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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Goed geslaagde
Kerkedag te Vorden
Het zal voor de Kerkedagkommissie van de Hervormde Kerk te Vorden
toch nog wel even moeilijk zijn geweest om te beslissen wéér de ge-
plande Kerkedag te houden: toch buiten of toch maar binnen? Het weer
was namelijk niet optimaal geschikt voor een buitendag, hoewel de
temperatuur vrij redelijk was, zondag jl. Dat de genoemde Kerkedag-
kommissie besloot de Kerkedag toch buiten te houden, heeft vooral in
de loop van de middag, niemand gespeten.

Hoewel de morgenbijeenkomst stellig
te lijden heeft gehad van het grijze,
druilerige weer. Toch was de op-
komst goed te noemen en kon ds. J.
Veenendaal, de voorzitter van deze
Kerkedagkommissie, enkele honder-
den mensen, ouderen en jongeren,
welkom heten op het zeer fraai gele-
gen terrein aan de Schuttestraat bij
kasteel Vorden.
Onmiddellijk bleek dat de verschil-
lende werkkommissies veel werk
hadden verzet. Ook de terreinkom-
missie had als het ware een open-
luchttheater opgebouwd op het glooi-
ende terrein, omgeven door zwaar
geboomte.
De ontvangst begon tegen tienen met
koffie en naamkaartje en groeps-
nummer. De dag werd daarna begon-
nen met samenzang, begeleid door de
chr. muziekvereniging Sursum Cor-
da. Door de jeugd werd vervolgens in
een soort rollenspel uitgebeeld de ge-
lijkenis van de talenten, uit Mattheus
22. Wat doen we met de talenten, het
ons geschonken Evangelie?
De kinderen gingen daarna met de
leiding van de zondagsschool en van
de jeugdkerk naar hun eigen speel-
weide. Het was een mooi gezicht al
die feestelijke kleuren op het groene
gras tegen de achtergrond van don-
kere bomen.
Twee jeugdkoren werkten aan het
programma mee: de Rejoice Singers
uit Zelhem en het Vordens Jeugd-
koor. Vanaf het bloemrijke podium
waren zij goed te horen via de ge-
luidsversterkers.
Het centrale thema van de dag: „Met
de middelen die we hebben — ge-
meente zijn vandaag" werd ingeleid
door de gastspreker ds. F. N. M. Nfls-
sen, direkteur van het landelijk vor-
mingscentrum en konferentie-oord
Kerk en Wereld te Driebergen. Hij
knoopte aan bij het herfstachtige
weer. „Zo verkeert de Kerk ook in de

herfst." Het is in vele gemeenten wat
grauw-grijs geworden. Het is niet ge-
makkelijk om in onze tijd, in onze
wereld, gemeente te zijn, licht en
zout. En het zal eerder moeilijker dan
gemakkelijker worden. Velen doen
niet meer mee. En, zo zei de spreker,
het gevaar bestaat om dan ook zelf
weg te vluchten, zoals de profeet Jo-
na wegvluchtte en niet naar Nineve
ging. Of ook: dat we ons als gemeen-
te, als kerk isoleren, ons terugtrek-
ken op onszelf. Toch heeft het Evan-
gelie, de geschonken talenten, een in-
nerlijke kracht. En we hebben vele
middelen om ook vandaag gemeente
te zijn. We kunnen denken aan ge-
sprekskringen, gebedsgroepen, de
kerkdiensten, het zorg hebben voor
elkaar. Het Evangelie geeft ons pers-
pektief: de zon breekt door. Wat ook
op deze Kerkedag letterlek gebeurde.
Er werd met goede aandacht naar dit
heldere betoog van ds. Nijssen ge-
luisterd. Het kwam goed over.
Tijdens de broodmaaltijd in een groot
aantal groepen, werden twee vragen
besproken: „Wat is u deze morgen
het meest opgevallen?" „Welke mid-
delen moeten we beter gaan gebrui-
ken?" Ds. Nijssen besprak de vele
binnengekomen reakties en opmer-
kingen. Uit alle reakties bleek: de
blijde verwondering over zo'n dag en
de fijne, hartelijke, elkaar ontmoeten-
de sfeer.
Er was ook de mogelijkheid om in de
komende tfld door te praten over het
Kerkedag-onderwerp. In het Kerke-
dag-programmaboekje was namelijk
ook opgenomen een antwoordstrook,
dat in een grote bus voor het podium
gedeponeerd kon worden.
Ook de kinderen van de zondags-
school en de jeugd van de jeugdkerk
hebben samen met leiders en leidsters
een belangrijke inbreng gehad in het
middagprogramma. Zingend kwamen
zij terug uit de speelweide en zingend
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en spelend beeldden zij uit de vele
middelen die we hebben om samen
gemeente zijn: ogen, oren, handen.
De jeugd heeft het voortreffelijk ge-
bracht en kreeg veel bijval.
De kinderen hebben (met hun han-
den) bloemen uitgedeeld (eigenhan-
dig gemaakt) en (met hun handen)
geld ingezameld voor de kinderen
van het kinderdagverblijf te Vorden
het Van Hasseltpaviljoen. Zo waren
hun handen gevend en ontvangend
bezig.
Ds. Krajenbrink gaf een kort over-
zicht van de reis die zestien gemeen-
teleden deze week en de volgende
week hopen te maken naar de ge-
meente van ds. Lajos Poth in Subo-
tica en naar Boedapest, Hongarije.
De gemeentegroep kan zo vanuit de-
ze Kerkedag een groet overbrengen
aan de gemeente ginds, Joegoslavië
en Hongarije. (Ds. Poth was tijdens
de vorig jaar gehouden Kerkedag de
gast van de Hervormde gemeente te
Vorden. Hij nodigde uit voor een te-
genbezoek. Kontakten worden in
Oost-Europa ten zeerste op prijs ge-
steld.)
Het was al met al een zeer geslaag-
de Kerkedag. Een dag waar zeer veel
werk voor verzet is. Met een pro-
gramma dat vlot werd afgewerkt.
Een dag om blij mee te zjjn. Voor
herhaling vatbaar, gewenst zelfs, was
de opmerking van velen.
Ds. Veenendaal bracht dank aan al-
len die bij de voorbereiding betrokken
waren en ook bij de uitvoering: de
verschillende kommissies, de muziek-
vereniging, de jeugdkoren en ook de
jeugd van zondagsschool en jeugd-
kerk, met hun leiding.

Uitbreiding
OnsteA-Lenselink
te Eefde voltooid
Op donderdagmiddag1 15 september
zal aan de Schoolstraat te Eefde de
autoshop met verkoop van allerlei
accessoires Mfcden geopend van Maz-
da-dealer ^Btenk-Lenselink B.V.
Dat betekent de voltooiing van een
reeks uitbreidingen, die dit garage-
bedrijf hebben gemaakt tot een van
de modernst geoutilleerde zelfstandi-
ge ondernemingen op dit gebied in
deze streek.
Donderdag van 17—20 uur zal er een
open huis worden gehouden waarbij
op iedereen een leuke verrassing ligt
te wachten.
Het zal voor de bezoekers interessant
zijn onder meer de nieuwe gereed-
schappen te zien; een instrumenta-
rium vol precisiewerk, waarin de
laatste vindingen op het gebied van
de autotechniek zijn verwerkt.
Onstenk-Lenselink BV omvat nu, be-
halve de autoshop, een ruime garage-
werkplaats, showroom, boxen voor
autostalling en een benzinestation.
Ongeveer zestig jaar geleden begon
de heer K. E. Onstenk op deze plaats
een rijwielherstelinrichting, zoals men
dat toen noemde. Zijn zoon, de heer
G. J. Onstenk, nam het bedrijf een
jaar of dertig geleden over. Hij ver-

tocht behalve fietsen ook zaken als
rikkeldraad en wasteilen. Dat was
oen al een hele uitbreiding, maar de

groei begon pas goed toen ook het
gemotoriseerde verkeer groeide.

Steeds moest er worden bijgebouwd
mdat men ruimte tekort kwam.

Tenslotte werd ongeveer vijf jaren
geleden het tweewielerbedrijf van de
aak gescheiden en aan de Zutphen-
eweg te Eefde voortgezet door G.

Onstenk jr.
Daarna ging het steeds verder cres-
endo. Onlangs heeft de heer G. J.

Onstenk de leiding van het bedrijf
oevertrouwd aan jongere handen,
indsdien heet het Onstenk-Lense-

ink BV. Ongetwijfeld zal er veel be-
angstelling zfln bij de Eefdese Maz-

da-dealer, donderdagavond tussen 5
en 8.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

TWEKA

ruitbroeken
voor

!/2 prijzen
nuv.a. 20.-

Ja, het gaat d
Het dorpscentrum komt er. Er wordt
hard gewerkt achter het gemeente-
huis. De grote zaal — toneel/muziek/
sportzaal — zal het eerste klaar ko-
men.
Wat ook doorgaat is de gelegenheid
die we krijgen om ons steentje bij te
dragen. Vorige week donderdagavond
kwamen de kollektanten in het
Jeugdcentrum bijeen. Het was voor
de algemene kommissie, die de kol-
lekte organiseert, verheugend dat zo-
veel afgevaardigden van de vereni-
gingen aan de oproep gehoor hadden
gegeven.
Ds. J. C. Krajenbrink heette ze har-
teujk welkom. Hij konstateerde met
vreugde dat het dorpscentrum leeft
in de gemeente en dat er bereidheid
is om er ook wat voor te doen. Ver-
der zette hij uiteen wat er gaat ge-
beuren en dat onze bijdragen hard
nodig zfln. Wij krijgen niet alles.
De kommissie hoopt dat de kollekte
50.000 gulden zal opbrengen, dat is
ongeveer 7 gulden per inwoner. Dat

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag, t/m vrij-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrfldag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder O. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Deze week wordt aandacht besteed
aan:

1. De raadsvergadering van dinsdag
20 september a.s.

2. Het nieuwe alarmnummer van de
brandweer.

3. Opening nieuwe brandweergarage
4. Spreekuur burgemeester Vunde-

rink.

Adl.
De raadsvergadering van dinsdag
20 september a.s.
- Aangaan van gemeenschappelijke

regeling „Streekarchivariaat
Gorssel, Lochem, Vorden en
Warnsveld".

- Toetreding tot de gemeenschap-
pelijke regeling Centraal Instituut
Vorming en Opleiding Bestuurs-
dienst.

- Vaststelling verordening betref-
fende behandeling van bezwaar-
schriften opname bejaarden in be-
jaardenoorden .

- Garanderen betaling rente en af-
lossing geldlening aan te gaan
door de Vordense Bad- en Zwem-
inrichting „In de Dennen" ten be-

hoeve van de gedeeltelijke reno-
vatie van het zwembad.

— Vaststelling 14e wijziging van de
bouwverordening.

- Voorbereidingsbesluit herziening
bestemmingsplan buitengebied.

— Herziening besluit grondverkoop
aan de woningbouwvereniging
„Thuis Best" in het bestemmings-
plan „Brinkerhof 1973, nr. 2",
voor de bouw van 16 eengezins-
woningen en 13 bejaardenwonin-
gen.

