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Dr. Albert van den Heuvel op
Kerke-dag te Vorden
Het was zaterdagmorgen al vroeg een
drukte van belang in en by het Jeugdcen-
trum aan de Insulindelaan te Vorden. Velen,
ongeveer honderdvyftig, ouderen en jonge-
ren hadden namelijk gehoor gegeven aan
de uitnodiging van de Kerke-dag-commiswie
van de Hervormde Kerkeraad te Vorden om
deel te nemen aan deze dag, die ook be-
doeld was als start van het komende kerke-
werk.

Dat was ook duidelijk te zien aan de grote
papieren die de wanden van het Jeugdcen-
trum sierden en een goed overzicht gaven
van heit kerkewerk: gespreksgroepen, zon-
dagsschool, zangvereniging, de bejaarden-
kriing, de jeuigidkerk enz.
De grote zaal zag er feestelijk uit ook door
de prachtige bloemstukken en de geplaatste
coniferen.
Als gast was aaniwezüig de predikant ds.
Lajos Pótlh uit Suibotica (grens Hongarije-
Jöegoslatvtië). Deze predikant is enige da-
gen de gast van de Hecnvioimude kerk te Vor-
den. Via het Ooslt-iEJuropa -Pastoraat van

mej. ds. K. van Driimimeüen te Wenen heeft
hij deize Vordenise uitnodigang ontvangen.
Als iniMlder van het onderwerp: „Geloven
ook op maamdag " was gekomen de be-
kende dr. AHibert van den Heuvel, seoreta-
ris-igeneraal van de Nederlandse Hervorm-
de kerk. Hij zette de Vordense gemeente in
het brede kader van de wereld-kerk. Dr.
van den Heuvel heeft immers ook enige ja-
ren gewerkt voor de Wereldraad van Ker-
ken te Genève en heeft in die functie vele
landen en vele kerken bezocht en leren
kennen.

Mot grote aandacht werd zijn boeiend be-
toog gevolgd. Voor velen, 20 stelde de in-
leider, is geloven een probleem geworden.
We zullen als Kerlk moeten leren leven met
kleiner wordende getallen. Wat is geloven
erijgertlijik? Het bewaren van een groot aan-
tal geloofswaarheden? Is het misschien:
maatschappij vernieuwing ? We moeten niet
te snel een keuze doen. En niet polariseren:
mijn keuze is de goede keuize. Geloven is
„teruggebradht worden tot dat ene onver-
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vanglbare verfhaal van Jezus Christus en je
aan deze dienende Heer gewonnen geven."
En dat kunnen we alleen samen doen en
samen bleven doen; als gemeente. Geloven
odk op maandag wil zeggen: dat we de
op zondag ontvangen inspiratie (tijdens de
kerkdienst: in woord, lied en gebed) door
laten werken alle dagen van de week :
vrede maken, hongeren en dorsten naar ge-
rechtigheid.
De inleider plaatste de aanwezigen duide-
lijk in de wereldkerk, in de vele variërende
levensomstandigheden en keuze-prioritei-
ten, toch kwamen ze weer in Vorden uit:
meedoen in de plaatselijke kerk, het uitdra-
gen van het geloof in de eigen levenskring.
In de gevormde gespreksgroepen werden
'twee vragen besproken:
1. Kunt u in één zin, of in een paar zin-

nen, zeggen wat u zelf vandaag de dag
gelooft?

27" Kunt u formuleren wat u tegen een niet-
chirtisten zeggen zou?

De maaltijd samen met de kinderen uit de
crèche en de jeugd in het gemeentecentrum
De Voorde en ook met de leden van de
JeugdfceUk, was een blij gebeuren en gaf de
mogelijkheid van contacten met elkaar.
Na de maaltijd werd een half uur gezongen
onder leiding van de vroegere cantor-orga-
nist Gijs van Schoonhoven, die de wat ziek
geworden Rudy van Straten op de goede
wijs verving.

Vervolgens had de jeugd, in het bizonder de
Jeugdkerk onder leiding van mevr. Aartsen,
mej. Groot Bramel en de heer Van Hees een
goede inbreng in deze Kerke-dag. Allerlei
berw^lMngisgrioepen, vertweg en ook heel
dichtbij, werden verkleed en gekleurd op-
gevoerd met de steeds terugkerende zin:
,,Oak hij is uw medemens". De jeugd kreeg

„ Jeugddammen in de Achterhoek zal breder
worden opgezet"

zegt jeugdleider Ab Wassink uit Vorden

Het is een goede gedachte geweest van de jeugdleider van het district Oost, de V

denaar Ab Wassink, om een enquête te houden onder de damverenlgingen in het g
hele district Oost. Het doel van deze enquête was te onderzoeken wat er bij de clubs

met betrekking tot de jeugd leeft, met welke moeilijkheden heeft een club te kampen

en vooral clubs die nog geen jeugdafdeling hebben wakker te schudden en tot aktivi-
teiten aan te sporen. 4Ë

Over het resultaat van het onderzoek toon-
de Aib Wassink zich redelijk tevreden. „Het
heeft een boel interessante aspekten opge-
leverd. Van de 23 bij de Gelderse damibond
aangestoten clubs in district Oost helbben
er 17 gereageerd. Dolt had natuurlijk beter
klunnen zijn," zegt de jeugdleider.
Negen clubs in hot district hebben de be-
schükMng over een jeugdafdeling. Wel wat
weinig zou je zo zeggen. Alb Wassink vindt
ddt niet zo venwonderlrjik.
Hij zegt erover: ,,De meeste verenigingen
hebben een tekort aan leiders. Vaak komt
aüles op één man neer. De man die de senio-
renafdeQing onder zijn hoede heeft bij een
diamvereniging wordt ook vaak belast met
de jeugd. Dit kan gewoonweg- niet. Kost te
veel tijd. Ook nebben sommige verenigin-
gen in ons district geen goed clublokaal.
Men is dan %iangewelzen op een café, het-
geen bg veel ouders op bezwaren stuit," zo
zegt hij.
Toch is er een opgaande lijn te bespeuren,
duibs uit Hengelo, Doetinchem, Ruurlo,
Vorden en Zevenaar hebben al jarenlang
een jeugdafdeling. Het afgelopen jaar zijn

daarbij gekomen Winterswijk, Lichtenvoor-
de, Drummen en Ulft. Deze verenigingen
hebben in totaal bijna 200 aspdrantleden (tot
16 jaar) en slechts 38 jeugdleden (16-19
jaar).
Hieruit blijkt dat van de aspirantdamimers
er uditeindeilrjik slechts 20 procent later bg
de senioren terecht komen. Een verontrus-
tend verschijnsel ? Ab Wassink vindt van
niet en heeft hier wel een verklaring voor.
,,In de eerste plaats is een gedeelte van de
aspirantdaimimeirs niet geacihükt om verder
te gaan met de damsport. (Er vindt dus al
een selectie plaajts). Ook komt hierbij de
ongeöcMkte avonden. Bij/voorbeeld midden
in de week hetgeen problemen met de
sóhiool kan opleveren.
Veel jongelui heibben teveel hobby's. Wor-
den ze ouder dan laten ze er één vallen,
vaak het dammen. En dan is er nog één
belangrijk aspect. Hot is dikwijls zo dat
de vaak betere scholieren ook betere resul-
taten boeken bij het dammen. Concentratie,
denkvermogen ejd. béter ontwikkeld.
Juist deze jongelui die dan echt op dam-
geMed iets in hun mars hebben, zie je later

wanneer ze een middelbare school hebben
doorlopen, wegtrekken omdat het arbeids-
klimaat in de Achterhoek nu niet bepaald
optimaal is. Neem Huissen, een gemeente
tussen Ajrnihem en Nftmegen. Bloeiende
jeugd - maar ook een bloeiende seniorafde-
ling oja. het gevolg van het feit dat de

j jeugd hier gemakkelijker werk kan vinden
! dan bij ons in de regio," zo meent Ab Was-
' sink.
1 Het district Oost is druk bezig de gegevens
die door de verenigingen zijn verstrekt, uit
te werken. Het heeft als eerste resultaat

j opgeleverd dat het Jeugddammen in de Ach-
' terhoek breder zal worden opgezet. Hier-
voor is inmiddels een apart jeugdibestuur
benoemd waarin zitting hebben: W. L.
Bluemer, Ruurlo; Th. E. L. Koster, 's-Hee-
renberg; T. W. M. Slüter, Zutphen en Ab
Wassink uit Vorden.
Zoals reeds opgemerkt stelt dit jeugdibe-
stuur zich ten doel vereniLgangen hulp te
bieden die een jeugdafdeling willen oprich-
ten. Verder wil men een lijst met boékwerk-
jes opzetten om de jeugd iets te kunnen
aanbevelen. Tevens wil men een uitgebreid
rooster opmaken, zodat de diuibs een betere
planning kunnen maken. „Plannen genoeg,
alleen het kan niet allemaal tegelijk ge-
beuren," zo zegt Ab Wassinik.
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In deze rubriek worden deze week de vol-
gende onderwerpen aan de orde gesteUd:
1. Voorlichtingsavond beplanting Brinker-

hof
2. Brandweertentoonstelling
3. Bedrage In kosten warmte-isolatle van

woningen

Ad 1.
Vooliehtingsavond beplanting Brinkerhof
In verband met hét planton van bomen
langs paden en straten in het bestemmings-
plan Brinkerhof 1973, nr. l wordt op maan-
dagavond 27 september 1976 om 19.00 uur
ten gemeentehiuitze een voorlichtingsavond
gehouden. De aanwionenden worden hiertoe
schriftelijk uitgenodigd; overigens zijn an-
dere belangstellenden ook welkom.
De bewoners van Brinkerhof nrs. 1-47 en
2-i&0 worden om 19.00 uur verwacht en de
bewoners van Brinkerhof nrs. 49-75 en 52-
96 om 20.00 uur.

Ad 2.
Brandweertentoonstelling:
Zoals reeds de vorige week in deze rubriek
werd vermeld zal tot en met l oktober a.s.
in de galerie van de bibliotheek een brand-
weeritentoonstolling te bezichtigen zijn, in-
gericht door de zorg van het bibliotheek-
beheer in samenwerking met de gemeente-
lijlke brandweer, de ouderlingen waarborg
( = verzekeringsimrj.) Vorden en anderen.

