smit op 29 augustus, wordt je ge
wenst door het bes tuur en de medewerkers der
St icht ing [eugdsociëicit Vorden.



Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

IKEURSLAGER
'// goeie slager

Donderdag:

v,iid,g:

5QO gram

Verse worst

Riblappen

Stooflappen

Geld. schijven

500 gram

528

298

588

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

CERVELAAT
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

KALFSGEHAKT
100 gram •

Maandag:

Dinsdag: Hachévlees

3 stuks .

500 gram

500 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker HartmaFvELE SOORTEN

BROOD. Wordt gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
voor

voor

318
259

Dagelijks verse

Sinaasappels

Gesn. rode kool

2 kilo 298

500 gram

ei*» A
Olcl ^P 2 kroppen

Paprika's

•Maandag en dinsdag:

Spitskool

3 mooie

1 kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week Pracht bos Spinchrysanten 189

Limonadesiroop
RAAK sinas of frambozen
\TA liter van 375 voor

VAN NELLE SUPRA SNELFILTER
van 233 nu

VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK
1/1 liter van 196 voor

RIJNO VRUCHTENSPREAD 3 smaken
van 212 voor

Halvarine
BLUE BAND
250 gram van 63 voor

UNOX SMAC
200 gram van 179 voor

UNOX SMAC
340 gram van 294 voor

SHERRY Puerto de Santa Maria
medium dry, 3 flessen slechts .

149

249
1298

SUNLIGHT BONTKRACHT
koffer van 970 voor

FAMBRO FAMILIESHAMPOO
crème of naturel van 225 voor

698

ZUIVEL-AFDELING
Mag. chocoladevla
1/1 liter

Magere hopjesvla
1/1 liter

Volle melk *\t±
1/1 liter C/%T

MARTINI WIT
3/4 liter van 635 voor ..

DUYVIS ZOUTE PINDA'S
375 gram van 268 voor ..

498

Filterzakjes nr. 2

A 100 van 210 voor

HEER BONBONS
200 gram van 248 voor

SUNSILK HAIRSPRAY
grote bus van 665 voor

LONDON LEMON DRY
1/1 liter van 148 voor .

228

398

Patria crackers
van 137 voor

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 23 augustus a.s.

VIVO FRUITCOCKTAIL1 Liter van 219 voor. .189



Bloemschikkursus
Floralia

De eerste les van deze van ouds
bekende kursus

is verzet naar 27 aug. a.s.
om 8 uur in het Jeugdcentrum.

Gezien de resultaten van
voorgaande jaren zeker de moeite
waard om mee te doen.

Het kursusgeld bedraagt ƒ 15,—
voor 6 lessen, te betalen op de
eerste lesavond.

Degenen die zich nog niet opgege-
ven hebben, kunnen dit alsnog
doen bij:

Mevr. Boesveld. Het Wiemelink 67, tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, Ruurlosew. 12, tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, telefoon 1555

Bejaardentocht
OP WOENSDAG 27 AUGUSTUS

In verband met een 2e bus zijn nog

ENKELE PLAATSEN VRIJ

Opgave zo spoedig mogelijk
Vertrek vanaf Kerkplein om 9.00 uur.

Het bejaardenkomité, G. Remmers

VW Vorden
Vrijdag 22 augustus om 17.00 uur

LAATSTE BEZICHTIGING
PINETUM
LANDGOED DE BELTEN

Opgave bij VVV-kantoor Vorden, tel. 1386

Nuts babysitcentrale
heeft nog plaats voor enkele

JONGENS EN MEISJES

die een leuke bijverdienste als

BABYSIT
willen hebben.

Inlichtingen en aanmelding:
Mevr. Bosch, Christinalaan 7, telefoon 1299

Nuts blokfluit- en
melodicaklub

AANVANG DER LESSEN IN
HET JEUGDCENTRUM

Vrijdag 22 augustus:
18.30 uur gevorderde melodica's en
accordeons

Zaterdag 23 augustus:
10.00 uur beginnelingen blokfluit
10.45 uur gevorderden
11.30 uur beginnelingenmelodica

Er kunnen nog enkele leerlingen geplaatst
worden, opgeven bij:

Mevr. Kater, Molen weg 13, tel. 1668
De heer De Vries, Het Gulik 16, tel. 1941
De heer Schipper, Het Vaarwerk 19, tel. 1785
De heer De Boer. Insulindelaan 33. tel. 1827
en 's morgens om 10 uur aan het Jeugdcentrum

Gevraagd:

TIMMERMAN
Bouwbedrijf

RONDEEL
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

Dansschool

Th. Houtman
M. van Dulkenstr. 7
Groenlo

Voor inschrijving danslessen verwijzen wij u
naar de f eestkrant W ichmond-V ierakker

tel.O5753-1461

DANSEN
25 augustus

TAKE IT EASY

DANSSCHOOL

J. H. L Veelers

Tramstraat 37

NffiSMKKBCNDVNIC

LOCHEM

INSCHRIJVING
NIEUWE
DANSCURSUSSEN

Telefoon 05730-1836

van 18.30-20.00 uur
van 17.00-19.00 uur

Lochem:
vrijdag 22 aug. - Dansschool -
zondag 24 aug. - Dansschool -
Borculo:
woensdag 20 aug. - zaal Oldenhof - van 18.30-19.45 uur
Ruurlo:
zaterdag 23 aug. - zaal De Luifel - van 18.30-19.45 uur
Vorden:
zaterdag 23 aug. - zaal Lettink - van 20.00-21.00 uur
Zutphen:
donderdag 21 aug. - DWK-geb. - van 19.00-20.30 uur
of dagelijks per telefoon.
Ook speciale clubs voor verloofden en gehuwden

De Zondagsschool
BEGINT WEER OP
24 AUGUSTUS A.S.

voor dorp om 10.00 uur in de
openbare lagere dorpsschool;
voor Medler om 10.00 uur in de
Medlerschool.

Nieuwe kinderen hartelijk welkom.

De leiding

AVapen- en Sporthandel

tterds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Ook voor beter stijpen

Gevraagd op de verzorgende afde-
ling van

'De Wehme'
een flinke hulp
liefst 18 jaar of ouder.

Salaris volgens de richtlijnen van
de LSB.

Voor sollicitaties en inlichtingen kunt u zich
wenden tot de direktrice, telefoon 05752-1448

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vterden - Telefoon 03752.1334

Grote Pony- en
paardenmarkt
TE HENGELO GLD.'

op woensdag 27 augustus a.s.

Keuring van fjordenpaarden van
het Ned. Fjordenpaarden Stam-
boek. Veulenkeuring van alle
ponyrassen.
Tevens grote MRIJ-fokdag, uit-
gaande van de KIVO en de
fokverenigingen.

Aanvoer ruim 200 stuks.

Afstammelingen aanwezig van de
goed fokkende stieren

Marktvereniging

administratiekantoor
HUIZINGA .
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijtsadviezen

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

Gevraagd:

FLINKt
JONGEMAN
voor diverse j^gazijnwerkzaam-
heden. ^P^

Leeftijd 19-20 jaar, liefst in het
bezit van rijbewijs.

SUPERMARKT

BRINKERINK
Borculoseweg 19 - Ruurlo - Tel. 1482

Te koop: z.g.a.n. blauwe verb. Oud-Holl. dakpan-
nen. M. Regelink, Deldensebroekweg 2, Vorden,
telefoon 1328

GEVRAAGD

voor onze winkel

VERKOO
Inlichtingen dagelijks bij

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juni fot en
met augustus 1975

Elke maandagavond
Avondwandeling onder leiding langs de mooi-
ste plekjes van Vorden, vertrek vanaf Markt-
plein. Te beginnen 16 juni, laatste wandeling
25 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur; in
augustus 19.00 uur. De kosten bedragen ƒ l,—
per persoon, kinderen / 0,50

Elke woensdagmiddag
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur van Marktplein.
De kosten bedragen ƒ 2,— per persoon, be-
neden 16 jaar / l,—. Te beginnen 18 juni;
laatste tocht 27 augustus. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn rijwielen te huur. Ba-
rink telefoon 1274 - Kuypers telefoon 1393
en Tragter telefoon 1256

BEDRUKTE KATOENEN

DAMESSIIPJES

6,903 stuks

WONiNGINHICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORC'EM ZUTPHENStWEG TEL05752 1514