Ad 2.
Het nieuwe alarmnummer van de
brandweer
Het zgn. „stil alarm" gaat a.s. vrij-
dag 16 september in. Vanaf die datum
gaat ook het nieuwe alarmnummer in
en kan brand dus ALLEEN gemeld
worden via het telefoonnummer:
05700-16633 b.g.g. 05700-13338
De oude meldnummers vervallen op
die datum voor de brandalarmering.
In de loop van de vorige week is van
de nieuwe manier van brandmelding
ook nog huis-aan-huis mededeling
gedaan via een grijze kaart waarin
een rondje voor plaatsing op het te-
lefoontoestel was opgenomen.

Extra exemplaren van kaart en rond-
je zijn nog verkrijgbaar voor hen, die
over meer telefoontoestellen beschik-
ken, het kaartje door één of andere
oorzaak niet hebben ontvangen, het
rondje (dat erg los in het kaartje
zat) zijn kwijtgeraakt of om andere
redenen meer exemplaren nodig heb-
ben.
Het afhalen hiervan kan dagelijks,
tijdens kantooruren, geschieden op
het Iburo gemeentewerken op het ge-
meentehuis.

Ad 3.
Opening nieuwe brandweergarage
Op 30 september a.s. zal de nieuwe
brandweergarage aan de Nieuwstad
officieel worden geopend door de
burgemeester.
In aansluiting daarop worden de in-
woners van Vorden en andere belang-
stellenden uitgenodigd de garage te
komen bezichtigen, waartoe deze op
de volgende tijden wordt opengesteld:
vrijdag 30 september van 19—21 uur
zaterdag l oktober van 10—12 uur en
van 14—16 uur.
Gedurende deze tijden zijn ook de
brandweerauto's en het materiaal te
bezichtigen, terwijl brandweerperso-

neel aanwezig zal zijn om de nodige
uitleg te geven.
De toegang is dan aan de zuidzijde
vanaf de Willem Atexanderlaan via
de bedieningsweg achter supermarkt
A&O.
Voor het eerste deel van de Willem
Alexanderlaan en de verdere toegang
geldt een parkeerverbod, evenals
voor het plein langs de beek ten noor-
den van de garage. (Deze parkeer-
verboden zijn blijvend.)
Bezoekers kunnen hun auto's plaatsen
langs woonstraten in de omgeving en
rondom het Burgemeester van Arkel-
plein.
Fietsers en bromfietsrjjders mogen
gedurende de genoemde openingstij-
den hun rijwielen op het zuidplein bij
de brandweergarage plaatsen.
Iedereen is hartelijk welkom en het
brandweerpersoneel hoopt dat velen
een kijkje komen nemen.

Ad 4.

Spreekuur burgemeester Vunderink
Burgemeester Vunderink zal op vrij-
dag 16 september a.s. GEEN spreek-
uur houden.

moet mogelijk zfln. De lijsten werden
uitgedeeld, er was weinig kommen-
taar op de indeling.
Ja, de kollekte gaat door. Deze week
ontvangen alle ingezetenen nog een
brief en in de loop van de volgende
week (19—24 september) zal er bij
u gebeld worden om een gift.
Wilt u het bedrag in kontanten, de
girokaart of de bankcheque alvast
klaar leggen? Want uw girokaart of
bankoverschrijving willen de kollek-
tanten graag voor u meenemen.
HarteUjk dank. Ja, ook de kollekte
gaat door en moet doorgaan.

Zwemklub biedt
gelegenheid voor
rekreatief zwemmen
Tijdens de ledenvergadering die de
Vordense zwem- en poloklub dezer
dagen in de sportzaal hield, sprak
voorzitter F. Mengerink zijn teleur-
stelling uit over de wat mindere re-
sultaten van de verschillende water-
poloteams. Hij hoopte dat door een
intensievere training het volgend sei-
zoen de resultaten beter zullen zijn.
H^j toonde zich verheugd over het
feit dat het afgelopen jaar de zwem-
afdeling van de grond is gekomen.
Er blijkt voor deze afdeling een goe-
de belangstelling te bestaan, zodat de
vereniging zich in de toekomst niet
alleen met waterpolo zal bezig hou-
den.
Penningmeester D. Beek liet optimis-
tische geluiden horen ten aanzien van
de financiële positie van de vereni-
ging. Dit is te danken aan de grote
mate van zelfwerkzaamheid dat door
vele leden aan de dag wordt gelegd.
In het komende winterseizoen zal de
training in het verwarmde bad te Eef-
de wat langer gaan duren dan voor-
heen. De zwem- en poloklub stelt
wat oudere mensen in de gelegen-
heid om elke week tegen een speciaal
tarief een half uurtje rekreatief te
zwemmen. Belangstellenden hiervoor
kunnen zich reeds bij het bestuur
aanmelden.
De komende maanden wil de vereni-
ging meer aandacht gaan besteden
aan de ledenwerfaktie die bij de on-
langs gehouden zwemvierdaagse op
gang is gebracht.
Bij de bestuursverkiezing stelden me-
vrouw G. van Dijk-Verstoep en de
heer Th. Beek zich niet herkiesbaar.
In hun plaats werden gekozen me-
vrouw Timmer en H. Elbrink. De
heer J. ter Huerne werd bij akklama-
tie herkozen. De heer Beek zal als
administrateur aan het bestuur ver-
bonden blijven.

Mededeling
Afdeling Vorden
Ned. Rode Kruis
Op maandag 26 september a.s. ho-
pen wij onze jaarlijkse bloedafname-
avond weer te houden. Willen de
kommissieleden en donors deze avond
reserveren ? Nadere mededelingen
volgen nog in Contact.

Herziening grond-
prijzen Brinkerhof
De raad van de gemeente Vorden zal
dinsdagavond worden voorgesteld om
degrondprijzen in het bestemmings-

plan Brinkerhof 1973 no. 2 te wijzi-
gen. Gedeputeerde Staten hebben de
goedkeuring op het advies van het
ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening onthouden om-
dat de grondprijzen voor de sociale
woningbouw te hoog zijn. Door nu de
prijzen voor bijzondere of openbare
verbouwing te verhogen van 54 naar
58 gulden per vierkante meter, wordt
de fiktieve kavelprijs voor de 16 eens-
gezinswoningen en 13 bejaardenwo-
ningen van de woningbouwvereniging
„Thuis Best" teruggebracht van
ƒ 9.270,— naar ƒ 9.110,—. Het kolle-
ge verwacht dat nu de goedkeuring
wel verkregen zal worden.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Belinda Gosselink.
ONDERTROUWD: B. J. Bosch en L.
Jeekel; J. Noorman en W. J. Werler.
GEHUWD: J. W. Reinders en H. F.
Lakerveld; J. H. J. Letterman en J.
A. Lenselink; A. Eijlers en M. J. G.
Voskamp.
OVERLEDEN: J. Rietman-Buunk,
oud 85 jaar; H. Schepers-Witvoet,
oud 83 jaar; J. Memelink, oud 80 jaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal; 19 uur ds.
F. Veenhuis (Geref. predikant te
Apeldoorn) gezamenlijke jeugddienst

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. Th. P. van Belzen, Nun-
speet; 19 uur Herv./Geref jeugd,
dienst in de Hervormde kerk

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 10.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrfl-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bfl de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
G. Harbers, Doetinchem, tel. 08340-
23938 en N. J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Wegchelaer

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wijkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wflkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Sept.: mevr. Takkenkamp, telefoon
1422 (8—9 uur)

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschie-
den onder nr. 2323, ook buiten kan-
tooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo tel. 1230 of de families
Eijerkamp tel. 1386 en Klein Hekkel-
der (boekhandel Hassink) tel. 1332
gebeld worden

Met ingang van 16 september
brandmeldingsnummer 05700-

16633 b.g.g. 05700-13333 l
BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent: de heer Grootbod, elke don-
derdag van 17—18 uur in het Groene
Kruisgebouw.



met de nieuwe GRANADA
de nieuwe FIËSTA1300
en alle andere 1978 FORD modellen *
*) de GRANADA DIESEL is pas leverbaar in januari. U kunt de uitvoering wel zien en nu reeds uw bestelling plaatsen

Geopend:

donderdag 15 september 1977 11.00-18.00 uur (rustige dag)

vrijdag 16 september 1977 10.00-21.00 uur

zaterdag 17 september 1977 10.00-17.00 uur

maandag 19 september 1977 10.00-18.00 uur (rustige dag)

(Er staan ook een aantal mooie gebruikte wagens in onze zijhal)

U BENT VAN HARTE WELKOM !

Auto Zutphen - Lochem b.v
Plaats:
STATIONSPLEIN 25 / NIEUWSTAD 59 ZUTPHEN

STAALSTBALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. 05752-1309

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

Liforama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Fruitverkoop
JAMES GRIEVE heerlflke
hand- en moesappel
HAND- EN STOOFPEREN
[edere zaterdag verkoop van
9—12 uur.

Fruitbedrijf Medler
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Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:
TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Corolla 1200 Economie 1976
TOYOTA Corina 1600 de Luxe 1975
TOYOTA Corolla 1200 Coupé 1973
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN Cherry 100 a de Luxe 1976
FIAT 125 Special 1971
FIAT 127 1973
FIAT 128 1100 1975
MERCEDES 200 D 1971
VAUXHALL Viva 1975
VOLKSWAGEN Passat 1974

OFF. TOYOTA-DEALER

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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OÜOTA TOVOTA TOYOTA TOYOTA TOYOÏA

i Vordense
j marktverloting 1977

TREKKING
7 OKTOBER A.S.

•
I Hebt u ook al een lot?

Wintervakantie! Genieten in
Graubünden,

DeCanarisc
inWestendo;
Langlauf
een zuidcli
Seefeld,
of zon en st r
Varen...Ze
vakantie vier ̂

en kennen,
.en, Wandelen

gen Parijs,
nnenaan
, Skiën in

sneeuw
,Vliegen,

_ maar, Want
eigen manier!

ZOEK DE ZON OP IN ALGARVE

VANAF 3 NOVEMBER

5 dagen met ARKE reizen
per persoon 340,-

OF WAT DACHT U VAN EEN BUSREIS

WEEKEND PARIJS

met logies/ontbijt
per persoon voor 129,-

EEN HEERLIJKE VAKANTIE KUNT U

BELEVEN IN SANKT JOHANN

10 dagen dolle pret in de sneeuw
terwijl u logeert irr Hotel Tirolerhof
voor 453,-

Rabobank
geld en goede raad

Het bestuur van de

WONINGBOUWVERENIGING

„Thuis Best"
VORDEN/HENGELO (Gld.)

zoekt op korte termijn gegadigden
voor de funktie van

opzichter
Tot zfln taak zal behoren:
— de organisatie van het onderhoud

van plm. 1100 woningen;
- het opstellen van meerjarenplan-

nen en begrotingen voor onder-
houd, verbouw e.d.;

- advisering bij de voorbereiding
van nieuwbouwprojekten;

- het uitoefenen van toezicht bij
onderhouds- en nieuwbouwwerken

Voor het vervullen van deze funktie is vereist:
— ervaring op het gebied van onder-

houds- en nieuwbouwwerkzaam-
heden;

- goede kontaktuele en organisato-
rische eigenschappen;

- middelbare of hogere bouwkundi-'
ge opleiding.

