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het leslokaal en prakticumlokaal is een
kabinet gebouwd dat dienst doet voor
het klaarzetten van de attributen die
nodig zijn bij het biologieonderwijs. Hier
wordt tevens materiaal opgeslagen wat
de leerlingen nodig hebben bij "naslag".
Daarnaast zijn er de reeds bestaande
lokalen voor o.m. melkkunde en natuur-
kunde, techniek en handvaardigheid.
De heer Bannink toonde zich uitermate
tevreden over het tempo waarin de uit-
breiding heeft plaatgevonden. "Door de
aannemers is buitengewoon goed ge-
werkt. De lessen hebben in de achter ons
liggende maanden gewoon door kunnen
gaan. Alle ruimtes die we ter beschik-
king hadden werden gebruikt zoals de
lerarenkamer, de direktiekamer en het
melklokaal. We hebben geen enkele
hinder van de verbouwing ondervon-
den".

Hoofdaannemer was de Fa. G. J. Men-
tink uit Winterswijk, die tevens het
timmer- en metselwerk voor haar reke-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ning nam. Verwarming G. B. Lensink,
Bredevoort; schilderwerk G. J. Beernink,
Winterswijk; loodgieters- en elektriciteit
Klein Poelhuis B.V., Winterswijk. Ar-
chitekt was de heer J. v. d. Broek. De
bouw werd begeleid door de heer Basti-
aanse van het ministerie.
Nu de bouw klaar is blijkt in feite al weer
het tekort aan ruimte, want het huidige
overblijflokaal wordt inmiddels mede
gebruikt als leslokaal evenals de ruimte
die wordt aangeduid als het kabinet.

School voor Algemeen Vormend
Biologisch en Agrarisch onderwijs
opent nieuwe gedeelte
De bloei van de school voor algemeen vormend, biologisch en agrarisch onderwijs
te Vorden (vroeger aangeduid als de lagere landbouwschool—is nog lang niet ten
einde. Volgende week woensdag zal de officiële opening van het nieuwe gedeelte
van deze school plaatsvinden, "gezien de stijging van het leerlingenaantal is het
geenszins uitgesloten dat er in de toekomst toch nog weer het één en ander
veranderd wordt". We moeten echter wel in het oog houden dat er verantwoord
wordt gebouwd, want wanneer het aantal leerlingen op de lagere scholen zal
teruglopen heeft dat onherroepelijk ook zijn terugslag op onze school", aldus sprak
de heer G. J. Bannink, direkteur van deze school.

Wie echter het aantal leerlingen dat de
laatste jaren de school heeft bezocht de
revue laat passeren komt dan tot de ont-

dekking dat de heer Bannink wat dit
betreft zich geen zorgen behoeft te
maken.

Telde de school tien jaar geleden 64
leerlingen; in 1973 waren dit er 135;
vorig jaar 182 en thans bezoeken 204
leerlingen de school. Het hoogste aantal
wat de school ooit heeft bereikt. De afge-
lopen jaren heeft de school door deze
groei dan ook verschillende verbouwin-
gen ondergaan.
Direkt na de schoolvakantie is men
begonnen met de derde uitbreiding. Dat
wil zeggen dat het lokaal dat vroeger
voor de overblijvers dienst deed thans is
veranderj^ een leslokaal, administra-
tiekantoSKn een bibliotheek. Links
naast het nieuwe leslokaal is een les-
prakticum voor biologie-onderwijs ge-
bouwd. Voor de biologielessen, bijvoor-
beeld het nemen van allerlei proeven zijn
in dit l o É viet units geplaats. Tussen

Nog 10% korting
tot en met zaterdag a.s. ook in onze

meubel en tapijtafdeling
ook op

matrassen -dekens etc.

Vrijdags tot 9 uur open

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 - 17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Aan de orde komen deze week de vol-
gende onderwerpen:
1. Studietoelagen cursusjaar 1978/1979.
2. Bijstandsuitkeringen per l januari

1978 verhoogd.

ad 1. Studietoelagen cursusjaar
1978/1979.

Provinciaal Studiefonds van Gelderland
Studietoelagen cursusjaar 1978/1979
PROVINCIAAL STUDIEFONDS
VAN GELDERLAND
Voor het cursusjaar 1978/1979 bestaat
er gelegenheid een studietoelage aan te
vragen bij het Provinciaal Studiefonds.
Dit kan alleen voor degenen wier ouders
of verzorgers in de provincie Gelderland
wonen, of door studerenden die in hun
eigen onderhoud voorzien en in Gelder-
land wonen.
Het betreft alleen studies waarvoor géén
rij ksst u dietoelage kan worden verkregen
(b.v. particuliere onderwijsinstellingen,
part-time onderwijs (in sommige geval-
len), enz.). De studietoelagen, die ver-
strekt worden in de vorm van een
renteloos voorschot, worden telkens voor
ten hoogste één jaar verleend. Voor een
studie die langer dan één jaar duurt
dient dus ieder jaar opnieuw een aan-
vraag te worden ingediend.
Bij de verlening van een toelage wordt
rekening gehouden met de noodzakelij-
ke kosten van levensonderhoud van de
alleenstaande uitwonende studerende.
Bij inwonende studenten worden alleen
de directe studiekosten (plus eventuele
reiskosten) vergoed. Ter bepaling van de
toelagen stellen Gedeputeerde Staten
jaarlijks de normen vast, welke zijn afge-
leid van de normen die de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen hanteert

A. (volledige) gezinnen:
basisbedrag
echtpaar zonder kinderen
echtpaar met l kind
echtpaar met 2 kinderen
echtpaar met 3 of meer kinderen

bij de toekenning van rijksstudietoela-
gen.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar
op het gemeentehuis in de plaats van
inwoning. Ze dienen zo spoedig moge-
lijk, maar in elke geval vóór l augustus
1978 te worden ingeleverd. Het is beter
vroegtijdig een aanvraag in te dienen die
eventueel later ingetrokken of gewijzigd
kan worden dat te laat aan te vragen.
Verkeert u nog in onzekerheid omtrent
studieresultaten, studiekeuze, toelating,
enz. dan toch vóór l augustus aanvraag
indienen. Aanvragen die né l augustus
nog binnenkomen, zullen in het alge-
meen niet meer tot een toekenning
leiden. Mocht een opleiding halverwege
het cursusjaar 1978/1979 beginnen, dan
dient het verzoek vóór de aanvang van
de opleiding te worden ingediend. In-
dien een aanvraag bij het rijk is afgewe-
zen op grond van studieresultaten, dan
kan alsnog - ook na l augustus - een
aanvraag worden ingediend, met dien
verstande dat dit moet geschieden bin-
nen één maand nadat van rijkswege het
bericht van afwijzing is ontvangen.
Wordt een aanvraag bij het rijk afgewe-
zen op grond van te late indiening op te
hoog inkomen, dan komt men bij het
Provinciaal Studiefonds ook niet in aan-
merking voor een studietoelage.
Voor nadere inlichtingen kan men zich
wenden tot het Provinciaal Studiefonds,
Huis der Provincie, Markt 11 te Arn-
hem, telefoon 085457411, toestel 2159.

Ad 2. Bijstandsuitkeringen per l januari
1978 verhoogd.
Zij die na 31 december 1977 geen inko-
men hebben, krijgen vanaf l januari
1978 de volgende bedragen aan bijstdnd
uitbetaald:

Is het gezin onvolledig dan worden
bovenstaande bedragen verminderd met
B. alleenstaande jonger dan 65 jaar:
1. zelfstandig wonende
2. niet zelfstandig wonende

alleenstaande 65 jaar en ouder:
1. zelfstandig wonende
2. niet zelfstandig wonende

C. thuiswonende kinderen:
16 jaar (werkloos)
17 jaar (werkloos)
18 tot 21 jaar (werkloos of invalide)

ƒ121,60 ƒ 28,05

ƒ851,50
ƒ851,50

ƒ840,80
ƒ840,80

ƒ187,30
ƒ304,10
ƒ456,20

ƒ 196,50
ƒ 196,50

ƒ 194,05
ƒ 194,05

ƒ 43,20
ƒ 70,20
ƒ 105,30

D. bewoners van bejaardentehuizen of inrichtingen:
basisbedrag kosten verpleging of verzorging

bedrag voor persoonlijke uitgaven voor:
1. alleenstaande bejaarden: min. ƒ 70,00 per maand en max. ƒ201,50
2. bejaard echtpaar: min. ƒ 147,50 per maand en max. ƒ 366,50.

Vakantie-uitkering:
Bovenstaande bedragen onder A t/m D worden nog verhoogd met:
a. een vakantie-uitkering. Deze bedraagt voor:
echtpaar zonder en met kinderen ƒ 72,20
onvolledig gezin ƒ 65,00
alleenstaande jonger dan 65 jaar ƒ 50,60
alleenstaande 65 jaar en ouder ƒ 61,20
thuiswonend kind: 16 en 17 jaar ƒ18,10

18 jaar tot 21 jaar ƒ27,10

ƒ 16,65
ƒ15,00
ƒ11,70
ƒ14,10
ƒ 4,20
ƒ 6,25

Bejaarden in bejaardenoorden:
echtpaar
alleenstaande

ƒ71,70
ƒ61,20

per maand:
ƒ1216,40
ƒ 1238,80
ƒ1248,10
ƒ 1257,40

per week:
ƒ 280,70
ƒ285,90
ƒ288,00
ƒ290,15

b. de ziekenfondspremie die men verschuldigd is voor een vrijwillige verzekering
bij een ziekenfonds; echter niet de premie voor de aanvullende verzekering.

c. vervangende kinderbijslag.

Verder worden van de bijstandsuitkering de eigen inkomsten die men heeft,
afgetrokken. Bepaalde inkomsten worden niet helemaal afgetrokken.

Vanaf l januari 1978 wordt de woninghuur niet meer afzonderlijk betaald aan de
bij standsgenietende. In het basisbedrag dat drastisch is verhoogd wordt de
woninghuur/woonkosten voortaan geacht begrepen te zijn.
Bij een woninghuur boven ƒ 169,00 per maand dient een beroep te worden gedaan
op de huursubsidieregeling. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de afdeling
sociale zaken ter gemeentesecretarie.