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
A.NWB bondsrestaurant
Kerkstraat - Vorden

N. H. A. v. Goethem
Telefoon 05752-1819

vraagt met spoed

flink vriendelijk

meisje
in de bediening

Eventueel part-time

TEGER OCCASIONS
Stationsstraat 18
FIAT 850 special 1970
FIAT 127 groen 1972
FIAT 127 3-drs 1972
FIAT 127 geel 1974
FIAT 127 4drs.
demonstratie-auto 1975
FIAT 128 groen 1971
FIAT 128 groen 1972
FIAT 128 4-drs 1972
FIAT 128 rood 1973
FIAT 128 rood 4-drs 1973
FIAT 128 groen 1973
FIAT 128 groen 1974
FIAT 132 1800 cc 1973
VW 1300 wit 1969
Onze showroom is vrijdags geopend

RUURLO
Telefoon 05735-1426

AUDI 75 L 4-drs 1971
VW 1300 blauw m. schade 1970
CITROEN Eend 1970
SIMCA 1100 TI
metallic type 1974
OPEL KADETT zeer mooi 1972
SIMCA 1000 groen . . . . 1969
FIAT 1500 rood 1965*
Speciale aanbieding
Alleen deze maand
RADIO met FM, middengolf,
druktoetsen, van 209,—
NU bij ons, incl. btw . . 179,—
Tevens uw adres voor 2,—
uw auto prima schoon ! ! ƒ

tot 21.00 uur, zaterdags de gehele dag

VOOR44UW

«rit
^P Vi KnitifiKLEDING

Wapen- en Sporthandel

tttedr 4ocltrtfft*4t

Zutphenaewep - Vorden



NIEUWS
VAN DE
KERKEN

PATER KEVERKAMP GAAT VOORUIT
Pater G. Keverkamp ofm, van de parochies Kranen-
burg en Vorjden, die al enige maanden ziekt is, ver-
blijft na zijn operatie in kasteel Stoutenburg bij
Amersfoort om aan te stenken. Op zijn verjaardag
kreeg hij onlangs stapels brieven en gelukwensen
van. de Vondcnse parochianen, die hij — van jong
tot oud — harteli jk dankt voor hun medeleven. Hij
gaat behoorlijk vooruit en hoopt dat binnen niet te
lange tijd een einde aan zijn rusükiuur komt.

R.K. KERK KRANENBURG
KREEG NIEUW DAK
Leidekkers hebben op het dak van de St. Aritoniius
van Paiduaikerk op de Kranenburg de laatste hand
gelegd. Onder stralend weer waren zij bezig de leien
van het middendalc van de kerk grondig te repare-
ren en vernieuwen. Bovendien werd het dak van
de linkerzijibeuk hersteld en vernieuwd. Hierdoor
zal de fraai! opgeknapte binnenkant van de kerk
geen schade meer lijden door lekikaiges e.d. en kun-
nen de kerkgangers droog zitten. De kosten belopen
ca. ƒ 35.000,—, aldus het kerkbestuur.

EEN KERK VOOR JOU
Op zondagmorgen 31 augustus onder kerktijd gaai
in Vorden de Jeugdkerk van start. Deze jeugdkerk
diensten zijn bedoeld voor de jeugd van 12 tot 16
jaar. Elke week zal er een andere spreker komen en
er wordt gezongen miet begeleiding van piano, drum
en andere instrumenten.
Wie wil mee werken om met leeftijdgenoten een
eigen gezicht aan deze diensten te geven wordt uit-
genodigd om zondag 31 augustus onder kerktijd in
De Voorde te komen. Kom jij odk?