Beizidhitfiiging is mogelijk gedurende ope-
ningstijden van de bilblotiheek:
dinsdags 14.00-17.30 uur

18.30-i21.00 uur
woensdags 14.00-il7.3iO uur
donderdags 10.OOJl3.00 uur
vrijdags 14.00-17.30 uur

'18.30-21.00 uur

Op woensdag 22 september en op de vrij-
dagen 17 en 24 september zal om 19.00 en
20.00 uur njm. een kort brandweerfilmpje
worden gedraaid op het balkon van de bi-
bliotheek. In verband daarmede zal de ten-
toonstelling extra geopend zijn op woens-
dag 22 september van 19.00 tot 21.00 uur
njm. Tijdens de openingsuren 's avonds zal
één van de Vordense brandweermensen
aanwezig zijn om uitleg te geven en om
vragen te beantwoorden of te noteren.
Tentoongesteld is oud brandweermateriaal,
afbeeldingen enz. Aandacht wordt besteed
aan alles wat van vroeger uit Vorden op
brandweergebied nog beschikbaar is.
Mocht iemand zelf nog oud blusmateriaal,
foto's, verhalen ojd. van vroeger ter be-
schikking kunnen stellen, dan wordt dat
gaarne aan het bilbliotlheekgebouw inge-
wacht.
Alle Vordenaren en andere belangstellenden
worden van harte opgeiwekt de tentoonstel-
ling te komen bekrjlken en één of meer van
de filmpjes te gaan zien.

Ad 3.

Bydrage in kosten warmte-isolatie
woningen
Bij circulaires van 13 jund 1974 en 9 okto-
ber 1975 leelde de minister van Volkshiuis-
vestiing en Riuimtelrjlke Ordening mede, dat
in het kader van de bevordering van de
werkgelegenheid voor bestaande resp. nieuw
te bouwen woningen uit 's Rpcskas een bij-
drage ineens tot een bedrag gelijk aan een
derde deel van de aan de verbetering van
de warmte-isolatie verbonden kosten kon
wiorden verstrekt. Döze bijdrage zou ten
hoogste ƒ1000,— per woning mogen bedra-
gen. Tevens werd medegedeeld dat deze
siuibsidae_regelingen - gelet op de hiervoor
beschikbare middelen - tijdelijke regelingen
zouden zijn. Zoals de minister in zijn circu-
laire va n31 augustus 1976 heeft gesteld
zijn de beschikbare middelen thans ver-
bruükit. Doch met het oog op de werkgele-
genheid in de bouwsector en de energiebe-
sparing is op de begroting een extra bedrag
uitgetrokken voor de verbetering van de
warmte -isolatie van woningen. In verband
hiermee is de werkingsduur van de rege-
lingen voorshands verlengd, met dien ver-
stande, dat de grootte van de bedrage in-
eens ingaande l september j.l. wordt be-
perkt tot twee negende van de kosten van
de warmte-isiotlatie, terwtjl bovendien de bij-
drage niet meer zal bedragen dan ƒ 666,—
per woning.

met de leiding een hartelgik staand applaus.
Het gemeenschappeilgik gesprek werd geleid
door de inleider dr. Van den Heuvel zelf,
aan de hand van de door de gespreksgroe-
pen gemaakte flap-overs, die leesbaar aan
de wand hingen.

Deze geslaagde Kerke-dag/Gemeente-dag
werd besHoten rond vtier uur met een korte
„andacht" in de Hervormde dorpsikerk, die
geleid werd door de bedde plaatselijke Her-
vormde predikanten, ds. Veenendaal en ds.
Krajenbrinlk. De laatstigenoemde had ook,
als voorzitter van de Kerke-dag-commissie,
de leiding van deze dag. Bij het verlaten
van het kerkgebouw kregen alle aanwezi-
gen een bloempje mee van de Jeugdkerk.
Een fdeurig slot van een feestelijke dag!

Zondagmorgen werd een bizondere kerk-
dienst gehouden in de dorpsikerk. De ge-
meente was zeer goed opgekomen zodat de
grote kerk goed bezet was. Twee gemeente-
leden, mevrouw Oskamp en de heer Van
den Broek, gaven ttjdens deze kerkdienst
een korte impressie van de gehouden Ker-
ke-dag. Zij hadden deze al zeer positief er-
varen en spraken de wens uit dat ook deze
dag het gemeente-zijn, alle dagen van de
week, ten goede malg komen.
De gast-/prediükanlt uit Subotica sprak in
het Duits de preek uit terwijl! ds. Veenen-
daal voor de vertaling zorgde. Na de dienst
werd kiofüe geserveerd in De Voorde.

Rest ons nog te melden dat de gast-predi-
kant dis. Lajos Jótih dinsdagavond 14 sep-
tember mede aan de hand van dia's vertel-
de over het kerk-zijn ginds in Subotica.
Zo ook worden er contacten gemaakt tussen
gemeenten hier in het westen en ginds in
het oosten van Europa. Mbgeügik kan dat
in de toekomst worden herhaald en ge-
intensiveerd.

Culturele avond
v^deed aan
verwachtingen
Nadat gedurende de gehele week diverse
sportverenigingen de nieuwe sportzaal in
V'ii^k met demonstraties, wedstrijden aan
het ^Rrijk opgekomen publiek hadden ge-
ïntroduceerd, was het op de slotavond de
beurt aan de culturele verenigingen.

Aan deize avond werkiten mee het Vordens
Mannenkioor onder leüding van dirigent Bert
Nijthof; Chr. Gemengd koor Excelsior onder
leiding van de heer Nuys; muziekvereni-
ging Concotfdaa onder ledddng van de heer
Wendt en het Vtordens Huisvrouwen Orkest
o.l.v. mevr. T. Besselink.

Het Vordens Dameskjoor en de muziekver-
eniging Sursum Oorda moesten bij verhin-
dering van hun ddrigeriten deze avond ver-
stek laten gaan.
Voor deze culturele avond, die werd ge-
opend door wethouder H. A. Bogchetoian,
bestond een flinke publieke belangstelling.
Het spits werd afgebeten door het gemengd
koor Exiceüsior dat in totaal negen num-
mers ten gehore bracht.
Het programma voor de pauze werd beslo-
ten door helt Vordens Mannenkoor met so-
listische medewerking van de bariton Ludo
Eykelikamlp. Het koor bradht verschuilende
nummers dfte ook met veel succes bij de
jubiletianuiltvoering (dit voorjaar) werden
gebracht.
Na de pauize een wat luchtiger programma.
Concordfla speelde enkele marsen en oogstte
succes met The Beatles in concert.

.De avond werd besloten met een optreden
van het Hiuistwrouiwen Orkest waarbij aller-
hande keukenattributen als instrumenten
dienst deden.

Een van de bedanigrijkiste redenen om deze
avond te organiseren was om na te gaan
hoe de akkioestlLek in de zaal zou zijn. Wel
hét experiment lijkt geslaagd. Dirigent Bert
Nijhof hierover: „Helt is mij enorm meege-
vallen, hoewel het voor de uitvoerenden on-
derling enige aanpassing vergt."

Nutsfloralia
Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 sep-
tember a.s. wordt in de zaal van Hotel Bak-
ker de 91e bloemententoonstelling van de
Niuitsfflioralia gehouden.
Ook dit jaar zgn hier weer wedstrijden aan
verbonden. Iedereen kan hieraan meedoen
en meedingen naar de vele prijizen. Het be-
stuur hoopt een groot aantal inzendingen
te krijgen. De cursisten van dit seizoen zul-
len zeker hun steentje bijdragen om de ten-
toonstelling te doen slagen, maar ook cur-
sisten van voorgaande jaren zien wfl graag
met een inzending terug. Ook de plaatse-
Igke bloemisten hebben toegezegd een stand
te verzorgen.

Nadere gegevens omtrent tijd en plaats van
inlevering vindt u eQders in een advertentie
in dit blad. Mogen wfl dan zeggen: tot ziens
bij Florailia!

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 19 september: 10.00 uur ds. J. C.
Krajenlbrink, bediening H. Doop; 19.00 uur
ds. J. A. C. Raiillman (Geref. pred. te De-
venter). Gezamenlijlke Jeangddienst m.m.v.
Henv. Jeuigidraadlkoor te Warnstvefld

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 19 septemlber: 10.00 uur ds. M. J.
Vos te Zutphen; kindernevendienst klassen
4 en 5; kindeox)ppasdaenst; 19.00 uur Herv.-
Geref. Jeugddienst in de Herv. kerk. Voor-
ganger ds. J. A. C. RuilUman te Deventer

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

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag o«n
8 uur; woensdagavond om 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuiten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEBKENilJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegdhelaer, ted. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegdhelaer, tel. 1536

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkge-
taouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtykziusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wtjkgeb.

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 apotheelkdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAPELTJE-DEK-JE
Hele maand sept. mevr. Takikenikamp, tel.
1422, graag beulen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp ted. 1386 en Klein
HeOckelder ((boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl 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 konais-
toriekaimer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2120 *l
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 utir,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsdstoriekainer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9^17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Qonk, 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.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



KARBONADE

Super-
koopjes

in de r

Kogelharde
Spruit

100 gram GEGRILDE

100 gram

KATENSPEK
HELE SLAGERS-

LEVERWORST

Kaaps Viooltje
diverse kleuren

ROZEBOTTEL

ROOSVICEE
600 cc

DAUWVERSE

DRUIVEN
RIB-

karbonade
heel kilo LEEUWENZEGEL

HALVARINE
2 kuipjes GOUDGELE

BANANEN
VARKENS-

lappen
500 gram

Literpot

APPELSAP OF

JUS d'ORANGE Triomph de Yienne

Handperen
DUITSE

biefstuk
sappige 1^ kg

FLACON

GLORIX
DUBBEL WERKZAAM Gemengde kleuren

CHRYSANTEN
per bos

Schenkel

CALVE

borrelnootjes
>
FAMILIEPAK

TUC

5 HEERLIJKE

MERGPIJPJES

HELE BOEREN-

METWORST

VAN DOORN 5 brokken

SPECULAAS

POPULAIR

krentebrood

GESNEDEN

WITBROOD
800 gram

•BB
VRUCHTEN-

YOGHURT
y2 liter

179
124

VLUGKOKENDE

macaroni
HONIG 500 gram

BBi
4 BLIKJES

tom.puree

119

CALYE

pindakaas
van 230 voor

Liter YERSE

VOLLE MELK
MELK MOET!