De school in Vorden kan echt gezien
worden als een streekschool. Van het
aantal leerlingen dat deze school be-
zoekt komt ongeveer 15 procent uit
Vorden zelf, terwijl het overgrote deel
van de leerlingen afkomstig is uit o.a.
Hengelo, Zutphen, Warnsveld, Brum-
men, Lochem, Gorssel, Steenderen,
Ruurlo, Zelhem etc. Het grote gros
stroomt na de 4-jarige opleiding te
hebben gevolgd door naar de middelba-
re Landbouwschool. Dit zijn dan voor-
namelijk de ondernemers en zij die een
baan willen hebben in de pereferie van
de landbouw. De rest gaat direkt na de
school "aan de slag", zoeken dus pas-
send werk en volgen dan nog één of twee
dagen in de week bepaalde lessen of
cursussen.
De heer Bannink vertelde ons dat
ongeveer 35 procent van het aantal
leerlingen dat de school te Vorden
bezoekt afkomstig is van het boeren-
bedrijf. Het algemeen vormend karakter
van de school doet sommige ouders
besluiten hun kind naar de landbouw-
school te sturen in plaats van bijvoor-
beeld een Mavo-opleiding. Waar de heer
Bannink bijzonder verguld mee is, is het
feit dat de leerlingen die de school
verlaten, altijd aan de slag komen.
"Zover ik weet is er niemand werkeloos
geworden", zegt de heer Bannink niet
zonder trots.
Aan de school zijn 7 leraren in vaste
dienst verbonden en zeven parttimers.
Woensdagmiddag 8 februari zal het
nieuwe gedeelte van de school officieel
door Burgemeester Mr. M. Vunderink
worden geopend. Na deze opening is er
vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur "open
school" om een ieder in de gelegenheid
te stellen om op prettige wijze kennis te
maken met het onderwijs en het onder-
wijzend personeel.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. R. Giethoorn (Arnhem)
m.m.v. The Rejoice Singers (Zelhem) en
DeJeugdkerk.
19.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst. 19.00 uur Dhr. A. Stout-
meijer, Voorst.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 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.

WEEKENDIENST TANDARTSEN
4 en 5 februari: J. Moons, 's-Heeren-
berg. Tel. 08346-1875. E. F. de Haan,
Borculo. tel. 05457-1288.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
inhet wijkgebouw.

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

TAFELTJE—DEK—JE
Mevr. Wolters tel. 1262.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

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 gezinsverzorging
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 be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebou*.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen 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.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220



MEER DAN
ALLEEN
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VAN ON26

PREI ** 98
BAMI- GROENTEN 148

PAK:

WÏTLOF 500,, 458

4JANDPEREN «* 198

-WANDAPPEIÊN 548

SINAAS-
APPELEN t **» J

U I »*•*•»&-> •• ' •

ANAHAS

U»T
«AM-

TRiCftNDEAU

BOVENBEEN

SPEW-

2F)VC

POPLA-Aooo
AUGURKEN

s«ti_ tóft2«<3e--

'0EMpi£?
KiPSOEP-
PAKKÉTa»?/

KUÏK6W- c/vrt
BOUTKito.

REINEREN

^4*Qmeer
Jan alleen iqaar

voordelié



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons zoontje
en broertje

Kasper
Willemien, Jan en
Sandra Visschers

Vorden, 26 januari 1978
Galgengoorweg 6

Met grote blijdschap en dank-
baarheid, geven wij kennis
van de geboorte van onze
dochter

Janke
We noemen haar

JANNEKE
H. J. Breukink
E. Breukink-Cnossen

Vorden, 31 januari 1978
Het Jebbink 36

Voor de vele blijken van
medeleven ons betoond bij
het zo plotseling overlijden
van mijn lieve man, vader en
opa

Jan Koster
zeggen wij u allen hartelijk
dank.

Mevr. R. G. Koster-
van Rhee

Fam. Kroezen
Fam. Koster

Vorden, februarj 1978
Enkweg 10

Te koop: Mini 1000 z.g.o.h.
bouwj. juni 1975. Km. stand
35000. Prijs n.o.t.k.
S. J. M. Mombarg, Nieuw-
stad 3, Vorden. Tel. 05752-
1480.

Te koop wegens vertrek bui-
tenland Simca 1000 GLS.
Kleine beschadiging maar
motorisch erg goed. Prijs
ƒ 1250,00. tel. 05752-6807.

Dames grijp uw kans. a.s.
Donderdag en vrijdag de laat-
ste opruimingsrestanten.
Voor de halve prijs. Bij
Lammers, Zutphenseweg.

Te koop: Jonge konijnen,
judo-pak en melkbussen. G.
Hendriksen, Wiersserallee 4,
Vorden. Tel. 6754.

Te koop gevraagd: Water-
pompinstallatie + voorraad-
tank plm. 500/1000 1. en
varkensdrinkbakjes. G. A.
Rossel, tel, 1439.

Te koop: Jongensfiets voor
plm. 8 jaar. De Bongerd 15,
tel. 2405.

Tuincentrum
De Vonderkamp
IJselweg 20, Vierakker
Tel. 05750-20743

prachtig gelegen ruim en
overzichtelijk van opzet
ruime parkeergelegen-
heid, makkelijk bereik-
baar.

Dames grijp uw kans
a.s. Donderdag en vrijdag de
laatste opruimings-restanten
Voor de halve prijs bij Lam-
mers, Zutphenseweg

Veloursgordijnen ƒ 75,-. 4 pits
gasstel ƒ 175,-. TV tafel ƒ 25,-
Bergmeubel/250,-. Gashaard
ƒ250,-. Radiotafel ƒ 30,-. Kap
voor schemerlamp ƒ 30,-. tel. •
05750-18642. Bevrijdingslaan
53, Warnsveld.

Te koop: zwart/wit t.v. 2 dui-
venmanden, De Stroet 4, Vor-
den.

Te koop: g.o.h. Kreidler bj.
1974. B. v. Hackfortweg 23,
Vorden.

Te koop: nieuw herenrijwiel,
Stationsweg 9, Vorden. 's
avonds na 7.00 uur.

Tuincentrum
DE VONDERKAMP
IJselweg 20, Vierakker
Telefoon 05750-20743

heeft een formidabele
aanbieding uit de gezelli-
ge tuin winkel n.l. kwali-
teit tuinspade voorzien
van schoeisel-bescher-
mingsstrip

Voor slechts 15,45

Te koop: trekhaak en radio-
inbouwset Fiat 127. H. Die-
ters, De Bongerd 8, Vorden,
Tel 05752-2385.

Jong Gelre
10 februari
Schaatsen te Deventer

Opgave voor 8 februari op
tel. 1643.

Inplaats van kaarten

Zaterdag 4 februari a.s. wordt voor ons en de onzen
D. V. een zilveren dag.

Want dan herdenken wij, met onze kinderen, in diepe
dankbaarheid, het feit, dat wij 25 jaar gelukkig
getrouwd zijn.

J. KETTELERIJ
en
H. H. KETTELERIJ-WOLSINK

Vorden, februari 1978
't Hoge 37

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 11 februari
's middags van 3 tot 5 uur in hotel Bakker, Dorps-
straat 24, Vorden.

Hoveniersbedrijf, Zutphenseweg 64 is 's middags na
12 uur GESLOTEN

JAN GOSSELINK
en
ANNEKE ARFMAN

gaan trouwen op vrijdag 10 februari
1978 om 10.30 uur op het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in
de kapel te Bronkhorst door de weieer-
waarde heer Ds. J. C. Krajenbrink.

Dagadres: zaal Den Bremer, Toldijk.

Hierbij wordt u uitgenodigd op de receptie van 15.30
tot 17.00 uur.

Reigersvoortseweg 24, Steenderen
De Leuke 2, Vorden

Toekomstig adres: Marsmanhove 202, Zoetermeer

BETALING KONTRIBUTIE

GROENE KRUIS
U kunt vanaf heden uw kontributie
voor het jaar 1978 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
postgiro nr. 847903 t.n.v. Groene
Kruiste Vorden.

De kontributie bedraagt
f 25,00 per jaar

Wordt u na 22 februari een kwitantie aangebo-
den, dan komt er f 2,- administratie- en inkasso-
kosten bij en betaalt u f 27,-

Gemeente Vorden
Bouwverordening gemeente Vorden

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat krachtens artikel 16 e.v. van de
Woningwet bij besluit van Gedeputeerde Staten van
Gelderland d.d. 23 november 1977, nr. 12.386/668-
RO-110 is goedgekeurd de bij raadsbesluit van 20
september 1977, nr. 8, vastgestelde "Verordening tot
14e wijziging van de Bouwverordening" welke laatste
verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 3
november 1966.

Genoemde verordening, die op 4 februari 1978 inwer-
king treedt, ligt vanaf heden gedurende 3 maanden ter
secretarie voor een ieder ter inzage en is tegen betaling
van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

Vorden, l februari 1978.

Burgemeester en wethouders voornoemd

de burgemeester, mr. M. Vunderink

de secretaris, J. Drijfhout

Jonge Florijn T 1,95

Berenburg Sonnema ..11 i85

Slijterij' - Wijnhandel

SMIT Telefoon 1391

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Bij de Warme Bakker

komt u er achter

wat vers brood eigenlijk is !

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

r
De modieuze
natuurmethode
van de vakman.
Lief voor voeten
en lichaam van
hem en haar.

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Carnavalsartikelen
.

u vindt een ruime sortering bij

Koerselman
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Telefoon 1364

Adverteren doet verkopen
't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

bode*

t
gewoon als extra service

Gevraagd:

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens

electrisch lassers
plaatbewerkers
konstruktiebankwerkers
ongeschoolden
(voor diverse werkzaamheden)

Schrijf aan of meldt u bij:

GEMS Postbus 2, Vorden. (Telef. 05752-1546)
Zutphenseweg

Zutphenseweg Vorden

ervloot
Groot spaarvoordeel voor spaarders
van 15 tl m 20 jaar!

99 De Zilvervloot heeft een
* * geweldige premie aan boord!
Namelijk maar liefst 10% ekstra over
het gespaarde bedrag plus de rente.

