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De Knupduukskes gereed voor vertrek naar Zuid-Frankrijk

Nog één nachtje slapen en dan reist de Vordense boerendansgroep De Knupduukskes
af naar Zuid-Frankrijk waar zij ons land zal vertegenwoordigen tijdens het grote „Euro-

piade festival" waaraan door niet minder dan 4000 personen wordt deelgenomen af-

komstig uit 100 landen.

Het behoeft natuurlijk geen nader betoog
dat De Knupduukskes het een hele eer vin-
den om namens Nederland op te treden.
Bén ding1 is jammer, enkele leden zullen de
verre reis naar Annecy (plm. 1100 kim)
wegens ziektte niet mee kunnen maken. De
laatste weken heeft de groep nog een paar
maal geoefend om toch vooral goed voor
de dag te kunnen komen. In totaal zullen
28 personen de reis meemaken.
Donderdagmorgen vroeg zuillen de boeren-
dansers per bus uiit Vorden vertrekken. Za-
terdagmiddag 28 augustus vindt dan in

Annecy een groot defile plaats, waarna in
de avonduren een groot bal „des Nations"
wordt gehouden. Dit bal moet men zien als
een verbroederinig tussen de verschillende
dansgroepen.
's Zondagsrniddags moeiten De Knupduuks-
kes echt „aan de bak" en zullen zij tra<
ten het pulbliek (dat op zo'n Europiade
tijd in grote getale verschijnt) te amuseren
met de olderwetse Achfcerhoekse dansen.
Overigens zal de dansgroep het nog wel
warm krijgen, want momenteel heerst in
Zuid-Frankrijk een temperatuur van ruil

35 graden. En dan te bedenken dat alle deel-
nemende groepen gedurende de drie dagen
in Annecy verplicht zyn in klederdracht te
lopen. Verschijnt men nl. „in de vrye tijd"
in civiele kleding dan loopt men de kans
geen onderdak te krijgen.

Het bestuur vindt het jammer dat burge-
meester mr. M. Vunderink, vanwege zijn
schoolgaande kinderen, de trip niet kan
meemaken. Wel heeft de heer Viunderink
het bestuur een schrijtven gezonden waarbij
hij de dansgroep alle succes toewenst.
Bij De Knupduukskes hoopt men dat er de-
zer dagen opnieuw een brief van het ge-
meentehuis bij voonzntter Boers in de bus
glijdt. Men heeft nl. een aanvraag voor sub-
sidie ingediend. Ge«n overbodige luxe want
de gehele trip gaat 7500 gulden kosten welk
bedrag de leden zelf moeten opbrengen!

Vordense Bejaar-
den gingen uit
Het was maandag1 jl. een feestdag voor de
Vordense bejaarden en ook was het feest
voor de gezamenlijke Vordense winkeliers
en het Vordenis Bejaardencomité, want op
hun initiatief werd aan onze ouden van da-
gen een prachtige boottocht aangeboden.
Voor het eerst sedert vele jaren werd be-
sloten in plaats van een bustocht een boot-
tocht te organiseren. Het was een verras-
sinig voor het comité dat er zoveel animo
voor bestond. Een 134ntal aanmeldingen
kwam bannen. Bij de opgave voor deelname
werd de uitgestippelde boottocht geheim
gehouden.

De pnachitiige salonlboot De Usselstroom uit
Deventer lag maandagnnorgen gemeerd aan
de UsseUkade te Zutphen. Op eigen gele-
genheid en met ter beschikking gestelde
particuliere auto's werden alle bejaarden
van Vorden naar Zutphen vervoerd. Toen
werd bekend gemaakt dat men een boot-
tocht naar Arnlhem. voor de boeg had.
's Morgens tien uur maakte de boot zich
van de kade los om tegen half drie in de

Koerselman
cassettes

Z I L V E R W I T BDEL»TAAJL

namiddag in Arnlhem aan de Rijnkade af
te meren. Van de gelegenheid om in Arn-
hem te winkelen werd een druk gebruik
gemaakt. Aan boord werd tijdens de reis
koffie geschonken en andere frisdranken
aangeboden op daartoe door het Comité
verstrekte bonnen,, terwijl op de terugreis
een wei-voorzien diner de feestgangers alle
eer aan deden.

De heer G. Remmers sprak namens het
Comité een woord van dank aan de kapitein
en zijn staf voor de goede zorgen aan onze
bejaarden bewezen, terwijl mevr. Lauckhart
namens alle bejaarden het Comité dankte
voor de prachtige boottocht welke hun was
aangeboden. Alles bjj elkaar genomen was
het een prachtige uiitgaansdag waarop men
nog lang terug kan zien.

Voetballers
fietsten de
Achtkastélentocht
Wanneer oud-burgemeester A. E. van. Ar-
kel op gegeven moment mocht besluiten om
te stoppen mét hot rondleiden van vakantie-
gangers langs de kastelen in Vorden, dan
staat zijn opvolger klaar.

Althans dat bleek zondag toen de vetera-
nen van de voetbalvereniging Vorden met
hun gezinnen (in totaal 50 personen) de
bekende tocht maakten. De heer Joh. Par-
dijis trad nl. op als leider van de tocht en
wel op een zodanige manier dat de meesten
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Deze week zal enige aandacht worden be-
steed aan de raadsvergadering van 31 aug.
1976 en aan de door de raad d.d. 31 maart
1976 vastgestelde bouwverordening logies-
gebouwen.

1. In de komende raadsvergadering komen
de volgende onderwerpen aan de orde:

— verkoop van een bouwperceel in het be-
stemmingsplan Kranenburg aan de heer
W. A. A. Wollbent, wonende te Kranen-
burg, Ruurloseweg 66;

— verkoop van de woning Smidsstraat 15
aan de huidige bewoner de heer H. F.
Karmiiggelt;

— verhuur kantine sportzaal aan Het Jeb-
bink aan de heer A. J. Jansen, de Hane-
kamp 15 te Vorden;

— aanvragen en aanvaarden lening uit 's
Rtjks kas ten behoeve van de aanpas-
sing van de woning Berend van Hack-
fortiweg 10;

— vaststelling verordening tot wijziging
van de Rechtspositieregeling vrijwilli-
gers bij de gemeentelijke brandweer;

— wijiziging „Vergoedingsregeling vrijwilli-
gers bij de gemeentelijke brandweer";

- krediet voor de tot standkoming van

een bestemmingsplan voor de kom van
het dorp Vorden.

2. Bouwverordening logiesgebouwen
De bouwverordening logiesgebouwen is door
de raad der gemeente Vorden vastgesteld
djd. 31 maart 1976, afgekondigd op 21 juni
1976 en in werking getreden op 24 juni '76.
Hot beftreflt hier een afzonderlijke bouwver-
ordening voor logiesgebouwen. Een regeling
hieromtrent, opgenomen en verwerkt in de
bouwverordening zou de duidelijkheid niet
ten goede komen, derhalve werd gekozen
voor een afzonderlijke regeling, naar analo-
gie van o.m. de recrea'tiewoonverblyvenver-
ordening. De bepalingen van de gemeente-
lijke bouwverordening en de krachtens die
verordening gestelde nadere regelen vinden
volgens de bouwverordening logiesgebou-
wen slechts toepassing op de logiesgebou-
wen, voorzover ddt in deze verordening is
bepaald. De onderhavige verordening sluit
overigens wat opzet en indeling betreft ge-
heel aan brj de gemeentelijke bouwverorde-
ning. Uitgangspunt voor het opstellen van
deze verordening is geweest de behoefte
aan bepalingen in het belang van de veilig-
heid, in het bijzonder de brandveiligheid en
de wolksgezonidlheid. Ben logiesgebouw dient

tot tijdelijke huisvesting en derhalve mag
men veronderstellen dat degenen die in het
logiesgebouw aanwezig zijn het gebouw niet
goed kennen. Hierdoor zullen in het bijzon-
der de eisen die gesteld moeten worden met
het oog op evenituele ontvluchting veelal
zwaander zijn dan voor tot bewoning be-
stemde gebouwen. Om te voorkomen dat
een groot aantal woningen, waarin één of
twee kamers dienen tot het verlenen van
tijdelijke huisvesting onder deze verorde-
ning zouden komen te vallen, is het toe-
passingsgebied van deze verordening be-
perkt tot logiesgebouwen die meer dan dirie
logies-eenheden bevatten of waarvan de ge-
zamenlijke vloeroppervlakte der logieseen-
heden 50 m2 of meer bedraagt.
Als gevolg van de koppeling van deze ver-
ordening aan de verordening op de ver-
blijifsgdbouwen, waardoor ook reeds be-
staande logiesgebouwen zullen moeten vol-
doen aan de bepalingen geldend voor nieuw-
bouw, zijn in ruime mate mogelijkheden tot
het verlenen van vrijstellingen of het stellen
van nadere eisen opgenomen. Hierdoor is
'het mogelijk dat ten aanzien van bestaande
logiesgebouwen de te treffen voorzieningen
afgewogen worden tegen de daarmee ge-
moeide kosten.

naar huis zqn gegaan met de idee veel te
hebben opgestoken. Van alle kastelen wist
de heer Pardijs nl. veel achitergrondinfor-
maties te verstrekken, hetgeen door het ge-
zelschap zeer op prijs werd gesteld.
Het gehele gebeuren op deze dag was ge-
organiseerd door de heren Pardijs en H.
Schouten samen die onderweg voor allerlei
attrakties hadden gezorgd. Zo werden er
verschillende spelletjes gedaan in de vorm
van schieten, balspelletjes ejd. Vooral de
vele kinderen genoten volop. Het ligt in de
bedoeling om volgend jaar opnieuw een
dergelijke „gezansdag" te organiseren.

Onderscheidingen
voor
Willem Nijenhuis
Voor de receptie die de firma Gosselink vrij-
dagavond in hotel Bakker aanlbood aan haar
medewerker Wüieon. Nijenlhuis, die na bijna
een haJlve eeuw bij deze werkzaam is ge-
weest met pensioen gaat, bestond een grote
belangsteliling. Vele zakenlieden kwamen de
jubilaris gelukwensen.

Burgemeester Vunderink sprak gelukwen-
sen uit namens het gemeentebestuur. Vor-
dense eerste burger had nog een verrassing
in petto, want hy speldde de heer Nüenhuis
een zilveren speld op de revers, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.
De jubilaris moest deze avond nog een keer
van zijn stoel verrijzen toen secretaris Vos
van de NOB Wegtransport hem een speld
plus oorkonde overhandigde namens deze
bond.

Namens de familie GosseQïnk werd het
woord gevoerd door mevrouw M. Gosselink.
Deze schetste Wtillem als een man die in al
die jaren zeer veel voor de zaak heeft be-
tekend. „Hij kon met iedereen goed op-
schieten en hebben dan ook een fijne tijd

de rug," aldus mevrouw Gosselink,
geschenk onder couvert aanbood.

de neven en nichten sprak mevr.
J. SmitJGosselink, die haar woorden even-
eens met een cadeau vergezeld liet gaan.
Ook was er een geschenk van de heer
Wently, direkteur van het bodecenitrum
Zult^ten, terwijl bestuurslid Donderwinkel
vanBet bodecentrum de jubilaris nog even
apart toesprak.

TV Treklust
onderdak bij
Warnsv. Boys
De touwtrekvereniging Treklust, Warken-
Warnsveld kan weer iet» ruimer ademha-
len. Dezer dagen heeft er een bespreking
plaatsgehad tussen het Warnsveldse ge-
meentebestuur en de besturen van de voet-
balvereniging Warnsveldse Boys en de
touwtrekvereniging Warken. De touwtrek-
kers mogen nu gebruik maken van het
sportcomplex 't Braamveld, waar ze ook
kunnen trainen in de trainingshoek van de
Boys.

De Warkense toulwtrekkers hadden tot l
augustus hun home en accomimodatie bij
café ZomeriLust (Te Winkel) a. d. Lochem-
seweg in Warnsveld maar moesten hier
plotseling op verzoek van de eigenaar op-
breken. De gemeente Wamsveld, met na-
me wetlhouder en locoHburgemeester Man-
nessen was bereid de TV Treklust te hel-
pen, terwijl ook Warnsveldse Boys genegen
was tot medewerking.
Jan Poortertman, voorzitter van de TV
Treklust is erig blij met deze oplossing.
„Met het bestuur van de Boys gaan we bin-
nenkort om de tafel zitten en zullen er dui-
delijke afspraken worden gemaakt opdat er
geen misverstanden rijzen. Het verplaatsen
van ons clubgebouw op het Boysterrein lijkt
niet te realiseren. Trouwens de gemeente
Wamsveld heeft ons beloofd dat we op de
nieuwe sporitivelden ten zuiden van de nieu-
we RW 47 (bij de opgang van de nieuwe
IJsseOibrug) een eigen accommodatie krij-
gen. Hier zullen we dan proberen zelf een
nieuw gebouw te verwezenlijken."

Meisje ernstig
gewond
Het achtjarig meisje H. J. W. uit Vorden
is bij een verkeersongeval zodanig gewond
geraakt dat ze in het streekziekenhuüs Het
Nlieuwe Spittaal moest worden opgenomen.

Burgerlijke stand
Geboren: Janftne Bernia Reerink.

Gehuwd: L. H. A. Hoenderfboom en E. Th.
M. Uichitenfberg; J. W. Wevers en Y. van
Emmerik.