Aanstelling zal geschieden afhankelijk van leef-
tijd, opleiding en ervaring in één der opzichters-
rangen volgens de CAO voor personeel in dienst
van woningcorporaties.

Sollicitaties, bij voorkeur binnen 10 dagen, rich-
ten aan het bestuur van voornoemde vereniging
en te zenden aan de voorzitter, de heer W. B. J.
Lichtenberg, Kastanjelaan 12, Hengelo (Gld.).

Voor exclusieve

trouwreportages
IS UW adres

foto
hans
temmink
Hengelo (Gld.)
Spalstraat 10
Telefoon 05753-2386

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

De nieuwe wintermode komt binnen
bij de grote-matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Loop eens binnen en bekijk het op uw gemak

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 1971

eonconiM
Hengelo <gid>
tel.05753- 1461

Dansen
Zondag 18 september

Lemmon f ive

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders-
tfld-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en
boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

KINDERKLEDING
van maat 92 t.m. 176 in een groots en

voordelig assortiment bij

Modecentrum
Teunissen Ruurlo
MANTELTJES vanaf 75,00

COATJES EN JOPPERS
met capuchon vanaf 40,00

JACKETS vanaf 29,50

PARKA'S vanaf 60,00

TINNEROY BROEKEN vanaf 22,50

DENIM BROEKEN vanaf 22,50

Jurkjes, overgooiers, rokjes, bloesjes,
T-shirts, pulli's

Op onze modeshow op woensdag 21 september

showen wij ook kinderkleding

RUURLO

Vrijdags koopavond



BITTER ROSSI (soort Campari)
met gratis glas 1095
KERSENBRANDEWIJN
Pollen, liter ...

JAGERMEISTER
voor

995

1295
WHISKY
William Lawson 1195

VIEUX
Florijn 1245
VIEUX
Ganzeboom

JONGE JENEVER
3 sterren

1195

1190
JONGE JENEVER
Hartevelt 1195

Alleen in de supermarkt

GROLSCH BIER
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Voor bier en frisdranken uitsluitend naar de
supermarkt

BELANGRIJK!
voor bezitters van diepvriezers

Wij bieden u 1e kwaliteit vlees tegen de

laagste prijs.

Zie onze aanbiedingen in de winkel

PRACHT CYCLAAM
voor
BOS FRESIA'S
voor

398
298

WITTE REUS
„koffer"

PRESTO
flakon

DOBBELMAN BLAUW
2 kilo .

498
109
498

A&Q
SUPERMARKT

2000
Al bers-Vorden

HENRY WEZENBERG

RIA WEZENBERG-
LENSELINK

danken u hartelijk voor uw
gelukwensen, bloemen en
kadoos die wfl van u op on-
ze trouwdag mochten ont-
vangen.
Mede hierdoor is het voor
ons een geweldig mooie dag
geworden.

Gendringen, sept. 1977

Te koop: Opel Kadett b.j.
1974 50.000 km ƒ 4500,—;
Opel Ascona b.j. 1972 78.000
km ƒ 3250,—; Ford Escort
b.j. 1973 55.000 km ƒ 3500,—
Renault 6 b.j. 1972 70.000
km ƒ 2000,—.
Auto's verkeren in prima
staat, inruil mogelijk.
Tel. 05755-367, Olburgse-
weg 37, Steenderen

Te koop: eerljjjke dracht. 3e
kalfs koe a.d.t. en aardappe-
len, ook voor winteropslag.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85

Te koop: 4-pits Atag buta-
gas gaskomfoor; 3 butagas-
flessen met 2 regelaars.
H. Uenk, Nieuwstad 41,
Vorden, tel. 1515

Te koop: g.o.h. jongens, en
meisjesfiets 5-8 jaar.
De Hanekamp 20, Vorden,
tel. 2349

Te koop: prima eetaardap-
pelen (Surprise). B. van Til
Vierakker, tel. 05754-712

Te koop: Surprise eetaard-
appelen. Norde, Kostedeweg
2, Vorden, tel. 6653

Te koop: jonge konijnen,
Lotharingen. Beeklaan 28 te
Wichmond

Wegens verbouwing te koop
3 gashaarden; fornuis; mi-
ni -gaskachel; bankstel;
stoelen enz.
Nieuwstad 45, Vorden

Gehuwde vrouw zoekt type-
werk thuis. Brieven onder
nr. 27—l buro Contact

Te koop: fokkonijnen 8 mnd
oud gek. VI. reus met Lo-

ingen. H. Korenblik,
!e Zutphenseweg l,

Vorden

Te koop: VW 1300 b.j. 1966
in goede staat.
J . Bijenhof, De Stroet 26

uur

Te koop: stoof peren.
G. Hummelink, Spiekerweg
4, telefoon 1252

Te koop: plm. halve ha mais.
Briefjes inleveren uiterlijk
dinsdag 20 sept. a.s.
H. J. A. Besselink, Mossel-
seweg 6, Vorden

Donderdagavond 29 sept. is
er weer OPEN HUIS
Gezellige spel/kontaktavond
vanaf 19.30 tot 22.30 uur.
Iedereen is van harte wel-
kom.

Te koop: c.v. olieketel
22.000 k/cal, i.v.m. aanschaf
aardgas. Helft nieuwprijs.
G. M. Eggink, Zutphense-
weg 88, Vorden, tel. 2676

Te koop gevraagd: tiener-
buro. Tel. 2763, Vorden

Te koop: plm. 5 ha snijmais
gelegen naast Heidepolweg
2. Briefjes inleveren voor
24 sept. 1977 bij W. L. Win-
kel, Almenseweg 31, Vorden
tel. 1248

Mest is viezigheid, maar
doet wonderen waar hij leid
Gratis dunne varkensmest
af te halen. H. J. Graas-
kamp, Ruurloseweg 46
Vorden

VOOR41UW

Enige kennisgeving

Baron en Barones van Dorth tot Medler-Barones
de Weichs de Wenne hebben dé eer u kennis te
geven van het voornemen van hun dochter

JOSINE

in het huwelijk te treden met
Mr. M. H. A. M. JANSSEN

op zaterdag 17 september 1977.

Het huwelijk zal worden ingezegend om 13.45 uur
in de kerk van St. Antonius van Padua te Kranen-
burg, Vorden door G. J. Adriaansen S.J., pastoor
te Amsterdam.

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30-17.00 uur
ten huize van de bruid.

Hengelo (Gld.), september 1977
Huize Zelle

Toekomstig adres: Parnassusweg 21, Amsterdam

PETER DEBKSEN

en

WILMA SMEENK

geven u hiermee kennis van hun voorge-
nomen huwelijk op 20 september 1977 om
15.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Ons huwelijk zal worden ingezegend om
15.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden door de weleerw. heer ds. J. I. J.
Knottnerus uit Diepenheim.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.45 tot
18.00 uur in zaal Smit te Vorden.

Diepenheim, Lochemseweg l
Vorden, De Steege 37
Toekomstig adres: Soerenseweg 38, Apeldoorn

GERRIT LIGTENBARG

en

GERDA ROELVINK

gaan trouwen op donderdag 22 september
a.s. om 14.00 uur in de St. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg-Vorden.

Dag-adres: zaal Schoenaker, Kranenburg.

Receptie van l^ktot 17.00 uur.

Beeklaan 20, Wichmond
Zutphenseweg 50, Vorden
Toekomstig adres: De Bongerd 24, Vorden

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Uitspanning

„DE HEIKAMP"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* AGHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

Na een liefdevolle verzorging in het bejaarden-
centrum „De Bleijke", ging van ons heen onze
lieve vader

PETRUS DE RIJK
weduwnaar van H. G. C. van Rebargen

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: W. P. de Rijk
G. J. de Rijk-Zweverink

Hengelo (Gld.), 13 september 1977
Bejaardencentrum „De Bleijke"

De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 16
september a.s. om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Zij die vader de laatste eer willen bewijzen worden
aldaar uitgenodigd.
Vader is opgebaard in de aula van „Ons Huis",
Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.). Condoleance- en
aulabezoek donderdag 15 september van 19.15—
20.00 uur, ingang Bleekstraat.

Korrespondentie-adres:
W. P. de Rijk, Staringstraat 13, Vorden

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt, ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 8, lid 2 van de
Wet op het openbare bibliotheekwerk bekend, dat
op de provinciale griffie's en op de sekretarieën
van alle gemeenten voor een ieder ter inzage ligt
het landelijk programma openbare bibliotheken
1976—1979, zulks tot l december 1977.
In het landelijk programma zijn thans opgenomen
de objekten van openbaar bibliotheekwerk die in
het jaar 1976 voor vergoeding van kosten op
grond van de wet in aanmerking zijn gebracht.
Gedurende de hiervoor vermelde termen van ter
visie ligging kan iedere belanghebbende bfl de
Kroon tegen het landelijk programma in beroep
komen. Beroepschriften dienen te worden gericht
aan Hare Majesteit de Koningin en moeten, zo
mogelijk in tweevoud, worden ingediend bij de
afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad
van State, Binnenhof l te 's-Gravenhage.

Vorden, 8 september 1977.

Woensdag 21 sept.
's avonds om 8 uur

grote
modeshow
met beroepsmannequfns

met medewerking- van

KLEIN ANTINK
schoenen en laarzen

WIM MASMAN
kapsels

JAAP GEERLIGS
bloemen

Kaarten a ƒ 5,— (inklusief koffie
konsumptie en verloting) verkrflg-

baar bij de deelnemende zaken.

RUURLO

VRIJDAGS KOOP A VOND

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Wapen- en sporthandel Voor kornp|ete en akkurate verzorging vanalle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden
LET OP: NIEUW - _. _ _ _ _ -
kom ook even bij cor op de Leo Westerhof, Pietcr v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
markt aanlopen om uw Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532
LAKENS EN SLOPEN
te kopen ! , ___ _._



GROTE MODESHOW
woensdag 21 sept. a.s. in Hotel Bakker
aanvang 8 uur

Entree / 5,- inklusief konsumptie.

In de pauze verloting. Opbrengst voor het Holy Spirit
Hospital in Bombay-

Kaarten verkrijgbaar bij de deelnemende zaken

Deelnemende zaken;

Lammers

Wullink

Schoolderman

Siemerink

Dijkerman

Oplaat

Mode

Schoenmode

Heren en jonge mode

Juwelier en Optiek

Bloemsierkunst

Banketbakker

BEZOEKT VRIJDAG 23 EN ZATERDAG

24 SEPTEMBER A.S. HET GROTE

VOLKSFEEST te Linde
BIJ CAFÉ VAN ASSELT

Vrijdag 23 september:
20.00 uur De Holtense toneelvereniging O.C.H, met het

kostelijke blijspel:

„In een andere wereld"
Als extra attraktie:

zang van de gebr. Eykelkamp

Zaterdag 24 september:
10.00 uur Vogel- en schijfschieten.
13.00 uur Officiële opening door voorzitter de heer

G. Groot Jebbink, waarna vendelzwaaien
door de heer J. Berenpas.

13-17 uur Gratis draaien voor alle schoolgaande
kinderen.