Woningbouwvereniging
Thuis Best

!jin dit jaar heeft de gemeente Vorden het be
stcmmingsplan Brinkerhof ontsloten. Nadat de no
diige voorzieningen waren getroffen hebben de bou
wers bezit genomen van het terrein. Ook voor Thuis
Best was liet na een vrij lange periode (te lang ge-
zien het aantal woningzoekenden) van weinig ol
geen aktiviiteit in de nieuwbouw weer mogelijk om
woningen te bouwen.
Reeds geruime tijd voor het plan Brinkerhof ont-
sloten werd had het bestuur van Thuis Best zich
beraden over de te bouwen woningen. Het eerste
probleem waarop men stuitte was het aantal. In sa-
menwerking met de gemeente Vorden werd dat aan-
tal door de provinciale overheid bepaald op 56.
Thuis Best was van mening dat moest worden ge-
streefd naar een bepaalde diversiteit. In samenwer-
king met het architektenbureau Geels en Boklhorst
te Arnhem werd gekozen voor drie types: n.l. type
Al. type A2 en type B, waarop wij verderop in dit
artikel zullen terugkomen. Nadat het aantal en de
typen van de woningen waren bepaald moest men
een bouwer zoeken. Het bestuur van Thuis Best
koos voor aannemingsbedrijf Ign. Haikvoort uit Sil-
volde. Na aille voorbereidingen en nadat alle beno-
digde vergunningen en toestemmingen binnen wa-
ren kon dan eind maart een begin worden gemaakt
met de bouw.
Zoals hiervoor reeds werd aangeduid word-en er 56
woningen indrietypen gebouwd n.l. van het type
Al 21 stuks, A2 22 stuks en B 13 stuks. Wat zijn de
onderlinge verschillen en hoe hoog zijn de huren?
Om bij het eerste, het type A te beginnen: deze wo-
ningen zijn van het z.g. smale type n.l. 5 m breed.
De benedenverdieping bestaat uit een uitspringen-
de entree en woonkamer van ongeveer 8,40 x 5,00
m inclusief de open keuken; daarachter de berging.
De open trap naar de verdieping bevindt zich in de
woonkamer. Op de verdieping bevinden zich twee
ruime slaapkamers met de douche; op de tweede
verdieping is de derde slaapkamer gesitueerd. Hier
heeft ook de CV-ketel zijn plaats. Dit is het type Al.
Type A2 verschilt t.o.v. type Al doordat op de eer-
ste verdieping de drie slaapkamers zijn gesitueerd.
De tweede v-erdieping of de zolder is dan geheel
vrije ruimte die naar eigen inzicht benut kan wor-
den.
Het derde type dat gebouwd wordt is het z.ig. brede
type o<f type B. Hiervan worden er slechts 13 ge-
bouwd. Deze woningen zijn ruimer en het bestuur
hoopt dat hiervan de nodige aantrekkingskracht zal
uitgaan, waardoor de doorstromingsigedachte, die
aan de bouiw van dit type wonling ten grondslag lag,
'gestalte zal krijigen. Het bestuur van Thuis Best rea-
liseert zich overigens zeer wel dat, voor bepaalde ge-
zinnen ook, het type A aantrekkelijkheden voor
doorstroming in zich bergt. Gezien de getoonde be-
langstelling is de verwachting gewettigd dat door-
stroming plaats zal vinden. Het bestuur hoopt ech-
ter dat zich nog vele huurders zullen aandienen
voor doorstroming.
Om terug te komen op het type B: deze woningen
zijn 6,30 m breed. Na de entree met de trap naar de
verdieping komt men in de woonkamer met open
keuken, de oppervlakte van deze woonkamer is on-
geveer 30 rn2; die van de keuken 7,5 m2. Op de
verdieping bevinden zichdrie ruime slaapkamers en
een ruime douche. Door middel vam een vaste trap
bereikt men de zolder. (Ook in de A-typen is een
vaste trap naar de zolder opgenomen) waar de CV-
ketel zal worden geplaatst.
Het bestuur van Thuis Best heeft inmiddels beslo-
ten om de spouwmuren en het dakbeschot te isole-
ren met steenwolplaiten overeenkomstig de uitgege-
ven richtlijnen.
Met betrekking tot de huurprijs van deze woningen
kan het bestuur geen definitieve gegevens verstrek-
ken. Het bestuur denkt aan huurprijzen van onge-
veer ƒ 220,— tot ƒ 230,— per maand voor de A-typen
en ongeveer ƒ250,— tot ƒ270,— voor het B-type,

waarbij zij aangetekend dat dit een zeer voorlopig
huurprijs is.
Voor belangstellenden zijn, tegen een kleine ver
goeding, tekeningen verkrijgbaar. Deze zijn te ver
krijigen op het kantoor te Vorden, Het Gulik la
tijdens de kantooruren. (Bij voorkeur tijdens d
spreekuren: maandag en woensdag van 11.00 to
12.30 uur).
Wat belangstelling betreft: de woningbouwvereni
(ging telt alleen al voor Vorden meer dan 200 wo
ningzoekenden die in aanmerking willen komen
voor een eengezinswoning.