Overleden: E. Nicolai, oud 75 jaar; G. J.
Pardijs, oud 73 jaar.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 29 augustus: 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, Dienst van Schrift en Tafel; 19.00
uur: Open Deur Dienst, belegd door de In-
terkerkelijke Evangelisatie Commissie.
Voorganger: ds. Vos, Geref. predikant te
Zutphen.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 29 augustus: 9.30 uur ds. Kuhle-
meder; kindernevendienst klassen 4 en 5;
19.00 uur Open Deur Dienst in de Ned.
Herv. Kerk. Voorganger ds. Vos te Zutphen

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

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

ZOMDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKENU-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

dr. J. Wegchelaer, tel. 1536
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAPELTJE-DEK-JE
Hele maand aug.: mevr. Wolters, tel. 1262,
graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. BiJ
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haasink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIEN8T
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bi) geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsds-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-il9 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9^17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00̂ 17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 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. 14.00-17.30 j



WEGENS
ENORM

SUCCES
WEER 2e POND
HALVE PRIJS!

donderdag - vrijdag - zaterdag

AanbiedingALLEEN
DONDERDAG
max. 2 kilo p. kl.

Schouder-
karbonade Tomaten

DOORREGEN

rund. lappen
500 gram 598

BB1
MAGERE

RIBLAPPEN
500 gram 748

••••
SUPER MAGER

braadvlees
500 gram 798

m^mm
250 GRAM MAGER

runderpoulet
MERGPIJP GRATIS

2e pond
halve prijs

VLEESWAREN:

150 GRAM

GEK. HAM
100 GRAM

SNIJWORST
100 GRAM

KATENSPEK

HELE GEKOOKTE

GELDERSE

2e pond
halve prijs

2e pond
halve prijs

Up-Cola drink
literfles

HALVARINE

CROX
500 gram

KRAT a 24 PIJPJES

PILS
van A en O

Aturel paprika

PAK a 6 STUKS

GEV. KOEKEN

NOBO

ass. koekjes

CALYE

borrelnootjes

VERSE

sperziebonen
500 gram

10 HEERLIJKE

sinaasappel.
SAPPIG

KOFFER

WITTE REUS
KOFFER

DIXAN
FLACON

GLORIX

DIEPVRIES

SPINAZIE
450 gram

GRIJPZAK

frikandellen
per zak 25 stuks

TIP TOP

TIENERS
(10 broodjes)

Krentenbrood
plm. 650 gram

GOOD MORNING

THEEBUILTJES
van Van Nelle

ORYZA

RIJST
400 gram

COMBANO

SHERRY
per fles

••SANTUSA

HONING
per pot

BB
HEINZ

tom.ketchup
dubbele flacon

HONIG

SPAGHETTI
500 gram

Spaghetti of macaroni

MIX
per pakje

literpak

VANILLEVLA

•••
VOLLE

YOGHURT
literpak

A&O,meer
dan alleenjmaar

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



HENKES
Bessenjenever

CITROEN

BRANDEWIJN
FLORIJN liter

«i
BOLS

SÏLVËRTOP
DRY GIN

GANZEBOOM

jonge genever
liter

DUJARDIN

VIEUX (blauw)
liter

1370
Jagermeister

Kersen brandewijn

POLLEN
liter

•2 literkruik

SHERRY
LINSOM MED. PALE

•BH
SONNEMA

Beerenburg
liter

HEERLIJKE

KERSENVLA

5 HEERLIJKE

TOMPOEZEN

Bianca vindt het erg ffln u
te kunnen vertelen van de
geboorte van haar broertje.
Hfl ia geboren op 21 augus-
tus om 13.50 uur en weegt
3040 gram; hjj is Jamg 52 cm
en heet

MILLO

iFrancien en
Jos van de Logt

Vonden, HJaneöoamp 7

••^^MMBM^^M^^^BMMMMMMl^^^^Hi^^MM^BMVM^HH

Qelboren :

iFrans Zieverink en
Oaria ZÜeverdnk-

Geiritsen

iop 18 augustus 1976

Vonden, Het WBemelinlk 19

Voor uw bJtJk van belang-
steKMng onldervonden bfl
mijn 47jjardg jiulbdleum, zeg
ilk namens mtjn zuster, alHen
toarteüijik dank. Specdaal de
fiamdlMe Gosselinlk.

E. W. NtJenlhuls

Vonden, augustus 1976
SmiLdsstraat 12

Te koop: bastaand krielen,
baand ktuiflhoen kriel
chamois en goud (padiua'a)
en 3-tfarfg diwerggeit met
papderen. A. J. Wlnfcefls,
Admenseweg 40, Vonden.

Fruitvericoop Medler
James Grieves
heenlglke hand- en
moesaippel
Zatemdag 28 augustus
van 9.00 tot 12.00 u.

Fruitbedrijf Medler

Fiets- en
bromfietsbanden

dn alle voonkomenide
0 maten steeds vers

voorradig1 alsmede
(toebehoren en onder-
delen voor elk merk
fliets

kli
een paar gebruikte

faetsen van 5 tot 8 jr.

TRAGTER
Tweewielerbedrijf

85, Vonden

Te ETSqp: 2 perc. aware snfl-
miais, girtoot l ha en 2,5 ha.
Briefjes voor 30 aug. 8 uur
bij A. J. Vruggtink, Riet-
h/utLsweg' 4, Vorden.

Te koop: 1,10 ha mais.
Brtetfjes inleveren tot aa-
tendag 28 aug. 5 uur n.m.
W. Klein Bramel, Reeoord-
weg 2, Vorden.

Te koop: gjoJh. Medne heren-
fie'ts, 2 jaar oud, groen.
Tel. 09702-2398.

Weggelopen: zwart kater-
tje. Terug te bezorgen brj:
uangeveüd, t Wiemelinik 6,
/onden.

Te koop: viendels van een
pdnfk. G. Waendnk, Enee-
rinokJweg 6, Vorden.

Heer (40 jaar) aoekt ziit-
en slaa)p(kajm.er, behoeft niet
gemeubileerd, in Vonden of
;>m|g>eving. Volledig pensdon.
Brieven onder no. 25 — l aan
het bur. van dot blad.

Aangeboden: Opel Ascona
bj. 1973 km 74.000, Bovag-
gananrtSe.
GAJRAJGE KURZ,
Induistrieiweg 6, Vonden,
Telefoon 1640.

Te koop: spdnazie en staim-
süaJbonen. H. Weenk, Schut-
testraat 12, LAnde-Vorden,
tel. 057152-6659.

Peugeot 204 Break diesel,
bj. 1971.
SAIRAIGE KURZ,
[nduistniev/eg 6, Vonden,
Telefoon 1649.

Te koop:

boerenkool-
en sla-planten

D. Kledn
Sohuttestnaat l, Vorden

Cütroën Dyana 6, bj. 1971,
km 46.000.
OAiRAjGE KURZ,
IndiustrlLeiweg 6, Vonden,
Telefoon 1640.

Te koop: mais, püm. 1,35 ha.
Briefjes inleveren voor a.s.
zjaterdag 17.00 uur.
G. Waenfinlk, Enzerinck-
weg 6, Vorden.

Vrijdag 3 septemlber a.s. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

J. B. BOERSiBROEK
en
H. J. BQERjSB(ROEK l̂jA!NÖWERDEN

hun 50-^jartig huiwelijlksfeeat te vieren.

Dat zfl nog lang gespaand mogen bleven is
die wens van hun danWbare kinderen en
MeiniMnderen.

Gelegenlhedd tot feliciteren van 15.00-16.30 u«r in
hotel „t Wapen van Vonden!" (F. P. Smit).

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

Elke maandagavond
Aivondwandelng onder leiding langs de mooiste
plökjes van Vorden, ventrek vanaf Marktplein. In
juni en juli vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l,— pjp., fctMderen ƒ0,50

Elke woensdagmiddag
Aohittoastelenfietstochit onder deskundige leiding.
Ventrek om 13.30 uur vanaf het Marktplein. De
kosten zfln ƒ 2,— p.p. en ƒ l,— beneden 16 Jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke foto-
wedatiTJd venbonden; iniUcihitdngen hderover bfl het
VW-toiuno

BROOD

een maal apart
BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

WEGENS

VAKANTIE

GESLOTEN
van 30 augustus

tot en met 4 september

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1354

Mode voor KLEINE mensen

vindt u in een

GROTE sortering bij

RUURLO

Modieus - Grote keuze en

voordelig

JASJES - JOPPERS -

JURKJES EN ROKJES

BLOUSES - PULLI'S -

PANTALONS

Altijd ruim gesorteerd

EHBO afd. Vorden
begint bij voldoende deel-
name zo spoedig mogelijk
met nieuwe kursus

lol. en aanm. bfl mevr. Te Slaa, Pastordeweg 3,
Vonden. Graag tussen 18.00 en 19.00 uur.

JUWVWWWWWWMM^^

A.s. zaterdag 28 augustus

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

Muziek:
THE MOODCHERS
aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

kiezen

Een jongensschoen, een wedstrijdschoen,
een superschoen? Neem PUMA!

IMPORTEUR
COR DU BUY

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

RUURLO

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN I

Café-R&staurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomfafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur ot na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617



Gevraagd:

timmerman/
metselaar
voor onderhouds-
werikzaairnlheden

(gepensioneerden
(kunnen ook
ren)

G. Weulen Kronen-
borg en Zn. b.v.
Ruurtaseweg 47, Vonden,
Telefoon 05752-1217 of 1811

Huisvrouw zijn en tocih ver-
dienen? Ja echt het kan!
Met gezellig vrouwelijk
wenk kunt u 8 a 10 gulden
per uur verdienen. Bel nu
08340-25258.

Goede en voordelige
damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Dames geld op?
Bfl ons kunt u geld
verdienen in uw
eigen omgeving.

PART-TIME
Bel voor inlichtingen 05499-
2116, na 18.00 uur.

Steeds voorradig
nieuwe aardappelen
tegen scherpe prijzen
o.a. Zeeuwse Eigenheimer,
Lekkerdander en Bintje.

Donderdags en zaterdags op
de markt te Zutphen.
Rossel, Holtmaatweg 3,
Leesten, tel. 05750-13080.

f
Staat uw huis al met foto

vermeld in

„Woongaard"
het landelijk onroerend

goed magazine?

Dat Is mogeltjk via elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bt)
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rijksstraatweg 134
Wamsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627

Hengelsportvereniging

De Snoekbaars
Vorden

AJS. zaterdag 28 augustus wordt de
jaarlijkse

viswedstrijd
voor de jeugdleden
van onize H1SV gehouden.

Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de N.H. kerk
te Vonden.

Het Bestuur

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

KON. ERKENDE MODESCHOOLVER.
start in september ajs. te Vorden met

teken-, knip- en naailessen
Tevens opleiding

kostumiere, coupeuse en
lerares
Ook voor hiuishmidelrjlk gebruik

Aanmelden leerlingen: vrijdiaigiavond 3 september
van 19.30 tot 21.00 uur in het Jeugdcentrum!.
Nadere inlichtingen telefoon 05759-1805.

f^Hetis ̂ eenvoudig^
«goed ^geschoei"

te gaan*
Wij zijn

gespecia-
liseerd in

gemak-
schoeisel en

hebben ons assortiment samengesteld
uit schoenen van bekende merkfabri-
katen. Meer dan honderd leesten, wijdte-
en lengtematen kunnen wij u presen-
teren.
Wij overdrijven niet, wanneer wij van
mening zijn:
wij hebben de schoen, die bij u en uw
voeten past.
Wij hebben de schoen, die modieus als
heerlijk gemakkelijk zit. Ja, het is een-
voudig .goed geschoeid" te gaan, wan-
neer men zich door ons vakkundig laat
adviseren.

WUI NK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

l
P

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

Woensdag l september
opent de afdeling1 Vorden in zaal Smit
haar wüniterprogramma met het op-
treden van

HETTY THIELEMANS, danspedagoge
Zij 23al in samenwerking met een
groep van de Plat&elanjds/vTO'Uwen uit
Ijeersum ons een avond bezorgen met
scherts en dans

Aanvang 19.45 uur

Nieuwe leden z^jn van harte welkom!

Wegens vakantie

GESLOTEN

Levensmiddelenbedrijf

ESKES

PARIAN
MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELErf
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

Herfst-

mode

1976!!
MODECENTRUM TEUNISSEN - RUURLO
presenteert de nieuwe kollekties.

Een gedeelte van de najaarskollektie is
reeds binnen

MANTELS in gabardine, tweed,
loden, flanel en Flausch stoffen v.a. 129,50

JAPONNEN
lange en korte mouwen v.a.

COATS EN JOPPERS v.a.

ROKKEN v.a.

BLOUSES - PULLOVERS -
PULLI'S v.a,

79,00

69,50

32,50

korte mouw NU 49,50 - 59,50 - 69,50

RUURLO
Vrijdags koopavond

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stafvrfl vegen - met bewtjis voor politie en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eokhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 1938

rechtstreeks
20-40% KORTING met tal van aan biedingen voor nog eens

EXTRA KNALPRIJZ

GROOTHANDEL B.V

Voor een diepvriezer slaagt u zeker
bfl Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Kens uit meer dan
80 modellen. Het adres met het beste
advies en de langste ervaring.