DIEPVRIES KIPPE-

SOEPPAKKET

SUZI WAN

Mi Hoen m. kip
KANT KLAAR !

CALVE

VLEESSAUZEN
barbecue schaschilk enz.

DUBBEL ZACHT

TOILETPAPIER
4 rollen

BHHB

BONZO

vleesbrokjes
3 kilo

A&O,meer
dan alleen maar

voordelig

179
598

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



GENEVER

jonge jenever
liter

bessenjenever
liter

MISPELBLOM

BRANDEWIJN

Liter BOKMA

citr. brandewijn

BOOMSMA

BERENBURG

BACARDI

RUM
per fles

JOHN HAIGH

WHISKY

KERSEN-

brandewijn
POLLEN

UIT ONZ i GEBAKSKOEI.ING

Slagroomstam
per stuk

5 HEERLIJKE

TOMPOUCEN

Voor de vele faliciitiaties,
bloemen en geschenken, die
wij bq ons 50-jaiig hiuweljjik
ontvingen, zegden wij, me-
de namens onze kinderen,
hartelijk danik.

J. B. Boersbroek
H. J. Boersbroek-

Langwerden

Vorden, september 1976
Veldiwijikertweg l

Te koop: oud eikenhouten
dressoir. Helt Kerspel l,
Vonden.

Te koop: edlken eethoelk. B.
man Hackforftweg1 13,
Vlordien.

Te koop: Montesa cross-
moltor, 250 cc. J. Wuesten-
enk, De Bongerd 18, Vorden.

Te koop: gaisfbrnuis. Van
Vollenihovenaan 15, Vorden,
belefloon 2107.

Te koop: mtind keuken-
gaskacihel ƒ175,- en z^g^a.n.
lieren brarnfietsihelrn ƒ 50,-.
De Bongend 23, Vonden.

Te koop: gaakachel en een
geveOikaohefl. Lenseflirik,
Het Wiemelink 3.

Aangeboden: PEUGEOT
204 Stationcar, ddesel, bj.
1971.
Garage KURZ,
Industrieweg 6 - Vorden -
Telefoon 05752-1649.

Te koop: 2 volbloed Tex
ooüiLamimeren bfl Joh. Bak-
ker, Miolenweg 2, Vonden,
tel. 05752^1914.

PEUGEOT 104, bj. 1973,
km 46.000, Bovatg garanltde.
Garage KURZ,
Inidusitriielwieg 6 - Vonden -
Telefoon 05750-1649.

Te koop: 2 noodblaar neu-
rende vaarzen. G. van Ark,
WliWenboncihiseweg 19,
telefioon 6051.

CITROEN DYANA 6
toj. 1971, km 43.000.
Garage KURZ,
Injdustrieiweig 6 - Vorden _
Telefoon 05752-1649.

«TIN 1300 4-deurs,
974, kan 51.000,

Bovag garantie.
drarage KURZ,
Inidusitrieiweg 6 - Vorden -
Telefoon 05752-1649.

)BN GS 1220, bj. '73,
km 61.000, Bovag garantie.
Garage KURZ,
Indiustriefweg 6 - Vorden -
Telefoon 05752_il649.

Te koop: mooi droog open
haardivuiur hout: berken
ƒ70,— per m3; nest ƒ60,—
per m3. Telefoon 2454.

OPBL KJADETT, bj. 1971.
Garage KURZ,
Industrfiewe.g 6 - Vorden -
Telefoon 05752-1649.

Aan komen lopen: wit kat-
je met node en grijze vlek-
ken, ± 6 weken oud. Af te
halen: Schoolstraat 13.

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

Te koop wegens aanschaf
c.v. een g.o.ih. kolenlhaard
en een wit kolenfbrniuds.
H. J. Groot Nïuelend, Hen-
geloseweig 2, Vonden.

Bejaard heer vraagt
ochtend per week flinke
hiuishaudelgke hulp.
Wagener, Vennemansiweg 2,
Vonden, tel. 05752-6877.

Te koop: gjojh. Zundapp
bromfiets, bj. 1972. Burkdnk,
Polweg 6, Wiichmond.

Te koop: Büederimeder bank-
stel. Het Kengpel 16,
Vorden.

Hooi te koop per baal;
ook per vracM van ± 7
bon. Th. Gatacre, Vonden,
bel. 05752-6605.

Te koop: ddklbevleeade vier-
dels van een pinik en een
stier. Reintjes, Lochem,
tel. 05730-2614.

lopen: een
awtart teckeOibje (reu). Te-
gen axivertenitiekoaten terug
te hallen brj W. Wirikeüman,
Keyeniborg-, tel. 1498.

HENK iWISSINK

HE2NNIE BAiRÖEMAN

gaan trouwen op donderdag 23 september
a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

septemiber 1976
Hengelo Gld., KorenJbQoeonistraat 6
Vorden, tWilmeranlkiweg 4

Recepitde van 15.80 tot 17.00 uur in zaal
Ooncordtia te Henigeto GJd.

Toekioimstiig adres:
Pnuniusstraat 3, Hengelo GM.

Op maandiaig 20 septemlber hopen wfl met onze
kinderen en ouders ons 25-jarijg hiuwelgk te her-
denken.

G. J. RUESUNK
D. RUESINlK-tBROEKGAARDEN

Vorden, septemiber 1976
De Honat 7

Recep'bie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Smit,
Etorpssbnaat 10 te Vorden.

Op 17 september ajs. is de dag^ aangebroken dat
onze medeweriker de heer

Dirk Buunk
na een dienisibveriband van ruim 46 jaar van zijn
welverdiende pensioen hoopt te gaan genieten.

Op dfe dag houden wjj receptie van 17.00 tot 18.30
uur in hotel Balkker te Vorden, waarbg wij u
gaarne in de gelegenheid stelten de heer Buiunk
ten afscheid de hand te dTtuikken.

Dftrektie
Wesselinik BouwmiaiteirdaJen B.V.

In verfband met bovengenoemde receptie is ons
bedrqf

vrijdagmiddag 17 sept. gesloten

WESSELINK
Bouwmaterialen b.v.
Zutphen ^

De molen en wi
donderdag 16

el zijn
ember

de gehele dag
gesloten

VOEDER EN VISSPORT
Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 1318

RUWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN

Wij zoeken voor

spoedige indiensttreding:

rijwielmonteurs

en

rijwielbiezers
Sollicitaties, zowel schriftelijk als
mondeüiinig kunt u richten aan: Af d.
Personeelszaken, Enikweg 17 te Vor-
den. Telefoon 05752-1241.

EMPO
^C-XAXvX^wX-X-X

v»:-::;:;:*:

mm- • • • • • • -

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

H.S.V.

„De Snoekbaars
Vorden

I.vjm. het lO^jariig bestaan van het
Pootvisfonds de Benkel wondt op
25 septemiber ajs. een

vis wed strijd
gehouden waaraan ook onze leden
kunnen deelnemen.

Opgave ddenit voor 18 september a.s. te geschie-
den by W. J. A. Sessink, Almensefweg 26, Vonden.

speciaal

DAMESMODE
NAJAAR 1976

CORDUROY ROKKEN
VESTEN EN HESSEN
te combineren met

Blouses - Pull's en
Overpull's

in de nieuwste modeMeuiren
en populaire prijizen

Komt u ook eens vrijblijvend kijken

tcKÜel en mode

/choolclermon
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 21 september tot
en met 30 september

Groente - Fruit - Bloemen

E. G. KLUMPER
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 1436

CARLA
Sportieve nappa
aniline trotteur:
om flink te wandelen
om fijn te shoppen
om lang van
te genieten.

MARY
Echte plisségarnering:

'n elegant mode-ideetje.
Het staat bovendien

erg charmant.

79,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden



TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

eoneoimi
hengelo <gid>
tel.O5753~1461

Dansen
19 september:

SPACE
nu overal
airconditioning

Bezoekt vrijdag 24 en
zaterdag 25 september a.s.

het grote

VOLKSFEEST TE LINDE
bij CAFÉ VAN ASSELT

Vrijdag 24 september:

20.00 uur de Holtense Toneelvereniging
OCH met het kostelijke blijspel:
„IN HET VROLIJKE WEER-
HAANTJE"

Zaterdag 25 september:

10.00 uur Vogel- en schijfschieten

13.15 uur Officiële opening door de voor-
zitter de heer G. Ruiterkamp,
waarna vendelzwaaien door de
heer J. Berenpas

Van 13.30 tot 17.00 uur GRATIS
draaien voor alle schoolgaande
kinderen

13.30 uur Aanvang Volks- en Kinder-
spelen o.m. dogcarrijden voor
dames, doeltrappen voor dames
kegelbaan, ballerospel, korfbal-
len voor dames en heren, behen-
digheidswedstrijd per rijwiel,
speerwerpen enz.

17.00 uur Prijsuitreiking

's Avonds groot dansfestijn met muziek van Lost Fellows!

Autobedrijf

Bennle Wentlng biedt te koop:
PEUGEOT 304 1973
PEUGEOT 404 Diesel 1970
PEUGEOT 504 Ddeeei 1972
OPEL KAOETT 1969
OPEL KADETT nov. 1973
BX>RiD löM 1971
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN AMI super break
met GS motor 1973

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

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

Tevens vragen wij voor ons sneigroeiend
bedrijf een

EERSTE MONTEUR

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF,

REUSSINK
Bouw Maatschappij b.v.

Boompjeswal 19 - ZUTPHEN

Telefoon 05750-12424

Wij vragen voor in

uitvoering en nog uit te

voeren werken in Zutphen

en omgeving

timmer-*
lieden •

Belangstellenden kunnen zich dagelijks

tussen 8.00 en 17.00 uur vervoegen op

ons kantooradres Boompjeswal 19,

telefoon 05750-12424.

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrij vegen - met bewijs 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. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

Woensdag 6 oktober
bent u van harte welkom op onze

MODE-
SHOW
in „de Luifel

te Ruurlo

Aanvang 20.00 uur

m.m.v.