Zwemvierdaagse
De zwemivierdaagse ite Vorden, welke van 25 t.rn. 2i
augustus in h-et Vordense zwembad In de Dennen
zal worden gehouden, belooft een geweldig evene
ment te worden.
Momenteel hebben zich bijna 200 personen opge
geven. De verwachting is dat dit aantal voor maan
daigavond a.s. meer dan 400 zal bedragen. Opgavi
is mogelijk aan het bad of bij de heer F. Menge
rink, Insulindelaan 19.
Op het bad is elke avond muziek, terwijl het gehee
sfeervol wordt verlicht. De opening zal maandag
avond op originele wijze door burgemeester Vun
derink worden verricht, n.l. zwemmend.
I.v.m. de zwemvierdaagse zaïl het diepe bad zijn ge
sloten op de tijden waarop deze worden gehouden
De zwemlessen zijn daardoor ook vervroegd.

Diplomazwemmen
Zaterdag 16 augustus is er weer diploma/wemmen
geweest voor de hogere zwemdiploma's l 2 3 en
t.w. C D E en F. In totaal namen 17 kandidaten
hieraan deel die allen slaagden. De examens wer
den afgenomen door chef-ibadmeester M. Westeril
en mevr. M. B. J. M. Westerliik-iHulshoi' en namen
de KNZB de heer M. Wiestenbroek uit Brummen.

Nieuwe r.k. kleuter/
basisschool gestart
Dinsdagmorgen om half negen zijn de deuren open
igezwaaiid van het nood/aalt j e in de Christus Ko
ningkerk aan de Decanijeweg en werd voor 23 kleu
ters en 63 kinderen van de basisschool het startsein
'gegeven om samen met hun leerkachten de spits a
te bijten van een splinternieuw schooljaar. De nieu
we katholieke basisschool heeft dan geschiedenis
gekregen.
In de zijibeuk van de kerk zijn keurig drie lokalen
afgetimmerd en staat het nieuwe schoolmeubilair
netjes gerangschikt. Zondagmorgen werd in de kerk
een hoogmis opgedragen om zegen te vragen over
de nieuwe school met bestuur, onderwijskrachten
en leerlingen.
Het nieuwe hoofd d^ffehool, de heer A. Overmars
is maar wat veriheugfWfat het eindelijk zover is dal
men — al is het in een noodlokaa! — kan beginnen
„De nieuw te bouwen school tegenover de kerk be
gint ook op te schieten. De pannen liggen er al op
en met het platdak begint men dezer dagen. Aan
nemer Ten Brnke dBl^elhem ligt al tien dagen
voor op het schema. I^r planning is om het gebouw
eind oktober in gebruik te kunnen nemen," aldus
het söhoolhoofxl. Hij vindt het ook verschrikkelijk
belangrijk dat de ouders geen drempelvrees tonen
om te komen praten met het onderwijzend perso
neel. „Laat ze maar komen, wij staan om half vier
voor hen klaar en desnoods oOk 's avonds thuis. Er
is altijd tijd voor een gesprek."
De schooluren zijin van half negen v.m. tot twaali
en van half twee tot half vier 's middaigs. Op de
eerste dag hebben de kinderen het eerste half uur
kennis gemaakt met de leerkrachten, waarna alle
leerlingen inclusief die van de kleuterschool er een
leuke gezellige bijeenkomst van hebben gemaakt.
Schoolhoofd is de heer A. Overmars, die de klassen
4 en 5 voor zijn rekening neemt; de heer G. Ooster-
laken heeft klas 2 en 3 en mejuffrouw Van Lith uit
Groenlo de eerste klas.
De heer Overmars: „Er is naar gestreefd om de
nieuwste leermethoden te gebruiken. Een belangrijk
middel tot communicatie tussen ouders en school
vind ik ook een schoolkrant, waar we zo gauw mo-
gelijk mee willen beginnen."
Hoofdeidster van de kleuterschool, die reeds vorig
jaar augustus startte in het zaaltje naast de kerk,
waar wijlen rector Pans ofm woonde, is mejuffrouw
A. Harterink uit Baak. Voor de nieuwe school zal
nog een naam worden bedacht; de ouders kunnen
hiertoe suggesties doen.
De heer Oivermars, die van Kloosterburen, waar hij
eveneens schoolhoofd was naar Vorden kwam, heeft
met zijn gezin een woning betrokken aan de School-
straat 11 te Vorden, tel. 2011. Zijn echtgenote was
ook in het onderwijs werkzaam onder meer als on-
derwijzeres in Joure van 1958 tot 1969 en daarna
remedail-eadher in Kloosterburen. Zij hebben twee
dochters, Amely (3) en Patricia (5 jaar). De heer
Overmars: ,,Er zal hard gewerkt moeten worden om
een mooie school op te bouwen, maar ik heb ver-
trouwen in de toekomst."