Diepvriezers:
A.E.G. 220 liter 448,-
Bosch 210 liter 498,-
Bosch 260 liter 598,-
Bosch 330 liter 698,-
Bosch 400 liter 828,-
Bosch 500 liter 878,-
Friac 200 liter 448,-
Gram 325 liter 698,-
Hlilton 300 liter 598,-
Esta 200 liter 428,-
Esta 300 liter 528,-
Esta 420 liter 598,-
Linde 220 liter 448,-
Dinde 350 liter 698,-
Linde 500 liter 848,-
Gram 900 liter 1498,-
Bauknecht 225 lüter 498,-
Bauknecht 350 liter 698,-
Bauknecht 450 liter 798,-

DIEPVRIESKASTEN
120 liter vanaf 298,

Koelkasten tafelmodel
145 liter vanaf 248,-
Koelkasten dubbeldeurs 240 liter
incd. 60 liter vriesvak vanaf 448,-
Koelkasten half koel half vries
350 liter vanaf 848,-

Wasautomaten:
Bij ons de laagste prijs, dan ook nog
een inruilprijs voor uw oude machine
AEG bovenflader 5 k|g 698,—
AEG Prinses SL 1048,—
Bautaiecht 4704 S 548,—
Bauknecht W.A. 600 648,—
HMton 747 748,—
Beatrix 6 kg 698,—
Indesit 848,—
Ledla 448,—
Bauknecht W.A. 632 1198,—
Baukneöhit W-A. 616 898,—

MIELE WASAUTOMATEN

bij ons de scherpste prijs

Gasfornuizen:
Etna - Sauter - Atag - Pelgrim
met thermostaat, ruit, lade en
afdekblad vanaf 398,-

Klein
_ Huishoudelijk:

' Stofzuigers sleemodel 98,-
öenrtrifuges vanaf 98,-
GrM's vanaf 79,-
Ateuigkappen vanaf 134,-
Radiatoren op oliebasis met
thermostaat 2000 Watt vanaf 98,-
Tafelgriill's vanaf 98,-
Elektr. kookplaat 2-pits v.a. 79,-

Stoomibouten vanaf 39,95
SltTfliktoouten vanaf 19,95
Tosty tjzers vanaf 39,95
Broodroosters vanaf 39,95
Haarföhns vanaf 29,95
Haarkrulsets vanaf 39,95
Haarknultangen vanaf 9,95

Kleuren TV-s:
U betaald bij ons de laagste prijs
daarbij ook nog een Inruilprijs voor
uw oude TV

SchaubJLorenz 1644 67 cm ... 1848,—
Schauib-flJörenz 51 om 1298,—
Graetz 51 om 1898,—
Telefunlken 67 cm 1748,—
Doewe Opta 6T cm 1698,—
Sony 46 cm 1898,—
FhUips 67 om 1848,—
Nordonenide 67 cm 1748,—

Draagbare TVs 268,—

SPECIALE AANBIEDING

Telefuniken stereo radio 2xlö Watt
incl. boxen 898,-

Schaub-ljoreniz Stereo radio 2x20
Watt incl. boxen 898,-

Sitereo kombinatie
radio-cassette - ptok-iup
2x20 Watt vanaf 608,-

Radio-cassette recorder v.a. 128,-

39,-

Vaatwassers:
Bosch - Bautaiecht vanaf ... 648,—

Droogtrommels;
Bendix - Zanlker - Bauknecht
Engliiish Eleotiix vanaf 298,-

B.K. PANNEN
BU ONS 20% KORTING

NELFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER

UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS

REMINGTON
SCHEERAPP ARATEN

hij ons altijd 25% korting

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lage prfls - vüotte levering

0 EH<gen servacedienst

• Dag en nacht service op diepvriezers

• 24 uur service op wasautomaJten etc.

• Vakkundige reparaties en aansluitingen

• Eigen ondendélenmagazjjn

• Wfl staan 365 dagen per Jaar voor u klaar

• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondities

djjkhofir
GROOTHANDEL B.v.

Transistor radio op batterij
en Mchtnet vanaf

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 35 31
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461
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KINDERDAGVERBLIJVEN WORDEN TE VAAK MET EEN
WAAS VAN GEHEIMZINNIGHEID OMGEVEN

„Kinderdagverblijven worden te vaak met een waas van geheimzinnigheid omgeven."
Dit zegt de heer Rien Baauw, hoofdleider van het kinderdagverblijf Van Hasseltpavil-
joen te Vorden. Het zit de heer Baauw enorm dwars dat de volksmond aan deze dag-
verblijven vaak een verkeerde uitleg geeft. Veelal hebben deze kinderen een ontwik-
kelings-achterstand op geestelijk en/of lichamelijk niveau, bijvoorbeeld praten, lopen
en dergelijke.

Het Van HasselitpavtLljöen te Vorden, dat
dezer dagen het eerste lustrum herdacht,
valt onlder de Stichting Festog te Doetin-
chem. Deze Stichting heeft in de Achter-
hoek in totaal vijf dagverlblrjtven. Het ver-
blijf in Vonden neemt kinderen op in de
leeftijd van 3-7 jaar. In totaal zijn er 25
kinderen die afkomstig zijn uit Zutphen,
Bruimrnen, EeMe, Dodhem, Ruurio, Zelhem,
Steenderen en Vorden.
Al wil hij er niet al te diep op ingaan, toch
zegt de heer Baauw geschrokken te zjjn van
de organisatie, toen hij een jaar geleden
in Vonden ate hoodfidJefider werd aangesteJd.
„Speciaal aan de begeleiding van de ouders
was niet veel aandacht geschonken. En dit
is net zo belangrijk als de aandacht die het
kind nodig heeft. Vandaar dat ik het als
één van mijn belangrijkste taken zag hier-
in verbetering aan te brengen. We moeten
heit samen doen. Wanneer de ouders nl. niet
meewerken kunnen we beter stoppen. Het
doel is immens om de kinderen tot een op-
timale ontwikkeling van zijn geestelijke,
lichamelijke en sociale mogelijkheden te
brengen. Om dit doel te bereiken is een
samenwerking met de ouders vereist," zo
zegt de heer Baauw.

„Zeer belangrijk Is dat de kinderen zo jong
mogelijk worden aangemeld. Dan kun je
wat doen omdat er een team van specialis-
ten ter beschikking staat. We zijn dan ook
vaak afhankelijk van de kinderartsen. Ook
ligt hier een grote taak voor peuter- en
kleuterleidsters. Wanneer men nl. ziet dat
een kind op een bepaald gebied achterstand
heeft dan moet men aan de bel trekken.

Voor de ouders is het vaak de onbekendheid
die er bestaat ten opzichte van een kinder-
dagverblijf, niet de schroom om er een kind

naar toe te sturen," aldus de heer Baauw.

Men laat de ouders ook niet over één nacht
ijs gaan. Alvorens een kind wordt opgeno-
men brengt de hoofdleiding een bezoek aan
de ouders. De ouders op hun beurt komen
dan een dag met het kind op het Mnder-
dagverlblijf, waar de gehele gang van zaken
wordt besproken. Het kind maakt deze dag
kennis met een gnoep, tegelijk krijgt dj
groepsleiding globaal een indruk van
kind. Pas dan wordt er tot opname
sloten.

*U£,

t

„In Vorden hebben we het geluk dlat we de
beschikking hebben over in totaal acht
leidsters, terwijl we daarnaast de bescl
Mng hebben over een fysiotherapeut, k
pedist, orthopedagoog, arts, kinderarts,
maatschappelijk werker, huishoudelijke me-
dewerkster en de hoofdleider. De kinderen
zijn naar „niveau" verdeeld over vier groe-
pen, waarbij elke groep twee vaste leidsters
heeft die zeer taakgericht te werk kunnen
gaan."
Men kent drie niveaugroepen nl. een laag-,
midden- en een hoogniveau. Kinderen die
tot de laatste twee groepen behoren komen
vaak aan een school voor buitengewoon
onderwijs toe. Elk kind komt drie maanden
ter observatie. Dan wondt een rapport ge-
maakt, waarna 'n ontwikkelingsplan wordt
opgesteld. Hierin worden aile gegevens ver-
werkt die worden besproken met de ouders.
„Nogmaals u begrijpt dat hier een enorme
taak ligt ten opzichte van de begeleiding
van ouders. Het is toch logisch dat ouders
juist deze kinderen dikwijls teveel bescher-
men. Het kind mag niet „overladen" wor-
den. We praten veel met de ouders. Juist
door deze gesprekken tonen we aan op welk
niveau het kind verkeert. Deze ouders sme-

ken gewoon om een stuk aandacht. We or-
ganiseren in dit verband werkdagen, excur-
sies voor de ouders. Gewoon opdat ze dan
onderling van gedachten kunnen wisselen
aangezien ze vaak met dezelfde problemen
hebben te kampen."

Uitvoerig ging de heer Baauiw vervolgens
in op het punt van de „geheimizinnigheiid"
zoals in de aanhef is geschetst. „Deze ge-
heimzinnigheid heeft in Vorden ook te ma-
ken met de ligging. Het gebouw ligt te mid-
den van hoge bomen en niemand heeft in
de gaten dat hier een dagverblijf is.
Men heeft er eerlijk gezegd in Vorden in
het verleden ook niet al te veel aan gedaan
om deze geheimzinnigheid te doorbreken.
Momenteel zijn we daar druk mee bezig.
Dit jaar zijn we voor het eerst met de kin-
deren naar het zwembad geweest. Fantas-
tisch was dat. Juist voor deze kinderen is
zand en water zo belangrijk. We zijn nog
meer naar buiten getreden. Zo zijn we met
de kinderen op kleuterscholen gaan spelen,
terwijl omgekeerd kinderen van de lagere
scholen bij ons kwamen spelen.
Het uitwisselen is ons zeer goed bevallen,"
aüdius de heer Baauw die hier plotseling fel
aan toevoegt dat er op het dagvenbljjf geen
Zielige kinderen zijn, maar kinderen die net
als alle kinderen ook graag spelen.
„Weet u, zo vervolgt hij plotseling rustig,
hot werk hier in Vorden is een enorme uit-
daging. Ik kan mijn ideeën kwijt en dat is
erg belangrijk en heb ik er de tijd voor om
de ouders in te schakelen."

Toch zal het dagverblijf er over een jaar
niet meer zijn in Vorden. In 1977 hoopt men
nl. een nieuw gebouw in Zutphen te betrek-
ken. Dit dagverblijf wordt gebouwd in Hel-
bergen, centraal in de wijk. „Voor de kin-
deren veel beter, bovendien komt er een
zwembad by en dat is iets wat we bjj het
Van Hasseltpaviljoen toch wel missen," al-
dus de heer Baauw, die tot slot van ons
gesprek nog verteld hoe fijn de kinderen
het hebben gehad bij de viering van het
eerste lustrum, ,,,'s Morgens samen met de
oudercommissie en kinderen naar de kinder-
boerderij in Apeldoorn en 's middags feest
in het dagverblijf."

Kosten bestemmingsplan kern van het
dorp Vorden minder dan was geraamd
In 1972 vond de gemeenteraad van Vorden het wenselijk dat er een bestemmingsplan
zou komen voor de kern van het dorp. Er werd toen ƒ 30.000,— gevoteerd t.b.v. de eer-
ste voorbereidende werkzaamheden, in een later stadium werd daaraan nogeens
ƒ 50.000,— toegevoegd, zijnde de kosten voortvloeiende uit de voorbereidende werk-
zaamheden.

In okitolber 1974 kwam men tot een totale
kostenraming voor hét bestemmingsplan
mn ca. ƒ240.000,—•. Deze kostten zouden
worden uitgestreken over een aantal jaren.
Zo werden voor het jaar 1975 ƒ 25.000,— en
voor 1976 pLm. ƒ 45.000,— aan kosten voor-
dien. In hun pre-advies aan de raad van
Vorden (die dinsdagavond 31 augustus bij-
eenkomt) schrijiven B. en W. dat de kosten
minder zijn dan aanvankelijk werden be-
raamd in oktober 1974. Vandaar dat het
college nu voorstelt voor de overige nog
dit jaar te verrichten werkzaamheden
ƒ50.000,— te voteren.

B. en W. van Vorden merken in hun pre-
advies op dat het het afgelopen jaar is ge-
bleken uit nota's en circulaires van de mi-
nister van volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening en vooral uit de bij het college
bekende gegevens over de voorbereidende
werkzaamheden door het college van GS
ten behoeve van het streekplan Oost-Gel-
derland, dat spectaculaire ontwikkelingen
en veranderingen in de struktuur van plaat-
sen als Vorden nauwelijks meer denkbaar
zyn. By het college rees dan ook de vraag
of er nu voor de kom van Vorden niet veel-
eer sprake zou moeten zijn van een conser-
verend consoliderend bestemmingsplan met
een bepaalde mate van flexabiliteit, het-

geen ook aansluit bij wensen die eerder in
de raad waren uitgesproken.

Hieromtrent heeft het college o ja. overleg
gepleegd met de inspekltie voor de Ruimte-
lijke Ordening, prov. Griffie. Uit deze be-
sprekingen hefoiben B. en W. geconcludeerd
dat een vereenvoudiging van de voorberei-
ding mogelijk en zelfs wenselijk was. In
september 1975 wend dienovereenkomstig
besloten. Dit betekent in concreto dat een
aanital voorbereidende werkzaamheden zo-
als een onderzoek economische voorzienin-
gen, onderzoek sociale voorzieningen, on-
derzoek recreatieve voorzieningen, niet of
op een beperkte schaal verricht zullen wor-
den.
In de vergadering van 31 augustus zal ver-
der aan de orde komen de kantine van de
sportzaal te verhuren aan de heer A. J.
Jansen, Hanekamp 15 te Vorden. Tevens
bereiken de raad voorstellen inzake wijzi-
ging van de vergoedingsregeling vrijwil-
ligers brj de gemeentelijke brandweer.