Op deze show tonen wij u de allernieuwste
modesnufjes uit onze WINTERKOLLEKTIES
uit binnen- en buitenland

Kaarten kunt u vanaf zaterdag 18 september verkrijgen
aan onze zaak en bij Schoenhandel Hogevonder en Kap-
salon Masman.

Toegangsprijs 4,50 (incl. koffie en konsumptie)

RUURLO

rechtstreeks bii DIJKHOFS GROOTHANDEL B.V.
KOR

Diepvriezers
Koelkasten

Dubbeldeurs koelkasten
half koel - half vries

Wasautomaten
Droogautomaten

Vaatwassers
Gasfornuizen

Centrifuges
Afzuigkappen

KI. huishoudelijk

Kleuren TV's
Zwart-wit TV's

Draagbaar TV's
Hifi Stereo kombinaties

Stereo radio's
Mono radio's

Radio cassette
recorders

Transistor
radio's

U vindt bij ons een groot assortiment en tal van aanbiedingen w.o.

DE BESTE MERKEN
AEG - BOSCH - BAUKNECHT - BENDIX - HILTON - SRAM - EXPERT - MIELE -
ZANKER - LINDE - ITT SCHAUB LORENZ - PHILIPS - LOEWE OPTA - SRAETZ
NORDMENDE - DUAL - etc.

Enkele van onze speciale week-aanbiedingen
zolang de voorraad strekt Incl B.T.W.

DIEPVRIEZERS
Bosch 330 liter 698,00
Diepvrieskast 120 liter 348,00
Koelkast tafelmodel 150 liter ... 268,00

WASAUTOMATEN
Bauknecht W.A. 616 850 toeren 898,00
Hilton W. 60 448,00
AEG bovenlader 698,00

Schaub Lorenz K.T.V.
67 cm met inline 1948,00
Graetz 51 cm met inline 1448,00

ITT Schaub Lorenz stereo-hifi
incl. boxen 2 x 30 Watt 898,00
Pick-ups incl. boxen 149,00

BOORMACHINE
kompl. met standaard in tas 98,00

ELU ZAAGMACHINE
met 8rVz cm zaagblad incl. verstek 498,00

BETONMOLENS

MOTORGAZONMAAIERS
extra aanbiedingen

LAND- EN TUINBOUWARTIKELEN

ALLE SOORTEN GAAS

STALBENODIGDHEDEN

ALLE SOORTEN ALUMINIUM LADDERS

ALLERLEI GEREEDSCHAPPEN

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

Grote keus - lage prijs - vlotte levering

Eigen servicedienst

Dag en nacht service op diepvriezers

24. uur service op wasautomaten etc.

Vakkundige reparaties en aansluitingen

Eigen onderdelenmagaztjn

Wrj staan 365 dagen per jaar voor u klaar

Voor geregistreerde handelaren
speciale kondities

dijkhof*/
GROOTHANDEL B.V.

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) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461



Donderdag 16 september 1976

38e jaargang ur. 28 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Veel vitaliteit bij Kranenburgse
toneelvereniging KRATO
„Toneelspelen geeft een aparte bekoring. Je kunt er iets van jezelf Inleggen, maar ook
anderen laten genieten. Daarnaast schept het een bepaalde band, niet alleen in de ver-
eniging zelf, maar tevens voor de gemeenschap waarvoor 't spel wordt vertoond. Wij
mogen niet klagen over belangstelling, de zaal is altijd goed bezet," zegt mevrouw H.
Sueters-Sesslnk, voorzitster van KRATO, de Kranenburgse Toneelvereniging.

„Het is jammer," vervolgt ze, „dat wij nog
geen gemeentelijke aubsddie kunnen krijgen.
We moeten daarom a'lles zelf bekostigen:
het reisgeld, de kleding, vervaardiging van
decors, coulissen enz. Ditmaal moetien we
zelf een geluidsinstailIlaJtie huren, omdat we
anders „bij heit leven af" moeten schreeu-
wen om ons verstaanbaar te maken. Daar-
om zullen we heus wel weer eens bij de
gemeente aan de bel trekken "

Eigen plaats
KRATO is een vereniging die nooit veel
aan ,,de weg heeft getimmerd". Hierdoor is
het ook te verklaren, dat veilen zelf3 in
eigen plaaJts nog nimmer van KRATO zul-
len hebben gehoord. Toch neemt de vereni-
ging, evenafls trouwens die bedde andere nog
bestaande Vordense toneelverenigingen als
Vordens Toneel en TAO uit de Wildenborch,
een geheel eigen plaats in, in de leefge-
meensdhap.

De vereniging wend ongeveer zeven jaar
geleden opgenidht op initiatief van Broeder
Canutus Schilder, omdat er na hot ter ziele
gaan van Internos, een bepaalde leegte was
ontstaan. Vooral jongeren traden aanvan-
kelijk toe. Bik jaar werd er een stuk ge-
speeld, de eerste regisseur was onderwijzer
Herman v. d. Sligte.

Nu is KRATO een bloeiende vereniging met
ongeveer 20 leden in de leeftijd van 23 tot
40 jaar. Voortzditster (sinds vorig jaar) is
mevrouw H. Sueters-iSessinik, secretaris-
penningmeester (sfinds opriclhiting) is Dick
te Slaa en bestuursleden zijn Wilbent Hor-
stinik en Anneke Roelvink. Wiilbert Horstink
is een seüfmade-man want hij verzorgd het
technische gedeelte, lichtbakken, schakel-
bord enz., de voonzdltster zat meestal zelf in
het souffleurishokje. Sinds vorig jaar heeft
mevrouw W. Tolkamp-iSiemes de regie op
zicih genomen.

Leuke sfeer
„Er is altijd een bijzonder leuke sfeer, we
lachen er soms walt af, vooral op de weke-
lijkse repetitie-avonden, die 's maandags in
De Bezige Bij worden gehouden," zegt de
voorzitster enthousiast. „We hebben ook
veel medewerking van diverse mensen; de
een heeft een afgedankte stoel geschonken,
de ander een tafel en ga zo maar door. Op

zo'n manier kwam „de inventaris" bij el-
kaar. Men draagt ons een goed hart toe."
Bij de inventaris hoorden ook pruiken, snor-
ren enz. die men voor een billijke prijs bij
een Zutphense kapper ko kopen.

In studie
KRATO heeft op het ogenblik een kostelijk
blijspel in siüudie waar men vanaf april we-
kelijks mee aan het repeteren is. Het heet
De Kerkestraat, een keurige straat, in drie
bedrijven geschreven door J. Hemmink-
Kaïmp.
Het stuk speelt zich af in de woonkamer
van de famüliie Hofman, die er heel gezellig
uiitziiet. „We zuilen het uiteraard eerst in
zaal Söhoenaker op de Kranenburg opvoe-
ren," zegt mevrouw Sueters, „en wel op
zaterdag 25 september a.s. In de pauze
wordt de gebruikelijke verloting gehouden,
waarvoor de leden prijzen beschikbaar stel-
den. Iedereen draagt zo zijn steentje bij om
er een succes van te maken."

Druk programma
„Omdat het zonde is het maar een keer
voor het voetlicht te brengen vanwege de
vele uren instuderen," aldus de voorzitster,
,,wiiil men het stuk ook op andere plaatsen
opvoeren. Op maandag 27 september gaat
men naar De Wehme in Vorden waar het
voor de bejaarde bewoners wordt gespeeld;
op donderdag 30 september in het P. W.
Janssen-iZiekenihuis te Almen; op maandag
4 oktober in Maria Postel te Keyenborg en
waarschijnlijk op donderdag 7 oktober in
het St. Bliisabeth ruistlhuis te Zutphen."
In totaal heeft men hier twee weken voor
uitgetrokken. Na die laatste datum gaat
men zo spoedig mogelijk weer een nieuw,
maar korter stuk, instuderon; dit op ver-
zoek van de buurtJvereniging Kranenburgs
Belang. Die wil dit graag op haar jaarlflk-
se feestavond zien.

Zo te zien dus volop aktliviteit en vitaliteit
bij KRATO. Vorig jaar speelde men het blij-
spel Wij komen niet uit met ons pensioen;
helt zou beslist jammer zijn als KRATO ook
niet uitkomt met haar financiën. Misscl
dat gemeentelijke instanties de hel]
hand kunnen bieden om een niet meer weg
te denken bloeiende vereniging, nauw ver-
bonden met de Kranenlburgse gemeenschap
mede in stand te helpen houden!

Brandweertentoonstelling in Vorden
geopend door loco-burg. G. J. Bannink
Nu er overal in de regio ibrandweerdagen
worden gehouden, heeft men in Vorden ge-
meend daaraan ook een tentoonstelling te
moeten 'koppelen, die dit weekend in de
galerie van de bibliotheek werd geopend.

Voor het publiek een interessante expositie
want er is op het gebied van brandblusap-
paraten, materiaal, kleding e.d. veel te zien.
Daarnaast veel afbeeldingen en een uitge-
breide documentatie. Veel aandacht wordt
geschoken aan de verschillende brandpre-
venties. Een bijzondere bezienswaardigheid
is wel de brandweenkruiwagen uit het jaar
1603.

De tentoonstelling wend geopend door loco-
burgemeester G. J. Bannink die dank bracht
'aan de organisatoren t.w. mevr. Te Paske,
mevr. Geluk, de heer Blokhuis en de brand-
weercommandant J. v. d. Broek en zijn
manschappen.
De heer Bannink zei trots te zijn op de
Vordense brandweerploeg. „Altijd prijzens-
waardig snel aanwezig bij brand, brand-

, weerputten altijd goed in orde, ijverige le-
| den die deelnemen aan de verschillende cur_
suocen en in de heer v. d. Broek een com-
mandant die ijvert naar perfectie," aldus

' de heer Bannirtk.
i In Vorden zijn altijd veel mensen op de
been wanneer er ergens brand uitbreekt.

j De heer Bannink noopte dat deze mensen
1 ztich nu ook op deze expositie zullen laten
l zien.

l Verder vertelde hij nog dat er bjj het ge-
I meentebestuur wordt gedokterd aan een
i betere alarmering. De gedachten gaan hier-

bij uit naar en zgn. „stil alarm".
De brandlweertentoonstelling in Vorden kan
bezichtigd worden gedurende de openings-
tijden van de bibliotheek. Op het balkon
van de bibliotiheek zal op 15, 17, 22 en 24
september een brandweerfiilmpje worden
gedraaid. De tentoonstelling duurt tot en
met vrijdag l oktober. Zaterdag 18 septem-
ber wordt in Vorden de brandweerdag ge-
houden met 's middags demonstraties en
wedstrrjden aan Het Wiemelink.