13.30 uur Aanvang volks- en kinderspelen o.m. dog-
carrijden dames, doeltrappen dames, ring-
werpen voor dames, kegelbaan, ballerospel,
korfballen voor dames en heren, wielrijden
met hindernissen enz.

17.00 uur Prijsuitreiking.

's Avonds GROOT DANSFESTIJN
met de Flamingo's!!

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

Inhouwstation autogas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK, LPG inbouwstation - Bovag-lid

Bloemententoonstelling
52 jaar Nutsfloralia op vrijdag 23, zaterdag 24 en zon-
dag 25 september 1977 in de zaal van hotel Bakker te
Vorden

•WEDSTRIJDEN:

1. Stekplanten voor kinderen.
2 Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten,

zoals kettingen, poppetjes, dieren enz.
a) voor volwassenen; b) voor kinderen.

4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar.
5. Eigen gekweekte a) planten; b) bloemen;

c) vruchten.
6. Kursisten: a) bakje of schaaltje; b) tafelstukje;

c) vaasje; d) biedermeier; e) versierd voorwerp;
f) droogbloemenlboeket; g) droogbloemen fantasie.

7. Niet-kursisten vanaf 15 jaar: a) kleine vazen; b)
grote vazen; c) bakjes; d) fantasiestukjes groot;
e) fantasiestukjes klein; f) tafelstukjes; g) stobben.

8. Droogbloemen: a) boeketten; b) fantasiestukjes.
9. Inzending vaklieden en leerling-vaklieden.

10. Bloemstukjes kinderen.

Voor alle wedstryden zyn mooie pryzen beschikbaar.

Inlevering Stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 22 septem-
ber om 8.30 uur aan de scholen. Voor ouders en kinderen van de buurt-
scholen gelijk met de kinderen aan school.

Inlevering van Stekplanten voor volwassenen donderdagmiddag 22 sep-
tember van 15.00 tot 17.00 uur in hotel Bakker.

Alle overige wedstrtjden donderdag 22 september van 19.00 tot 21.00 uur
en vrijdagmorgen 23 september van 9.30 tot 12.30 uur in hotel Bakker.
De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 23 september van 19.30 tot
22.00 uur; zaterdag 24 september van 15.00 tot 21.00 uur en zondag 25
september van 11.00 tot 17.00 uur, waarna de prijsuitreiking plaats vindt.
Entree ƒ 1,50 per persoon; kinderen tot 14 jaar gratis.

VERLOTING: maandag 26 september om 19.00 uur ten huize van de fa-
milie Groot Bramel, Ruurloseweg 12.

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOEBSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Staat uw huis al met
foto in het landelyk
magazine van
Elsevler
„WOONGAARD"?

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

Tevens werken wfl
met de foto-post.

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

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlflst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.

W. J. DE WILDE
Jr. B.V.

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

Te koop: Tomos A 3 b.j. '74
Tel. 05752-1404

De grote matenspecialist
Confectiebedrijf

Ir—i l
IAMMERS

is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.

Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

Nieuwe en gebruikte
VRIESKISTEN
KOELKASTEN
GASKACHELS
OLIEKACHELS
en
KOLENKACHELS
inruil mogeltjk

Fa D. Jansen en Zn
.Bleekstraat l, Hengelo Gld.

Tevens gevraagd:
huishoudkachels

GEMEENTE VORDEN
OPENBARE BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat — in verband met de jaarlijks te hou-
den ruitermarathon en samengestelde wedstrijd
— op zaterdag 17 september 1977 voor het ge-
deelte Lindeseweg gelegen tussen de Hilferink-
weg en de Lieferinkweg een parkeerverbod zal
gelden voor beide zijden van de Lindeseweg.

Tevens zal de Waarlerweg vanaf de Schimmeldjjk
tot aan de Lindeseweg die dag voor al het door-
gaande verkeer afgesloten zijn.

WEEKEND-
AANBIEDING
Lektuurbakken v.a. 19,95
Eiken stoven 27,50
Krukjes 9,95
Flessenrekken v.a. 27,50
Zie ook onze mooie kollektie

SCHILDERIJEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VVV Zomerprogramma
1977

V.V.V.-KANTOOR:

Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.

Geopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 250 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Feith.
Beperkte deelname. Opgave bij het VW-kan-
toor. Kosten f 2,50 p. p. Laatste tocht 16 sep-
tember, aanvang 16.00 uur.

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bed rijfsad vlezen

Extra voordelige
aanbiedingen

1 Komkommer 69

Tydeman appels
1 kilo 198

8 Handsinaasappels . . . 298

Stoofperen 1 kilo 129

Worteltjes 500 gram 45
Weekendaanbieding BLOEMEN:

Troschrysanten 1 bos 195

Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Wegens vakantie

gesloten
VAN 23 TOT EN MET 30 SEPT.

Garage Kurz
Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05752-1649

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
tttedê dotltnffatdl

Zutphenseweg Vorden

Zoekt u nieuwe

Vloer-
bedekking

voor uw

kamer, slaapkamer,
keuken, hal of trap
Wij hebben dit voor u in voorraad

Zie onze tapijtshowroom

WOMNGINRICHTING ,
MANUFACTUREN*

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514f



Donderdag 15 september 1977

39e jaargang nr. 28 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Larense kapper Freddy Ikink
al helemaal in de ban van de
Vordense revue
Terwijl In de kommissie die de festiviteiten rondom de opening van het
nieuwe gemeentehuis (kasteel Vorden) voorbereid, nog druk wordt ge-
sleuteld over het bijprogramma, is de hoofdschotel geen punt van dis-
kussie meer. Deze hoofdschotel zal zijn een groots opgezette revue die
zo'n vijf avonden zal draaien in het dan gereed zijnde dorpscentrum.
Voor het schrijven en regisseren van deze revue heeft men een beroep
gedaan op Freddy Ikink uit Laren, de man die al zo'n 15 revues op zijn
naam heeft staan.

Nu is Freddy Ikink niet over één
nacht ijs gegaan. Zegt hij: „Ik heb de
mensen die mij hebben benaderd zes
weken bedenktijd gevraagd. In die
periode heb ik met diverse mensen
oriënterende gesprekken gevoerd. Er
is mij vreselijk veel materiaal „aan-
gedragen". Daarom heb ik ja gezegd.
Het is gewoon een uitdaging voor mij.
Er is mij verteld: in Vorden zal het
moeilijk worden. Ik geloof daar niet
in. Hetzelfde verhaaltje werd ook op-
gehangen toen ik een revue heb ge-
maakt in Gorssel. Resultaat een re-
vue die acht avonden liep. In Marke-
lo draaide de revue zelfs tien avon-
den, terwijl de belangstelling hier in
Laren voor de verschillende revues
altijd overweldigend was. Het hele
eieren eten is om de zaak in bewe-
ging te krijgen en daar ben ik in
Vorden echt niet bang voor."
Onlangs heeft Ikink een raadsverga-
dering bijgewoond in Vorden. Dat wil
hij de komende maanden nog een paar
maal doen. „In een raad zit altijd
veel humor", zo zegt hij.

WOORDSPELING
IS BELANGRIJK
Momenteel steekt de Larense kapper
(•binnenkort viert hij zijn 25-jarige
kappers jubileum) zijn voelhorens al
uit om geschikte medewerkers te
vinden. „Ik zoek mensen die een goe-
de mentaliteit hebben, die er veel
liefhebberij in hebben en die er veel
tijd aan willen besteden. Een revue
maken is nu eenmaal heel wat anders
dan een toneeluitvoering. Bij een re-
vue zijn er veel schetsen van een paar
minuten, waarbij de woordspeling een
belangrijk aspekt vormt.
Ik probeer een stel mensen te krijgen
die representatief zijn voor Vorden.
Het behoeven geen geijkte toneelspe-
lers te zijn. Ik heb al zo vaak mensen
„gepakt" waarvan men later zei:
„gunst ik wist niet dat hij of zij zo

goed kan spelen". Eén naam kan ik
je al wel verklappen, namelijk die van
Rinus Pelgrum. Hem heb ik reeds
een paar rollen toegezegd."
Freddy Ikink ziet de Vordense revue
al helemaal zitten. Verteld hij: „Het
zal een revue worden, gebaseerd op
het heden met daarin toch wel een
beetje nostalgie verwerkt."
Het zal zo'n beetje beginnen met het
huidige gemeentehuis en eindigen met
het „nieuwe". Dorpspolitiek, toeris-
me met alles d'erop en d'eran, dat zijn
zo enige facetten die Ikink voor ogen
staan.
Enthousiast pratend springt Freddy
Ikink plotseling op en geeft ons al-
vast een voorproefje, waarbij blijkt
dat hij nu al met het wel en wee van
sommige notabelen goed op de hoog-
te is.

TACHTIG MEDEWERKENDEN
De tijdsduur van de revue is plm. 2\z
uur. In totaal zullen 32 nummers ge-
bracht worden, waaraan zo'n 80 per-
sonen zullen meewerken.
„Van groot belang is de technische
afdeling die onder meer zorgt voor
de attributen, coulissen etc. Een zeer
belangrijk man is „de man aan het
gordijn". Die bepaalt het tempo van
de revue. Verder de decorschilder
(nodig zijn acht decors), geluid, ver-
lichting. Allemaal uitermate belang-
rjjk.

VORDENS MANNENKOOR
Het Vordens Mannenkoor dat Ikink
zeer hoog aanslaat, zal aan het slot
van de revue een zeer belangrijke rol
gaan spelen. Verder zal er onder lei-
ding van Marijke Steemers een revue-
koortje worden gevormd. Ook zal een
dansgroep of balletgroep worden in-
gevlochten. Over de leiding hiervan
is Ikink nog in onderhandeling.
Het acht man tellende revue-orkest
zal onder leiding staan van Joop

Lauckhart. Het wordt een orkest met
zeer specifieke sound. Over een paar
weken zal dit orkest reeds met de re-
petities beginnen. De mogelijkheid is
niet uitgesloten dat ook de boeren-
kapel uit Vorden aan de revue zal
meewerken.

KEIHARD WERKEN
Eind oktober wil Ikink de revue op
papier hebben. Een juffrouw zal de
vele vellen papier uittypen, want zegt
hij: „Ik schrijf met taalfouten dat zo
dondert".
Op l februari zal gestart worden met
de repetities. Tot eind maart twee of
drie keer in de week. „De revue is
voor mij honderd keer naar Vorden
rijden", zegt „duizendpoot" Ikink die,
alhoewel hij het lachend ontkent, toch
wel gevleid is dat hij vanuit Vorden
is benaderd. Eind april moet iedereen
alles kennen. Dan resten nog drie
weken van keihard werken.
Over het financiële aspekt van een
dergelijke revue zegt Ikink kort maar
krachtig: „Ik ben er zeker van dat
de zaal iedere avond is uitverkocht.
Gewoon geen punt. De kommissie in
Vorden streeft naar vijf avonden. Ik
denk daar anders over, omdat ik er
van overtuigd ben dat ik enorme me-
dewerking krijg in Vorden."