Diplomazwemmen
A.s. zaterdag 28 augustus is er weer diplo-
miaawernimen in zwembad In de Dennen. De
aanvangstijden zijn: diploma A 9.00 uur;
diploma B 10.00 uur.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
OPEN DEUR DIENST

Zondag a.s. zal er 's avonds in de Hervorm-
de kerk een Open Deur Dienst gehouden
worden., georganiseerd door de Interkerke-
lijke Evangelisatiecoirnmiissie. In deze dienst
zal voorgaan ds. Vos, Gereformeerd predi-
kant te Zutphen.
Br zullen bekende liederen gezongen wor-
den, zodat we allemaal aan de dienst kun-
nen meedoen. Komt allen om detze dienst
mee te maken en breng gerust uw buur-
man of buurvrouw mee. Iedereen van harte
welkom!

JEUGDKERK ZONDAG WEER
VAN START

Zondag 29 augustus a.s. gaat de Jeugdkerk
na de vakantietijd weer beginnen. Er zullen
net ais voor de vakantie elke zondagmorgen
onder kenktijd in De Voorde diensten wor-
den gehouden voor jongelui van 12-16 jaar.
Deze diensten zijn speciaal gericht op deze
leeftijdsgroep zowel wat toespraak betreft
als muzikaal, er wordt gezongen met piano
en drumibegeleiding.
We hopen de jongelui die er voor de va-
kantie regelmatig waren en hen die de zon-
dagsschool verlieten weer te mogen begroe-
ten. En natuurlijk is iedereen van harte
welkom om eens een kijkje te komen ne-
men in onze diensten.

BI'J ONS IN VORDEN ...
Vandage mo'k eers un hoop bedankjes uutdeilen. l'j zölt wel zeggen bedank-
jes, waorumme? Maor dat za'k ow uutleggen.

Vanaovund bun 'k nog effen nao de olde luu ewes, 'k wisse dat ze vandage
uut zollen gaon met nog un helen hoop andere 65-plussers. Umdat un betjen
belangstelling nooit kwaod kan, wo'k effen heurn hoo 't zee ehad hadden.

Now, dat was buutengewoon. 't Weer warken veur dizze boottoch ok wel
geweldug met. (Better as veur de boern, die kont zuutjesan wel op de zunne

spi'jen).

Ze hadd'n un geweldug diner ehad met un hoop vleis (of 't van un koe of van
un varken was ewes wissen ze neet maor 't was wel onmundug lekker ewes.

An brood hadden ze ok gin gebrek ehad. Daornöest hadden ze nog un stuk
of vier consumsie-bonnen ekregen veur un borreltjen veuraf en un pilsjen
veur d'n dors. En dat allemaole veur twee en dattig en un halve gulden, dat

was jao veur niks.

Ze zeien dan ok: „Leestman, a'j vanwekke un stuksken schrieft, bedankt ze
dan allemaole die 't hier an metewarkt hebt. Namen konnen ze neet zo volle
nuumen, ze hadden d'r zo'n hoop zien lopen. Un paar schotten eur nog te
binnen: Niko Olde Goetelink (da's un tukker, köj an zien name wel zeen),
de vrouw van Toon, Piepen Gart, en natuurluk Gerrit Sparreboom.

Van den lesten he'w zaoterdagaovund ok al un goeie brulfte ehad. 's Was
haos te volle achtermekare: vri'jdagaovund de resepsie van Willem, de vrach-
ri'jer (bedank veur de pilsjes, Henne en Get) en dan zaoterdag 't fees van
Gerrit. Too'k zaoterdagaovund nao huus ginge dach ik, die twee jubilarissen
liekt nog wel wat op mekare. Ze hebt allebeide altied met plezier eur wark
edaon, altied goeien zin, nargens gin ruzie met emaakt en o zo tevrean. Daor-
umme is 't jammer dat Gerrit nog gin lintjen hef zoas Willem, hee hef t'r net
zo had veur motten aözen. Maor wat neet is kan kommen. At e maor vake ge-
nog met de olden met geet, krig e d'r vaste nog wel es ene. Veur vandage is
't goed da'w zo'n hoop tevrecne luu hebt bi'n ons in Vorden.

H. Leestman

P.S. At de olden volgend jaor weer uutgaot laot de begeleiders dan eur name
op de boste prikken, da's makkelukker veur de luu.

Maandag:

Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repe*, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus ?«n 7-9 uur, Jeugd-

RftUFtie muzlekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub In het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphrjn
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Dinsdag:

Elke dinsdagavond Sport Real op de groen-
stroken langs Het Wiemelinlk.
Dinsdagavond zomertraindng zwem- en po-
loklub Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantortj vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden brj het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem*
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school Q.!JV. mew. Annelies Trjman.

Woensdag:

Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)

Donderdag:

Donderdagavond zomertraining zwem- en
poJoMulb Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal

VrtJdag:

's Morgens weekmarkt op het marktplein
ledere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Siparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdisociëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:

Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij brj troephuis verkenners, welpen
Kinderkluib De FJuitertJes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Meisjesklulb De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gyranastiekvereniiginig Spanta (jongens)
Jeugdsociëtedt open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:

Jeugdsocdëtedit open van 20.00 tot 22.00 uur

Augustus:
27 Oranjefeest Vi^rakker-Wichmond
28 Oranjefeest Vierakker-Wichmond
28 Bal voor gehuwden en verloofden in ca-

fé Eykelkamp 't Wapen van 't Medler
29 Viswedstrijden De Snoekbaars
30 Najaarsvergadering w Vorden in de

kantine

September:
l Plaittelanidsvrouwen
l Btoemsohikoursus Floralia in 't Jeugd-

centrum
3 Oranjefeest Willenlborch
4 Oranjefeest Wilidenlbordh
8 Bloemschikoursus Floralia in 't Jeugd-

centrum
11 Kerkedag Hervormde kerk in het

Jeugdcentrum. Spreker o.a. dr. Ailibert
van den Heuvel

15 Bloems*Mkcursus Floralia in 't Jeugd-
centrum

18 Kastelen marathon, 's middags cross-
counltry en springen 't Kieftskamp

23 Vrouwenvereniging Wildenlborch
23 Bloemschikcursus Floralia in zaal ho-

tel Bakker
24 Volksfeest Dinde
25 Volksfeest Lande
25 Toneeluitvoering KRATO in zaal

Schoenaker

Oktober:
6 Plattelandsvrouwen
9 Vüswedstirflden De Snoekbaars

De besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktivitelten aan ons door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

PlT-kollekte 1976
U kunt er niet omheen, dat
• tienduizenden jongens in militaire dienst

zrjn
• 120 predikanten voor hen beschükibaar

zijn
• 45 protestantse militaire clubhuizen in

Nederland, Duitsland en de Ned. Antil-
len aan duizenden gastvrijheid bieden

• het vrnirmngscentrtum Beukibergen jaar-
lijks honderden militairen ontvangt

• lit veel geld kost
Daarom wordt jaarlijks de PIT-kollekte ge-
houden. De opbrengst van deze kollekte is
oja. bestemd voor:

• de aanschaffing van brjlbels in de heden-
daagse taal om aan de grote vraag te
kunnen voldoen

• de vernieuwing en uitbreiding van het
meubilair en spelmateriaal in de militai-
re tehuizen

• de financiering van het meubilair voor
een nieuw te bouwen militair tehuis op
Guraoao

• de noodzakelijke verbetering en aanpas-
sing van keuken en interieur van het
vorrninigscenltrum Beukbengen

Honderdduizenden guldens zijn nodig voor
deze projekten en voor het werk:
• van de krijgsmachtpredikanten
• in de protestantse militaire clubhuizen
• in heit vormingscentrum.
Steun daarom de a.s. PIT-kollekte in de
week van 6 tot en met 11 september.
Indien u geen PIT-faus of intekenlijst wordt
aangeboden: ons gironummer is 5163 t.n.v.
PIT te Rijswijk. Hartelijk dank!



SPORTVERENIGING RATTI GROEIT UIT HAAR JASJE

Nu 240 leden en 15 elftallen
De sportvereniging Ratti op de Kranenburg te Vorden blijft groeien; het aantal leden

is gestegen tot 240 en in de komende competitie zullen vijftien elftallen hieraan deel-

nemen. Vooral de afdeling zaterdag bloeit als nimmer te voren, terwijl als nieuwste

„loot aan de Ratti-stam" de afd. damesvoetbal is opgericht. Als het zo doorgaat zal

men binnen niet te lange tijd de accommodatie aan de Eikenlaan als kantine, trai-

ningsgelegenheid en kleedlokalen opnieuw moeten uitbreiden. Dit waren wel de be-

langrijkste punten die op de algemene ledenvergadering van de SV Rattl in zaal

Schoenkaer naar voren kwamen.

Voortotter Ant. Heuvelink kon een flink
aantal leden verwelkomen, waaruit volgens
(hem de goede geest sprak. Het verheugde
hem dat de afdeling zaterdag opnieuw was
uitgebreid, zodat nu vflf elftallen in de com-
petitie gaan.
Speciaal verwelkomde hij de damesafde-
ling, die met 23 leden van start gaat en
een elftal in de competitie van de bond.
Wiim Stokkink is de nieuwe leider van deze
afdeling, maar aai ook de heer J. Bos op-
volgen als wedstrijdsecretaris van de af-
deling zaterdag. De voorzititer dankte de
heer Dos die vele jaren zQn grote inzet had
getoond en hoopte op eenzelfde spontaniteit
van de heer Sitokkink.

Nieuwe trainers
Ratti heeft twee nieuwe trainers aange-
tnokken. In plaats van de heer Noteboom
uit Winterswijk zullen nu de heren Ter
Beek uit Vonden en Leuisink uit Borculo
de trainingen verzorgen.
Ter Beek neemt de selecties van Rattl l
en 2 afd. zaterdag en Leusink de selecties
Rattd l en 2 afd. zondag.

H. Dostal traint de jeugd de overige elftal-
len en de dames. De selecties trainen beur-
telings op dinsdag- en donderdagavond.
De nieuwe aanipaanting om het tweede veld
is door de leden in onde gemaakt. Het veld
ligt er keurig bg en wordt geregeld nat
gehouden. Ook het hoofdveld is opnieuw
ingezaaid en zal hopenlflk nog deze com-
petitie kunnen worden gebruikt. Het hoofd-
veld aal een nieiuwe afrastering krijgen van

betonplaten met buüizen, terwijl gepoogd zal
worlen om de reclameborden, waarvoor ver-
gunning is verleend, te reaöriseren.
Voor helt Raititi-lblad vraagt men enkele
medewerkers, evenals de terreinverzorging.
Men zal proberen een werkcornjmdssie in het
leven te roepen, dde voor terreinen en on-
derhoud aal zongen, eventueel tegen een
kleine vergoeding. De voorzitter dankte de
fam. Garritsen en H. Heuvelink die dit tot
nu toe keurig verzorgden.

Jaarverslag
Secretaris B. Klein Gunnewiek bracht een
uitgebreid venslag, waaruit bleek dat Ratti
ook het afgelopen jaar vrjj goed heeft kun-
nen runnen. Het aantal vangnetten werd
uitgebreid, de venlidhting kwam in orde,
beplanting en sproed-dnstailatie.

De kantine wend uitgebreid o.in. kwamen
er koelkasten, een biertap enz. De neder-
laagtoernooien van de afd. zaterdag verlie-
pen uitstekend, evenals het onderlinge toer-
nooi. Hét ledental bedroeg per 31 juli 1976:
240. De afd. zaterdag speelde met vier elf-
tallen; het tweede wend tweede, het eerste
bezette een vtjfde plaats (2e klas). Ratti 3
en 4 eindigden resip. als vierde en laatste.
De afd. zondag kwam mét drie teams bin-
nen de lijnen, waarbij 't eerste nog net aan
degradatie ontsnapte; het tweede en derde
eindigden in de 4e klas GVOB beide op een
derde plaats. De A-junioren werden in de
overgangsklasse zevende, B eveneens en C
wend adhtste. De heer H. Heuvelink ver-
zorgde uitstekend de terreinen evenals de

lotto en toto, hetgeen een belangrijke bron
van inkomsten is. N. Ldchtenlbang en Joh.
HuAtank verzorgden met enkele leden de
consumpties enz. in de kantine.
De secretaris constateerde in zijn verslag
dat er op het gebied van hulpvaardigheid
en verantwoording nog meer van de leden
kan worden verwacht. Wil men goed blfl-
dnaaien dan zal elk lid de handen uiit de
miauwen moeten steken en niet alles op
enkelen laten aankomen. Het bevordert de
goede sfeer. Hij wenste allen een succes-
vole competitie en hoopte dat de sportivi-
tedt voorop zou staan.

Financien
Penningmeester de heer Th. Polman bracht
een goedkeurend financieel verslag met een
batig saldo. Htj kreeg het fiat van de ver-
gadering evenals van de kascommissie die
de bescheiden akkoord bevonden. Besloten
werd de contributie te verhogen om de st$-
gende kosten aan te kunnen.