Voetbal
RATTI l-VORDEN 1: 1-4
n het kader van het nederlaagtoernooi van de s.v.
^atüi speelden de Kranenburgers zondag op het ter-
ein aan de Eikenlaan tegen plaatsgenoot Vorden 1.
'n de eerste helft was het niet te menken, dat er
wee klassen verschil is, daar Vorden hoofdklasse
peelt en Ratti tweede klas GVB. Na ruim tien mi-
nuten kon Vorden de leiding nemen via A. te Velt-
huis (0—1). Vorden had een veldmeerderheid maar
•vist dit niet in doelpunten uiit te drukken. Wel
maakte Ratti na een half uur gelijk door B. Over-

beek, die 'n indirecte vrije trap vanaf de 16 m-lijn
in de linkerbovenhoek knalde (1—1). Bij de Rattia-
nen werd de geblesseerde H. Bekiker op de reohts-
buitenplaats vervangen door G. Steg. In de laatste
minuten voor rust kreeg G. Huitink nog een unieke
ikans om Ratti de leiding te geven, maar zijn schot
ging net over de lat.
Al in de derde minuut na de hervatting kwam Vor-
den op 1—2. Een misverstand tussen doelman Hui-
tink en reohtsback Heuivelink werd door de snelle
Heersink uitstekend benut. Bij Ratti werden in de
tweede helft nog een aantal spelers vervangen, on-
der meer verlieten Heuvelink en H. Haverkamp het
veld en namen Jansen en H. Bijen hun plaatsen in.
Bij Vorden verdween doelman T. Meyer naar de
kleedkamer en werd vervangen door G. ten Have.
Vorden vergrootte de voorsprong, toen Heersink 'n
fraaie pass in de doelmond plaatste, die door D.
Nijenhuis laaig werd ingeschoten (1—3). In de laat-
ste minuut maakte Heersink aan alle onzekerheid
een einde en plaatste nummer viier achter doelman
Huiitinik (1-4).
Ratti 2 speelde op het oude sportterrein tegen Vor-
den 7 en verloor eveneens met 1—3.

Paardesport
Tijdens het concours hippique te Heeten kwamen
leden van de Vordense rijvereniging De Graafschap
tot de volgende resultaten: naslag paarden viertal 3e
prijs. Dressuur: Henk Harmsen met Raninka Ie
prijs; Ben Waigenvoort met Mona Ie prijs; Wim
Groot Niuelend met Ilona 4e prijs. Pony's viertal:
Ie prijs. Dressuur: Jeanette Klein Haneveld met
Polaris Ie prijs; Elly Kuiiper met Ritsje 3e prijs.

GEZELLIGHEIDSRIT
RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP
Af/gelopen /omlag organiseerde de Rijvereniging
De Graafschap een zgn. gezelliigheidsrit, waaraan
idoor plan. 25 paarden en ponys werd deelgenomen.
De start was vanaf manege Middenheuvien in De
Steeg.
Via Beekhuii/en, Roosendaal en Velp belandde het
gezelschap op de Posbank waar de rust werd gehou-
den. Via Imibos en Zijpenbeng keerde het gezelschap
voldaan in De Steeg terug, waarbij iedereen tot de
overtuiging kwam dat deze rit behalve gezellig ook
zeer eerzaam was voor de paarden.