OP TIJD BEGINNEN
EN GEEN ALKOHOL
Wat de repetities betreft merkt Ikink
op: „Ik heb aan twee dingen een gru-
welijke hekel en dat is alkohol tijdens
de repetities en ik pik het niet dat
men te laat komt. Om kwart over
tien moeten de repetities zijn afge-
lopen."
Plannen die er binnen de kommissie
leven om de revue te laten starten op
zaterdagavond voor Pinksteren, vin-
den geen genade in de ogen van
Ikink. „Alsjeblieft geen revue in het
Pinkster^ekeinde. Een ongeschikter
datum d^Btie zaterdag voor Pink-
steren is niet denkbaar. Wat denk je
hoe druk het deze dag is in onze kap-
salon. Ideaal is bijvoorbeeld om de
revue te starten op dinsdag en dan
vijf dagen aaneengesloten te draai-
en", aldw^Freddy Ikink die er voor-
stander ̂ Hi is dat de levue elke
avond wordt besloten met een dans-
je. „Mijn ervaring is dat mensen het
heerlijk vinden om na afloop nog een
poosje gezellig samen te zijn."

Wtfrcuiw
Voetbal
BEKERVOETBAL

VORDEN VERSLAAT DOESBURG

Vorden en Doesburg hebben het hand-
jevol toeschouwers woensdagavond
een aardige wedstrijd voorgeschoteld
die door de thuisklub verdiend met
2—O werd gewonnen.
Doordat Gerrit Wentink geblesseerd
was, speelde Bertus Nijenhuis deze
avond als „laatste man", hetgeen hem
uitstekend afging. Voor de rust wa-
ren de bezoekers aanvallend gevaar-
lijker doch de Vordense defensie met
doelman Ten Have als betrouwbaar
sluitstuk, gaf weinig kansen weg.
Aan de andere kant bleek ook de
Doesburgse verdediging goed in vorm.
Vlak voor rust kreeg Vorden een pe-
nalty wegens een overtreding tegen
André te Veldhuis. Heersink miste
echter.
In de tweede helft was Vorden, mede
dank zij een voortreffelijk spelende
André te Veldhuis op het middenveld
de betere ploeg. Nadat de bezoekers
keihard tegen de lat hadden gescho-
ten, werd het na vijf minuten l—O
toen Johan Eggink vanaf grote af-
stand via de onderkant van de lat
scoorde. Tien minuten voor tijd werd
het 2—O toen Chris Hissink een fou-
tieve terugspeelbal onderschepte.

OPNIEUW NEDERLAAG VOOR
VORDEN
Het zit Vorden in de KNVB tot dusver
niet erg mee. Werd de eerste kompe-
titiewedstrijd tegen Grol op een wat
ongelukkige manier verloren; afge-
lopen zondag werd een 3—l neder-
laag geleden tegen Gendringen.
En opnieuw was deze nederlaag niet
te wijten aan beter spel van de te-
genstander maar aan enkele fouten
in de Vordense defensie, nl het veld
was er tussen beide teams namelijk
weinig krachtsverschil. Door een du-

bieus toegekende penalty kwam Vor-
den na een kwartier spelen met l—O
achter. Een misverstand tussen Wen-
tink en Stokkink resulteerde in het
tweede Gendringse doelpunt, terwijl
na de rust de thuisklub wederom kon
scoren door een blunder in de Vorden-
se defensie. Het tegendoelpunt van
Vorden werd gescoord door André te
Veldhuis.

Uitslagen v.v. Vorden:
Gendringen—Vorden 3—1; Vorden 2
—Grol 4 2—0; Markelo 3—Vorden 3
3—0; Vorden 4—WVC 4 1—4; Loch-
huizen 2—Vorden 5 2—1; Sp. Lo-
chem 5—Vorden 6 l—2; Vorden 7—
Erica 4 l-—9; Vorden 8—Erica 7 4—3

Programma v.v. Vorden:
Varsseveld—Vorden; Vorden 2—Zel-
hem 3; Witkampers 3—Vorden 3;
Vorden 4—RKZVC 4; Noordijk 2—
Vorden 5; EG W l—Vorden 6; Vor-
den 7—Ratti 3; Vorden 8—Warns-
veldse Boys 5.

RATTI WON VAN SOCII 3
In de thuiswedstrijd tegen Socii 3
heeft Ratti l afdeling zondag bijna de
gehele wedstrijd de toon aangegeven.
Dit resulteerde dan ook in een 5—l
eindstand voor de groenwitten.
Na tien minuten wist linksbuiten B.
Overbeek een goed opgezette aanval
uitstekend af te werken met een vol-
treffer juist onder de lat l—0. Ratti
ging in hetzelfde tempo door en dit
had na een kwartier wederom resul-
taat; na een kombinatie via rechts
wist Ton Peters zich vrij te lopen en
gaf de Socii-doelman geen schijn van
kans 2—0. Ratti bleef in de aanval.
Een verkeerd beoordeelde bal van een
der Socii-acherspelers werd door Ru-
di Heuvelink onderschept die bal in
de linkerbovenhoek knalde 3—0.
Direkt na de hervatting vergrootte
Ratti de voorsprong wederom via de
voet van Rudi Heuvelink, die een
dieptepass opving en met een boog-
balletje de te vroeg uitgelopen doel-
man totaal verraste 4—0. Socii bleek
evenwel niet aangeslagen. Een mis-
verstand in de Ratti-defensie werd
door de middenvelder van de bezoe-
kers benut; hij passeerde doelman
Huitink met een uitstekend schot in
de bovenhoek 4—l. Dit te.genpunt gaf
de gasten inspiratie om door te gaan

waardoor Huitink diverse malen zijn
kunnen moest tonen. In de laatste
minuut wist Rudi Heuvelink de hat-
trick te verrichten, toen hij uit een
hoge voorzet van Theo Polman de
keeper voor de vijfde maal het nakij-
ken gaf 5—1.

Uitslagen SV Ratti:
Afdeling zaterdag: Ratti l—Erica l
0—1; Ratti 2—Harfsen 3 1—2; DZC
5—Ratti 3 0—9; Ratti 4—Zelos 5 O—
2. Afdeling jeugd: Gazelle Nieuwland
Al—Ratti Al 8—1. Afdeling zondag:
Ratti l—Socii 3 5—1; SCS 3—Ratti
2 l—4; Ratti 3—Eerbeekse Boys 4
2—2. Afdeling dames: Ratti—De Ho-
ven 0—3.

Programma SV Ratti:
Afdeling zaterdag: Ratti l—PTT 1;
Ratti 2- DZC 4; SVDW 3—Ratti 3;
Ratti 4—Sp. Ambon 3. Afdeling jeugd
Sp. Eefde Al—Ratti Al. Afdeling
zondag: Ratti l—Voorst 3; Ratti 2—
Dierense Boys 5; Vorden 7—Ratti 3.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE
Voor de onderlinge damkompetitie
van de Vordense damklub DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld.
Hoenink—Hulshof 2—0; Lankhaar—
Wansink l—1; Dimmendaal—Wiers-
ma 1—1; Slutter -Grotenhuis O—2:
Klein Kranenbarg- -Boudri 2—0;
Masselink—Ruessink 2—0: Esselink
—Graaskamp l—1; Wentink—Heu-
vink 0—2.

J. Krajenbrink—A. Graaskamp 2—0;
E. Bruinsma—R. Bruinsma O—2; P.
Eckringa—T. Gille 2—0; B. Hiddink
—T. van Snellenberg 2—0; H. Tee-
rink—W. Wesselink O—2; H. Vree-
man—W. Rietman 2—0; A. Plijter—
N. de Klerk 2—0; D. Hoekman—D.
Wijs 2—0; H. Hoekman—J. van Burk
E. Brummelman—G. Brummelman O
—2; B Wijs—C. Ridder 0—2; R.
Bruinsma—A. Olijter O—2.

N. de Klerk—E. Brummelman O—2;
H. Hoekman—H. Vreeman l—1; W.
Rietman—D. Hoekman 2—0; G.
Brummelman—C. de Ridder O—2; B.
Wijs—R. Bruinsma 2—0; J. van Bur'x
—N. de Klerk 2—0; A. Plijter—G.

Brummelman O—2; C. Ridder—D.
Hoekman 2—0: H. Vreman—J. van
Burk O—2; G. Dimmendaal—B. Wen-
tink l—1: W. Sloetjes—H. Esselink
1—1; H. Klein Kranenbarg--H. Gro-
tenhuis 2—0; J. Masselink—Lank-
haar l—1: B. Rossel—H. Reusink O—
2; F. Lamers—J. Hoenink 1—1: B.
Breuker—H. Graaskamp O—2; J.
Boudri—J. Oukes 2—0.

Waterpolo
VORDEX MET 2—3 TEN OXDER
Het eerste herenzevental van Vorden
heeft donderdagavond de laatste
kompetitiewedstrijd tegen Triton uit
Putten met 2—3 verloren. De thuis-
klub was gehandikapt door het niet
meespelen van schutter Arjan Menge-
rink.
Vorden nam door Rikkering met l—
O de leiding waarna Triton de belans
in evenwicht bracht. In de tweede
periode werd het uit een strafworp
l—2. In de derde periode werd niet
gescoord. In de laatste speelperiode
kwam Vorden door Henco Elbrink
op 2—2. Nadat deze speler in de
slotfase naar de kant werd verwezen
gelukte het Triton hiervan gebruik
te maken 2—3.

Volleybal
SPORTNIEUWS VAN DASH
De op 12 september jl. in de Hanze-
hal gespeelde wedstrijden hebben voor
Dash geen ongunstig verloop gehad.
Het derde herenteam trad aan tegen
Wilhelmina 3. Dank zij een goede in-
zet kon een 2—l overwinning worden
geboekt. De Dash damessupporters
hebben een goede stimulans gegeven.
Setstanden 15—9, 4—15, 15—9.
Hierna was de beurt aan het eerste

damesteam in de promotieklasse, hun
eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen.
Tegen de vanouds bekende tegenstan-
der SVS 2 was het heel hard knok-
ken geblazen De zenuwen speelden de
dames danig parten. De eerste set
kwam via de stand 14—9 uit op een
benauwde zege van 18—16. De twee-
de set idem dito: 15—13. Bij een voor-
sprong van 15—9 moest weer terrein
prijs gegeven worden aan het hard
vechtende SVS. Eindstand 17 i n
Resultaat dus: 3 0. Bravo.
Ongeveer t ege l i jke r t i jd speelde hot
vierde damesteam tegen hot vierde
van Hansa. Dit team verloor ten on-
rechte van Hansa. Do geest was wel
vaardig in de eerste set (15—5) maar
daarna was het gebeurd. Uitslag: l
2. Een volgende keer beter.
Vervolgens kon het tweede heren-
team zijn kunnen laten zien tegen
Hansa 6. Het herenteam speelde niet
onverdienstelijk, maar moest de 2e
set-overwinning aan Hansa laten.
Meer lef en minder zenuwen is ge-
wenst. Uitslag: 2 l voor Dash.
Tenslotte moesten de dames van het
tweede tegen DVC l (Dieren) hun
krachten beproeven. Blijkens de set-
standen 15—5, 15—5 en 15—8 was
er van tegenstand amper sprake.
Dieren kon het niet bolwerken tegen
onze dames. Voor de tweede keer in
suksessie een 3—O overwinning.