Voor de esenioren werd diit nu ƒ75,— per
jaar, A-fliunioren ƒ 30,—, B en C jeugd
ƒ 20,— per jaar, pups ƒ 15,—. De dames be-
talen ƒ 40,—, veteranen ƒ 40,— en steunen-
de leden/donateurs ƒ15,—.

Bestuursverkiezing
Bij de bestuunsvenkiezing werd in plaats
van secretaris B. Klein Gunnewiek gekozen
de heer A. Overbeek, Garuzes'teeg 2; de heer
J. H. Hanmsen (2e secretaria) werd geko-
zen in plaats van de aftredende heer A.
Koster. Ook de voorzititer de heer Ant.
Heuvelink ,,'tekende weer bij" voor een pe-
riode van drie jaar: „Het vergt wel veel
tijd, maar in het belang van de vereniging
zal ik mij voor 100 procent inzetten".
In de vacature als algeheel jeugdleider we-
gens het vertrek van Br. Oanutus werd de
de heer T. Geunts benoemd. Deze had al
enige tijd deze functie waargenomen.

De voorzitter dankte tot slot de scheiden-
de bestuursleden B. Klein Gunnewiek, A.
Koster en Br. Oanutus voor hun inzet en
enitlhousiasime en hoopte op veel en een goe-
de samenwerking met de nieuwe bestuurs-
leden te wéten de henen Ovenbeek, Harm-
sen en Stokkink.

Broeder Canutus, die uit Maastricht was
overgekomen, dankte besituur en leden voor
de prettige samenwerking in vele jaren en
wenste hen veel succes.

Adj. Melisie, wrn, groepscommandant
te Vorden gaat met pensioen
Op dinsdag 31 augustus a.s. hangt adjudant H. Melisie, momenteel nog plaatsvervan-

gend groepscommandant van de Rijkspolitie Groep Vorden, zijn politle-uniform aan de

kapstok. Hij neemt dan, zoals dat officieel heet, functioneel leeftijdsontslag in ̂ band

met het bereiken van de zestigjarige leertijd. De adjudant zal die dinsdagavond af-

scheid nemen in zaal De Pauw te Warnsveld - hij woont daar namelijk omdat hij onder

meer negen jaar postcommandant in Warnsveld was - van collega's, buren, vrienden en

kennissen.

Lange diensttijd
Hendrik MeOMe, die op 29 augustus 1916 in
Kampen werd geboren heeft 'n lange staat
van dienst. Op 3 februari 1936 kwam hij
bij het Ie Regiment Huzaren van Systse-
ma in Ajmersfoont, daarna in Deventer (Bo-
reöl), Miillingen enz. Na zjjn huwelijk in
1942 was hij tot 1959 in Heende gestation-
neend en ging vandaar als wachtmeester Ie
klas _ per l januari 1946 ging hij van de
marechaussee naar de rijkspolitie - naar
Oldebnoek. In 1960 wend hij bevorderd tot
oppea^wachtmeester/postcomimandant in
Oudorp bij Alkmaar en in gelijke functie
in 1965 naar Warnsiveld.

Per l februari 1975 werd hij plaatsvervan-
gend groepscommandant te Vonden (om-
vattend de gemeenten Warnsiveld, Steende-
ren, Hengelo Gld. en Vonden), maar bleef
in WamsveOd wonen aan de Scheurkamp 33.

Mooiste herinneringen
De scheidende adjudant bewaart de mooi-
ste herinneringen aan zijn cavaleriettjd.
„Het was een prachtige tjjd, de omgang
met paarden, oefeningen op de heide. Maar

ook spannend zoals tydens de rellen in Am-
sterdam (voor de oorlog), toen was ik nog
vrijgezel."

Hij weet nog goed hoe hij in Warnsveld
kwam daags voor het huwelijk van prinses
Beatrdx (9 maart 1965): „We zaten op de
verhuiskosten naar de tevee te Iqjken."

In Warnsveld verrichtte hij de normale
diensten als postcommandant en sinds an-
derhalf jaar op hét bureau in Vorden een
half adiminisitratieve, half toezichthoudende
taak. H rjds mede belast met de leiding van
de 26 man omvattende groep Vorden, die
een organieke sterkte van 38 moet hebben,
dus 12 tekont.

Melisie vindt de bevolking hier gemoede-
lijk, hy kan er best mee overweg. Zijn me-
ning over de criminaliteit is dat die van
buiten komt, niet uit omliggende plaatsen.
Over de bestraffing van de misdaad: „De
misdaad kun je niet uitroeien. Als politie
kunnen wij alleen bestrijden maar niet uit-
roeien. Deritajg jaar geleden reden ze zon-
der achterlicht, nu nog. De echte misda-

diger gaat door, het is een ziekte. Ook met
zware straffen haal je het niet altgl; kom
ze maar aan de portemonnee, ik bedoel
geldboetes. Nee, de justitie doet het
niet zo slecht."

Hobby: de paardesport
Adjudant Melisie is een sportman, in hart
en nieren; geen sport of hij heeft het wel
eens beoefend. Hij was onder meer Ooste-
lijk kampioen polsaltokihoogspringen, speel-i
de mee in het Gewestelijk voertJbalelftal van
de politie, deed aan volleybal, atletiek, dis-
cuswerpen enz.

Zijn grootste hobby is echter de paarde-
sport. Al meer dan 30 jaar is hij rij-instruc-
teur van de MaiHenuiiters in Hattem waar
hij wekelijks zijn instructies geeft in de
manege te Wapenveld.

„Met deze hobby ga ik door, je blijft er
jong bij. Zaterdag gaan we naar Dalfsen,
volgende week naar de Levade in Apel-
doorn, dan naar Heino en zo is er wekelijks
wat te doen op paardesporttgefbied.''

De scheidende poütiefunotionaris, die bij
zfln collega's zeer gezien is, zal zich ook
na zijn pensionering1 zeker niet vervelen.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen heeft dezen dagen het
wintenprognamim samengesteld.
Woensdag l september komt Hetty Thiele-
mans naar Vorden en zal zij in samenwer-
king met een groep van de Plattelandsvrou-
wen uit Leensum een avond bnengen be-
staande uit sdhents en dans.
Woensdag 6 oktober de heer Wanink uit
Dochem, die zal voordragen Een jaar rond,

waarbij de tuin van de heer Wanink cen-
traal zal staan.
Woensdag 10 november wordt de avond
verzorgd door het ééndagsibestuur. De heer
G. J. Beuzel houdt dan een lezing met dia's
over Senegal. Woensdag 15 december wordt
het kerstfeest gevierd.
Voor dinsdag 14 september hebben de Vor-
dense dames een uitstapje naar Geesteren/
Gelselaar op heit programma staan. Er zal
die dag een bezoek worden gebracht aan
Groot Dandeweer's meulbölfabriek, een oud
Saksische boerderij en aan Mensinik's hand-
bewerkte antieke meubels.
Verder hebben de dames voor de komende
winter nog een aantal cursussen op het
programma staan, waarvoor men zich bij
het bestuur kan opgeiven.

Burg. Vunderink
gaf sportief
voorbeeld
De zwemivierdaatgse die maandagavond in
Vorden van start ging werd geopend door
burgemeester mr. M. Vunderink, die na een
koene duik te hebben genomen, de eerste
.Jbaantijes trok".
De burgervader was nog maar nauwelijks in
het water of vele kinderen volgden hem.
Het ziet er naar uit dat er in totaal zeker
400 personen in Vonden aan deze vierdaagse
zullen deelnemen.
Inmiddels deden ook al verschillende per-
sonen een gooi naar de titel Vordens kam-
pioen „paraplu hangen" en „onder water
zitten".
Met nog twee avonden voor de boeg (don-
derdag- en vrijdagavond) is de stand bij het
,,/panaplu hangen" momenteel als volgt: 1.
Genwi Otten 99 sec.; 2. Hans Leukn 98 sec.;
3. Eddie Sdhunsélaar 97 sec.
De stand bij het „onder water zitten" luidt
momenteel: 1. Henk de Weerd 90 sec.; 2.
Gert Swart 84 sec.; 3. Henbert Rutgers
56 sec.

Voetbal
OEFENWEDSTRIJDEN SV RATTI
afdeling zaterdag

^Woensdagavond werden de eerste elftal-
lers aan een conditionele test onderwor-

>n. Hiervoor was de tegenstander SV
Harfsen l, ui'tikomende in de Ie klas GVB,
uitgenodigd.
Er werd uitstekend partij gegeven en het
was zelfs SV Ratti die het spel beheerste,

"ant na enkele miniuiten spelen was het W.
ïegerink en H. Slootjes die goede sco-

ringskansen misten.

Toch nam Harfsen, de leiding, omdat de
buitenspelval van Ratti niet goed dicht
klapte en de stand 1—^0 voor Harfsen be-
tekende. SV Ratti bleef goed doorgaan en
kon de ruist verdienstelijk ingaan.

De tweede helft was duidelijk voor Harfsen.
Zij beschikten over meer conditie en inzet.
Harfsen kwam door een strafschop op
2—0 en enkele minuten later was het zelfs
3—O voor Hanfisen.

Zaterdag vertrok SV Ratlti met drie elf-
'talllen naar SSSE (Eibergen). Het eerste
elftal kwam in het veld tegen SSSE 3, 2e
klas. Conditioneel is SV Ratti voor de volle
90 minuten nog niet in vonm, want ook
hier weer hetzelfde spellbeefld: een uitste-
kende eerste helft en zwakke tweede helft.
SV Ratti mocht de leddinig nemen. H. Sloet-
jes bracht de bal voor het doel, waar O.
Bdelawski Maar stond om in te schieten:
1—0. De aanvallen werden uitstekend van
achteren opgebouwd, maar «r ontbreekt 'n
afmaker, want gezien de vele kansen die
SV Ratti kreeg, leek het een peuleschille-
tje te wonden, maan dit pakte geheel an-
dens uit. Omdat de doelman van SSSE de
bal niet goed onder controle had kon W.
Wiegerink de stand voor SV Ratti op 2—O
brengen.

Daarna zakte het spelpeil en kon SSSE
goed terug komen en de stand zelfs in
evenwicht brengen: 2—2. Een matige wed-
strijd waar toch door trainer T. ter Beek

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

Zondag zijn we met z'n allen naar de manege geweest. De kinderen hebben
vriendinnen, die paard rijden en ze wilden eens zien, hoe dat precies in de
paardenwereld toegaat. Ik liet me gemakkelijk strikken, omdat ik het gevoel
had, dat er' 'voer" zou zijn voor mijn fotokamera. Bc heb me daar gelukkig niet
in vergist. Nu gaat het pad van een paardenfotograaf niet over rozen. Want ik
heb een gewone kamera, dus niet met een telelens. Als ik een foto moet nemen
van een paardrijdster, dan moet ik daarom tussen al die paarden door wel in de
buurt zien te komen. Terwijl er achter me een ander paard rakelings passeerde,
nam ik deze foto. Ruiter en paard staan kompleet op de foto. Maar de
achtergrond is niet fraai.

Gelukkig dacht ik aan de fototip, die ik als het even kan
graag in praktijk breng. Deze tip: bekijk het van alle
kanten. En omdat de kinderen toch nog druk aan het
praten waren met de meneer van de manege, ben ik die
amazone met de kamera bhjven volgen. En kon ik kort
daarna deze plaat schieten: de ruiter klopt het paard op
de hals. Leuk moment, ook beter als foto omdat ik door
een lager standpunt, het hoofd van het paard vrijstaand
heb gekregen tegen de lichte lucht. Toch is er iets mis.

Als ik later die derde foto bekijk, dan zie ik wat het is:
een paard en een ruiter moeten je aankijken. Dan krijg
je de beste foto. Dan ontstaat er een eenheid, die ookin
fotografisch opzicht prettig aandoet. En dan is het ook
helemaal niet erg, dat het paard niet tot zijn voeten op
de foto staat. Zo'n kleine foto-safari in een manege is
er het be.wijs van, dat het vaak goed is om een onder-
werp van verschillende kanten te fotograferen. Want
vaak is de leste dan de beste.

wel iets aan bijgeschaafd aal moeten wor-
den.
Verdere uitslagen: SS SE 5-SV Ratti 2 2—2
SSSE 7-SV Ratti 3 2-45.

Ie PRW6 SV RATTI afd. zondag
Ondanks de feestavond van de avond te-
voren is het Ratitli l afd. zondag toch gelukt
om in Warnsiveld de eerste prfls in de wacht
te slepen op de serie-twedsltnyden georgani-
seerd door Warnaveldse Boys.
Ze bereikten dot succes door ititschakeQttng
van resip. Zwitphen 3, Drempt Vooruit 2, de
Gazellen l en Klein Dochtenen.

OEFENWEDSTRIJDEN VORDEN
Het eerste elftal van Vorden heeft de af-
gelopen dagen een tweetal oefenwedsltrfl-
den gespeeld. In Doetinchem wend met 2—l
verloren van Viod, terwijl zondagmiddag
tlhuis een 4—«l zege werd behaald op Ter-»
borg. By de rust leidde Vorden met 2—l
door doelpunten van Geert Heensink. Na de
nust bepaalden Ernlst te Veldhuis en Hans
Oosterink de eindstand op 4—1.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Gezien de fraaie zomerse temperaturen was
het niét zo verwonderltjlk dat slechts een
handjevol dammers op de eerste clubavond
van de Vordenae damdub DCV kwamen
opdagen. Toch werd er gespeeld en werden
de volgende uitslagen genoteerd: Ruestink-
MasseMnk l—1; Wansink-'Lankihaar 1—1;
Boudri-JIeuvink l—il; Slütter-Graaskamp
2—0.