Kinderboeken-
week in de
bibliotheekgalerie
Van 13 tot en met 23 oktober is het kin-
derboekenweek. Het thema voor de biblio-
theken is „Sprookjes". De bibliotiheek te
Vorden wil in de herfstvakantie van 18-23
oktober Meraan ruim aandacht besteden en
doet hierbij een beroep op de jeugd en jon-
geren van alle leeftijden.
In deze periode zal de galerie ook in het
teken van de kinderboekenweek staan en
wel door middel van het exposeren van de
Andersen-tentoonsiteliling. Boeken van en
over Andersen en vele andere sprookjes-
boeken.

De jeugd kan deze expositie compleet ma-
ken door een eigen werkstuk hiervoor in te
leveren. Dit werkstuk heeft ook het sprook-
je als onderwerp en kan op diverse manie-
ren tot stand gebracht zijn. Alles kan, te-
kenen, schilderen, poppen maken of zelf een
sprookje schrijven. Wie mee wil doen kan
het gemaakte werkstuk inleveren tot 8 ok-
tober. Vanaf 18 oktober kan dan iedereen
deze sprookjestentoonsitelMng bekijken.
Ook zal er in die week een puzzelitocht ge-
organiseerd worden voor de 4e t.m. 6e klas-
sers van de basisschool. Om hieraan mee te
kunnen doen ligt er vanaf nu een lijst klaar

in de bibliotheek met titels van sprookjes
en andere boeken, die van tevoren gelezen
moeten worden. Verdere inlichtingen zijn in
de bibliotiheek te krijgen.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST
ZONDAG A.S.
Zondag ajs. 19 september zal er weer een
Interkerkelijke Jeugddiienst gehouden wor-
den 's avonds in de Hervormde kerk.
Deze dienst zal in het teken van de Vredes-
week staan die loopt van 19 tot en met 26
september.
We wlililen in deze dienst met elkaar bezig
zijn rond vragen „de zwakke en de sterke"
en „hoe kunnen wij ons handhaven in ons
bedreigt bestaan".
Ds. Riullman, gereformeerd predikant uit
Deventer zal hier nader op ingaan, terwijl
medewerking wordt verleend door de ge-
reformeerde kindercantor ij o.l .v. de heer v.
d. Ent en het Hervormd Jeugdraadkoor uit
Warnsveld. Iedereen is van harte welkom
in deze dienst.

Start
winterseizoen
Bejaardenkring
De Bejaardenkring gaat weer op 23 sep-
tember van start. Naast de gezellige mid-
dagen die wij organiseren (om de 14 dagen
op donderdagmiddag), hebben wij bij het
begin van het nieuwe seizoen altijd een
kleine bustocht gehad, en bij het einde al
een paar jaar met de bejaardensoos van de
Kranenburg een gezamenlijk reisje, die al-
tijd erg gezellig waren.

( Wij hebben gemeend, om dit jaar de start
j eens anders dan anders te doen en hebben

een gezellige middag in en om (bjj goed
1 weer) de Kapel in de WiQdenlbonch gepland.
! Wat er gedaan wordt blijft een verrassing.
Modhten er onder u nog belangstellenden
zijn voor onze bejaardenkring om lid te wil-
len worden, dan kiunt u zich opgeven bij
mevrouw Van Wijk, Het Jebibink 67, telef.

! 1822 en mevrouw Bosman, Misipelkampdgk
j l, tel. 1676. U kunt dan tevens de openings-

middag meemaken, waar u heel hartelijk
welkom bent.

Voetbal
RATTI VERLIEST VAN GORSSEL

Ratti l afdeling zondag heeft het zondag-
middag in de Uitwedstrijd tegen Gonssel l
opnieuw een nederlaag geleden, al was het
met maar gering verscMl: 3—2. Niettegen-
staande dit puntenverlies wanen de gnoen-
wiitten beter in vorm dan. tijdens de start
van de competitie, toen men tihuiis met 8—l
van EJpse verloor.

Ratti nam in de eerste helft zelfs een O—2
voorsprong. Wegens hands van een der
Gbrssel-spelers kregen de Kranenburgers 'n
strafschop toegewezen, die door B. Over-
beek resoluut in een doelpunt werd omge-
zet: O—1. Ratiti bleef aanvaflilen en toen
Rudii Heuvtink een keihard schot tegen de
paal schoot, wist Wiim Koers - die de mid-
denvoorpQaats bezette - in tweede instantie
raak te schieten: O—'2. Even leek het er op
dat Raititi tot O—3 21001 uitlopen, maar een
zuiver doelpunt van Rudfi Heuvelink werd
door de matig leidende arbiter - wegens
vermeend buitenspel - niet toegekend.

De gastheren konden hun achterstand nog
voor ruist reduceren, waardoor met een
l—2 stand de eerste helft werd afgesloten.
Na de hervatting wist Gorssel spoedig
langszij te komen, doordat Ratti even een
inzinking had: 2—2. Na tien minuten kwa-
men zij zelfs aan de leiding doordat een
goed benutte penaJlty - wegens f reekiok van
een RaJttispeler binnen hot doelgebied - de
stand op 3—Q. bracht. Jammer voor de
groenwitten, want een gelijkspel had de ver-
houding beter weergegeven.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: SV RaJtti 1-Avanti
l 0-^4; SV Ratti 2-GaKelle-jNieuwland 9—0;
SV Ratiti 3 was vrij; SV Ratti 4-AZSV 5
3—0; AZSV 9^SV RaJtti 5 16—0.
Programma a.s. zaterd. afd. zaterdag: Ga-
zeUe-Nleuwland 1-&V RaJtti 1; Wilhelmina
SSS 5-SV Ratti 2; SV Ratiti 3-Eerbeekse
Boys 3; Wilhelmina SSS 4-SV Ratti 4; SV
Ratti 5-SiSSE 5.
ProgTramma afd. zondag: Ratti l-Hercules l

110 JAAR VOLKSFEEST IN HET LINDE
TE VORDEN
Volgende week, op vrijdag 24 en zaterdag 25 september wordt in een van de
grootste buurtschappen onder de gemeente Vorden het Linde, het historische
feit herdacht dat 110 jaar geleden het bekende Volksfeest werd opgericht. Men
neemt tenminste aan dat dit ten naaste bij het juiste oprichtingsjaar is, omdat 't
jaartal 1866 in het aloude vaandel staat geborduurd. Waarschijnlijk is dus dat
het feest al vele jaren ouder is.

Dat het al dde jaren in het Linde kon
standhouden is vooral te dianken aan de
hechte band, die er onder de ingezetenen
heerst. Lande, dat vroeger mdn of meer een
bestoten gemeenschap was, kende diverse
uiterlijke tekenen als een eigen school en
de bekende kapel, die later gesloopt zijn. De
oude molen heeflt nog altijd iets waardigs
als men hem hoog op de Landese Enk zijn
wieken ten hemel ziet slaan.
Ter gelegenheid van het honderd en tiende
feest zal de molen weer draaien, dank zij de
medewerking van de heer Kooh, die hier-
voor een aparte cursus volgde. Bij café Van
Asselt, ook al een van de oude kernen, zal
in een weiland daar tegenover de grote
feesttent worden opgezet van 40 x 12 m.
Vakdag 24 september wordt heit feest inge-
zet met een opvoering van het kostelijke
blijspel In het vonlijke Weerhaantje, door
de Holtense Toneelvereniging OCH.
Zaterdag is de dag van het eigenlijke feest,
's Morgens start het vogeLschieten, waarbij
het eerste schot door de oude koning van
1975, de heer Han Eskes zal worden gelost
gevolgd door bimgemeester mr. Vunderink.
Ook is er dan sóhjjfschieten.

Hierna voligt de officiële opening door voor-
zitter G. Ruiterkaimp, waarna vendelzwaai-
en door Jan Berenpas. Sursum Oorde uit
Vorden zal in volle uütrustling met inbegrip
van majorettes en drumlband aanwezig zijn.
Ook dan beginnen de volks- en kinderspe-
len onder meer dogcarrijden dames, doel-
trappen dames, kegelbaan, korfballen da-
mes en heren, behenddgfheidswedstrijd per
rijwiel, speenwerpen enz. waarna de prijs-
udtredkinig. Voor de kinderen heeft de aparte
Mndercommissie een geheel edigen program-
ma uitgewerkt met in alle leeftijdsgroepen
spelletjes, een gratis pakket snoep voor alle
deelnemers en nog giratds draaien voor alle
schoolgaande kinderen, 's Avonds wordt 't
feest besloten met een gezeliliiig bal met Lost
Fellows.

Voorzitter G. Ruitertkamp zal het laatste
jaar deze functie waarnemen, omdat hij pe-
riodiek aftredend is. Jan Pardijs blijft nog
secretaris en Wam Zweveitnk beheert de
financiën, die voor het Dinde zeer •belang-
rijk zijn. Men hoopt dan ook vooral dit jaar
op een goede lijistkollekte. (Zie voor verdere
mededelingen de advertentie in ons blad).

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
A'j den Achterhook zo deur toert, kom i'j van alles tegen. Veurugge wekke
maondagmiddag kwam ik deur de Leuke onder Vorden. Ze wazzen daor met
un maiskneuzer an 't wark. Net too'k t'r nöst wazze heurn ik inens un knal
'k Dachte eers dat t'r un band knappen. Maor too zag ik un paar kearls lopen
met un geweer an de nekke of better gezeg in de hand. Dat zollen wel un paar
jagers veur motten stellen. Waor zee op probeern te schieten wazzen wilde
kniens, die daor uut dat maisveld kwammen zetten.