De volgende wedstrijden zijn pas op
22 september a.s. in de sportzaal van
Twello waar de eerste teams dames
en heren tegen resp. Wilp l en Colm.
schate moeten uitkomen.

Nutsfloralia
Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25
september a.s. wordt in de zaal van
hotel Bakker de 52e bloemententoon-

21e jaarbeurs
van het oosten
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stolling' van do Nutsf loral in gehou-
den
Zoals elk jaar /.ijn hier ook nu weer
wedstri jden aan verbonden. Iedereen
kan meedoen aan do wedstrijden en
meedingen naar de vele prijzen. De
kursisten zullen dan ook tonen wat /.ij
op de kursus dit jaar geloord hebben.
Ook de firma's Dijkerman. Klumper
en Spiegelenberg zullen een stand
verzorgen.
De jurering zal dit jaar een verande-
ring ondergaan. Het bestuur heeft
gemeend, in overleg mot de betref-
fende personen, voor de moor gevor-
derde inzenders, die meestal en te-
rerht de meeste prijzen kregen, af-
zonderlijk te beoordelen, zodat nu
ook anderen do kans kr i jgen een prijs
te winnen.
Een reden te meer dus om mee te
doen en iets in te zenden. Nadere ge-
gevens omtrent tijd en plaats van in-
levering, vindt u in een advertentie
elders in dit blad. Tot ziens bij Flo-
ralia.

Minderbroeders stichtten 75 jaar
geleden klooster in Kranenburg
Het Minderbroedersklooster van de paters Franciscanen op de Kranen-
burg bestaat 75 jaar. Ter gelegenhid van dit historische feit zal het feest
kerkelijk worden gevi^^ en wel op zondag 18 september in de Sint
Antonius van Paduakerk op de Kranenburg. De hoogeerwaarde pater
Theo Simons, provinciaal van de Nederlandse Minderbroedersprovincie
van de paters Franciscanen uit Weert zal dan in de dienst voorgaan,
daarbij geassisteerd door enkele bewoners van het klooster. Er zal
geen grote receptie wjflfen gegeven, terwijl ook andere festiviteiten niet
op het programma staan. Dit is vanwege de huidige bewoners niet mo-
gelijk. Er wonen immers alleen maar bejaarde paters en broeders.

HISTORIE
De eigenlijke maand dat het 75 jaar
geleden is dat de paters Minderbroe-
ders zich in het klooster te Kranen-
burg vestigden, was mei jl. Het was
toen echter niet mogelijk dit feit te
herdenken. Voordat het huidige kloos-
ter werd gebouwd, bestond er op de
Kranenburg al een zgn. schuurkerk
die in 1725 werd gebouwd voor de
ongeveer 600 katholieken; in 1834
werd deze aan de Bergkappeweg ge-
legen kerk afgebroken omdat er op
de Antoniekamp waar nu het
klooster staat — een nieuwe kerk was
gebouwd. Maar ook deze werd afge-
broken en op nagenoeg dezelfde
plaats verrees de tegenwoordige kerk
die in 1867 werd gebouwd.

Eerst in 1902 kwam er ook een kloos-
ter. In feite was dit een terugkeer,
want al voor de reformatie vestigden
de paters Franciscanen of Minder-
broeders zich in deze streken. Zij
hadden kloosters in Groningen, Leeu-
warden, Bolsward, Heerenveen, Kam-
pen, Harderwijk, Deventer, Amers-
foort, Arnhem en Zutphen. Het kloos-
ter te Kranenburg is het kleinste dat
de Minderbroeders bewonen.

EERSTE OVERSTE
PATER SANDFOORT
Op 16 mei 1902 arriveerde als eerste
overste pater Eleutherius Sandfoort,
die reeds op 18 mei het eerste tri-
duym opende in de parochiekerk. Op
13 juni werd de eerste assistentie
door hem waargenomen te Leeuwar-
den, welke assistentie door honderden
andere oefeningen werden gevolgd,
toen andere paters zich in Vorden
vestigden. Op 29 ju l i 1902 had de
plechtige inwijding van het klooster
plaats door pater Stephanus van de
Burgt, toenmalig provinciaal der Ne-
derlandse Minderbroedersprovincie.
Bij deze plechtigheid waren de paro-
chianen van Vorden en belangstellen-
den uit verre omtrek in grote getale
aanwezig.

UITGETROKKEN
Sinds die datum zijn de paters van
Vorden uitgetrokken om niet alleen
in het aartsbisdom Utrecht, maar ook
overal elders in ons land hun werk te
doen. Deze werkzaamheden omvatten
in grote lijnen: assistenties, triduüms,
missies, retraites, lezingen misweken,
parochieweken, konferenties voor de
geestelijken en religieuzen, aalmoeze-

nierswerk in gevangenissen, op de
vloot en in het leger, konferenties
voor niet-katholieken enz. enz.
Enkele bekende namen van paters
die landelijke bekendheid genoten,
waren pater Borromeus de Greeve —
die met zijn ,,donderpreken" volle
kerken trok — pater Deicola Roder-
mans die door zijn studies over het
leven en werken van Joost van den
Vondel internationaal bekend werd
(hij had een unieke Vondelbiblio-
theek), pater drs. Bonaventura Kruit-
wagen, die in zijn polemieken op felle
wijze bestreed dat Laurens Jansz.
Koster de boekdrukkunst had uitge-
vonden. Tot de bekendste broeders
die het klooster in de loop der jaren
bewoonden, mogen we zeker rekenen
de voor enkele jaren gestorven broe-
der Luchesius Hendrikx, die vele
tientallen jaren als termijnbroeder
de gehele Achterhoek rondtrok,
voorts broeder Canutus Schilder de
jeugdleider van de SV Ratti en nog
vele anderen.
Na üe oorlog" zijn er ook Minderbroe-
derpaters werkzaam geweest in het
apostolaatswerk der Oost-Priester-
hulp. Zij trokken dag in dag uit met
de kapelwagens door Duitsland.
Van de huidige bewoners in het Kra-
nenburgse klooster'is ongetwijfeld de
bekendste pater Marchelmus Rein-
ders. Deze in het Achterhoekse Har-
reveld geboren pater heeft 'een grotf
voorliefde voor deze streken en van
zijn hand verschenen diverse publi-
katies ten aanzien van de historische
geschiedenis. We noemen onder meer
het boekwerk over Wichmond, de
Kerken van Kranenburg enz.

MOEILIJKE JAREN
In de voorbije oorlog hebben de Vor-
dense paters moeilijke jaren gekend.
In het najaar van 1944 werd het
klooster door de bezetter gevorderd
voor inkwartiering van Duitse solda-
ten. Na de bevrijding werd het enige
tijd door de geallieerden bewoond,
maar hadden de paters gelukkig on-
derdak gekregen op Huize de Wiers-
se. Geleidelijk aan keerden ze terug
en namen hun werk weer ter hand.
Het klooster mag in de Gelderse Ach-
terhoek wat achteraf zijn gelegen,
bijna onbekend voor de grote wereld,
toch is het apostolaatswerk van zijn
bewoners en het welsprekend woord
van zijn predikers velen ten zege
geweest, zowel katholieken als niet-
katholieken.

BEROERING OVER OPHEFFING
Geen wonder dus, dat er grote be-
roering ontstond, toen rond de jaren
1960/61 geruchten de ronde deden
als zou het klooster worden opgeh-
ven. Veel pleitte toen inderdaad voor
opheffing; de paters vonden hun taak
meest elders in het land. De Kranen
burg lag voor hen erg excentrisch. De
toenmalige overs te pa ter Valent inus
v. d. Heyden oriënteerde zich omtrent
de werkzaamheden van de paters,
speciaal met betrekking tot de ziel-
zorg in de Gelderse Achterhoek en
wilde het klooster meer op de streek
richten, een streven waarin hij toen
slaagde. De paters vonden hun taak
in deze omgeving zodat tot veler op-
luchting het bericht werd begroet dat
zij Vorden/Kranenburg niet zouden
verlaten. De belangrijkste stappen
die werden ondernomen waren: 1)
een grotere binding in het dekenaat
door de 4-jaarlijkse priesterrekollek-
ties; 2) liturgische begeleiding van
school en parochie, voor welk werk
een pater werd vrijgesteld; 3) het
werk van de middenstand in de Ach-
terhoek; 4) deelname aan het oeku-
menisch convent voor de Achterhoek
(samenkomsten en besprekingen van
dominees en pastoors).

PASTORALE WERKGROEP
Omstreeks 1967 kwam de toen be-
noemde pastoor Ferrarius van Ber-
kel zijn intrek nemen in het klooster.
Om de financiële nood te verlichten
werd de pastorie naast de r.k. kerk
verkocht. De toenmalige gardiaan
p a t e r Servulus Ridder richtte met een
aantal vrijgestelden de pastorale
werkgroep Oost-Gelderland op en
ging zich vestigen in Loil bij Didam.
De huidige overste, pater Roei Ho-
genbirk, die in juni jl. werd benoemd
als opvolger van pastoor Sutorius
die in verband met zijn gezondheid
deze taak moest overdragen — heeft
als opdracht het klooster verder uit
te bouwen tot klooster/bejaarden-
oord.

KLOOSTER/BEJAARDENOORD
Het huis is al aangepast, omdat alle
15 bewoners de 65-jarige leeftijd zijn
gepasseerd. De vloerbedekkingen, de
l i f t , douches en badcel, leuningen
langs de trappen zijn een aantal van
deze voorzieningen. Als assistentie-
klooster heeft het opgehouden te be-
staan.

Op 17 mei 1927 werd het zilveren
feest gevierd. Ook de viering van het
gouden jubileum op 11 juni 1952 was
een diepe getuigenis van de waarde-
ring en het grote respekt dat Kra-
nenburg en heel Oost-Gelderland en
zelfs ver daarbuiten voor de Minder-
broeders koesterde. De toestand is
veranderd, maar a.s. zondag zullen
zeker velen gehoor geven aan de uit-
nodiging om het 75-jarig bestaan
kerkelijk op plechtige wijze te vie-
ren.



270 paarden verwacht
bij kastelenmarathon
De landelijke rijvereniging De Graafschap organiseert zaterdag voor de
vierde keer In suksessie de kastelenmarathon welke gehouden zal wor-
den bij het landgoed Klefskamp. Om precies te zijn aan de Lindeseweg
achter de boerderij van de heer Lichtenberg.
Voorzitter Joh. Norde en de zijnen hebben aan de vooravond van deze
marathon toch nog wel een poosje in spanning gezeten. Vorige week
vrijdag hadden zich pas 25 ruiters en amazones Ingeschreven. Doch
gelukkig voor de organisatoren kwamen In een paar dagen tijd nog
zo'n 250 Insschrljvingen binnen zodat zaterdag In totaal 270 deelne-
mers van start zuilen gaan. Dit aantal is onderverdeeld in 160 toerrijders
en 110 wedstrijdrijders.