Waterpolo
VORDEN EN DE OENDTEN UIT ULFT
DEELDEN DE PUNTEN
De henen van Vorden hebben in de oompe-
taitiewedstrgd tegen De Gendten uit Ulft op
het nippentje een gelijkspel behaald. In de-
ze ontmoeting die in Vonden werd gespeeld,
.maakten de bezoekers als ploeg een betere
indruk. Hét werd al vrij snel O—l, toen de
Vordense defensie een steek liet vallen.
Dat er fel werd gespeeld bleek uit het feit
dat by Vorden G. Holsbeeke en P. Zonne-
veld elk voor een minuut uit het water
werd gezonden. Ook een speler van De
Gendten kon tijdelijk het bassin verlaten.
In de periode werd de stand op 0—2 ge-
bracht. Dat was tevens de nutststand.

In de tweede helft een geiykopgaande wed-
strijd, waarbij het Vordense team vast be-
sloten was iets aan de opgelopen achter-
stand te doen. Dit gelukte Han Haaekamp
l—2. Gelukkig voor de thuisclub sprongen
de Gendten-aanvallers een paar maal slor-
dig met de kansen om. Geheel onverwacht
wend nog de eindstand 2—2 bereikt door
een doelpunt van Bert Brandenbarg.

VORDENSE DAMES KANSLOOS TEGEN
DE GENDTEN UIT ULFT
Voor de waterpolocornjpetitie speelden de
dames van Vorden donderdagavond thuis
tegen De Gendten uit Uttft. Vorden dat vol-
ledig aan de Start verscheen was kansloos
tegen een beweeglijk «pelend Qe Gjendten.
In de eerste helft kregen de bezoekers
dankzij snel uitgevoerde aanvallen diverse
sooringiskansen. Na een paar minuten spe-
len werd het O—d door een doelpunt van
Harriet Buiting, die deze avond in een zeer
goede vonm stak want nog voor de rust
liet zfl O—2 aantekenen.

In de tweede helft bood de thuisclub iets
meer tegenspel en kreeg men enkele kan-
sen die evenwel niets opleverden. Aan de
andere kant deed de Genditen heit beter en
bracht via Harriet BuitJing de eindstand op
O—4. De dames 2 hebben dankzij d<>elpun-
ten van Genda van Dgk, Petra Takqma en
Henmien Tiesaink met 3—2 gewonnen van
DWL l uit Hoog-iKeppel. De rustötand was
1—1.

EHBO-cursus
By voldoende deelname hoopt de afdeling
Vonden van de EHBO ook dit jaar jureer
een DHIBO^cursus te houden.
Opnieuw doet zij daarbij in het bflzohder
een beroep op de diverse verenigingen,
welke regelmatig om bijstand verzoeken,
om tot een eigen EHBCHkern te komei.
De cursus omvat plm. 15 lesavonden njet
daaraan voligend examen voor het eenhöids-
diiploma en wordt gegeven op de maandag-
avond.
Wie van plan is een EHBOcursus te vol-
gen, wordt aangeraden dat nu te doen, want
voUgend jaar komt er een nieuw Oranje
Kruisboekje uit, waardoor de lesstof groter
en de cursusduur langer zal worden.
Zie voor informatie en opgave de adver-
tentie elders in dit blad.

Feestavond
SV Ratti
Zaterdagavond jl. werd in zaal Shcoenaker
de jaarlijkse feestavond van de SV Ratti
gehouden, welke zeer geslaagd genoemd
mag worden.
Voorzitter Heuvelink kon in zijn welkomst-
woord vele leden begroeten en hoopte dat
het een gezellig feest mocht worden. Htj
sprak echter ook de wens uit dat SV Ratti
een goed voetlbalseizoen tegemoet mag
gaan.

Voor de heer en mevrouw Sloetjes sr. had
hij nog een Meüne attentie in petto, daar

afgelopen seizoen trouw de wedstrtjden
van Ratti l afdeling zaterdag bezochten.
Om de onkosten voor deze avond te dek-
ken, had de feestcomimissie voor een ver-
lotünig gezorgd, die door de gulle medewer-
kürug van de Vordense middenstand ge-
slaagd genoemd mag ^worden. Zij spreekt
hiervoor dan ook haar dank Mt.



Unieke aanbieding
PLAYTEX BH
norm. 19,95 nu 15,95

PLAYTEX PANTY'S
norm. 24,95 nu 19,95

Zolang de voorraad strekt

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 304 1973
PEUGEOT 404 Diesel 1970
PEUGBOT 504 Diesel 1972
OPEL KAJDETT 1969
OPEL KAiDETT nov. 1973
FORJD 15M 1970
CITROEN 2OV4 1971
CITROEN 2OV4 1972
OITRjOEN AMI super break
met GS motor 1973

Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Contact ?
Graag

gelezen!
Te koop: 1,60 ha gras.
Briefjes inleveren voor za-
terdag 28 auig. 20.00 uur.
H. Bögchelman, Ruiurlose-
weg 121, Vorden.

Velen zien

uw etalage

Geslaagd
Onze plaatsgenote mevrouw Begienman-
Takkenkannp slaagde te Amsterdam voor
het vakdüptoma drogiste.

Elke dinsdagavond

aanHetWiemelink

duizenden
zien uw

advertentie

TEGER
Stationsstraat 18

OCCASIONS

FIAT 500 1973
FIAT 600 1970
FIAT 850 1970-1971
FLAT 127 1973
FIAT 127 3-xlrs 1974
FIAT 128 1972-'73-'74
FIAT 124 . ,. 1972

RUURLO
Telefoon 05735-1426

VW 1302 1972
CITROEN 2 CV 1973
NSU PRINZ 1970
SIMCA RAULY I 1974
AUDI 75L 1970

Div. auto's om op te knappen

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavond; tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

Beweging voor
elke Nederlander

dus ook voor u!

Doe mee!

WIJ
PRESENTEREN

De NIEUWE
HERFST- EN

WINTERKOLLEKTIE

1976-1977

Bruidsjaponnen

Touwtrekken
TOUWTREKPLOEG HERFKENS BAAK

KAMPIOEN 1976 GEM. SOEENDEREN

Voor de vierde maaJl in successie heeft de
kranige ploeg van café Herfkens uit Baak
het touiwtrekkajmiptioenisdhiap van de ge-
meente Steenidenen beihaaHd. Op de op een
terrein bij café Herfkens gethmiden jaarlijk-
se kampioenschappen toomde dit zestal zo'n
geweldüige kracht, dat de overige drie „con-
currenten" uit de fünale^pioiuile het onder-
spit moesten deliven. Voor Herfkens c.s. -
welik team ook al in 1972, 1974 en 1975 de
titel won- een prachtig succes.

Het toernooi dat zaterdagavond werd ge-
houden - de organisatie was keurig ver-
zongd door de TV Tfreküust, Warken en
Jeuigdsoos Moptause - trok een maximaal
aantal toeschouwers.

Toen de eerste ploegen stonden aangetre-
den opende de heer H. Spekkink, bestuurs-
lid van de TV Trekilust, met een kort wel-
komstwoord. Tien ploegen namen deel; on-
der leiding van arbiter J. Poorterman werd
fel getrokken om de hoogste plaatsen in
poule A of B. Om de tijdsduur te bekorten
werd er telkens eenmaal getrokken.

In poule A was de uitslag als volgt: 1.
Baikermark l met 12 p.; 2. Herfkens 2 9
p.; 3. Moplhouse l 6 p.; 4. Gröls l met 3 p.;
5. Ploplhouise 3 met O p.

Voor de finale plaaJtsten zich hier: Baker-
mark l en Herfkens 2.

In de B_poule bleek Herfkens l ongenaak-
baar met 12 p.; 2. Jong Gelre 9 p.; 3. Bigde
Rijders 6 p.; 4. Bakenmark 2 3 p.; 5. Flop-
house 2 O p.
Fttnalitsten waren Herfkens l en Jong Gelre.

Bijzonder spannend verliep de finale, waar-
van de uitslagen waren: Herfkens 2-Jong
Gelre O—-3; Herfkens 1-iHerfkens 2 3—0;
Baikermark l-Jong Gelre 3—0; Herfkens 1-
Herfkens 2 3—0; Herfkens l-Jong Gelre
3—O; Bakermark l-Herfkens 2 3—0.

Bindstand: 1. Herfkens l, Baak met 9 p.;
2. Bakenmark l met 6 p.; 3. Jong Gelre met
3 p.; 4. Herfkens 2 mot O p.

De prijsuitreiking vond plaats in café Herf-
kens; er waren onder meer bekers beschik-
baar gesteld door de fa. Herfkens, café Se-
sink, zaal Bremer en Tonny Leferink. De
netto-üfpbrengst klwam ten goede aan Flop-
house voor de wederopbouw van haar ac-
coru^fcdatie in Toldijk. Tot besljuit werd er
nog^Rige uren gezellig gedanst.

Schietwedstrijden
Door de afdeling Gelderland van de Neder-
landse 'Vereniging van Jachtopzichters
wend in samenwerking met de firma Mar-
tens te Vonden het grote jaarlijkse klei-
diuivenitoernooa gehouden. Op het fraai ge-
legen schietlterrein Hameland nabjj het •
zwemibad kregen meer dan 70 jagers ge-
legenheid hun schoitterskiwaJiteiten te to-
nen op doubletten, inkomende duiven, lo-
pend haas, diwansrvliagers en lopend konfln.

De wtisselibeker Hameland, die in 1974 en
1975 gewonnen wend door de heer A. J.
Meerdink uit Winitenswijlk vonmide het mid-
delpunt van de sportieve strjjid. Deze kwam
nu in bezit van de heer J. Dasselaar uit
Vriezenveen, voor zij beste prestaties op de
vaste baan. Hij schoot in totaal op de vflf
uitgezette banen (1. inkomend 5 duiven, 2.
lopend konijn 3 rabbits; 3. doublet afgaand
3 stuks; 4. lopend haas 5 duiven; 5. dwars-
vliegers 5 duiven) 220 punlten bijeen.

Vender uitslag vaste baan: 2. H. Jansen
205 p.; 3. H. Ducassen, Doetinchem 200 p.;
4. W. Liucassen, Drempit 195 p.; 5. A. Le-
ferink 185 p.

Op de vrfle banen moest geschoten wonden
op inkomende series van 5; lopend korüjn
5 st.; doubletten serie van 3; lopend haas
serie van 5 en dwarsivliegers serie van 5.

De uitslagen: vrfle baan: baan l inkomen-
de duiven 5 st.: 1. G. Volmer 14 x 50); 2.
Thomassen, Loenen; 3. W. Zwakhoven, Zut-
phien; 4. F. Mekens; 5. H. J. Wegerink.

Baan 2 lopend konijn 5 st.: 1. Volkeiink
5 x 50; 2. Thomassen 3 x 50; 3. Kloeze-
man; 4. J. Krabbenberg; 5. F. Mekers.

Baan 3 doubletten serie van 3: 1. Marke-
rink 4 x 60; 2. G. J. G. Weyers 2 x 60; 3. L.
Doedijns, Batihmen; 4. M. Hendriks; 5. J.
Dasselaar j r., Vriezeniveen.

Baan 4 lopend haas 5 sit.: 1. G. Ooyman
12 x 50; 2. Joh. Wulllinlk; 3. Thomasisen; 4.
W. Besselinik, Keyienborg; 5. Bosohker, 's-
Heereniberg.

Baan 5 diwarstvliegens 5 s t.: 1. A. Lefeiink
3 x 40; 2. H. A. Kamphuis l x 40; 3. W.
Ducassen, Dremipt; 4. J. Dasselaar, Vriezen-
veen; 5. Olieslagers.

De prijzen bestaande uit wAsselibeker, jaoht-
attrdibuten enz. wenden na afloop op het ter-
rein uitgereikt door de secretaris van de
afd. Gelderland de heer W. Brinkman uit
Brtummen en de heer C. Martens.

Avondkleding
Prachtige kollektie voor bruidsmeisjes

en bruidsjonkers
Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.

Donderdag 16 september LOCHEM, hotel Alpha
Donderdag 23 september ZUTPHEN,

Restaurant De Gulden Helm
Maandag 27 september DOETINCHEM,

Schouwburg Amphion
Aangeboden door het

GROOTSTE BRUIDSHUIS van Oost-Nederland

„Wal móeten we met
al die oude troep?"

Door ƒ• vader uit dezeltdo paal worden
gehaald waar hij uit i»

ehaald. Door zijn vader.

BEIJER BESSELINK
BELTRUM bij Groenlo
Telefoon 05448-222

HENGELO (Ov.)
Telefoon 05400-11983

Kaarten incl. koffie en cons. è 5,50. Tel. 05448-222

AANVANG VAN ALLE SHOWS OM 20.00 UUR

De xliditeit van een eeuwenoude fcrutf opnieuw tosten.

Luïsferen naar net
piepen van eeuwen her.

De zoveelste generatie zijn, die op hetzelld»
ttoepje. vadettje en moedertje speelt.