Noe hebbe ik niks tegen jagers, begriep dat goed. 't Liefste wa'k doo is met
gaon op jacti. D'n vieftienden oktober (d'n eersten jachdag) nemme ik altied
un snipperdag um met te können gaon. En dan kan 'k bes zien dat ze un haze

«knien van de sokken schiet of un fesante uut de loch naor de grond kump.
aor um now, begin september, al te schieten vin ik wel un betjen vrog. D'r

bunt t'r vaste nog wel wat met jongen. Noe kö'j natuurluk zeggen dat t'r te
volle bunt, maor dat volt nog wel met. I'j kont nog bes oaveral lopen zonder
da'j de nekke brekt oaver de kniens en zee hebt de boel ok nog nargens kaal

/retten, veur zowiet ik dat ezeen hebbe tenminste.
Kan natuurluk ok wean dat ze d'r van 't winter te volle heb laoten lopen,

maor dan hoef ze now nog neet te schieten. De meesten bunt nog nauweluks
volwassen, wat ha'j dan an zo'n drieklezoor van un knien.

Oaver de meniere van jagen kan 'k niks gin goeds zeggen. De kniens hebt
niks te kiezen, of ze wod pap in de kneuzer of an fladden eschotten. Daor zol
ik noe niks an vinnen, l j kont ze met un buks nog wel raken, daor ha'j geels
gin hagel bi'j neudug. Geef mien de gewone jach maor, dan hef 't wild nog un
kans umme tussen de drievers of in 't holt weg te kommen.
A'j d'r dan ene schiet kö'j zeggen: ,,dat he'k um elapt", want un knien in 't
bos schieten volt nog neet zo had met.

Maor dat zollen dizze jagers zeker neet können. D'r kwammen nog un stuk of
drie wilde enden oaver, die 't ze haos neet können missen maor zee schotten
allene maor un gat in de loch. 't Gevaor zit t'r ok nog in da'j met zukke gein-
tjes de z.g. milieubeschermers tegen ow in 't harnas jaagt en d'r nog meer
tegen de jach wod eprotesteerd as now en dat hoeft van mien ok neet. Waor
goed ejach wod blif t r ok wel wild. Ik hoppe teminste da'k nog vake met op
jach kan gaon bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Zaterdag kastelen marathon te
Vorden met 300 ruiters en amazones
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert de landelijke rijvereniging
De Graafschap te Vorden de kastelenmarathon, waarvoor dit jaar niet minder
dan 300 ruiters en amazones hebben ingeschreven.
Twee jaar is deze marathon met succes gehouden. Toch piekerde men er een
half jaar geleden in Graafschap-kringen over om het paardesportevenement
dit jaar niet te organiseren.

„De reden was dat we geen geschikt ter-
rein konden vinden. De dressuur werd altijd
voor kasteel Vorden gehouden maar aange-
zien het kasteel thans gerestaureerd wordt
konden we hier begrijpelijkerwijs niet te-
recht. Gelukkig werd ons de helpende hand
geboden en kunnen we deze toch wed unieke
ruiltersportdag organiseren op onder meer
een weiland van de familie L&chtenbarg bij
kasteel Kietfskarnp," zo deelde ons voorzit-
ter J. A. Norde mede.
Burgemeester Viunderink heeft de organi-
satoren iramiddels laten weten dat in de
nabije toekomst het gerestaureerde kasteel
Vorden weer een passend decor zal kunnen
vormen voor deze katelenmaraithon.
Toen de beslissing éénmaal was gevallen
om de kastelenmaratihon toch doorgang te
laten vinden is men bij De Graafschap kei-
har aan het werk gegaan. Om zo'n 300
deelnemers met hun paarden op te vangen
komt heel wat kijken. Om u een idee te
geven, de vereniging telt 70 leden en za-
terdag zijn 80 mensen in touw om alles
„gladjes" te laten verlopen!
De kastelenmaratihon begint zaterdagmor-
gen met de dressuur. Hiervoor zijn bq kas-
teel Kdefskamp zes banen aangelegd. Daar-
na vertrekken zo'n 200 ruiters en amazones

vanuit de wei van de heer Lichtenborg ('t
Waarle) voor een 30 km lange toertocht,
waanb ijionderweg verschillende kastelen
worden aangedaan. Halverwege deze rit is
een pauze ingelast bij het koetshuis van
kasteel de Wüldenborch waar paard en rui-
ter zich kunnen verfrissen,
's Middags gaat de cross van start. In te-
gensteiMing tot voorgaande jaren thans geen
zware cross maar een mudden- en een lichte
cross. Gezien de gewijizigde reglementen die
tlhans van toepassing zijn, zijn er n.l. te
weinig ruiters die in de zware cross kun-
nen starten.
Voorzitter Norde vindt het overigens een
pluspunt dat er in plaats van de zware
cross een middencross wordt gehouden
(lengte 3 km). Zegt hij: „Voor de ruiter is
het een prettig idee dat er in het begin van
het seizoen geen al te zware cross is. Rui-
ter en paard moeten nog aan elkaar wen-
nen en daarvoor is juist een middencro.ss
ideaal."
Na de lichte cross (lengte ca. 2400 meter)
begint dan het onderdeel springen, even-
eens in het weiland bij de heer Lachitenbarg.
Bij de middenklasse zal dit jaar de winnaar
van 1974 en 1975 (Joop Wolters uit Harre-
veld) niet van de partij zijn. Zijn paard Puck

is nï. een military paard en deze paarden
mogen niet starten.
De verwachting is dat het publiek een ui-
terst spannende en spectaculaire strijd
wordt geboden. Voor de winnaar wordt een
Bmpo rijwiel beschikbaar gesteld. Ook voor
de Echte klasse is de eerste prijs een Bmpo
rijwiel. Deze prijizen worden na afloop uit-
gereikt in de grote consuimptietent. Als fe-
deratievertegenwoordüger aal zaterdag fun-
geren de heer D. Veltlhorst uit Velp. Zij die
hét paardesportgebeuren willen bijwonen
maken we er op attent dat de ingang is
aan de Waarleweg, tegenover de oprit van
kasteel Kiefskamp.

Dameskoor richt
jeugdkoor op
Het Vondene Dameskoor gaat haar vleugels
uitslaan. Het bestuur heeft namelijk beslo-
ten een kinderkoor op te richten die don-
derdag 16 september van start zal gaan in
zaal Smit.
Het ziet er allemaal veelbelovend uit want
voor het kinderkoor hebben zich reeds 30
kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar opge-
geven.
Men heeflt de heer Peter Best (dfe ook di-
rigent is van het dameskoor) bereid ge-
vonden het kinderkoor onder zijn hoede te
nemen. Nieuwe leden kunnen zicih aK-snog
opgeven, vooral nog graag wat jongens.
Het ligt in de bedoeling de kinderen zelf
een naam te laten bedenken voor het koor.
Het bestuur en dirigent zjulien hun uiterste
best doen om het kinderkoor tot een succes
te miaken. Inlichtingen en opgave is moge-
lijk bij mevr. Lammers, Zutphenseweg' 29,
tel. 1971 en mevr. v. d. Lande, De Steege 7,
tel. 2587.



Neem voor je nieuwe kleren
je moeder mee naar

Visser

Bij ons kan je kiezen uit fijne junior-kleren. Zoek zelf uit waai |e lekker
in kan spelen en wat je leuk vindt.

Juniors met modebewuste moeders kiezen uit onze eindeloze kollektie.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

BLOEMENTENTOONSTELLING
51 jaar Nutsfloralia op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag
26 september 1976 in de zaal van Hotel Bakker te Yorden

WEDSTRIJDEN:
1. Stekplaniten voor kinderen
2. Stekplianlten voor volwassenen
3. Heit maken van voorwerpen uit nialtawiriprioidukiten, zo-

als kettingen, poppetjes, (Meren enz. a. voor volwas-
senen, b. voor Minderen

4. Versierd speelgoed voor kindenen tjm. 14 jaar
5. Eigen gekweekte a. planten, b. bloemen, c. vruchten
6. Gumsiisten: a. balkje of schaamtjje; b. tafelstulkje; c.

vaasrje; d. corsage; e. versierd voorwerp; f. droog-
bloemen boeket; g. drooglbtloeimen fantasie

7. Niet-cursisten vanaf 15 jaar: a. kleine vazen; b.
grote vazen; c. bakjes; d. fantasiesfculkjes groot; e.
fantasdestukrjes klein; f. tafelstuikjes; g. stobben

8. Droogibloemen: a. boekeftten; b. fiantastiestukjes
9. Inzending vaklieden en leerldng-ivakllieden

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar!

Inlevering stekplanten voor stihooillkinideren donderdagmorgen 23 septem-
ber om 8.30 uur aan de scholen.
Voor ouders en kinderen van de boiurtscholen geljjfk met de kinderen aan
school.
Inlevering van stekplaniten voor volwassenen donderdagmiddag 23 sep-
tember van 15.00 tot 17.00 uur in Hotel Bakker.
Alle overige wedstrijden donderdag 23 september van 19.00 tot 21.00 uur
en vrijdagmorgien 24 september van 9*30 tot 12.30 uur in Hotel Bakker.
De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 24 september van 19.30 tot
22.00 uur; zaterdag 25 september van lö.OO tot 21.00 uiur en zondag 26
september van 11.00 tot 17.00 uiur, waarna de prysuditreikinig plaatsvindt.
Entree ƒ 1,25 per persoon; kinderen tot 14 jaar gratis.
VERLOTING: maandag 27 september om 19.00 uur ten huize van de fam.
Bdens, Dorpsstraat 5.

CHR. HUISHOUDSCHOOL
HET HOGE 41 - VORJDEN - TELEFOON 057ö2-ilöl2

Bö voldoende deelname zal er binnenkort worden
begonnen met de

kursussen
1. KOKEN

2. NAAIEN

- 8 avonden

-16 avonden
Deze kursaissen zullen worden gehouden op de maan-
dagavond van 19.30—22.00 mar.

De programma's van de kurauissen zullen in overleg
met de kunstiJSten worden samnentgesltelid.

Het kursusgeOid bedraagt ƒ 7,50 per avond; daarboven
komen de kosten van de benodigdheden.

De kursussen Staan open voor dames en heren.

Opgave voor 20 september

PULLI'S
voor HEREN

DAMES en

KINDEREN

in alle modekleuren
voorradig!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

'n Nieuwe brommer
hoeft niet duur te zijn

YAMAHA vanaf 1675,—
KREIDLER vanaf 1699,—
ZUNOAPP vanaf 1998,—
FUGH 4 versnellingen
overjarig vanaf 1575,-
PUOH MAXI
overjarig vanaf 800,—
PEUGEOT vanaf 600,—

Tevens grote voorraad GEBRUIKTE
BROMFIETSEN EN RIJWIELEN
diverse merken

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

WINTERSPORT!
Zonnige kerstdagen
in Zuid-Europa!

