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( Nieuwe brandweergarage
ligt gunstig

Het bureau gemeentewerken heeft voor de
verbouw van de gymnastiekzaal tot brand-
weergarage en onderkomen voor de tennis-
vereniging bestek en tekeningen gemaakt.
Met het voorgenomen verbouwingsplan kan
de distrikts-inspekteur voor het brandweer-
wezen zich verenigen.
De situering van de nieuwe behuizing ten
opzichte van de omliggende bebouwing, het
algemene brandrisico voor het verzorgings-
gebied en de bereikbaarheid voor de leden
van het brandweerkorps kunnen als gun-
stig worden aangemerkt, aldus heeft de
inspekteur het college van B. en W. van
Vorden laten weten.

Het te verbouwen gedeelte voor brandweer-
garage biedt voldoende ruimte voor de
brandweer. Mocht in de toekomst meerdere
ruimte noodzakelijk zijn, wat B. en W.
echter zeker in het licht van de regionali-
satie van de brandweer niet voorzien, dan
kan uitbreiding plaatsvinden door hetzij be-
ëindiging van de verhuur van een gedeelte
van de huidige gymnastieklokaal aan de
tennisvereniging hetzij door aan c.q. bij-
bouw. De openbare aanbesteding van de
verbouw zal 25 januari plaatsvinden.
B. en W. van Vorden zullen bij vervolg-
voorstel zo spoedig mogelijk op de finan-
ciële kant van deze verbouw terugkomen.
De boekwaarde van de gymnastiekzaal in-
clusief de c.v. bedroeg per l januari
ƒ 64.011,66. In verhouding met de inhoud
komt dit jaar neer op ƒ 38.792,60 voor de
brandweergarage en ƒ 25.219,06 voor de
tennisclub. Voor het bestraten en herbe-
straten van toegangswegen en het maken

van een plein voor de brandweergarage zal
volgens B. en W. ƒ64.000,— gevoteerd
moeten worden. Gedacht wordt aan een
huurbedrag voor de tennisclub van ƒ 2000,-
per jaar.
De voorstellen van B. en W. zullen in de
raad van maandagavond 31 januari aan de
orde komen.
Eveneens komt dan het voorstel van B. en
W. aan de orde om in Vorden over te gaan
op een centrale brandmelding via de vaste
post in Deventer. Tevens wil men dan een
stil alarm invoeren waarvoor 21 meidont-
vangers moeten worden aangeschaft plus
een aantal mobilofoons en portofoons. Dit
alles wordt dan van de PTT gehuurd. De-
ze voorzieningen gaan ineens ƒ 1525,— kos-
ten, terwijl de gemeente jaarlijks ƒ26.000,-
kwijt is voor een goed funktionerend sys-
teem.

Uitbreiding landbouwschool
Zoals onlangs reeds uitvoerig in de pers is
bericht dient de landbouwschool in Vorden
te worden uitgebreid, gezien de belangstel-
ling die er momenteel heerst voor deze
school.
In de raad van volgende week zullen B. en
W. de raad voorstellen gelden beschikbaar
te stellen zodat de school met twee lokalen
kan worden uitgebreid.
Dinsdag 25 januari zal de aanbesteding
plaatsvinden. Bij vervolg-voorstel zullen B.
en W. na deze aanbesteding zo spoedig mo-
gelijk een overzicht geven van de totale
kosten, die naar raming met dit werk zul-
len zijn gemoeid.
Gezien het huidige aantal leerlingen zal de
school in Linde per l augustus van dit jaar
hoogstwaarschijnlijk een éénmansschool

worden. Alleen wanneer het gemiddeld
aantal leerlingen over de drie teldata 26 of
meer bedraagt, mogen aan deze school twee
onderwijskrachten verbonden blijven. Het
aantal leerlingen bedroeg op de twee eerste
data 25.
B. en W. van Vorden vinden een verlen-
ging van de termijn van instandhouding
met weer drie jaar niet wenselijk omdat zij
van oordeel zijn dat een éénmansschool zo-
wel voor de desbetreffende onderwijzer als
voor de betrokken kinderen .een ongewen-
ste ontwikkeling is. B. en W. zullen de be-
treffende minister verzoeken de school voor
het kalenderjaar 1977 in stand te houden
en aan het einde van die termijn te bezien
in hoeverre een verdere instandhouding
noodzakelijk is. Momenteel is overleg gaan-
de om te komen tot een eventuele oprich-
ting van één lagere school in het buiten-
gebied van Vorden.

In de raad komt volgende week verder een
voorstel van B. en W. aan de orde om aan
de machinefabriek G. ten Have, Industrie-
weg 8 in totaal 1200 vierkante meter grond
te verkopen op het Industrieterrein voor
een bedrag van ƒ 26.800,—.