Op 'n trappel Je van vroeger opscheppen
over wat je later gaat doen.

Veel mensen worden kopschuw bij
het woord monument. Laat staan bij de
woorden monumentenzorg en
monumenten-behoud. „Ons land moet
geen museum worden", zeggen ze.
„Het gaat om de toekomst, niet om het
verleden."

Gelijk hebben ze, die mensen. Het
gaat om de toekomst. Maar de vraag is,
of onze toekomst zo'n fraaie is, als-ie van
alléén staal en beton is gemaakt. Is het
niet prettiger om hier en daar wat mooie,
gekke, plezierige, knusse, leefbare dingen
uit het verleden te blijven tegenkomen?

Een toekomst zonder verleden is
een akelig sinister perspectief. Daarom

; is monumentenbehoud een levens-
| kwestie. Vooral voor de mensen van

de toekomst: onze kinderen.
Laat ons, juist met het oog op onze

kinderen, een beetje zuinig zijn met
%,onze oude troep".En c .. ...
laten we vooral niets .c
slopen, voordat we tellen VOOr W6
ZEKER weten, gaanslopen.

. absoluut zéker,'dat er iets
beters voor in
de plaats komt

'ublfottfe itngetaden êoor dit blad,
in «menwerking met de Stichting Ideële Reelam» SIRE.



Heden overdeed aachlt en kanon, voorzien van de
onze Meve moeder en oma

ANNA THEODORA BEIJER
fwejdiuiwe van Johannes Gerlhardus Huls

in de leeftijd van 87 jlaar.

Vorden:

Drempt:

Nëtta
Marie
Jan
Theo
Rtia en Bant
en kleinkinderen

Vonden, 24 augustus 1976
Gdezenikainpiweg 4

Vrfldagiavond om 19.30 uur zal in de parochie-
kerk te Kraneniburg-IVorden een avondmis wonden
opgedragen tolt haar intentie.
De gezongen uitvaart aal plaatshebben op zater-
dag 28 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Antoniius van Padiua te Kiraneniburg-
Vorden, waarna de begrafenis op het parochie-
kerMuof aldaar.

wordt u uiitigenodfigtd.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vonden maakt ingevolge
art. 23 lid 2, van de wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat vanaf 25 augusftus 1976 gedu-
rende één maand voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage ligt het ontwerp-ibestem-
mingispQan „Het Sdhapenmeer 1976" met bijbeho-
rende voorschriften en toelddhiting.

Gedurende bavengenoemlde termijn kan een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indie-
nen tegen het ontwerp-ibestemmdngsplan.

Vonden, 20 augustus 1976.
De burgemeester voornoemd,
imr. M. Vunderdnk.

GEMEENTE VORDEN
Het gemeentebestuur van Vonden zal op dinsdag
31 augustus 1976 om 11XX) uur vjm. in het ge-
meentehuis, Raadhuisstraat 6 te Vorden, in het
openbaar aanbesteden:

het slopen van het pand
Raadhuisstraat 19
te Yorden

overeenkomstig het bestek nr. 1-176.
Bestekken zijn vanaf 26 augtustus ajs. verkrijg-
baar by gemeentewerken Raadihuisstraat 6 te
Vorden, tegen betaling van ƒ 5,— per stuk.
Restitutie wondt niét gegeven.
Inschrüvers moeten besbeWhouders zijn.

adidas
HET MERK
MET DE 3 STREPEN

verzorgt hef Nederlands
Elffal

WAPEN- EN SPORTHANDEL

artens
sleedt doeltrcffendl

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

DAMES !!
De nieuwste

NAJAARSSTOFFEN
zjjn bannen!

LAMMERS
Ziutphenseweg 29 - Varden - Telefoon 1971

Belangrijk bericht
voor Vorden

Vanaf a.s. maandag
verhuist depot stomerij
„Good Clean"
wegens aankomende verbouwing van
Super Jansen, SmMsstraat 2

naar mevr. Stoffels,
Zutphenseweg 4, Vorden,
telefoon 2367

Wtj brengen een unieke service: d.w.z. 's morgens
brengen de volgende morgen klaar!
LET OP de nieuwe openingsfolder van ajs. vrijdag

SLIJTERIJ-VINOTHEEK

SMIT
Vorden - Telefoon 05752-1391

CITROENBRANDEWIJN
Gildester

JONGE JENEVER
Gildester

HENKES BESSEN

POLAR RUM wit

SMIRNOFF WODKA

CAFÉ ORIENTAL

Uit onze Vinotheek:
ROSE D'ANJOU

SHERRY OLD MEDIUM
liter van 6,45 voor

liter 7,95

liter 11,95

liter 9,95

12,95

12,95

12,95

3 Hessen 10,00

5,95

Een heerlijke WITTE LANDWIJN
liter 2,90

engelo <gid>
tel.O5753-1461

Dansen

29 augustus:

CALYPSO

Gems is een dynamies, zelfstandig bedrijf in de
Gelderse Achterhoek, gevestigd 1830, met
thans ca. 90 medewerkers. Het bedrijf ontwerpt
en fabriceert tanks en apparaten voor
installateurs, bedrijven, ingenieursburo's, enz.

Door uitbreiding van de produktie
vragen wij voor onze afdeling
plaatbewerking enkele

konstruktie-
bankwerkers
Opleiding bij voorkeur L.T.S. of gelijkwaardig,
leeftijd vanaf 25 jaar.

Indien u belangstelling heeft voor
bovenstaande funktie. Wilt u dan uw naam en
adres opsturen aan Gems,
antwoordnummer 16, Vorden (geen postzegel
nodig). U ontvangt dan nadere informatie over
het bedrijf en de funktie.

JUDOSCHOOL PRINSEN
De judolessen in het Jeugdcentrum

zijn inmiddels weer begonnen

Het lasrooster zdét er als volgt uit:

Elke woensdag van 17.00-(1«.00 uur (5, 6 en 7 jaar)
18.00-19.00 uur 1(8, 9 en 10 jaar)
19.00-.20.00 uur (11, 12 en 13 jaar)
20.00-121.00 uur (14 jaar en ouder

judo en zelfverd.)

Nieuwe leden van harte welkom!

Te koop: eiken vitrinekast.
B. van HackförtJweg 13,
Vonden.

Kunstgeblttenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Ziutptheniseiweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tfldens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en slhowklaar maken van
alle hondenrassen.

Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runderpens in
stukken p. kg 2,—
Gemalen rood-
vlees p. kg 2,15
Plttah honden-
brokjes p. 25 kg 35, —

UNIQUE
A. Sla, Ruurlo, telefoon
05736-386.

Flord Ttejunus 1600 L
stationcar, bj. 1972, km
72.000, Bovag garantie.
SAiRAOE KURZ,
rndUBtriLeweg- 6, Vorden,
Telefoon 1649.

Te koop: degelijke eethoek-
bank, 2-deltijg, pi-fis ƒ 350,—.
MüMer, BeatrdxJaan 24,
Vorden, telefoon 1756.

Aangeboden: Citroen 2CV4,
bj. 1970, km 45.000, Ie eig.
ƒ1200,—. J. van Dflk, Vor-
den, tel. 1733. Te bevr. van
3.00 tot 17.00 uur.

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G-O.C.
Graafschapbode

Slgarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Ook voor beter slijpen
Wapen en Sporthandel

ttitdt doeltnlf*»dl

Zutphenseweg Vorden

Pinetum DE BELTEN

LAATSTE BEZICHTIGING
dit setooen op vrijdag 27 augustus a.s.
's middags 16.00 uur

Opgave bjj VW.

ITT
SCHAUB-LORENZ

De Knupduukskes
gaan naar Frankrijk

Radio - TV
Speciaalzaak

Oldenkamp
reist mee!

Ter gelegenheid hiervan geven wij
gedurenide de komende week een

extra inruilkorting op alle
stereo-apparatuur

H. Prinsen

produktie
maat-
schappij

Voor onze produktie afdeling

PLASTIC HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

vragen wij

een jonge man
ALS MACHINEBEDIENDE

Leeftijd 17 tot 2 1 jaar.

Technisch inzicht strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties kunnen telefonisch worden behandeld onder tele-

foonnummer 05752-1 773 afd. Personeelszaken.



FEESTKRANT
ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeesten

op 27 en 28 augustus 1976 te

VIERAKKER - WICHMOND Druk:
Drukkerij Weevers B.V. - Vorden - Tdefoon 05752-1404

Zaterdag 28 augustus 2 uur:

optocht van
versierde wagens

Van de feestelijke optocht is ook dit jaar weer zeer veel werk gemaakt. Zeker 20 wagens zullen

aan de start verschijnen, om mee te dingen naar de eerste prijzen.

Wij hebben eens achter de coulissen gekeken en gekonstateerd, dat er avond aan avond gewerkt

wordt om de wagens op tijd gereed te krijgen. Wat vooral opvalt is dat de kwaliteit der wagens en

het enthousiasme van de diverse buurtverenigingen, klubs en ook vooral van de zijde van het pu-

bliek, elk jaar meer toeneemt. /

ledereen doet zijn uiterste best om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ook kleine stukken

zullen in grote getale aanwezig zijn. Door de gemeente Warnsveld, de Oranjevereniging en door

Drukkerij Weevers B.V. uit Vorden zijn bekers beschikbaar gesteld.

De muziekvereniging Jubal in samenwerking met diverse muziekverenigingen en dj^bbands met

majorettes uit de omliggende plaatsen, zullen de optocht een feestelijk karakter geven.

Deze verenigingen zijn: Sursum Corda uit Vorden, Juliana Zelhem, St. Jan en Schuttersgilde uit

Keyenborg, Excelsior Warnsveld, Concordia Eefde St. Martinus Gilde Didam. Na aftoop optocht

vendelzwaaien. ^^

Tuinverlichting 1976
In verband met het aanstaande Oranjefeest wordt, zoals u al heeft kunnen lezen in het medio juli
rondgebrachte rondschrijven, in de periode beginnende 21 augustus en eindigende 30 augustus a.s.
weer een tuinverlichting georganiseerd.

Daartoe is ook voor dit jaar weer een tuinverlichtingsroute uitgestippeld, welke t.o.v. het vorige
jaar iets is gewijzigd om reden dat nog een aantal mensen graag mee wilden doen. Deze kleine
route-wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor de deelnemers die het vorige jaar hun tuinen
ook al verlicht hebben.

Om niette veel in herhalingen te vervallen willen we alleen nog even de belangrijkste punten van
de rondgebrachte circulaire aanstippen.

— Proefverlichten: vrijdag 20 augustus. (De leden van de Tuinverlichtingscommissie zullen dan de
route rijden om te zien of zaterdag alles goed van start kan gaan).

— Verlichten: eerste avond: zaterdag 21 augustus:
laatste avond: maandag 30 augustus.

— FIETSAVOND: maandag 23 augustus. De automobilisten onder u willen wij verzoeken deze
avond, indien mogelijk, de route niet te rijden!

— Graag verlichten van 20.00 tot 23.00 uur.

Ter onderbreking van de route zijn er op de deel van boerderij „Het Makkink" aan de Boshuisweg
in Vierakker de volgende evenementen, en wel op.

— dinsdagavond 24 augustus: „De Knupduukskes" uit Vorden. Dit is hun laatste optreden voor ze
op toernee gaan door Frankrijk.

— donderdagavond 26 augustus: De Koninklijke Muziekvereniging „Jubal".

Wij, als leden van de Tuinverlichtingscommissie, wensen u een fijn Oranjefeest en een mooie tuin-
verlichting toe.

De Tuinverlichtingscommissie.

PROGRAMMA
VOLKSSPELEN

ZATERDAG 21 AUGUSTUS:

19.30 uur: Samenkomst in Ludgerusgebouw, waarna muzikale hulde door muziekver-
eniging Jubal aan het oude koningspaar

19.30 uur: Kegelen

19.30 uur: Vogelschieten bij kunstlicht, inleg ƒ4,—

19.30 uurr Vogelgooien voor dames, inleg ƒ 3,— *

ZONDAG 22 AUGUSTUS:

13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start om 13.00 uur bij Sint Ludgerusgebouw

VRIJDAG 27 AUGUSTUS:

13.15 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat, waarna in optocht naar het
feestterrein. Daarna opening door de voorzitter

13.30 uur: Kjmelen voor dames en heren van elke leeftijd. Schieten vrije baan,
ir̂  / 2,50

13.30 uur: Verschillende kinderspelen met traktatie

Deelname ook opengesteld voor de kinderen die de lagere scholen in andere
gemeenten bezoeken

15.00 uur> RM îjden per fiets voor dames van elke leeftijd, inleg / 2,—
aa^de Hackforterweg

Gratis draaien voor de kinderen beneden 13 jaar (vrijdag 27 augustus van
14.30—17.00 uur

ZATERDAG 28 AUGUSTUS:

9.30 uur: Behendigheidswedstrijd voor jongens en meisjes die dit jaar de lagere
school hebben verlaten

14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muzikale groepen. Speciale be-
oordeling door deskundige jury. Na afloop optocht bekendmaken prijzen

16.30 uur: Uitreiking van prijzen voor deelnemers vogelschieten en de Oriënteringsrit

Prijsuitreiking van de prijzen zal geschieden na elke wedstrijd

De Oranjevereniging wenst een ieder een plezierig en feestelijk Oranjefeest

DANSEN OP HET ORANJEFEEST VIERAKKER-WICHMOND
ZATERDAG 21 AUGUSTUS:

na afloop vogelschieten vrij dansen in het Ludgerusgebouw

VRIJDAG 27 AUGUSTUS:

om 19.00 uur dansen met muziek van The Evening Stars

VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 AUGUSTUS: N

in de grote danstent (800 vierkante meter oppervlakte)

ZATERDAG 28 AUGUSTUS:

dansen met muziek van The Evening Stars
zaterdagmiddag na de optocht gratis dansen tot 17.00 uur
zaterdagavond vanaf 19.00 uur



SUPERETTE
Wichmond
Telefoon: 05754-270

Voor

naar

rimmerbedrijf

Fa Haggeman & Zonen
Broekweg 17 - Wichmond - Tel. Q5754-351

Autobedrijf

Groot Jebbink
Verkoop:

NIEUW EN GEBRUIKT

ALLE BEKENDE MERKEN

INRUIL - FINANCIERING

ONDERHOUD EN REPARATIE

RONDWEG 2
VORDEN

TELEFOON 05752-1794

Wij ver

METSEL- EN

TIMMERWERKEN

Zoals:

nieuwbouw, verbouw
en onderhoudswerkzaamheden

Beleefd aanbevelend

Fa. J. J. Hartemink & Zn
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. 05750-14127

Er zijn altijd wel

speciale
aanbiedingen

die in uw voordeel werken.