Maandag: ^̂
Bibliotheek vaa^P-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

Bezichtiging Penetum „De Belten". Opgave
VW-kantoor Sig.mag Eijerkamp: 13 juni, 4
juli, 18 juli, l augustus en 8 augustus.

Augustus:
24 Wandeltocht café Eykelkamp, Medler
25 liloemsohiikcursus KPO
11 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
29 Volksfeest Medikr
30 Volksfeest Medler

September:
l Rloemsc hi i ikc ursus KPO
3 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
8 Btoemschikcursus KPO

10 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
18 Bloemschikcursus Floralia Hotel Bakker
19 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker
20 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker
21 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker
22 Bloemschikcursus KPO
26 Volksfeest Linde
27 Volksfeest Linde
27 Achtkastelenmarathon LR De Graaf-

schap nabij kasteel Vorden

November:
24 Bloemscbikcursus KPO

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op
genomen.

De Gebrs. Barink uit Vorden beschikken over een
supersterk touwtrekteam, dat geregeld deelneemt
aan zgn. toernooien voor vrije ploegen. In Nettel-
horst bij Lochem trokken de Barinks flink aan de
touwen en slaagden er in om van al le deelnemende
vi j f t i en ploegen de meeste punten bijeen te trekken.
In de finale kwamen zij uit tegen de hoogstgeklas-
seerde uit de B-poule en trokken ook dit team -
eveneens uit Vorden, Dulden 3 — over de streep. Zij
werden hierdoor touwtrekkampioen 1975 en had-
den hierdoor de titel geprolongeerd, wan t ook ver-
leden jaar trokken / i j zich n a a i de overwinning.
Delden 3 werd nu tweede, 't Loo uit Eibergen der-
de en Nettelhorst [vierde.

Waterpolo
VERRASSENDE ZEGE HEREN VAN VORDEN
De eerste competitiewedstrijd voor liet nieuwe sei-
/oeu is voor de heren l van Vorden in een toch wel
verrassende 3-1 overwinning geëindigd tegen Brurn-
men 1.
Het was overigens een gelij'kopgaande strijd waarbij
de Vordenaren iets meer geluk hadden met de af-
werking. In de eerste periode nam Vorden door
Sjaikie Gotink met 1—0 de leiding. In de tweede
periode opnieuw twee teams met het accent op de
verdediging. Vorden liep uit tot 2—0 dankzij een
doelpunt van Kric Rikkening.
In de derde periode gebeurde er aanvankelijk wei-
niig, behoudens dat de Brumimenaren de achterstand
tot 2—1 reduceerden. Verder kwamen de mannen
uit Brilmanen niet. In de laatste speelperiode maak-
te Eric Rikkering aan a l l e Vordense onzekerheid 'n
einde door de stand op 3—1 te brengen.
De heren 2 van Vorden waren in hun eerste coin
petitiewedstrijd minder succesvol door de eerste
wedstrijd met niet minder dan 6—0 te verliezen van
DDD uit Dioetindvom. Bij de rust was de stand reeds
5—0. De da.nuis van Vorden waren beter op dreef
en boekten tegen EWR uit Eibergen een 7—0 over-
win nins:.

Voor uw

MEUBELEN

TAPIJT EN

GORDIJNSTOF

naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

[GEMS-
'AANBIEDINGEN
Kleurentelevisie

een moderne kleurentelevisie in
witte uitvoering. Met tiptoets ka-
nalenkiezer. Eenvoudige bediening
met ideal kleurentoets. Beeld 51 cm
met 110 graden beeldhoek.
Apparaat van wereldmerk.
De prijs 2238,— tijdelijk 1595,—

Grootbeeld kleurentelevisie
van het merk Erres met 66 cm
beeld. Tiptoetsbediening. Fraaie
houten kast in kleur, noten.
De prijs 2695,— tijdelijk 2200,—

Stereo radio
van Philips met 2 x 1 8 Watt ver-
sterker nu van 835,- voor 599,—
Bijpassende boxen per stel 250.—

Royale draagbare radio
met geweldige geluidsweergave,
geschikt voor lichtnet en batterijen.
Merk Erres. Nu voor een vlotte
prijs. Van 239,— voor 175,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

kinderpyama's

•

vanaf
kleine stijging per maat
Uw zaak:

WOWINGINRlCHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEVvEG TEL 05752 1514