Deze toerrijders vertrekken reeds za-
terdagmorgen om negen uur voor het
maken van een 33 kilometer lange
tocht, waar behalve genoten kan wor-
den van het fraaie natuurschoon ook
enkele kastelen in de route zijn opge-
nomen zoals kasteel Kiefskamp, Wil-
denborch, Medler, den Bramel en niet
te vergeten het toekomstige gemeen-
tehuis kasteel Vorden. Voor deze toer-
rijders is bfl kasteel Wildenborch een
rustpauze ingelast.
Bij de samengestelde wedstrijden is
de hoofdprijs zowel in de lichte als
de zware klasse een Empo-rijwiel. De
wedstrijden voor deze klassen begin-
nen zaterdagmorgen reeds om half
negen met de dressuur.
Hoogtepunt van het gehele mara-
thongebeuren is ongetwijfeld de cross
die zaterdagmiddag van start gaat.
De wedstrfldruiters dienen dan een
parkoers af te leggen van 3800 me-
ter waarin 16 natuurlijke hindernis-
sen zijn opgenomen. Een zeer spek-
takulair gebeuren zal zijn het sprin-
gen over een watergat waarbij van
paard en ruiter de uiterste behendig-
heid zal worden gevergd.
De gehele dag zijn een groot aantal
personen in touw (zoals byvoorbeeld
politie, EHBO, medische dienst, vete-
rinaire dienst) om deze in paarde-
sportkringen zo langzamerhand zeer
bekende kastelenmarathon te doen
slagen. Verder heeft De Graafschap
by de voorbereiding veel hulp en me-

dewerking ondervonden van de Stich-
ting Het Geldersch Landschap, ge-
meentelijke instanties van Vorden,
grondeigenaren en pachters.

The Eight Castles
start nieuw seizoen
De volksdansgroep in Vorden, die al
zo'n paar jaar draait, presenteert zich
voortaan onder de naam „The castle
eight". Deze naam is gekozen omdat
het een Engelse dans is en bovendien
is de naam zeer wel op het achtkea-
telendorp van toepassing.
Onder gediplomeerde volksdanslei-
ding worden elke dinsdagavond in de
gymnastiekzaal van de chr. huis-
houdschool dansen uit verschillende
landen aangeleerd. Deze dansen wor-
den aangepast aan de kapaciteit en
de smaak van de groepsleden.
Nu kan de dansgroep nog best enige
leden gebruiken, terwfll er plannen
bestaan om voor de jeugd van 13 t/m
15 jaar een aparte tienergroep op te
richten.

De dames R. Rombouts en G. Molen-
dijk aan resp. Het Vaarwerk 5 en 14
willen geïnteresseerden gaarne alle
inlichtingen verstrekken.

Schutterskoningen
B. Bargeman

in Wildenborch
VORDEN — In de Vordense

buurtschap Wildenborch is Ben-
nle Bargeman schutterskoning
geworden tijdens de oranjefees-
ten, die het afgelopen weekeinde
werden gehouden. Traditioneel
begon vrijdagavond het feest
niet de uitvoering van de Wil-
denborchse toneelvereniging. Dit
keer had de voorstelling plaats
op het geheel vernieuwde toneel
van De Kapel.

Zaterdagmiddag begon de op-
tocht vanaf, de Prinses Juliana-
school naar het feestterrein by
het kasteel. Voorafgegaan door
muziekvereniging Sursum Corda
trokken zeventien versierde fiet-
sen en wagentjes in de optocht
mee. De spelen werden geopend
door ir. D. Staring, na een wel-
komstwoord van voorzitter D.
Pardijs van de oranjevereniging.
De uitslagen van de diverse spe-
len waren als volgt:

Vogelschleten: 1. B Bargeman
(schutterskoning); 2. J van Am-

stel, 3. H Fokking.
Belschietcn: 1. J Gr Nueland;

2. J Kornegoor; 3. G Bijenhof
Hooislaan: 1. Fr Bennink; f.

Fr Klein Brinke; 3. G Bijen-
hof.

Ringsteken per fiets: L Ina
Wentink; 2. Janet Lindenschot;
3. Ada Bennink

Doeltrappen: 1. mevr. R
Vliem; 2. Ina Wentink; 3. Han-
nie KI. Ikkink.

Korfbalgooien: 1. mevr. Win-
kels; Joke van Amstel; 3. Ger-
da Winkelman

Kegelen: 1. G Smeenk; 2. H
Stokkink; 3. J Bosveld.

KINDERSPELEN
Bij de ..allerkleinsten" werd de

eerste prijs gewonnen door Ma-
rianne van de Kamer; 2-3 Roy te
Lindert en Erika Mennink

Klas 2 en 3: 1. Erna Winkel»;
2. José Brinkerhof

Klas 4. 5, 6: 1. Rita Korne-
goor; 2. Marcel Bosveld; 3. Bart
Pardijs. Een groot succes was
de wedstrijd „het zo langzaam
mogelijk" fietsen. Winnaar van
deze anti-race werd Bert Pardijs.
Bij de kinderoptocht werd de
eerste prijs gewonnen door Dick
Lindenschot; 2. Bob en Marcel
Bosveld; 3. Erna Winkels.

Historisch volksfeest
in buurtschap Linde

VOORDEV-LINDE — Vrijdag
23 en zaterdag 24 september
wordt voor de honderdelfste
keer het historische volksfeest
Linde gehouden. Dat het feest al
die Jaren stand heeft kunnen
houden, is te danken aan de
hechte hand van de bewoners
van de buurtschap Linde.

De oude historische molen
heeft nog altijd iets waardigs
al6 men hoog op de Lindense
Enk, zijn wieken ten hemel ziet
zwaaien. Ter gelegenheid van het
volksfeest zal de molen weer
draaien, dank zij medewerking
van de heer Koch, die hiervoor
een cursus volgde.

In het weiland bij café Van
Asaelt zal veer een grote feest-
tent verrijzen, waar vrijdag het
feest wordt ingezet met het
blijspel van de Holtense Toneel-
vereniging OCH. "In een andere,
wereld". Verder zullen de ge-
broeders Eykelkamp met diver-
se zangnummers de aanwezigen
amuseren.

Zaterdagmorgen om tien uur
begint het vogelschieten, waarbij
het eerste schot wordt afge-
vuurd door de oude koning van
1976 de heser A. Wentink (Berg-
kappe), gevolgd door burgemees-
ter Vunderink. Ook begint dan
het schijf schieten. Hierna volgt
de oficiële opening door de
nieuwe voorzitter van het feest
de heer G. Groot Jebbink. Jan
Berenpas zal traditiegetrouw het
vendel zwaaien voor de nieuwe
koning en koningin, Sursum
Corda in vol ornaat verleent met
majorettes en drumband muzi-
kale medewerking- 's Middags
beginnen de volks- en kinderspe-
len met onder meer het aloude
dogcarrijden voor dames, doel-
trappen, Kegelbaan, korfballen,
rtngwerpen, ballerospel, wielrij-
den met hindernissen enz., Voor
de kinderen heeft men een ge-
heel eigen program uitgewerkt,
met spelletjes voor alle leeftijds-
groepen. Zaterdagavond wordt
het feest besloten met een bal
De Flamingc's verleent medewer-
king.

Geen instructiebad

op „In de Dennen"
VORDEN — liet bestntir van

tltr Vordenwe bad- en iwemin-
richting "In de Dennen" heeft
bij hrt gemeentebestuur plannen
Ingediend de bestaande zwcmac-
commodatie een grondige op-
knapbeurt te geven terwijl boven
dien diverse nieuwe voorzie.nin-
neer op een investering van on»
geveer twee miljoen gulden.

De werkzaamheden zouden in
twee fasen moeten worden uit-
gevoerd. Fase l zou dan moeten
inhouden een totale ver-
betering van het bestaande
b;: d plus leidingen, de bouw van
een nieuw instructiebad en een
vernieuwing van de technische
installatie. De kosten hiervan
worden begroot op 800.000 gul-
den. De tweede fase voorziet in
de bouw van een nieuw kleedac-
commodalie, badmeesterspost,
verbouw kantine en kiosk, uit-
breiding van zonneweide, fietsen-
stalling e.: beplanting.

Met deze laatste werkzaamhe-
den wil men wachten op een
mogelijke subsidie van 75 pro-
cent in het kader van de aanvul-

lende werkgelegenheid. Vernieu-
wingsfase één kan echter, vol-
gens het bestuur niet langer uit-
gesteld worden en derhalve
wordt van het gemeentebestuur
een garantie voor een aan te
xane geldlening gevraagd.

Burgemeester en wethouders
willen het zwembadbestuur ech-
ter slechts gedeeltelijk tegemoet
komen. De dringende behoefte
aan et-n instructiebad wordt in
twijfel getrokken, terwijl de
technische installatie bij een ge-
deeltelijke vernieuwing nog en-
kele jaren, aldus B en W, zal
kunnen functioneren. Voor de
bouw va.-; een instructiebad wil-
len B en W minstens wachten
op een eventuele A.W.-subsidie,
ook al zal dat enkele jaren du-
ren. De raad wordt dan ook
voorgesteld niet verder te gaan
dan ee.-. garantie voor een geldle-
ning van 247.000 gulden. Boven-
dien willen B en W de hogere
exploitatiekosten, voortvloeiende
uit de verbeteringen, in de vorm
var. subsidie voor rekening van
de gemeente nemen.

Kampioenen bij
Graafschaprijders

VORDEN — Aan spanning
onf.brak het niet bij de onderlin-
ge wedstrijden, die de Vordense
auto- en motorclub De Graaf-
schaprijders in het sei«oen hield.
De krachtsverschillen waren tot
en met de laatste strijd gering.
De uitslag van de jongste cross-
wedstryd in de A klasse is: 1. J
Oosterink, Montesa; 2. H Helle-
gers, Maico; 3. J Broekhof, Mai-
oo; 4. J Klein Brinke, Maico; 5.
Joh. Bijenhof, Husqvama.

Kampioen in deze klasse
werd: Jan Oosterink met 298
punten; 2. J Broekhof, 270 pun-
ten; 3. J Klein Brinke 263 pun-
ten.

De ^fcagen in de B-klasse
waren:^r G Wentdnk, Maico; 2.
H Berenschot, Yamaha; 3. E.
Berendsen, Maico; 4. J Kopp Su-
zuki; 5. A Boesveld, Maico.

Kampioen in deze klasse
werd: WVeenstra met 296 pun-
ten, 2. l^fcoesveld 270 punten; 3.
G WentfflE, 267 punten.

Uitslag jeugdklasse: 1. W
Arendsen. Kreidler; 2. N Bouw-
meister, Kreddler; 3. E Bulten,
Zundapp; 4. D. Cr. Nueland
Kreidler; 5. T Jurntens, Zun-
dapp.

Kampioen werd W Arendsen
met 288 punten; 2. R Oosterink,
287 punten 3. R Helmink 240
punten.

Muzikanten uit

Vorden op de plaat
VORDEN. - Het bezoek van de Oos-
tenrijkse musiekkapel uit Sint Mar-
farethen aan Vorden (dese zomer)
Beeft nor een muzikale nasleep ge-
kregen.