Een weekend Londen -
Parijs - Wenen etc.!

Voor al uw reizen

Reisbureau Nijenhuis
Arnhem - Velp - Zevenaar

Boekingskantoor te VORDEN: mevr. Tuin, Het
Wiemelink 18, telefoon 2207.

IDEETJES
City laars in GARANT-promotion-style.
Heeft 't helemaal. Warme herfstbruine
kleur, maar ook in 't klassieke zwart.
Geraffineerde coupe en „in" zijdezacht
first class nappa.

CHANEL
New-look in laarzen:

met leder opbouw
hakje en zool

met slanke schacht
met soepel nappa

materiaal Gekozen
om lekker te dragen.

99,95

ALICIA
Laarzen

mode om in mee te doen.
Het kleedt u jong,

maakt uw dress
compleet. Naar de prijs

van deze nappa laars kijkt u graag.

84,95

WULL Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 VORDEN

Wegens herindeling van onze zaak:

hengelsportartikelen en

tropische vissen met
korting van 10 tot 40%

KLUVERSJ VOEDER- EN VISSPORT

Zutphenseweg 41 - Tel. 1318

Stereo en Hit i-stereo
Kleuren Televisie
Enkele tips uit ons sortiment

STEREO KOMBINATIE
„Erres", alles in één. Raldtio - versterker - platenspeler - cassetterecorder
en luiidsprekerboxen. Ui't(gang«vermogen 2 x 8 Watt kontinui( 2 x 11 Watt
rnuzjiekvermogen). 'Uw prijs 845,—

HIFI-STEREO KOMBINATIE
„Brres". Radio - versterker en platenspeler. Uiitgangsvermogen 2 x 20
Watt kontinu (2 x 30 Watt miuizüekveranogen). Twee luidisprekerboxen van
elk 20 liter inhoud worden meegeleverd voor een prijs van 1268,—

HIFI-STEREO TUNER VERSTERKER
„Erres". Radtio stereo FM met midden-, lange- en kortegolf. Uïtgangs-
vermogen 2 x 11 Watt konltinu (muzüektvenmogen 2 x 17 Watt).
Zonder luMsprekerboxen 390,—
Twee bijpassende boxen voor 150,—

SCHAUB LORENZ SRx75 PROFESSIONAL
Hifi stereo tuner versterker. Uit|ganig«veitmogen 2 x 25 Watt (muzdek-
vermogen 2 x 40 Watt). Aanisluliitinigen voor vier boxen, platenspeler, re-
corder en hoofdtelefoon. Van 738,— nu 598,—
Twee bijpassende geluidsboxen vanaf 270,—

Kleuren Televisie
KLEUREN TELEVISIE
„Erres". Grootibeeld 66 cm. Twaalf tiiiptoetsen, eenmaüiige instelling, zes
sohuafregelaars, twee frontluidsiprekers. Aansluitingen voor extra luid-
spreker en hoofdtelefoon. Niu van 2546,— voor 2295,—

SCHAUB LORENZ
grootbeeld 66 om, kleuren televisie. Nieuwste model 1744. Acht tiptoetsen,
vier sehjuifregelaars, ideaJ kfleurenitoets en kflanktoets.
Zeer lage prijs van 2528,— voor 1998,—

SCHAUB LORENZ
kleinbeeld 51 cm kleuren televisie. Meuiwste model 1742. Dezelfde moge-
lijkheden aJ-s het grootbeeHd apparaat. En de prfls van 2008,— nu 1525,—

• Allles met volledtiige garantie

• Eigen technische dienst

• Antenneverosorgting voor stereo en televisie

KOM HET ZIEN EN HOREN BIJ DE

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

a. ENIGE ERVAREN PRODUKTIE-
MEDEWERKERS VOOR DE STAMPERIJ

b. EEN ERVAREN STEMPELSTELLER
Orze gedachten gaan uit naar personen die de wil
hebben om aan te pakken en cue bfl voorkeur woonachtig
zftn In de omgeving van de gemeente Hengelo (Gld.) en
een leeftijd hebben van 25-̂ 35 jaar.

Wc bieden na gebleken geschiktheid:

1. hoog salaris

2. gunstige sociale vooraaienajijgien

3. eventueel reiskostenvergoeding

Sollicitaties schrifteltjk of mondeling te richten aan:

GOMA Metaalwarenfabriek B.V.
Ruurloseweg 80 - Hengelo (Gld.) - Telefoon QÖ753-1660



Kleuren t.v. - stereo
GRAETZ KLEURENTELEVISIE
56 cm model 1977

Adviesprijs 2048,00 NU 1875,-
HIFI STEREO SET
ELAC TUNER VERSTERKER
met schuifregelaars compleet met boxen en

ELAC AUTOM. PLATENSPELER

met snaaraandrijving en M.D. element voor 1098,-
Exclusieve
STEREO KOMBINATIE
HI-FI TUNER VERSTERKER
platenspeler met snaaraandrijving en cassettedeck

compleet met boxen voor

Fa.
Weg naar Laren 56 ZUTPHEN Telefoon 05750-1 3813

Vooraan in service
Vooraan in techniek Eigen serviel dienst

Behoefte aan oppas voor uw
avondje uit.. .?

Laat u dan inschrijven
als lid van de
NUTSBABYSITCENTRALE

Inl.: mevr. J. Bosch, Ohrdisltiinailaan 7, telef. 1299.

HERENMODE
NAJAAR 1976

PULLOVERS - VESTEN

PULL'S - PANTALONS
in de nieuwste modekleuren
en populadre prijzen

Komt u ook eens vryiblrjvend kijken

PROFIJT
AANBIEDING

tcKtiel en mode

/choolclermcin
raadhuisstraat tel 1367 voeden

HOBBYBOX
van „Tomajdo", helemaal nieuw. Stapelbaar,
passende wieltjes leverbaar. Voor veel doel-
einden geschikt.
Ttjldelrjlk van 11,50 voor 7,95

STRUKTAFEL
met stevdjg metalen onderstel, wit gelakt.
Op hoqgte verstelbaar. Overtrek Brabants
bont.
Tijdelgik van 45,50 voor 29,90

HAIRSTYLER
Om lang en kort haar gemakkelijk te dro-
gen, modelleren en te verzorgen. Met op-
schuiflkammen en borstel. Twee snelheden.
Tijdelrjik voor 39,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2524)

A.S. MOEDERS

Wij hebben voor u
een grote sortering

kinderwagens
en baby-
meubelen

Baby-speciaal

LANDEWEERD
Laarstraat l - ZUTPHEN
Volop parkeerruimte

Bakker

Oplaat
bakt ze weer bruin

Z'n overheerlijke

SPECULAAS
Neemt u eens een
half pondje mee!

Zaterdag-reclame:

Tompouzen

Dorpsstraat l l
Telefoon 1373

Aan onze marktbezoekers
Als u a.s. vrijdag de markt bezoekt en het elders in deze
advertentie voorkomende nummer in de op de markt aan-
wezige bus deponeert, dingt u mee naar één van de prijzen,
die wij voor u beschikbaar stellen.

Onze hoofdprijs is

N* 1466

Dit nummer

in de bus

deponeren!

Prijsuitreiking om 11.30 uur door de voorzitter van de markt-
vereniging.

DE VORDENSE
MARKTKOOPLIEDEN

Ns 1466

De Vordense markt is altijd een bezoek waard!
Vrijdag 8 oktober grote NAJAARS- tevens
VERLOTINGSMARKT

WEEKEND-
AANBIEDING

Heren

Col Pullovers
in diverse kleuren

vanaf 15,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

Een koopje uit de
kollektie van
interieur specialist

wim polman b.v.
Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314
Warnsveld, Rijksstr.weg 108, tel. 05750-17332

EEN JUTE

OPBERGTAS
om op te hangen -
voor het opbergen van
allerlei kleine dingetjes
Zolanig de voorraad Strekt

13,95
Leuk - handig en . . . . géén geld!

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
AJg. Dagblad
Volkskrant A
ZutpOiene Dagblad ™
GJO.C.
Graafachapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS

van 48,50 voor

36,00 p. m2
Lubbers
Woninginrichting
Raadhuisstraat, Hengelo
OM., telefoon 1286

Goede en voordelige
damesconfecfle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

MODETT1 MODENiEUWS

De
ongedwongen

mode.
Lekker sportief:
overhemdblouse van
geruwd katoen, met
leuke ruiten. Jf{\*7%

Erbij zo'n lekkere
corduroy rok.

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

INTER-
NATIONALE

MODE DICHTBIJ
HUIS.

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

ƒ ^
Staat uw huis al met foto

vermeld in

„Woongaard"
het lamdeHJk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelijk via elk bfl
heit Makelaars Computer

Oentmm aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

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

Rijksstraatweg 134
WamsveM lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627

HOE BLUSSEN
WIJ EEN BRAND

• in het bedrijf

• in onze woning

• in de boerderij

• in onze auto

of welke brand dan ook ?

U kunt dat zien a.s. zaterdag 18 september tijdens de

DEMONSTRATIE door de Onderlinge Waarborgmaat-

schappij „Vorden" in samenwerking met de Vordense

Brandweer. Terrein aan het Wiemelink. Aanvang 2 uur.

O.W.M. „Vorden" - Almenseweg 27 of Antwoordnummer
5 te Vorden - Telefoon 05752-1597.