BEZOEK VORDEN,

KOM NAAR DE GEMS voor:

televisie, radio, huishoudelijke
artikelen, elektrische apparaten,
gasapparaten.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

ALLE MODELLEN SIMCA

CHRYSLER

SIMCA

maak eens vrijblijvend 'n proefrit

TRAGTER

Zutphenseweg, Vorden, tel. 1256

LEVENSMIDDELEN

GROENTEN EN FRUIT

ZUIVELPRODUKTEN

DlEPVRIESVLEES

VLEESWAREN

DROGISTERIJ-ARTIKELEN

BROOD EN BANKET

SPEELGOED

WIJNEN - BIER EN FRISDRANKEN

TABAK - SIGAREN - SIGARETTEN

Let op onze
wekelijkse
aanbiedingen !

Een begrip voor Wichmond Vierakker

Voor
GELD

en

Rabobank
de bank voor iedereen

Vorden, Zutphenseweg 26, tel. 05752-1888

Wichmond, Bar. v. d. Heydenlaan 3, tel. 05754-423

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

BE J. INCAIM

A 4&
zowel nieuw als onderhoud:

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

Voor levering van

TRACTOREN EN

LANDBOUWWERKTUIGEN

EN VAKKUNDIGE SERVICE

OFF. DEALER LANDINI TRACTOREN

HENKARENDS
Wichmond - Telefoon 05754-681

FA KLEIN LEBBINK
WICHMOND
Baakseweg 11 - Telefoon 05754-267

LOODGIETERS-, GASFITTERS-, CENTRALE VERWARMING EN

INSTALLATIEBEDRIJF

ELEKTRA - RADIO - TELEVISIE

RIJWIELEN - HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

VRIJE MERK BENZINE

Tevens uw adres voor alle textiel

SCHILDERSBEDRIJF

Rouwen - Vierakker
voor al uw

schilder- en
behongwerk

binnen- en buiten-
zonwering

dubbele beglazing

Telefoon 05754-361

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. W. BESSELING
Koekoekstraat l, Vierakker, tel. 05750-13270

Wij leveren al uw

LANDBOUWWERKTUIGEN
inruil mogelijk.

Verder alles op het gebied van
stalinrichtingen o.a. hangkettingen
gruproosters, stalmatten enz.

In voorraad hebben wij: <

zeugenkooien, kraamhokken en
voederboxen.

Grote sortering oliehaarden.

Elektrische huishoudelijke artikelen

en landbouwgereedschappen

H. JANSEN
VIERAKKER - TEL 05750-12160

Specialiteit in
BETER BROOD EN GEBAK
UW KRUIDENIER
vpor verzorgde voeding

Handel in granen en veevoeders

AANNEMERSBEDRIJF

Gebr. Maandag
Voor al uw nieuwbouw en
onderhoudswerken

Wichmond Tel. 05754-309

Wij wensen u

een gezellig

oranjefeest!

Fa H. v. d. Brink
MENGVOEDERS

Wichmond

Telefoon 05754-257

BWUMMMMMWWH^̂



sparen
Vandaag denken aan morgen.

Recht op het doel af:
studeren, trouwen, bouwen

reizen . . .

- elke maand een vast bedrag -
maakt wensen snel bereikbdar.

Dat kan automatisch
van uw salaris of pensioen bij de

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat 15 - Vorden

Dagelijkse renteberekening

HOOGSTE

Tevens
uw adres voor:

SUPERBENZINE

voederrendement

voederkosten

dat Is waar hef bij u om gaat, kies

daarom mengvoeders van de

beste kwaliteit en samenstelling,

bereid onder

CLO-kontrole

BESTRIJDINGSMIDDELEN

BRANDSTOFFEN

KUNSTMESTSTOFFEN
OLIE

TUINGEREEDSCHAP

LAARZEN, WERKSCHOENEN

REGENKLEDING

OVERALLS

WASAUTOMATEN EN DIEP-
VRIEZERS LEVERBAAR

CAV.V. "VIERAKKER
van de A.B.T.B." WA
DORPSSTRAAT la WICHMOND TELEFOON 05754-237

Wij hebben 3 sterke
troeven in handen!

Kwaliteit

* Service

Lage prijzen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Regelmatig te koop gevraagd:

GOEDE
GEZONDE BIGGEN

•
Vee- en varkenshandel

G. HISSINK
Wichmond - Tel. Q5754-229

BEELD
EN GELUID

Ruime keuze

televisie-
apparaten
KLEURENTELEVISIE
vanaf f 1295..

• . Radio stereo-
rekorders

A

Reparatie in eigen werk-
plaats

ELIESEN Baak
Telefoon 264

meer dan 40 jaar ervaring

Verkoop
reparatie en onderhoud van

AUTO'S, BROMFIETSEN
EN FIETSEN

van groot tot klein, nieuw of ge-
bruikt, kortom voor alle soorten en
merken vervoermiddelen het adres

RIJWIEL- EN GARAGEBEDRIJF

WIM ZEEVALKINK
DORPSSTRAAT 20 - WICHMOND
Telefoon 05754-268

Desgee superbenzine
halve liter 53,8 cent

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. ÜITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

Het adres voor

GLASWERKEN

SCHILDERWERKEN

BEHANGWERKEN

MODERNE

WANDBEKLEDING

SIERPLEISTERS

AFDELING DOE-HET-ZELF
een enorme sortering
billijke prijzen

Kijk in de lucht of om je heen

f en kollektie zoals bij
ons is er geen

VLOT - SPORTIEF - MODERN - GOEDKOOP

Spalstraat 32 (naast de rk kerk) Hengelo Gld Tel. 05753.1884

HEEFT U TREK IN EEN HARTIG HAPJE ?

Bij ons steeds verkrijgbaar:

PATAT KARBONADE
FRIKANDELLEN BAMISCHIJVEN
NASISCHIJVEN SLAATJES
LOEMPI A'S KNAKWORST ENZ.

Hotel - Café - Restaurant ->»3

Het Wapen van Warnsveld
Telefoon 05754-205

Romantisch trouwen , . .

Geef uw trouwdag, een
apart tintje!
Trouwen m een koets bij

k

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO («.)

'i'iiiiiinifi

DE WARME BAKKER PRESENTEERT:

FIJN BROOD EN
HEERLIJK GEBAK
ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ

Ook voor levensmiddelen,

vandaag en morgen,

zal Besselink graag voor zorgen!

BROOD-BANKETBAKKERIJ - KRUIDENIERSBEDRIJF

v/h HELMJNK

Dorpsstraat 6 - Wichmond - Telefoon 239

WIJ WENSEN U EEN GEZELLIG ORANJEFEEST

Het nieuwe schooljaar nadert

OERSTERKE EN MODIEUZE

kinderkleding
BIJ

Modecentrum Gebbing
STEENDEREN - TELEFOON 05755-264

De zaak waar het hele gezin slaagt I



drogisterijen parfumerie
het adres voor uw

KRAAMPAKKET
o.a.:
bad j e met standaard,
commodedek, boxkleed,
luieremmer, enz. enz.
grote sortering

En verder

baby verzorgingsseries

Natusan, Zwitsal, Penaten,
Johnson en de nieuwste serie
van Dermatol
deskundig advies

WEEGSCHALENVERHUUR

Felix en Marianne Takkcnkamp
Ruurlose'weg 5 - Hengelo - Tel. 2062

Leraar Balroom - Latijn - Old Time
Soul- en Party dansen

Inschrijving
danslessen

VIERAKKER EN OMGEVING
dn het S t. Ijudigerusgebauw op 22 en
29 augustus van 11.00-12.00 uur v.m.

VORDEN EN OMGEVING
in heit Jemgdgëbouw op 21 en
28 augustus van 18.00-19.30 uur

KRANENBURG
in zaal Schoenaker op 21 en 28 augus-
tus van 20.00-21.00 uur
(Lessen voor jongeren, verloofden, ge-
huwden, Ie en 2e jaare. Landelt|k
programma

Bij iraschrflving ƒ 5,— te voldoen

GERO CASSETTES

OPBOUWSERVIEZEN

LUXE ARTIKELEN

KUNSTNIJVERHEID

IJZERWAREN

6EBR.BARENDSEN VORDEN

paarden
voelen zich prima
met de enige échte

Nu brengt UTD een uniek boekje uit „Het houdea
van Paarden & Pony's" historie en voorlichting bijeen, met veel
foto's, 34 pagina's dik. Op elke zak UTD-paardenbiks zit een

waardepunt. Voor 10 waardepunten
krijgt u 't boekje gratis.
Zonder waardepunten kost 't f 2.50,
overmaken op postrekening 3092140
t.n.v. Premie Service UT-Delfia.
Maarssen.

MENGVOEDER UT-DELFIA B.V.
Maarssenbroeksedijk 4 Postbus 8
Maarssen: tel. 03465 - 5555

VERKRIJGBAAR BIJ

FA. J.&G. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond CP (05754) 270

Radio/TV speciaalzaak

STATIONSWEG l - VORDEN - TELEFOON P5752-2577 b.g.g. 05730-2825

EIGEN SERVICEDIENST

RECTIFICATIE

Wim Zeevalkink
Dorpsstraat 20 - Wiohmond

verkoopt NU MERKBENZINE

7 ct beneden
de vastgestelde verkoopprijs

Kopen
bij onze adverteerders
betekent:

PRETTIG WINKELEN

GROOT ASSORTIMENT

GOEDE SERVICE

Speciale aanbieding

HEREN WERK-
SCHOENEN
met sterke rubberzooi en
leer bovenwerk
in hoog en laag model.

Prijs slechts

f29,90

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Verden

GRUPROOSTERS
2ïwaar gegalvaniseerd en let op! dubbel gelast.
10 jaar garantie. 80 x 100 cm ƒ 75,—; 100 x 100
cm met zware 8 m/m onderbaüken ƒ 95,—, btw in-
begrepen. Verder in elke breedte en lengte. Wfl
leveren alles voor uw stallen. Inddana rubber
stalvloeren.

• Profiteer van onze meer dan 30-
jarige ervaring, ook in uw
ligboxenstal

• Koop u niet arm aan duur
stroodsel

• Geen broedihaard van ziektekiemen

A. R. WAGENVOORT
Staliniiöhting - JuUartal. 16 - Vorden - Tel. 1259

De specialist voor

kleurentelevisie

HiFi stereo en

afspeelapparatuur

voor Vorden en omgeving

Wij repareren alle apparatuur, ook al is

deze niet bij ons gekocht

GEBOORTEKAARTEN, VERLOVINGS

KAARTEN, HUWELIJKSKAARTEN,

UITNODIGINGSKAARTEN,

ROUWBRIEVEN ENZ.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN

MEUBELEN NAAR UW EIGEN

KEUZE EN ONTWERP

Kasten, wandmeubels, klaptafels, eet-
hoeken, knopstoelen, ronde, rechthoe-
kige en ovale tafels (bladdikte 5 cm).
Buroos, boekenkasten, dekenkisten,
hoek- en ladekasten, ledikanten, kaar-
sen- en asbakstandaards (gedraaid) van
l O tot 60 cm.

J. W. Klein Kranenbarg & Zn
Kerkstraat 9 te V'orden,'telefoon 05?'52-2425
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269

NIEUWBOUW

VERBOUW

UTILITEITSBOUW

ONDERHOUD

Gespecialiseerd in

voor aannemers

MET DE MODERNSTE MACHINES !

BOUWBEDRIJF

Fa. G. J. HELMINK b.v,
Dorpsstraat 28 - Wichmond - Telefoon 05754-450

CEBECO Handelsraad
het u bekende landbouwmechanisatiebedrijf

Voor de levering van:

-k SAME trakteren van 34-100 pk
* DAVID-BROWN (case) trakteren

van 47-150 pk
* Alle hooibouwwerktuigen w.o.

Weiger persen, schotelmaaiers, cirkelschud-
ders enz.

ir Fortschritt en Hesston veldhakselaars
if MANUS melkleidinginstallaties enz. enz.

Veldweg 2a - Drempt - Telefoon 08334-2810 en 2176
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