Samen met de boerendansgroep De
Knupduukskes en de boerenkapel De
Achtkastelendarpers onder leiding
van Joop Lauckhart, is het optreden
in Vorden op de plaat vastgelegd. Het
initiatief hiertoe is genomen door
Bert Oldenkamp, de man die ook de
Oostenrijkse kapel naar Vorden haal-
de.

De langspeelplaat is inmiddels op de
markt verschenen. Een bonte menge-
ling van vrolijke volksmuziek, dans
en populaire deuntjes. De plaat heeft
als titel meegekregen „Muziektreffen
Vorden 77".

Twee collectes

binnen week
in Vorden
VORDEN. - Door een fout op het
gemeentehuis zullen in Vorden in de
week van 19-24 september twee col-
lectes worden gehouden. In die week
vindt namelijk de landelijke collecte
plaats van het Prinses Beatrixfonds
(ten bate van het gehandicapte
kind).

Tegelijkertijd zal er in Vorden gecol-
lecteerd worden voor het dorpscen-
trum waarvan de organisatoren ho-
pen dat een bedrag van 50 000 gulden
bijeengebracht zal worden. Voor
beide collectes werd op het gemeen-
tehuis een vergunning afgegeven.

Bij navraag werd medegedeeld dat
„de klok" niet meer teruggedraaid
kan worden en dat genoemde olletes
inderdaad in dezelfde week zullen
plaatsvinden.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 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, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten

Openningstyden openbare bibliotheek
en leeszaal: ^^
maandag, boven 15 jaar^F-17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 ué^^
donderdag, boven 15 jaar 1̂ -13 ur

RONDGANG
door heel de gemeente Vorden ten bate van het

DORPSCENTRUM
in de week van 19 tot en met 24 september

SAMEN ZAL HET WEL GELUKKEN

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bij de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bij troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.
Jongens- en meisjesklub ,,de Fluiter-
tjes" 6-7-8 jaar in „de Voorde"
Jongens- en meisjesklub „de Krui-
mels" 9-10 jaar in het Jeugdcentrum

September:
14 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
14 Nutsfloralia bloemschikkursus
17 Klubkampioenschap Vordense
18 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
Tennisvereniging

19 Kommissievergadering PvdA in
hotel Bloemendaal

21 Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

22 Bejaardenkring in het Jeugd-
trum 14.15 uur

22 Nutsfloralia bloemschikkursus
23 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Tentoonstelling Nutsfloralia
23 Volksfeest Linde
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Volksfeest Linde
26 Algemene ledenvergadering van

de Speeltuinver., Jeugdcentrum
27 Soos Kranenburg
28 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
28 KPO
28 Vrouwengroep dorp
29 „Open huis" in „de Voorde"
30 Schietwedstrflden Jong Gelre

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch_

Vorden
5 Ring-najaarsvergadering Jong

Gelre
5 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
6 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
7 Dropping Jong Gelre
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
8 Bal voor gehuwden in zaal

Eykelkamp
10 Kommissievergadering PvdA in

hotel Bloemendaal
11 Soos Kranenburg
12 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
12 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
19 KPO
20 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
25 Provinciale najaarsvergadering

Jong Gelre
25 Soos Kranenburg

November:
3 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
4 Toneelavond Jong Gelre
5 Toneelavond Jong Gelre
8 Soos Kranenburg

16 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
17 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
19 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
20 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
22 Soos Kranenburg
23 Sport en spel Jong Gelre
25 Ledenvergadering en film

Jong Gelre

December:
l St. Nicolaasmiddag bejaarden-

kring in het Jeugdcentrum
trum, 14.15 uur

6 Soos Kranenburg
15 Kerstmiddag bejaardenkring in

het Jeugdcentrum, 14.15 uur
20 Soos Kranenburg
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen

in zaal Smit

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

jeans and ja c kets

BOBOS
Spijkerbroeken

69,90vanaf

met bijpassende

Sweat Shirts
39,95vanaf

/chooldermon
rMdhutostiMt M. 1367 vonten



Radio-Televisie -1e klas re'wra«i«inriclrtin«-
FA. BREDEVELD

••IBM Weg naar Laren 56 - Zutphen
Hi-fi Stereo

WEEKAANBIEDING:

ZWEEDSE MUIL
met voetbed, maten 40-46, r A«J
deze week T t/j~

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden _ Tel. 1342

Brood,
zo uit de oven!

U proeft de fijne broodsmaak,
u ruikt de heerlijke broodgeur

Echt brood van de warme bakker
haal het bij

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

Brei plezierig met

Nevedawol
ZIE ONZ3Q KOLLEKT

GOEDE BIJVERDIENSTE
OCHTENDBLAD TROUW

zoekt een

agent (e)
en een

bezorger (ster)
in Vorden

Opgave: d eheer L. Velhorst, Het Wiemelink 35,
telefoon 1688 of de heer Tichelman, telefoon
08360-25939

DE LEKKERSTE LAARS
HEET HELIOFORM.

BEKIJK DE NIEUWE KOLLEKTIE BIÜ:

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

VSSRe
aan ons bedrijf te Linde

Ruurloseweg 120, Vorden

U kunt er zien:

complete FENDT-trekkerlIjn
complete SAME-trekkerlijn

met geluidsarme
fabriekscabines

ISEKI-trekker(13pk)
(voor tuinbouw en onderhoudsdiensten)

V.L.C. „De Graafschap" G.A.
Afdeling mechanisatie Ruurlo-Linde

Modefeest bij:

RUURLO

De nieuwste kollekties uit binnen- en
buitenland hangen voor u klaar in alle
maten en voor iedere beurs.

Mantels
t.m. 52 in jong en klassiek vanaf

Japonnen en pakjes
129.=

van maat 34 t.m. 52 vanaf

Rokken, pullovers, blouses, vesten,
spencers, pulli's en T-shirts

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

KindermaWotSe 75
in diverse kleuren vanaf ^^ J ^^

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

ZOJUIST ONTj^NGEN:

Pracht kollektie

naturel-tassen
(leer)

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'
VORDEN

In de huishouding van onze afdeling
„Villa Nuova" kunnen wfl een flinke
PART-TIME

aanstellen.

Werktijden op maandag, woensdag
en vrijdag van 8—12 uur en op dins-
dag en donderdag van 13—16 uur.
De betreffende taak kan eventueel
door twee personen worden vervuld.

Belangstellenden kunnen zich op vrijdag 16 sep-
tember a.s. tussen 14—16 uur vervoegen bij Villa
Nuova, Zutphenseweg 73, waar mevrouw Ottens
aanwezig zal zijn voor het geven van nadere in-
lichtingen.

De direktie

BROOD ?
NATUURLIJK VERS VAN

BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Het Groene Kruis
afdeling Vorden

BEJAARDENGYMNASTIEK
Op dinsdag 20 september a.s. om 10
uur begint de bejaardengymnastiek
in het Jeugdcentrum weer.
Deze kursus zal gegeven worden door
de heer R. J. Jansen v. d. Berg.

Aanmelden bij de heer L. Wesselink,
Zutphenseweg 34

Het bestuur van Het Groene Kruis

Weekendaanbieding
KINDERSPIJKER-
BROEKEN
in de maten 104/176 normaal 38,50

deze week 35,-

DAMES- EN
HERENBROEKEN
met rechte en uitlopende pijp
normaal ƒ 54,—

nu 49,-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

Adverteren

verkopen

u mag best
gezien worden
In zo n comfortabel suède vest dat kleedt

als een colbert. Over onze kollektie broeken
praten we hier niet l Dié moet u gewoon
komen bekijken. En reken maar dat u den

slaagt voor een gezellige combinatie.

LID VAN DEr~^
first

imam

textiel en modo
schooidermctft



DONDERDAG
15 SEPTEMBER
is het zover dat wij de deuren van ons
geheel gemoderniseerde en sterk
uitgebreide bedrijf, wijd voor u open
zetten.

Ter gelegenheid hiervan houden wij
DONDERDAG 15 SEPTEMBER
van 17.00 tot 20.00 uur

OPEN HUIS
Terwijl u vrijdag 16 en
zaterdag 17 september
tijdens de HËROPENINGSSHOW
kennis kunt maken met de nieuwste
M AZD A-modellen.

MAZDA
323

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
van 10.00 uur tot 20.00 uur

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
van 10.00 tot 18.00 uur

ooooooooooooooooooo
o
o
o
o

ooooooooooooooooooooo

SPECMLË *M OW-AANBI ffOfMO
Rij aarikoop van Mn ntiKiwB of gebruikte MAZDA
ontvangt u een RADIO met FM-MG
VOOR DE PRUS VAN SLECHTS ,-

J

AUTOMOBIELBEDRIJF

ONSTENK - LENSELINK
SCHOOLSTRAAT 11 - EEFDE - TEL. 05750-1.28.34

b.v

Kostuum
met leer
Sportief kostuum in Zuiver

Scheerwol. Met leerapplikaties
en leren knopen.

f359,-
Fortex - Selektleve Groep

van Mode-adviseurs

C H ATEAU

Ancien Domaine
DUCONNÉTABLE TALBOT
GOUVERNEUR DE GUYENNE

• 14OO • 1453 •

MEDOC

VORDEN - TEL (05752) 1381

Deze beroemde wijn kunnen wij u tijdelijk aan-
bieden voor

f 13,45 per f les

Slijerij - Vinotheek

SMIT
Vorden - Tel. 05752-1391

ER IS GEBREK AAN CENTEN
heeft u er nog wat voor ons ?
Vrijdag en zaterdag voor 200 losse
centen een

appel-, abrlkozen-, aard-
beien- of bosbessenvlaal
ter waarde van ƒ 4,50
PROFITEERT HIERVAN

WARME BAKKER

laat
Dorpsstraat I I , tel. 1373

Het adres voor lekker brood dat
langer vers blijft

renata
jeugdschoenen
Beste maatjes met jonge voeten!

WULLINK
Dorpsstr. l, Vorden

Zijn
schoonmoeders

jaloers?
Volgens óns niet altijd.

Maar als uw a. s.
schoonmoeder straks uw

trouwkaart uit onze
Kennemer

Kaarten Kollektie
ontvangt, dan zal zij zeker

zeggen tegen uw a. s.
schoonvader:

Toch hebben wij iets gemist
bij 't begin van ons huwelijk'.

Dus, mensen-met-
trouwplannen, kom snel eens

bij ons naar die uitgebreide
en smaakvolle kollektie

huwelijks-en dankbetuigings
kaarten kijken'

Drukkerij
WEEVERS

V

Contact

graag

gelezen

V

Mode-
show

in hotel Bakker
te Vorden

op maandag
26 september a.s.

aanvang
's avonds 8 uur

met koffie-
complèt

Kaarten
verkrijgbaar
aan de zaak

VORDEN TEL (05752) 1381

M(J)ETTI de veelzijdige mode-specialisten

RONDGANG
door heel de gemeente Vorden ten bate van het

DORPSCENTRUM
in de week van 19 tot en met 24 september

SAMEN ZAL HET WEL GELUKKEN