Als je wilt kun je 9 jaar lang sparen en van de Zilvervloot
profiteren. Ook als je pas op je 18e of 19e jaar begint!
Je krijgt alle informatie bij de Rabobank, daar ligt trouwens
ook de speciale Zilvervloot folder voor je klaar. Halen maar
en... meedoen, want met de Zilvervloot vaar je de juiste
spaarkoers! ff

Rabobank O
geld en goede raad



Reklame vrijdag en zaterdag

Mazariener
per stuk

Op naar het carnaval
Voor de thuisblijvers
een heerlijke

smurfentaartje
Banketbakkerij

J. WIEKART
Burg. Galleestraat, Vorden. Tel. 1750

Vanaf zaterdag 5 februari is het

voorjaar
in onze zaak

Dames kom gerust eens binnen en
bekijk al dat mooie

Bij
Damesconfectie

.AMMERS.«•____ Vorden

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen
2 jaar volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 de luxe 1976
TOYOTA Corolla 30 automaat 1975
TOYOTA Corolla 1200 1972
TOYOTA Corolla 1200 de luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 Hardtop coupé ... 1976
TOYOTA Corolla 30 de luxe 1977
TOYOTA 1000de luxe 1976
TOYOTA Carina 1600 1976
RENAULT R4T.L 1977
RENAULT R6 1970
PEUGEOT 504 G.L. Diesel
(nieuwe motor) 1975
PEUGEOT 304 S 1973
FIAT 125 P 1972
FIAT 127 (2 stuks) 1973
CITROEN 2CV 6 1977
CITROEN 2 CV4 1971 -1973
CITROEN Dyane4 1973
SIMCA 1100 1972 -1975
VOLKSWAGEN Passat 1974
CHRYSLER 180 1973
AUDI 100 L4-deurs 1973

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *

OT A TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

uw sleutel klaar
terwijl u wacht-service

De laatste ronde in onze
GRANDIOZE OPRUIMING
Doe nu uw voordeel bij Modecentrum Teunissen - Ruurlo

l

Mantels enkele restanten nu 75,- en 50,-

Capes en poncho's
Nu enkele stuks 50,-

CoatjOS de laatsten nu 50,- en 80,-

Japonnen en pakjes
NU 10,- 30,- 50,-
Rokken 10,- 25,-
Blouses 7,50 10,- 15,-
Diverse pantalons

Herenpantalons...20,- 30,- 40,-
Coats en overjassen

NU SPOTGOEDKOOPÜ

Nog tot en met zaterdag a.s.

10% KORTING
op alle niet afgeprijsde in voorraad zijnde goede-

ren.

SPECIALE AANBIEDINGEN!!!
"Lievertjes" jurken en pakjes 1/2 PRIJS!! De laatsten van dit seizoen
WERKKLEDING in voorraad 1/2 PRIJS

KINDERTRUIEN TOTALE VERKOOP - % PRIJS!!!!

RUURLO
Vrijdags tot 9 uur geopend.

Vordrn - Telefoon Of»7f> ' . ! - i r> l4

BRUIDSJAPONNEN BRUIDSJAPONNEN

Al die kinderen dragen
nu goed passende
schoenen !

Is uw kind daar ook bij ? ? ?
Kom anders eens bij ons langs !!!

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

^Pbarendsen
ZUTPHENSEWEG15-TEL. 05752-1261

-VORDEN

Vorden bedankt
Langs deze weg willen wij alle Vordenaren bedanken,
die onze leerperiode hier mogelijk gemaakt hebben.
Vooral alle mensen, die ons op hartelijke wijze hier
binnengehaald hebben en er alle tijd voornamen ons
te woord te staan. Uiteraard gaat onze grootste dank
uit naar onze gastgezinnen in Hackfort, Delden en
Linde.

De studenten van de Universiteit van
Leiden:
Els Wittermans Fransje Brinkgreve
Els van de Dries Frans Werter

AFZUIGKAPPEN
vanaf ..

SPECIALE AANBIEDINGEN VAN
DOE-HET-ZELF- CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 • Hengelo (Gld.)

10% KORTING OP
GEREEDSCHAPPEN
PARANAPINE
WANDSCHROTEN
aüiaalprijs per meter
Verder uw adres voor
vuren en grenen schroten

GRINDTEGELS 40/60
afhaalprijs per stuk

HANG- EN LEGKASTEN
van 148-- voor 11 5«—

SHOWROOMKEUKENS
met korting van 10 tot 25%
Tevens leverbaar alle inbouwapparatuur voor
uw komplete keuken o.a.

175.-

1.00

4.25
In onze bouwmarkt vindt n een ruime sortering

HOUT EN DIVERSE PLAATMATERIALEN
tegen scherpe prijzen.

Doe-het-zelf-centrum
H- G- BIJENHOF - HENGELO (GLD.)

• v
Wij presenteren

de nieuwe
voorjaars-en \

zomerkollektie
1978

' BRUIDS-
JAPONNEN EN

AVONDKLEDING
Prachtige kollektie voor

bruidsmeisjes en bruidsjonkers.
Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.

maandag 20 februari ARNHEM
Hotel Haarhuis

donderdag 23 februari DOETINCHEM
Schouwburg Amphion

donderdag 2 maart LOCHEM
Hotel Alpha

maandag 6 maart ZUTPHEN
Ontmoetingscentrum De Hanzehof

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

etter: Beööelinfc
' ' • V Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222

L * * *• • • » § » • • » • • > > > > • • > i » « t » » t i t - t f f ff T T" "*•*"*

• Kaarten mei. koffieè 5.50. Tel. 05448-222
aanvang van a/Ie shows om 20.00 uur^

Reserveer tijdig

zelo-Ov. tel. 05400-11983 l -

) ,

Bij tapijt- en meubelshowroom Ankersmit
GROENLOSEWEG 9 RUURLO TELEFOON 1239

nog opruiming
nog koopjes

nog 10% KORTING

TOT EN MET 4 FEBRUARI KUNT U HIERVAN
NOG PROFITEREN
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foto "Dolphijn"

Doe-het-zelf centrum Harmsen thans
weer volledig uit de brand
Bijna een jaar geleden werd Vorden op een vroege zondagmorgen in februari
opgeschrikt door een felle uitslaande brand bij het Doe-het-zelf centrum Harmsen
aan de Schoolstraat. Het kapitale winkelpand annex kantoren, werkplaats en
opslagplaatsen werd volledig door de brand verwoest. Een troosteloze ruïne bleef
over.

Terugblikkend op deze fatale brand zegt
de heer H. Harmsen: "Ik stond eerst wel
raar te kijken maar al gauw denk je, ik
moet verder." De tekeningen voor een
nieuw pand waren al gauw klaar, terwijl
ook de vergunning spoedig afkwam.

Toch verliep de bouw de eerste maanden
niet naar wens mede door de vertraging
bij de staalbouw. Begin september
kwam alles pas goed op gang. Samen
met zijn 10 man tellend personeel werd
het metsel- en timmerwerk door de heer
Harmsen zelf ter hand genomen. De fa.
Slagman/Esselink zorgde voor het elek-
trisch gedeelte; v.d. Wal (schilderwerk);
Alfring uit Groenlo (C.V.) en de fa.
Kooy-Enschede (dakbekleding). Archi-
tekt was de heer van Houte.

Dezer dagen is het nieuwe pand voor het
publiek opengesteld met een gezellige
receptie waarvoor een grote belangstel-
ling bestond. De totale verkoopruimte
bedraagt thans 1000 vierkante meter.
Ruim 350 vierkante meter meer dan
voorheen. Het winkelpand is fraai uit-
gevoerd en biedt de clientèle een ruim
overzicht van het verkooppakket.

In het oog springt de uitgebreide af-
deling keukens en aanverwante artike-
len. "Een zeer belangrijke artikelgroep",
zegt de heer Harmsen. Het vormt
ongeveer 30 procent van mijn totaal-
omzet. Natuurlijk heb ik door de brand
hier omzetverlies geleden want vooral
prdukten als keukens moeten de mensen
kunnen zien. De handel hierin is enorm.

Er wordt wel gezegd dat Nederland over
een jaar of drie vol zit met keukens. Ik
geloof niet dat de vraag daarna zal
afnemen. Vooral met het oog op reno-
vatie zal deze vraag naar keukens we
blijven", aldus de heer Harmsen.

Behalve de zojuist genoemde keuken-
afdeling heeft de firma Harmsen een
grote afdeling tapijten. Verder bureau's,
tafels etc. De opstelling badkamers en
tuinmeubels is groter dan voorheen.
Alles wat men verder maar voor de
doe-het-zelver kan bedenken is aanwe-
zig. Diverse soorten behang, verfsoorten,
hang- en sluitwerk, noem maar op. Alles
is zeer ruim en overzichtelijk opgesteld.

De grote bouwmaterialen zijn onderge-
bracht in de werkplaats aan de overkant
van het bestaande pand in de School-
straat. In zijn^^aliteit heeft de firma
Harmsen veeflmeer armslag gekregen.
Wat betreft de toekomst toont de heer
Harmsen veel meer armslag gekregen.
Wat betreft de toekomst toont de heer
Harmsen zich^^r optimistisch. "Goed
de uurlonen wWfen wel veel hoger. Daar
staat tegenover dat de mensen meer vrije
tijd gaan krijgen. Ik zie het ook echt wel
zitten", aldus de heer Harmsen.

Gekomibeerde
avond "Vordens
Dameskoor99 en
"Vordens Toneel"
"Om het publiek meer te bieden dan
alleen zang of toneel hebben we ge-
meend dit keer samen op te moeten
treden", aldus sprak zaterdagavond de
heer H. Holsbeeke bij de aanvang van de
gezamenlijke uitvoering van "Vordens
Toneel" en "Vordens Dameskoor". De
zaal van het jeugdcentrum was vrij goed
bezet. Aanwezig waren o.m. Burg. M.
Vunderink, oud-burgemeester A.E. van
Arkel alsmede de sethouder van sport-
en cultuur de heer H.A. Bogchelman
met hun dames.

Voor de pauze trad het Dameskoor
onder leidingvan dirigent Peter Best op.

Het koor zong een 14-tal nummers.
Ondanks de grote hitte op het toneel en
het te kleine toneel voor een dergelijk
aantal koorleden brachten de dames het
er toch nog vrij goed af al was aan hun
gezichten te merken dat ze over het
resultaat zelf niet zo best te spreken
waren. Als intermezzo speelde dirigent
Peter Best samen met zijn vrouw een
Slavische dans op de piano.
Na de pauze was het de beurt aan
"Vordens Toneel" dat onder regie van de
heer H. Holsbeeke op voortreffelijke
wijze het toneelstuk "Het Witte Legioen"
(dat dertien jaar geleden ook al eens
werd opgevoerd) ten tonele bracht. Ook
ditmaal was de rolbezetting weer perfekt
en kregen Daatje Thijssen, korporaal
Vink de lachers weer flink op hun hand.
Mevr. M. Schuppers- Roozendaal die de
hoofdrol vertolkte gaf op prachtige wijze
gestalte aan de rol van direktice. Een
compliment voor Vordens Toneel dat de
"rolkennis" zo goed was.

Voorlichtingsavond
Veilig Verkeer
over woonerven
De afdeling Vorden van Veilig Verkeer
Nederland zal donderdagavond 23 fe-
bruari een voorlichtingsavond geven
over woonerven.
Aan de hand van dia's en films zal de
regionaal-consulent van V.V.N, de heer
G. W. Eybersen een uiteenzetting geven
over het hoe-en-wat van woonerven.
Daar het woonerf-idee in de wijken de
Boonk en Brinkerhof reeds veel stof
deed opwaaien en tot akties leidde is het
stellig nuttig zich op deze avond van
deskundige zijde te laten informeren
over het woonerf-idee.
Een beslist niet eenvoudige materie,
waarvoor stellig veel belangstelling zal
bestaan.

r~W.^ BURGERLIJKE,
^i

Geboren: Kasper Visschers.
Ondertrouwd: J. H. Gosselink en J. H.
Arfman.
Gehuwd: B. Tiessink en H. A. Noppert.