VORDEN EN BABBERICH
DEELDEN DE PUNTEN 1—1
•De voetibalcompötitie is voor Vorden be-
gonnen met een l—l gelijkspel tegen Bab-
ibeniich. Een udtsOag waarmee de Vordenaren
ongetwijfeld het meest zijn gebaat, want
geaten het spel in de tweede helft (de be-
zoekers speelden toen veel beter) was een
kleine overwinning voor hen geenszins on-
verdiend.
In de eersite helft was de strfld bij vlagen
het aankijken nauwelijks waard, al waren
de Vordenaren aanvallend gevaarlijker.
Werk van betekenis kreeg de Babberich-
doeOiman evenals zijn collega aan de andere
kant van het veld, niet op te knappen. In
de 25e minuut nam Vorden een l—O voor-
sprong toen Geert Heensank de Babberich-
defensie al spruitend klopte.
Na rust ontsnapte het Vorden-doel twee-
maal achtereen aan doorboring toen J.
Toonatra inschoot. In een refler .jbeweging
redde doelman Gerand ten Have fraai. In
de tiende minuut werd het gelgk. Eerst
maakte Gerrit Wenltink een onnodige over-

treding (de vrtfe schop belandde in de
muur), maar bfl het uiitverdedigen beging
de Vordense verdediging wederom een over-
treding, waarna de toegekende vrjje schop
via F. Hoetoen, bij H. Jansen belandde die
met een harde sdhoMver doelman Ten Have
kansloos liet: l—1!.
Naar gelang de wedstrijd vorderde, begon
de ploeg uit Babberich steeds beter te spe-
len. Vorden daarentegen liet nauwelijks da-
den van betekenis zien. Vlak voor tjjd knal-
de J. Toonsitra keihard tegen de paal, zo-
dat Vorden de handen dicht kon krüjpen dat
het toch nog bij een puntenverdeling bleef:
1—1.

SV RATTI 1-AVANTI l af d. zaterdag
Heit was voor het eerste elftal een slechte
sltart in de competitie, want het verloor
maar liefst met 4—-O van het sterk spelen-
de Avaniti.
Ajvanti dat al enkele jaren het kampioen-
schap miste maakt een sterke indruk om
het dit jaar wiel te behalen.
Avanti nam het spel van SV Ratti geheel

Meubelaanbieding
ZWAAR EIKEN BANKSTEL
deze week vanaf

Zwart essen SALONKAST
met verlichting vanaf

1995,-
795,-

COMPLETE EETHOEK
tafel en 4 stoelen vanaf 495-
Zie ook onze SLAAPKAMER AFDELING

Woonvisie meubel - kwaliteit meubel

Uw zaak

voor

meubelen

en tapijt

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Velen zien

uw etalage

duizenden
zien uw

advertentie
Te koop: l salonkast; l
bankstel. Ströet 4, Vonden,
na 18.00 uur.

Kunstgebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Ziutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

De NUTSBABYSITCENTRALE

lost al uw
OPPASPROBLEMEN
snel en tegen een zeer
billijk tarief op!

Inl.: mevr. J. BosCh, CJhristdnal'aan 7, telef. 1299.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenscnvPK . Vorden - Telefoon 05752-1514

VI RBOUWINGS OPRUIM NG
van 20 t.m. 25 september a.s.
begint maandagmorgen 8 uur

met toestemmïngvan K.v.K.
Slechts l week kunt u kopen tegen
AFBRAAKPRIJZEN die er niet om liegen

Kwaliteitsgoederen met
kortingen van 20 tot 50%

in

* MEUBELEN

* TAPIJTEN

* MATRASSEN

* DEKENS

* GORDIJNSTOFFEN

* TAFELKLEDEN

Dit geldt ook voor onze afdeling
KOFFERS - TASSEN EN LEDERWAREN

Woninginrichting-Lederwaren

B. LAMMERS
Vorden - Telefoon 1421 - t.o. Zuivelfabriek

CO
o

over en nuitote de gehele achiterhoede van
SV Ftotti uditeen, om sneu aan 'n voorsprong
te komen. S!V Riaitti kreeg geen vat op het
spel van Avariti en moest na 20 minuten
al tegen een 3—O adhiterstand kijken.
In de tweede helft nam SV Raitti het spel
over, ook al omdat Avanltt SV Raitti liet
komen. SV Ratti kreeg zeüifs scoringskan-
sen, maar Met deze onlbenult liggen. Door te
ver opdringen van SV RtaJttd kon Avanta nog
eenmaal scoren en de enddistand op 4—O
brengen.

Sparta-nieuws
Zaterdeyg 11 september j.l. behaalden de
heren van Spanta een 2e prijs in het recrea-
tief voQfleyfaaMoernooi dat gehouden werd in
de sporthal in Loohem en georganiseerd
was door Rayon De BerkeLstreek.
Hr is hard geknokt voor deze prijs. De he-
ren hadden njl. voor twee teams ingeschre-
ven maar helaas kwamen maarzes mannen
opdagen aodat voor zowel Sparta l als
Sparta 2 moest worden gespeeld. Onder lei-
danig van de heer Groot Wassdnk, die niet
schroomde af en toe een balletje mee te
slaan, kwamen de heren in de finale uit
tegen de spelers van NOV. Deze spelers
bleken echter toch een klasse sterker en
zo moest Sparta zich met een tweede plaats
tevreden stellen.
Trjdens een geEeMiiig samenzijn aan het eind
van de wedstrijd werd door de heren beslo-
ten de volgende keer absoluut met een Ie
prijs uit de bus te komen. Goed zo, heren!

Motorsport
De Vordense auto- en motorcliub De Graaf-
sehaprjjdiers organiseerde zondagmiddaig 'n
oriënteringisrit, dlie tevens meetelde voor 't
provinciaal kampioenschap.
Het was een rut van pfljm. 52 kilometer, die
was uitgezet door de heren B. Regeldnk en
J. Duiten, die de 60 deelnemers trakteerden
op een rit geheel door de omgeving van
Vonden. Start en finish waren bq café
Schoenaker waar de heer B. Regelink na
afloop de prrjizen uitreikte.
De uitslagen waren in de POC-klasse: 1. K.
Witjes, Gendt 212 straifip.; 2. G. Kranen-
burg, Borculo 232 straf p.; 3. H. Haneveld,
Lochem 244 strafp.; 4. J. J. HLeumink, Bor-
oulo 260 strafp.; 5. D. J. Dennelboom, Harf-
sen 267 straifp.
Auto's A-klasse: 1. R. Trip, Ommen 97
strafp.; 2. W. Maneschijn, Hellendoorn 162
strafp.; 3. A. Brtaspenning, Zwolle 183 str.p.
Auto's B-klasse en bromfietsen: 1. E. G. te
Pas, Hailile 212 strafp.; 2. D. J. Pardijs, Vor-
den 230 Strafp.; 3. H. D. J. Horating, Vor-
den 233 strafp.; 4. J. C. Bolsenlbroek, Baak
236 strafp.
Motoren A-iklaisse: 1. G. Versteege, Henge-
lo 13ö strafp.
Bromfietsen toer: 1. L. Toeber, Vorden, 347
strafp.

September:

16 Vrouwenvereniging Wtiüdenborch
18 Brandweendag, o.a. demonstraties aan

Het Wdeanelink
18 Kastelen marathon, 's middags cross-

country en sprangen 't KSeftskamp
21 Opening seiLzoen KPO
23 BJoernschikGursus Floralia in zaal ho-

tel Bakker
23 Gezellige middag in de Kapel in de

Wildenborch, 14.00 uur
24 Volksfeest Linde
24 Floralia bloemententoorasbeiLling
25 Filoralia bloemententoonistelling
25 Volksfeest Linde
25 Film Stichting Jeugdsociëteit: Kung

Fu slavinnen
25 Toneeluitvoering KRATO in zaal

Schoenaker
26 Floralia bloementenJtoonstelling
27 PvdiA-vergadering hotel Bloenienlaal

Oktober:
l Jong Gelre dropping hotel Bloemendaal

....speciaal

6 Plattelanldavnoonwen
9 Viawedstrflden De Snoekbaars
9 Stidtottng- Jeuigidsocdëteat: The Jolly

Qood Oomipany
21 Vrouwenvereniging Wildeniborch
23 Fttlm StAcMlinig Jeugtdsociëteit: Louis de

Fünes
25 PivdiA^vergiaxlering hotel Bloemendaal
27 KPO

November:
5 Jionig Gelre feestavond zaal Schoenaker
6 Jong Galre feestavond zaail Schoenaker
6 SticMdng Jeugdaociëteit: dropping

20 FUim Stichting Jeugxisociëtedt: Inpdk-
ken en wegwezen

24 KPO

December:
18 Fttlm Stiohtinig Jeuigdsocaëteit: Lucht-

haven in aJjarm
26 Kerstfütai Stichting JeugxJsocdëteit: The

Stang
21 KPO, keraitavond voor bejaarden en

leden

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktlvitelten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

voor u
gereserveerd

Einder-
mode

najaar
1976

Joppers
donker blauw en ziwant, maat 128
Kleine stgging per maat

Parka's
met uitlknoopibare voering,
kleur legergroen, maait 128 ££££ C.f\
Kleine stijging per maat OOaOw

Kinder Acryl Pull's
10,50nieuwste modekleuren, maat 104

Kleine 3tQging per maat

textiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

SPECIAAL VOOR Uu

DeTilbrug De Rijp 1929. DeTilbrug De Rijp 1975.

VERBOUWINGS OPRUIMING

Leve de vooruitgang?
O, o, o wat zijn wij toch een nijver

volkje. We maken de grootste haven van de
wereld nóg groter. Het Nederlandse wegen-
net nog beter. De torenf lats nog hoger.
En we houden het oog alsmaar ferm gericht
op de toekomst.

Op zichzelf is er niets tegen dit alles.
Maar het is wel doodzonde, dat we zo veel
aan de toekomst denken, dat het verleden
in de versukkeling raakt. Prachtige
historische monumenten hebben we
verwoest of laten vervallen. Huizen en
gebouwen in unieke stijlen, romantische

straatjes, bruggetjes, speelse dingen uit het
verleden werden gesloopt, of verdwenen
naar de vuilnisbelt.

Het is bijna te laat om dat proces nog
te stoppen. Maar daarom juist moet het.
Nu. Omdat een toekomst zonder verleden
geen toekomst is. Omdat een land met
alleen havens en flats en industrieën een
hel is.

Monumenten-behoud is niet:
de toekomst tegenhouden. Maar wel:
in die toekomst een klein reser-
veren voor de fraaie en vriendelijke erfenis

van het verleden. En .
nadenken, voordat de
slopershamer eraan
te pas komt.
Als we dat vanaf nu,
gewetensvol, doen is
er nog een kleine
kans dat ook onze
kinderen zullen
zeggen: Leve
de vooruitgang.

Publicatie aangeboden door dit
blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SIRE.

. een keer extra

Eerst tot tien
tellen voor we
gaan slopen.