Het één en ander..
Het komende weekend barst overal (en niet alleen beneden de grote
rivieren) los: carnaval. Deze jaarlijkse explosie van feestgedruis en flessen-
geknal wordt voor mijn gehoor elk jaar luider, de optochten langer, het
aantal deelnemers groter. Ze doen maar! Hou je toch niet tegen! Een
zuurpruim en een zeurpiet....ben je als je er tegen in zou gaan. En wie zou
dat willen zijn? Ik niet.

Maar, wie HET EEN doet, moet ook HET ANDER doen. Carnaval (carne
lavare, het vlees wegdoen, de luxe) heeft te maken met HET ANDERE:
vasten in de Lijdenstijd. Dat hoorde, dat hoort on-losmakelijk bij elkaar.
Velen, vooral protestanten maken het echter los, trekken het toch uit
elkaar. Wel het één, maar niet het andere.... En dat kan eigenlijk niet. Dat
is nooit de opzet, het uitgangspunt geweest. Het ging en het gaat om: het
één EN het ander. We kunnen best op nieuwe wijze ook "het andere" doen.
Van onze overvloed iets doorgeven naar de vele armen in de wereld. Voor
velen is het nog steeds lijdenstijd. Via goede hulp-organisaties kunt u
helpen. Aktie: Gast aan tafel (NOVIB), Giro 100200, Den Haag. (Of giro
645300) S.O.H. (St. Oecumenische Hulp), giro 5261, Utrecht.

Wie "het één" doet (Carnaval vieren) moet eigenlijk ook "het andere" doen.
Zo niet, dan moet ik als protestant....protesteren tegen dit on-eigenlijk en
één-zijdig carnaval-vieren.

J.C. Krajenbrink.

"De Deurdreajers" van Vorden/
Kranenburg verzorgen vier dagen lang
het "Streek-carnaval"
Nog enkele dagen en dan zal voor de twintigste maal in successie in Vorden en
Kranenburg vier dagen lang in de ban zijn van het grote carnaval van "De
Deurdreajers". Deze hebben er in de loop van de jaren slag van gekregen om jong
en oud gedurende die doll, dwaze dagen te amuseren, zodat er 'Voor elk wat wils"
is. Niet voor niets wordt het Vorden-Kranenburgse carnaval bestempeld als het
"streekcarnaval" omdat de feestneuzen van heinde en verre komen om hier te gaan
"deurdreajen".

Voor de komende dagen is een uitste-
kend programma in elkaar gezet, wat u
uit onderstaand kunt zien:

3 februari 1978:

prins JOAN de TWEEDE,
hans, jeugdprins met adjudanten, dans-
marietjes en raad van elf brengen de
traditionele bezoeken aan diverse kleu-
terscholen en het kinderdagverblijf;

4 februari 1978: W

ontvangst van prins JOAN de Tweede en
gevolg door B en W. van Vorden met
overhandiging van sleutel; daarna be-
zoek aan oudste en jongste ingezetene
van de gemeente Vorden;

vanaf 14.00 uur grote carnavalsoptocht
door het centrum van Vorden; na de
optocht bezoeken prins en gevolg diverse
horecabedrijven in het dorp Vorden;

om 19.00 uur begint in de prachtig
versierde en goed verwarmde feesttent
het grote gekostumeerde carnavalsbal;
om 20.11 uur intocht van prins Joan de
Tweede en zijn gevolg, muzikale mede-
werking van prinsenkapel de Fla-
mingo's;

5 februari 1978:

om 13.00 uur begint de jurering voor de
gekostumeerde kinderen; om 14.00 uur
begint de carnavalsoptocht op de Kra-
nenburg; vanaf 13.00 uur kinderpro-
gramma in de feesttent met medewer-
king van de jeugdprins en zijn gevolg,
prins Joan de Tweede en gevolg, een
show van goochelen, clownerie en jong-
leren door de Wido's en Bobo, terwijl de
prinsenkapel De Flamingo's eveneens
zijn muzikale carnavalsnoten voor de
kinderen de feesttent indavert. In resi-
dentie zaal Schoenaker zal "Canon Ball"
als vanouds zorgdragen voor een uit-
stekende carnavalssfeer voor "Pa en
Moe" en vele anderen.

6 februari 1978:

vanaf 11.00 uur zullen prins Joan de
Tweede en zijn gevolg u graag ontvangen
voor het "Frühschoppen" in residentie
zaal Schoenaker. Als voorproefje voor de
enorme Rosenmontagviering kunt u al-
vast in de juiste stemming geraken. Om
19.00 uur begint dan de tweede carna-
valsavond. Van heinde en verre komen
de carnavalsvierders naar de Kranen-
burg om daar met de Deurdreajers
onder leiding van prins JOAN de Twee-
de en gevolg voor onvervalste carnavals-
sfeer te zorden. U kunt ervan verzekerd
zijn dat de prinsenkapel "De Fla-
mingo's" en "Canon Ball" alles uit de
kast zullen jagen....

7 februari 1978:

Nog een avond gaan we met z'n allen er
een gradioze "Derudreajersavond" van
maken. In de grote feesttent -waar van-
zelfsprekend ook prins JOAN de Tweede
en gevolg, alsmede de prinsenkapel "De
Flamingo's aanwezig zullen zijn- bent u
vanaf 19.30 hartelijk welkom. Reken
maar dat velen met spanning naar deze
avond toekomen. Immers op deze avond
zal prins Joan de Tweede de prijzen van
de carnavalsoptoch bekend maken en
uitreiken.

Vanzelfsprekend zorgt de carnavalsvere-
niging "De Deurdreajers" tijdens carna-
valsfestiviteiten er voor dat de borrel-
bussen weer rijden. Nog steeds geldt:
"Glaasje op, laat je rijden". Komt u met
eigen vervoer "Sprek dan van te veuren
af wie d'r zal riejen".

Kom naar Vorden/Kranenburg waar
nog steeds het motto luidt:
"NEET NOLN, MOAR DEURDREA-
JEN"....

Foto "Braakhekke'

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Beroep ontvangen
Naar wij hebben vernomen heeft de
Geref. predikant J. B. Kuhlemeier een
beroep ontvangen naar Surhuisterveen
(Friesland).

JEUGDDIENST
IN HERVORMDE DORPSKERK
a.s. Zondagmorgen 5 februari wordt
weer de maandelijkse jeugddienst ge-
houden in de Hervormde kerk te Vor-
den. Ds. R. Giethoorn, jeugdwerk-advi-
seur van de Proviciale Kerkvergadering
in Gelderland, te Arnhem hoopt deze
dienst te leiden.
De bekende, goed-zingende en spelende
Rejoice Singers uit Zelhem werken mee
in deze dienst. Ook de Jeugdkerk gaat
uiteraard zondagmorgen naar de ge-
noemde jeugddienst in de kerk.
Iedereen is er hartelijk welkom!

De avonddienst zal D.V. geleid worden
door Ds. J. Veenendaal.

DAMES-BEZOEKGROEP
HERVORMDE GEMEENTE
De Hervormde kerkeraad heeft enige
tijd geleden besloten om te komen tot
een dames-bezoekgroep, die in de wijk
de sectie van elke ouderling met enige
regelmaat langdurige zieken, hoogbe-
jaarden, eenzamen gaan bezoeken. Stel-
lig gaan de dames ook graag op kraam-
bezoek. In samenwerking en overleg met
enkele Vrouwenverenigingen en met
vrouwelijke gemeente-leden is het gelukt
deze bezoekgroep te vormen. Het dage-
lijks bestuur, de kern, de stuurgroep
wordt geleid en voorgezeten door Mevr.
H. J. den Ambtman-Ton, Het Jebbink
37. Als contact-persoon fungeert mevr.
H. A. A. van den Broek-de Zoete, De
Steege 39, telefoon 1375.
De verwachting is dat mede door dit
werk de zorg en aandacht voor elkaar
wordt vergroot en verdiept. De kerke-
raad is allen zeer erkentelijk die aan dit
stuk gemeente-werk meewerken.

EEN OUDERWETSE SCHIET-
EN VERWERPINGS-AVOND
De "Subotica-groep", die graag iets/veel
wil doen voor de kerk van Ds. Lajos Porh
in Subotica (Joegoslavië) en voor Ds.
Kulifay in Boedapest (Hongarije) gaat
op de "ouderwetse toer". Ze organiseren
namelijk met elkaar een schiet- en
verwerpingsavond. Zo'n avond wordt er
geschoten en "geworpen": balgooien
(ballero-spel), busgooien, sjoelen, rad
van avontuur, naam raden en het aantal
korrels van een echte, vorig jaar septem-
ber meegekregen Joegoslavische mais-
kolf.
Deze avond zal gehouden worden in de
Kapel de Wildenborch, halverwege Vor-
den-Lochem. Er wordt overleg gepleegd
met de schietvereniging over het gebruik
van de fraaie schietbaan gelegen onder
het nieuwe gedeelte van de Kapel de
Wildenborch. De datum waarop deze
avond zal worden gehouden wordt nog
nader bekend gemaakt. Graag geven we
dit goede bericht vroegtijdig aan u door.
Er zij plannen om ook gemeenteleden
van ginds (uit Subotica en Boedapest)
deze zomer uit te nodigen.



barendsen topper
Krachtige 1700 watt Black en Decker
Haakse Slijpmachine

Van f 505,- voor maar liefst. f 298,-

Speciale aanbieding

Black en Decker Boormachines

f 30,- tot f 50,- kortingmet nu

barendsei{ Huishoudelijke artikelen - gereed-
schap - Ijzerwaren
Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 05752-1261

HENGELO(GLD)TEL.Ó5753 -1461

5 februari

Tramp s
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Aankomende zaterdag 4 februari

Karnavalsbal
voor gehuwden

m.m.v. The Tramps

Leuke prijzen voor de mooiste kostuums.

Karnavalskleding niet verplicht.
Bespreek tijdig uw plaatsen.

DIT ZIJN PAS
OPRUIMINGSKNALLERS

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN

TEL. 05752-1514

Schrijfbureau
in zwart en
blank essen
struktuur

vanaf

Bankstel
Massief eiken
Klein model

Nu

1198,-
Wandmeubel

Zwart essen
struktuur

2,50 m breed
Nu

795,-
Geldig t/m

9 februari a.s,

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

in 't centrum van Vorden

Slaapkamer
Praktisch geheel

massief eiken
ledikant en

2 nachtkastjes
Nu

755,-

Bankstel
3-1-1

Massief eiken
met losse

rundieder kussens
Nu

3485,-

D Opslag tot 1 jaar gratis
D Gratis bezorgen
D 16oo m2 meubelgenot
D Uit voorraad leverbaar
D Prima service en garantie

uitnodiging

DATSUN

LS.

Onze zaak bestaat 40 jaar.

Daarom is er reden voor een feestelijke stemming,

waarbij wij en onze medewerkers graag een glaasje

met U heffen.

Tevens kunt U dan de Datsun-modellen bewonderen,

waaronder de nieuwe Violet.

Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs op:

vrijdag 3 febr. van 15.00 tot 21.00 uur
zaterdag 4 febr. van 10.00 tot 17.00 uur

Autobedrijf

HERWERS b.v
Hengelo Gld.



GOEDKOPE
PRIJS

OOEDTAP1JT

Voor alle tapijtliefhebbers
hebben wij 'n Kollektie liefde op

't eerste gezicht.
Wij hebben een tapijtcollectie die voor elke

beurs 'n goede koop garandeert. Van laag- tot
hoogpolig. Van klassiek tot modern. Van nylon tot
wol. In dessins voor ieders smaak.

Kom onze grote sortering eens bekijken. Als
u tenminste gelooft in liefde op 't eerste gezicht.

lubbeisi uioningi Af icMi AO
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1286

voor bedrijfsauto
verhuur per dag

Automobiel bed rij i
Ciroeneveld,
Do Stoven l , /utpluMi
Tel: 05750-20344
l lan/ewej» 27, Lot hem
lel: 05730-4226

vestiging lochem vanal 1 12 77

A.S. MOEDERS
In de zevende maand moet u alle^^>or de komst
van uw baby in orde hebben. ̂ ^ waslijst met
artikelen heeft u in huis; nu alleen nog een keus
bepalen, waar u alles gaat kopen. Wij willen u
daar graag bij helpen. Wat u bij ons kunt ver-
wachten:

1. een totaal assortiment B
EN TOEBEHOREN

2. een grote kollektie KINDERWAGENS
3. SCHERPE PRIJZEN

want we werken zonder personeel, doch met
100% service en deskundig advies.

4. Reserveren ZONDER RISICO; d.w.z. in be-
paalde gevallen nemen wij alles terug.

5. GRATIS BEZORGEN van de uitzet in heel
Nederland.

6. Alles uit voorraad leverbaar!
Komt u eens kijken bij:

Landeweerd • Zutphen
Laarstraat l - volop parkeerruimte - 100 meter
van de Miro - Tel. (05750) l 43 94.

'tSupermarkt
Dorpsstraat 28, Ruurlo

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

winkelmeisje
Wij zien uw schriftelijke sollicitaties met belang
stelling tegemoet voor 1 1 februari 1978.

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

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

Instrukteur: voor Hengelo (Gld.):
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

Uitspanning

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

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE 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

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop
Winterfruit

a l gulden per kilo

AARDAPPELEN
iedere zaterdag van 9-13 uur
bij B. J. WEANINK
Regelinkstraat 13, Hengelo.

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, k lap t af els
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
TeIL057S3-1637.

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

Üforama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

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

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

UITKNIPPEN
CARNAVAL

Te huur: prachtige da-
mes-, héren- en kinder-
kostuums, baarden en
pruiken.

Tel. 05750-21320 na 19.00 uur

Tijdelijk
gereedschap nodig?
Wij verhuren o.a.
Aanhangwagens - bandschuurmachines - betonmo-
lens - boormachines - cirkelzagen - draad - snijgereed-
schap - decoupeerzagen - dompelpompen - kango's -
kettingzagen - kompressoren - kruiwagens - lasappa-
raten - mastiekketels - nietapparaten - slijpmachines -
spijkerapparaten - stijgers - enz. enz.

Korenbloemstraat 14, Hengelo (Gld.) tel. 05753-1825

Diepvries-Homeservice HULS - VORST

J. W. HULSHOFF B.V.
Antwoordnummer 39, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1666

Aanbieding
Voor koude dagen een bord warme snert!

1 liter heerlijke ERWTENSOEP met veel
vlees (kant en klaar) en een GROTE ROOK-
WORST (van de Keurslager) è 250 gram.
Samen van 6,25 voor 5,50
5 kombinaties voor 26,50

Uit ons assortiment:
Neem eens 1 keer per week VIS!!
Gepaneerde SCHOLFILET (op zee ingevro-
ren) doos è 3 kilo (ca. 20 stuks) 23,-

IMIEUWÜ
GROTE FRICANDELLEN "FANCY"
Met mager varkensvlees. Heerlijk en niet vet
doos è 50 stuks è 85 gram 24,-

Bel: 05753-1666

U KRIJGT UW BESTELLING GRATIS THUISBEZORGD

Vergeet u niet te reserveren voor 'n
KLEINTJE KARNAVAL
IN bodeq

t
Entree f 5,- Telefoon1519-1770 Vorden

Doe-het-zelf-centrum HARMSEN
OPENINGSAANBIEDING:

Vorden, Schoolstraat 6-8. Tel. 05752-1486

Geldig tot en met 18 februari

Cement
SPECIALE AANBIEDING

Gehaald

Bezorgd

Gresschalen
30 cm. Per meter.

Tapijten

6,60
7,25

ENORME SORTERING

Nu met 10% KORTING EN
GRATIS LEGGEN!!

19,-

Wandtegels gewolkte
10,75

KEUKENS
GRATIS Bij aankoop van

Per m2. Vanaf

Geglazuurd
Per m2. Vanaf 25,-

aanbouwkeuken van 2000- 2500 Philips afzuigkap
aanbouwkeuken van 2500- 3000 Neff afzuigkap
aanbouwkeuken van 3000- 4500 Neff kookplaat
aanbouwkeuken van 4500- 6000 Neff kookplaat + afzuigkap
aanbouwkeuken van 6000- 8000 Neff elektrische- of gasoven
aanbouwkeuken van 8000-10000 Oven en kookplaat of vaatwasser gratis
Boven de 10.000 diverse mogelijkheden. Bezoek onze toonzaal!!

ENORME VARIATIE IN KEUKENS

Afdeling
gereedschappen
Gereedschapkist o o
5 delig van 30,75 voor 19,95

Boorstandaard
Van 115,-voor 85,95

Waterpomptang
Van 8,50 voor D,50

Metselset
van 19,95 voor l 5,95

Rolbandmaat 0
Van 4,95voor 3,75

Waterpas
Van 22,75 voor l O,%f O



Radikale opruiming
Vrijdag 3 februari en zaterdag 4 februari 1978

Vele spotkoopjes op gebied van
RADIO -TV EN GRAMMOFOONPLATEN

Radio- tv-speciaalzaak

OLDENKAMP
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 2577.

M

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

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

Te koop: waterpompinstalla-
tie Sihi 380 volt. Compressor
380 volt. 601 tank 6 atm.
H. Stokkink, Lochemseweg
32a, Warnsveld. Tel. 05751-
387.

Te koop: Potkachel. Olie-
stook en 2 pers. kantelbed.
Tel. 05752-2231.

Dames grijp uw kans
a.s. donderdag en vrijdag
de laatste opruimings-
restanten voor de halve
prijs bij

Lammers Zutphenseweg

Tuincentrum
De Vonderkamp
Uselweg 20, Vierakker
Telefoon 05750-20743

is ruim gesorteerd in
coniferen
heide
bomen
vruchtbomen
heesters
vaste planten
rozen enz.

alles zeer voordelig geprijsd!

Gevraagd: Kosthuis of ged.
woning omg. Vorden. Brieven
onder no. 40-1 buro Contact

Te huur gevraagd: zit en/of
slaapkamer met gebruik van
keuken door juffrouw alleen,
z.s.rh. Brieven onder no. 40-2
Buro Contact.

Te koop: 2 luidsprekerboxen
als nieuw. H. Sessink, Hor-
sterkamp 17, tel. 1843.

Maandag 6 februari begint de
verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Sla uw laatste slag
Wij starten straks met een geheel nieuwe kollektie

Daarom nu

Japonnen 19,50
Pakjes 25,00
ROKken uitzoeken voor 25,00

Damesbonneterie vanaf 2,50

IcKliel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Bruinbrood
is brood van de bovenste
plank dat betekent top-
kwaliteit.

Natuurlijk bij uw warme bakker

OPLAAT
Weekendreclame
Diverse soorten

Vlaaien

Extra voordelige
aanbiedingen
Witlof 500 gram 145
Cox d'Orange 1 kilo 198

Clementines 15 voor 298

Groene kool Panklaar 500 gram.. 60

Maandag tot en met woensdag
Rode kOOl Panklaar 500 gram .... 45

Koop bij ons uw Spaanse Citrusfruit en
doe mee met de geweldige
GRATIS TISSAP AKTIE
weekendaanbieding bloemen: ̂ ^
Narcissen per bos 295
Hydrocultuurplanten

uit voorraad leverbaar
Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Vergeet u 't niet?
Zaterdag zondag maandag

Kleintje karnaval!
in bodeqa

-

t
Sfeervol versierd
Steengoeie muziek
Entree f 5,-

Zaterdagmiddag tijdens de optocht is 't Pantoffeltje
open en in kamavalssfeer.

a.s. Maandag en dinsdag 6 en 7 februari
is onze winkel

gesloten
Uw sanitair-speoiaalzaak
Huishoudelijke artikelen

Loodgietersbedrijf

Wiltink f T l*
nllHet Hoge 20 - Telefoon 1656

Landelijk erkend gasfitter

Adverteren doet verkopen

TUINZADEN
Groentezaden - Bloemzaden - Kruidenzaden
Alles 1e kwaliteit en uiterst voordelig bijvoorbeeld

Spinaziezaad 250 gram 3,50
Tuinbonen 500 gram 3 x wit 5,00
Stamprinsessenbonen 500 gram
dubbele witte zonder draad 10,00

Vraag onze gratis tuincatalogus

Kluvers Vorden c.v.
Afd. winkel - Zutphenseweg 41, Telefoon 1318

Karnaval vieren?.,

DE DEURDREAJERS
VORDEN/KRANENBURG

STAAN VOOR U KLAAR,

Zaterdag 4 februari
GROTE KARNAVALSOPTOCHT
Aanvang 14.00 uur

KARNAVALSBAL
in de grote tent en zaal Schoenaker
Aanvang 19.00 uur. Muziek De Flamingo's

Zondag 5 februari
KINDERKARNAVAL EN OPTOCHT
In de Kranenburg
13.00 uur jurering. 14.00 uur optocht. In de zaal Cannon Ball

Maandag 6 februari
FRÜHSHOPPEN
aanvang 11.00 uur voor iedereen.

KARNAVALSBAL
Aanvang 19.00 uur in de tent en zaal
Muziek De Flamingo's en Cannon Ball

Dinsdag 7 februari
BEJAARDENKARNAVAL
Aanvang 14.00 uur in de zaal

KARNAVALSBAL
Aanvang 19.00 uur in de tent. Muziek De Flamingo's

Kom naar Vorden/Kranenburg
onder het motto:

„Neet nöln, moar deurdreajen



Donderdag 2 februari 1978
39e jaargang nr. 48 DERDE BLAD CONTACT -VORDEN
Gymvereniging " Sparta" gastvrouw
voor turners uit rayon "Berkelstreek"
Met de clubvlag trots in de hand macheerden zaterdagmiddag zo'n 300 turners/
sters uit het rayon "Berkelstreek" de sportzaal van Vorden binnen om daar deel te
nemen aan rekreatieve springwedstrijden.
deelnemende verenigingen waren: N.G.V. (Neede); Odival (Eibergen); DGV
(Diepenheim); LGV (Laren); Brinko (Lochem); RGV (Ruurio) en Sparta (Vorden)

"Gareo" uit Rkken en DOS uit
Barchem die eveneens bij het rayon
Berkelstreek zijn aangesloten konden
niet aanwezig zijn. De eerste vanwege
een jubileum, terwijl bij de Barchemse
vereniging teveel jongelui door de griep
waren geveld.
DE voorzitster van Sparta mev. Sikkens
heette de aanwezigen welkom en wel in
het bijzonder de heer Mondeling, die
vrijwel bij alle wedstrijden in het
rayon als jurylid fungeert en de her
Dijkman uit Neede, voorzitter van het
rayon "Berkelstreek" en tevens deze
middag de leidinggevende figuur.
Mevr. Sikkens toonde zich verheugd
over het grote aantal deelnemers. "Wij
zijn in Vorden blij dat we deze sportzaal
hebben en blij dat we dit evenement
mogen organiseren. Het valt mee wat we
allemaal in deze zaal kunnen doen",
aldus de praeses van Sparta die de
aanwezigen erop wees dat het hier

rekreatieve wedstrijden betreft. Dus
geen echt wedstrijdelement. De presta-
ties van de turners en turnsters werden
door de 8 juryleden dan ook als zodanig
beoordeeld.
Door de verschillende verenigingen
werd in totaal met 48 groepen deelgeno-
men. Vereiste was dat elke groep uit
minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers
zou bestaan. De wedstrijden bestonden
uit een viertal onderdelen te weten lange
mat, kast, paard en minitramp.
Het hele gebeuren waarvoor een
behoorlijke publieke belangstelling
bestond werd in een vlot tempo afge-
werkt. De deelnemers zelf werkten de
nummers met veel enthousiasme af. De
prijzen bestonden na afloop uit ere-
prijzen, eerste, tweede en derde prijzen.

Bij het onderdeel lange mat kwam het
gecomb. team van "Brinco" uit
Lochem met 18,4 punten als eerste uit

de bus; 2 jeugdturnsters van "Brinio"
Lochem met 17,9 pnt; jeugdturnsters A
van NGV (Neede) met 17,8 pnt.; 4 NGV
(Neede) gecombineerd met 17,6 pnt.; 5
jeugdturnsters van NGV (Neede) met
17,3 punten.
Bij het onderdeel kast eindigden drie
teams met 14,8 punten op een gedeelde
eerste plaats te weten de jeugdturnsters
van "Brinio" (Lochem); de jeugdturn-
sters A van NGV (Neede) en de jeugd-
turnsters van Sparta (Vorden); 4 meisjes
10-12 van Sparta 14,8; 5 jeugdturnsters
C van NGV met 14,6 punten.
Bij het onderdeel paard eindigde het ge-
combineerde team van "Brinio" uit
Lochem als eerste met 16,8 punten; 2
jeugdturnsters van "Brinio" met 16,5
pnt.; 3 eveneens jeugdturnsters van
"Brinio" 15,9 pnt.; 4 gecombineerde
team van "Brinio" met 15,8 punten; 5
turners van "Odival" Eibergen met 15,5
punten.
Bij de minitramp vrij werd het
gecombineerde team van "Brinio"
Lochem eerster met 17,9 punten; 2
jeugdturnsters van "Brinio" eerste met
17,9 punten; 2 jeugdturnsters van
"Brinio" 16,7 punten; 3/4
jeugdturnsters DGV Diepenheim en
jeugdturnsters "Odival" Eibergen met
15,3 punten; 5 meisjes 10-12 jaar van
"Brinio" met 15,2 punten.

Overweldigende belangstelling bij
afscheid van bedrijfsvoorlichter H. Pardijs
De receptie die de landbouwers uit deze contreien maandagmiddag aanboden aan
de heer H. Pardijs, bedrijfsvoorlichter in Vorden en Warnsveld, is een
overweldigend succes geworden. "Alles wat boer is, is hier bij Hotel Bakker aanwe-
zig", zo merkte één der aanwezigen tegen ons op. De heer H. Pardijs die te kennen
had gegeven om met ingang van l februari a.s. zijn funktie als bedrijfsvoorlichter te
willen neerleggen had wel een beetje tegen deze dag opgezien. Na afloop van deze
bijeenkomst toonde hij zich verheugd dat zovelen waren gekomen om hem de hand
te drukken.
Een lange rij van sprekers deden deze
middag hun zegje, waarbij de heer
Pardijs vele lovende woorden ten deel
viel en waarbij mevrouw Pardijs danig in
de bloemetjes werd gezet. Alvorens de
receptie begon was de heer Pardijs met
versierde trakteren van huis afgehaald
en naar Hotel Bakker gebracht. Hier wer
een welkomswoord gesproken door de
voorzitter van de afdeling Warnsveld de
heer J. Boschloo. Het speet hem dat
de heer Pardijs wegging. "Ik heb er
echter wel begrip voor", aldus de heer
Boschloo.
Ir. Achterstraat uit Arnhem (door de
heer Pardijs in zijn dankwoord aange-
duid als "de chef op afstand") roemde de
grote betrokkenheid die de heer Pardijs
bij zijn werk aan de dag legde. Hij
benadrukte dat het absoluut de eigen wil
van de heer Pardijs was geweest om zijn
funktie te beëindigen.
Namens de gemeente Vorden werd het
woord gevoerd door wethouder G. J.
Bannink. Hij sprak over de goede relatie
die de heer Pardijs met het gemeente-
bestuur van Vorden had. "De heer
Pardijs was vaak de tussenschakel tus-
sen de boeren en de gemeente. Hij tikte
nog wel eens bij mij aan het raam van de
school om een praatje te maken", aldus
wethouder Bannink.
Mr. Hopperus Buma, burgemeester van
Warnsveld had tijdens zijn speech de
lachers op zijn hand. "Pardijs had altijd
een hekel aan administratie. Dus hij zal
er wel begrip voor hebben dat ik de
enveloppe met inhoud in de brandkast
heb laten liggen. U krijgt hem nog wel
overhandigd", zo sprak Warnsvelds eer-
ste burger.

Ir. Nieuwenhuizen, de direkte chef van
de heer Pardijs had de solicitatiebrief die
de heer Pardijs op 8 mei 1942 had
geschreven uit de archiefkast opgedo-
ken. "Wat een mooi handschrift had u,
ik stel voor dat u alle belvenissen op
schrift stelt. Ze zullen beslist gelezen
worden", aldus Ir. Nieuwenhuizen.
Namens alle standorganisaties in Vor-
den en Warnsveld werd het woord
gevoerd door de heer A. G. Mennink.
"Bij alle boeren stond het telefoonnum-
mer van de heer Pardijs in het geheugen
gegrifd. En was de heer Pardijs s'avonds
niet aanwezig vanwege zijn werk dan
was daar altijd mevrouw Pardijs die voor
ons klaar stond" aldus de heer Mennink.
De heer H. Tjoonk sprak namens alle
coöperaties in Vorden. "Het bij u vragen
om adviezen heeft er destijds toe geleid
dat we u nadien hebben gekozen als
bestuurslid van de Rabo-bank om ons op
dit terrein met raad en daad bij te staan
en zover mij bekend blijft u dat doen",
aldus de heer Tjoonk.

Namens alle vrouwen in het werkgebied
hielden de dames Wiegman-Harbers en
Holtslag-Lucassen een korte samen-
spraak. Hierbij werd duidelijk dat Par-
dijs veel in de koffie en thee heeft zitten
roeren bij de dames. Al roerend loste hij
dan de problemen op.

Namens de personeelsvereniging sprak
de heer Bongers. Hij noemde Pardijs een
gevoelig mens. "Hij voelde zich heel
sterk betrokken bij de kleinere bedrijven
en de minderheden. Hij was vrolijk van
aard, de laatste jaren werd hij wat stiller,
omdat hij overal te zwaar tilde", aldus de
heer Bongers die er op wees dat de

Pardijs de. ontwikkeling van de mais
sterk heeft gestimuleerd.
De heer H. Visschers sprak namens de
sociaal economische voorlichting van de
ABTB, CBTB en Gelderse Mij. van
Landbouw. "Ik heb vroeger het melken
nog geleerd bij Pardijs", merkte de heer
Visschers onder meer op.
De heer Pardijs wees er in zijn dank-
woord op dat hij zich altijd meer boer
dan ambtenaar voelde. "Ik kan dan ook
niet begrijpen dat er nog steeds geen
opvolger voor mij is aangesteld. In al die
jaren ben ik een voorzichtige voorlichter
geweest, misschien wel te voorzichtig
met het stijgen der jaren", aldus de heer
Pardijs die zei altijd met veel genoegen
te zullen terug denken aan de gastvrije
mensen. Verschillende sprekers lieten
deze middag hun woorden vergezeld
gaan met het aanbieden van een ge-
schenk onder couvert en bloemen voor
mevrouw Pardijs.

Wffireuuw
Voetbal
Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
4-2-1978
Sv. Ratti 4 - F.C. Overstegen 3.

Uitslagen Sv. Ratti afd. zondag 29-1-78
Sv. Ratti l - Be Quick 4 3-1; Sv. Ratti 2-
Socii 4 0-2.

Uitslagen V.V. Vorden zoJfe 29-1-78
Sp. Neede- Vorden 2-2; Sp^5bergen 7-
Vorden 51-3; Sp. Rekken l- Vorden 6
2-1.

Programma zaterdag 4-
Vorden Al-Eerb. B. Al

Programma zondag 5-2-78
Erica 7- Vorden 8.

Ratti l - Be Quick 4: 3-1

Ratti heeft zich weer bij de koplopers
geplaatst, dank zij een kostbare 3-1 zege
op het Zutphense Be Quick 4. Vooral in
de eerste helft ging het spel gelijk op en
leek het er niet op dat de groenwitten de
punten thuis zouden houden. Het spel
wisselde gedurig en aan weerskanten
werd er wel geschoten maar niet trefze-
ker genoeg. Vijf minuten voor rust nam
Ratti de leiding toen Rudi Heuvelink een
onhoudbaar schot loste: 1-0.

In de tweede helft deed Ratti er een
schepje bovenop en dat resluteerde al
vrij spoedig in een tweede doelpunt via
de voet van middenvelder Ant. Peters:
2-0. Be Quick kwam nog even terug en
bij een schermutseling voor de Ratti-
veste reduceerden zij de achterstand tot
2-1. Twintig minuten voor het einde
maakte A. Peters aan alle onzekerheid
een einde met een goed geplaatste treffer
3-1. Bij Ratti werd B. Overbeek na rust
vervangen door J. Waarle.

De bouw van het Vordense Dorpscentrum maakt goede vorderingen. De nieuwe
toneelzaal-gymnastiekzaal is op hoogte en onder kap. De verbouw in het oude
Vordense gemeentehuis gaat ook gestadig voort. Deze foto geeft een overzicht van
de bouwaktiviteiten.

De onlangs benoemde beheerder van het Dorpscentrum, de heer L. Bos uit Nieuw-
Buinen, komt deze week donderdag naar Vorden om nader nog kennis te maken
met Bestuursleden en om zich op de bouwplaats wat te oriënteren, vooral ook wat
de inrichting van het interieur en de keuken betreft. Dit in goed overleg met de
interieur-commissie van het Bestuur Stichting Dorpscentrum Vorden.

Volleybal
In de afgelopen week heeft het eerste
damesteam van Dash tweemaal het
strijdtoneel moeten betreden. Zaterdag
moest in Schalkhaar een belangrijke
wedstrijd tegen SVS worden gespeeld.
De Dash-dames toonden evenwel vol-
doende zelfvertrouwen, tactisch en tech-
nisch kunnen om een overtuigende
overwinning te kunnen behalen. Uitslag
3-1 voor Dash. Maandagavond moest in
Vorden tegen Wilp worden gespeeld.
Met enige moeite werd een gelijkspel
(2-2) bevochten op het goed spelende
Wilp.

Het eerste heren-team van Dash, moest
maandagavond in Zutphen in het tweede
team van SVS (Schalkhaar) zijn meerder
erkennen. Bij een setstand van 14-6 in
het voordeel van Dash moest nog met

een nederlaag van 16-14 genoegen wor-
den genomen. Het tweede damesteam
van Dash moest het maandag in Zut-
phen opnemen tegen de hekkesluiter in
de eerste klasse van het district. De
volledige winst 3-0 werd in de wacht
gesleept.

Het tweede herenteam kwam maandag-
avond uit tegen het zesde van Hansa in
de eerste klasse van het disctrict. De
strijd kon door Dash tegen het onder
hen op de ranglijkst staande Hansa-
team in hun voordeel worden beslecht.

Overige uitslagen: heren 2e klas: Dash 5-
DVO 1:1-2; Dash 4- Almen: 0-3; Dash 3-
Aktief: 1-2; Dames 3e klas: Dash 5-
DVO 3: 2-1; Dash 6- Wilhm. 5: 0-3;
meisjes asp.: Hansa a- Dash b: 3-0;
DVO-Dash c: 3-0; Dash c-Wilhelm.: 0-3;
Dash b-Dash a: 0-3; jongensasp.: SVS c-
Dash b: 2-1; SVS b- Dash a: 0-3.

Met meer dan gewone belangstelling hek veurugge wekke in "Contact" 't
raodveslag eleazen en dan wel in 't besunder oaver de boerderi'je bi'j 't ni'je
gemeentehuus. Belangstelling umda'k in dit gebouw echt nog wel
meugelukheden zie. Hier he'w un besunder goeie geleagenheid um 't
velejen en hejen van Vorden us op un ri'jtjen te zett'n en daor anderen
kennus van te laoten nemmen. En met Vorden bedoel ik dan neet allene 't
kasteel, oftewel gemeentehuus, maor de hele gemeente.

Wat wi'j van de geschiedenis van Vorden wet is nog maor betrekkeluk
weinug. En a'j wat te wetten wilt kommen, mo'j soms hele archieven op de
kop zetten um iets wiezer te wodd'n. Un goed oaverzich in de vorm van un
boek besteet t'r ok nog neet. Hier he'w, dach ik, un goeie plaatse um de
gegevens bi'j mekare te brengen en alzo un goed geheel te kriegen. Un
goed veurbeeld van hoe'j zoiets in mot richten kö'j dach ik zien op kasteel
Doorwerth. In een van de bi'jgebouwen heb ze daor un tentoonstelling
emaakt oaver de Slag umme Arem in 1944. Un goed geheel dat deur
middel van foto's en teksten un goed oaverzich gif van de loop van de
gebeurtenissen. Op zo'n meniere mot ut hier ok wel können. Al zölle wi'j,
veural wat de oldere geschiedenis betref, ok wel met teikeningen en
schetsen motten werken, umdat t'r toen nog gin fotografie was. Maor met
un betjen fantasie is daor bes wat van te maken.

De geschiedenis van kasteel Vorden zo'j dan nog uut können halen en
maken daor un goeie dia-projectie met geluud van. Neet te lange,
beveurbeeld zo'n twintug menuten. Dan veveel i'j d'r gin mense met. In
ieder geval he'w d'r dan weer un goeie trekpleister veur de touristen bi'j,
waor zee op un reagenachtuggen dag nog us nao toe kont. Dat mag ok bes
want zo at ut now is, is Vorden allene maor antrekkeluk met mooi weer,
umdat wi'j gewoon neet wat anders heb te biejen. A'j zoiets dan in 't
vakansie-seizoen elke middag en 's zondags 't hele jaor deur los heb en
wieters op anvraoge, is t'r nog wel un vitalen A.O.W.-er te vinnen die hier
veur neet al te volle geld wel toezich wil holl'n. Met un redulukke
entrepries hoefde subsidie van de gemeente dan ok neet zo hoge te wean.

't Bunt zo maor wat ideeën, meschien is t'r iemand die t'r wat met kan
doen of t'r iets van wet te maken. Ut C.D.A. hoef dan ok neet bange te
wean veur konkurrentsie en de bibliotheek dut ut ok gin scha, daor kont
ze, gezien de ruumte zoiets toch neet op touw zett'n en zee heb daor ok
liever altied wat anders. Maor meschien kan d'r uut 't volgende ok nog iets
kommen: A'k de krante dit jaor geod eleazen hebbe z'og de "Oudh. Kund.
ver. "de Graafschap" nog un plaatse veur un regionaal documentatie-
centrum (vegeef mien ut deftugge woord) Meugeluk is dat iets veur
Vorden? Op dizze plaatse vaste neet gek. Wi'j zölt wel zien hoe't t'r straks
allemaole uut zut, bi'j ons in d'n Achterhood.

H. Leestman.



Aantrekkelijk
feestprogramnia rondom
opening kasteel Vorden
Rondom de opening van het kasteel Vorden als gemeentehuis, is
de Stichting VOK er toch in geslaagd een aantrekkelijk feestpro-
gramma samen te stellen met ongetwijfeld voor "elck wat wils".

In het programma is nog ruimte open gelaten om nog het één en
ander aan toe te voegen of te wijzigen. Aangezien een beroep op
het gemeentebestuur wordt gedaan om een bepaald bedrag
beschikbaar te stellen betreft het op dit moment een voorlopig
feestprogramma aangezien de gemeenteraad van Vorden zijn fiat
moet geven aan de subsidie-aanvraag.
De officiële datum voor de opening van het kasteel alsmede de
opening van het dorpscentrum wordt nog nader bekend gemaakt.
De feestweek zelf begint op woensdag 17 mei. Dan zal een
spelmiddag voor de kinderen worden georganiseerd en is er 's
avonds de premiere van de Vordense revue.
Evenals woensdag is er donderdag 18 mei kermis en in het dorp
een braderie. Sursum Corda zal die avond een muzikale rondgang
door het dorp maken.
Op vrijdag 19 mei wordt een feestelijke markt georganiseerd,
terwijl in zaal Smit een bejaardenmiddag wordt gehouden, waar
onder meer een film over oud-Vorden zal worden gedraaid. Ook
zal een googhelaar aan het programma meewerken, alsmede het
huisvrouwenorkest.
Zaterdag 20 mei zal geheel in het teken staan van de sport, daar
het in de bedoeling ligt een "zeskamp" te organiseren op het
feestterrein bij het kasteel. Verder is er deze dag een demonstratie
van een volksdansgroep uit Duitsland. De gehele week zal de
revue draaien met eventueel na afloop bal.
Zaterdag zal na afloop van de revue een vuurwerk worden afge-
stoken.
Zondagmorgen 21 mei vindt in de Ned. Hervormde kerk een
ontmoetingsbijeenkomst plaats met medewerking van diverse
plaatselijke koren, aansluitend-is er een koffieconcert.
Op de feestweide wordt 's middags een folkloristisch programma
afgewerkt, waaraan zullen medewerken: een groep vendel-
zwaaiers, Markelose kinderdansgroep; optreden Schermer
dansers uit Stompetoren; de ponyclub; folkloristisch kinderdans-
groep uit Horb (Duitsland), "De Knupduukskes"; ruiters in 12e
eeuwse kledij.
Gedurende de gehele feestweek is er een foto-tentoonstelling
over oud-Vorden. zaterdagmiddag 27 mei wordt de revue speciaal
voor de bejaarden opgevoerd.

verloren respektievelijk van Visschc
Prinsen. (De derde plaats kan namelijk
nog recht geven voor deelname aan de
Nederlands kampioenschappen) De
Vordenaar Masselink speelde remise
tegen Smaalen.
De stand aan de kop is momenteel: l
Henk Grotenhuis ten Harkel 8 gespeeld
14 punten; 2 Hiersch 8-13; 3 G. Prinsen
8-11. Ruesink en Boudri hebben 7
punten en Masselink 6 punten. Bij de
aspiranten verloor de Vordense deelne-
mer B. Hiddink van Schrooten.

In de derde periode kwam in deze stand
geen verandering. In de laatste
speelperiode zette Vorden alles op alles
om de achterstand ongedaan te maken.
Marleen Sikkens scoorde tweemaal
waardoor de stand 4-3 werd. Verder
kwamen de Vordense dames niet.

Waterpolo
Dammen

Vorden verslaat de Bevers uit Dieren

De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitiewedstrijd tegen de
Bevers uit Dieren verdiend met 5-3
gewonnen. Het werd een pittige partij
waterpolo met de Vordenaren toch wel
duidelijk als de betere ploeg.

In de eerste periode leek Vorden regel-
recht op een grote zege af te stevenen
want al vrij gauw was de stand 2-0 door
doelpunten van Arjan Mengerink en
Han Hazekamp. Even later werd Geert-
jan Sikkens evenwel het water uitge-
zonden, waarvan de Bevers goed profi-
teerden 2-1.

In de tweede periode opnieuw een
sterker Vorden dat slordig met de
kansen omsprong. Gescoord werd er
niet. In de derde periode ging het
schieten beter en brachten achtereen-
volgens Arjan Mengerink, Sjaak Gotink
en Henco Elbrink de stand op 5-1. In de
laatste speelperiode geloofde Vorden het
wel en konden de Bevers middels twee
treffers de score nog een draaglijker
aanzien geven 5-3.

KLEINE NEDERLAAG DAMES
De Dames van Vorden hebben in een
vrijwel gelijkopgaande strijd op het
nippertje met 4-3 van de IJsselmeeuwen
verloren. Vorden stond in het begin "te
slapen" waarvan de IJsselmeeuwen
uitstekend profiteren door tweemaal te
scoren 2-0. In de tweede speelperiode
werd de stand verhoogd tot 3-0 waarna
Jet Smit tegenscoorde 3-1. Het werd
even later 4-1 doordat bij Vorden
Marijke Schupper uit het water werd
gezonden, waarvan de IJsselmeeuwen
profiteerden.

HENK GROTENHUIS VERSTEVIGDE
KOPPOSITIE
In de strijd om het Gelders damkam-
pioenschap heeft de Vordenaar Henk
Grotenhuis ten Harkel zijn koppositie
verstevigd door te winnen van
Elgersma. Zijn naaste konkurrent
Hiersch won eveneens zodat het kampi-
oenschap waarschijnlijk door deze twee
spelers wordt uitgevochten.
De Vordenaren Boudri en Ruesink
hebben hun laatste kans om de derde
plaats te bereiken niet aangegrepen. Zij

Februari
2 Bejaardenkring Jeugdcentrum
7 Jong Gelre Agrarische gespreksgroep

(Hotel Bloemendaal)
10 Jong Gelre Schaatsen Deventer
14 Soos Kranenburg
16 Bejaardenkring Jeugdcentrum
21 N.C.V. afd. Vorden
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
23 K.P.O.
24 Jong Gelre songfestival Eggink

Laren
25 E.H.B.O. Bazar
28 Soos Kranenburg

Maart .
l Bejaardenkring Jeugdcentrum
4 Feestavond Hotel Bakker L.R. en

P.C. de Graafschap en In de Reep'n
14 Soos Kranenburg
18 Jong Gelre Sportdag Hanzehal
21 N.C.V. afd. Vorden
23 Bejaardenkring Jeugdcentrum
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
28 Soos Kranenburg
31 Jong Gelre Dropping

Openningstijden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—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 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
1830—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

Maandag:
Knip- en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repetitie ^muziekvereniging Concor-
dia in za^Bfmit.
Ie en 3e nwindag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphijn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie^ferdens Mannenkoor in
het Jeug^Btrum.
Gemengde klub 16 jaar en ouder in
het Jeugdcentrum (CJV)

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal..

Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.

:ing zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NVV.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje

'Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.
Bridgen in 't Pantoffeltje

Vrydag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.
Meisjesklub 11-12-13 jaar in het
Jeugdcentrum

Jongensklub „Samuël" 11-12-13 jaar
in het Jeugdcentrum.
Jongensklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Meisjesklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum

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. J^
Gymnastiekvereniging Sĵ P.a (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^he Krui-
mels" 9-10 jaar in het Je^Rcentrum

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

Recepten tips
Een winterse filosoof

No steeds is het in Nederland iedere
woensdag "gehaktdag". Dat wil niet
zeggen dat u dan ook iedere woensdag
gehakt moet eten. U koopt het natuur-
lijk wel die dag, omdat het dan goed-
koper is, maar eet het bijv. een dag of
wat later of u koopt wat minder dan
normaal en gebruikt dit voor een lekkere
spaghettisaus. Behalve gehaktballen en
gehakt-in-de-oven kunt u er echter voor
de variatie, eens een filosoofschotel van
maken. Echt iets voor deze winterse
dagen. U heeft hiervoor nodig:

l'/2 kg aardappelen Ipd. gehakt
melk zout en peper
l ei nootmuskaat
boter 6 middelgrote uien
paneermeel

Schil en kook de aarappelen. Maak
hiervan met wat melk en een ei een niet
te dikke puree. Doe het gehakt in een
koekepan met een klontje boter. Zet het
vuur hoog en braadt het, onder voort-
durend losmaken met een vork, bruin en
gaar. Greng op smaak met zout, peper
en nootmuskaat. Pel de uien en snijdt ze
in dunnen ringen. Bak de ringen in een
koekepan in boter goudgeel en glazig.
Vet dan een vuurvaste schotel in en leg
op de bodem hiervan een laagje uien.
Vervolgens de rest van het gehakt en tot
slot nog een laagje uien. Vul de rest van
de schotel op met puree. Bestrooi de
puree met paneermeel en leg er enkele
klontjes boter op. Laat het geheel in een
goed warme oven in een half uurtje
warm en goudbruin bakken. Serveer met
bijv. rode kool of spruitjes.

Korte tips
Vlees

Als wij over vlees spreken bedoelen wij
altijd het vlees van bepaalde huisdieren;
zoals runderen en varkens. In de vroeg-
ste oertijd, toen de mens nog een rond-
trekkend jager was, was zijn voedsel-
voorziening afhankelijk van het geluk bij
de jacht. Maar toen hij zover was
gekomen, dat hij bepaalde diersoorten

Brood
van
de warme bakker

Zo uit de oven
op uw tafel

Haal het bij

't Winkeltje
A G. Schurink, Burg. gallee-
straat 22. Vorden. Tel 1877.

Vrijdag en zaterdag

kwarkpunten

die zich daartoe leenden, in afgesloten
ruimten bij zijn woning kon houden en
fokken had hij zich daarmee zekerheid
verschaft, dat er op elk gewenst tijdstip
vlees voorhanden zou zijn. Het is merk-
wardig, dat er in al de duizenden jaren
van de menselijke geschiedenis zo weinig
verandering is gekomen in de soorten
want nog altijd zijn dat runderen en
varkens en ook schapen.

In de Middeleeuwen was het eten van
vlees een statussymbool, dat alleen de
rijken zich konden veroorloven. De mo-
derne voedingsleer echter erkent de
belangrijke voedingswaarde van vlees,
vooral het hoge gehalte aan volwaardige
eiwitten, die de eiwitten, bijvoorbeeld uit
peulvruchten en granen kunnen aan-
vullen.

Bovendien bevat orgaanvlees - helaas
nog altijd te veel miskend - veel vitami-
nes. Lever is zeer rijk aan vitamine A,
lever, nier en zwezerik bevatten vitamine
C en alle vlees is rijk aan vitamines van
de B-groep.

De belangrijkste vleessoorten in Neder-
land zijn rundvlees en varkensvlees.
Schapevlees en paardevlees wordt hier
vrijwel niet gegeten, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld België, waar paardevlees
geliefd is. (CONSU).

Wist u dat al?
Een jas, waarvan alleen maar de kraag
wat vettig geworden is, hoeft daarom
nog niet meteen naar de stomerij. Met
een spons en wat wasbenzine - voor-
zichtig bij open vuur! - kunnen derge-
lijke plekken moeiteloos verwijderd wor-
den. Liefst laten drogen in de buiten-
lucht.

Planten kunnen van tijd tot tijd ook best
wat extra zorg en liefde gebruiken.
Zeker nu ze zo te lijden hebben onder de
extra droge centraleverwarminglucht.
Besproei ze daarom regelmatig met een
waterverstuiver. Fiscusbladen zijn b.v.
enorm dankbaar als ze af en toe eens
afgenomen worden met een doekje, dat
in bier gedoopt is. Ze worden er mooi
glanzend door en krijgen meteen wat
extra krachtvoer "naar binnen".

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

Kr /ijn - heb ik ontdekt - twee soorten fotografen. De eerste «iroep
maakt vooral foto's om alles wat er gebeurt in het ge/.in vast te leggen
voor later. Koto's om herinneringen te bewaren. Er /.ijn ook mensen, die
meer wi l len , /e wil len echt ver/orgde foto's maken. Ze wi l len de
wereld om hen heen vangen in mooie heelden. Kn vooral voor de/c
mensen, die alles uit hun foto w i l l e n halen wat er in / i t . is dit verhaal
bestemd. Het gaat nameli jk over het papier, da t j e voor het maken van je
foto's kunt kie/cn. Dat papier is er in verschillende "gradaties" en
daarmee wordt bedoeld de mogeli jkheid om de verschi l len tussen l i ch te
en donkere gedeelten van de foto op de j u i s t e w i j/.e weer te geven.

Neem nu eens die eerste foto. Leuk plaa t je , maar wel
wat donker, denkt u. Dat kontrast van /wart en w i t .
komt. omdat de toto op papier was afgedrukt met cc n
harde gradatie. In dit ge\al /.ijn een aantal gedeelten
helemaal d ich tgc lopen . Bij cte foto hierboven is het
omgekeerde gebeurd: de gradatie van het papier was
te /acht en daardoor /ijn de he lde rhe idsve r sch i l l en te
k le in , 't Gevolg: een foto met te weinig kontrast ,
waarin deta i l s \ e r lo ren .gaan . Ook nie t mooi. ' t Kan
beslist beter!

De/e toto werd a fgedruk t op ' t j u i s t e papier . A l l e s
staat er goed doortekcnd op. Als u / e l f een donkere
kamer hebt. dan k u n t u die gradatie \ an het papier /e l f
regelen, waarbij het negat ief bepaalt of u een harde of
een /achte gradat ie / u i t k ie /en . Kn als u een
/ w a r t / u i t v e r g r o t i n g w i l la ten maken, dan kan uw
fotohandelaar u adviseren \ \ e lke gradat ie nodiii is .
Met het j u i s t e papier kan het m a x i m u m uit een neea-
t ie f worden gehaald . Al leen: d i t geldt met voor kleu-
renfoto 's .

Radio-Televisie
Hi-fi Stereo

* VOORAAN IN SERVICE

* VOORAAN IN TECHNIEK

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen
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