Voorts zal worden voorgesteld om 3120
m2 grond in erfpacht uit te geven tegen
een jaarlijkse erfpachtcanon van ƒ 6968,—
en een perceel van 3825 m2 tegen ƒ 7942,75.
Verder zal worden voorgesteld om aan de
heer A. J. Hartelman, Ruurloseweg 30,
Vorden, 230 m2 grond te verkopen in plan
Brinkerhof voor een koopsom van

j ƒ 14.206,50 en de heer B. Th. H. L. ter
Beek, Het Kerspel 32 te Vorden, eveneens

l 230 m2 in plan Brnkerhof tegen de koop-
som van ƒ 15.295,50.

BEATRIX 39 JAAR
H.K.H prinses Beatrix legt een
steeds grotere activiteit aan de
dag. De oplettende Nederlander
merkt op hoe zij en haar echt-
genoot prins Claus vaker bij
officiële gelegenheden gaan ver-
schijnen. Ook de contacten met
het buitenland worden weer vas-
ter aangetrokken. En al was het
bezoek van het prinselijk paar
onlangs aan Egypte informeel,
het was toch voor enkele jaren
niet mogelijk geweest Het heeft
de banden met een in zo'n moei-
lijke positie liggend land toch
weer versterkt. Het lijkt daarom
logisch dat de taak van onze
toekomstige vorstin voor een
groot deel in het diplomatieke
vlak zal liggen. Het is ook geen
wonder dat prins Claus voor
zijn huwelijk met onze kroon
prinses in diplomatieke dienst
was Veel en duidelijk hebben
zij hun belangstelling getoond
voor ontwikkelingslanden en wij
geloven dat voor hen, met de
mogelijkheden in Nederland, een
grote taak is weggelegd. Wij
wensen de prinses temidden van
haar gezin een prettige verjaar
dag toe
Nadruk verboden

Ondertrouwd: M. H. J. M. Linders en J.
B. Eskes; D. F. J. Stijl en C. M. van den
Broek

Koerselman
Cassettes

l ' L V K W W I T (DEL «TAAL.

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties aJitfld aan huis,
bonnen 24 uur.
AJile onderdelen uit eig-en

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

Kontaktavond
Concordia
De kontaktavond die de Vordense muziek-
vereniging Concordia zaterdagavond orga-
niseerde in een goed bezette zaal Smit, is
geslaagd te noemen. Hetgeen door de ver-
schillende korpsen werd gebracht was van
goed gehalte.

De aanwezigen, waaronder de wethouder
van culturele zaken, de heer H. A. Bog-
chelman, werden welkom geheten door
voorzitter G. Grootbod, die de wens uit-
sprak dat dit het laatste optreden is wat
op een geïmproviseerd podium moet plaats-
vinden.
Het spits werd afgebeten door de Kon.
Harmonie uit Hengelo die onder leiding
van dirigent G. Helming twee marsen en
een ouverture bracht.
D|t optreden werd gevolgd door de muziek-
vereniging Sophia's Lust dat onder leiding
van dirigent G. Riesmeyer op de Zuid-Ame-
rikaanse toer ging.
Na de pauze was het de beurt aan de mu-
ziekvereniging Jubal uit Wichmond dat on-
der leiding van dirigent H. Wendt onder
andere een Egelandermars bracht.

Het programma werd afgesloten door de
organiserende vereniging Concordia, even-
eens Q^kr leiding van dirigent H. Wendt.
GespeHrwerd een dixielandmars, Weense
wals en een moderne selektie met slotmars.
De kontaktavond werd besloten met een
gezellig bal onder leiding van de Rythme
Stars. Bekend werd dat er momenteel bij
Concon^i een boerenkapel in oprichting is
in Eg^Bder opzet. De leiding hierbij is in
handen van Joop Lauckhart en Jo Schup-
pers. Men hoopt het aanstaande zomer te
kunnen optreden.

Kranenburgs Belang ijvert voor grotere verkeersveiligheid
op de Kranenburg
Het bestuur van de buurtvereniging Kranenburgs Belang wil voor de Kranenburg
een grotere verkeersveiligheid realiseren. Omdat in de loop der jaren al vele on-
gevallen met soms dodelijk afloop in de bebouwde kom van de Kranenburg plaats
hadden, heeft men verschillende instanties gemobiliseerd om paal en perk te gaan
stellen aan de onhoudbare toestand.

Het rijwielpad langs de rijksweg Vorden-
Ruurlo, dat nauwelijks een breedte heeft
van 80 cm blijkt een onding te zijn. Mede
op advies van de heer Van Ommen van
Veilig Verkeer Nederland, die de situatie
ter plaatse in ogenschouw nam, zijn al con-
tacten opgenomen met Rijkswaterstaat, de
gemeente, de politie en de plaatselijke af-
deling van Veilig Verkeer.

Men wil op korte termijn wat doen aan
deze situatie onder meer door affiches,
waarschuwingsborden enz. Ook de ontoe-
laatbare snelheid op de parallelweg over
de Kranenburg, waar soms 60 a 80 km
per uur wordt gereden, is een doorn in het
oog van velen.

Op de jaarvergadering van de buurtvereni-
ging, die onder voorzitterschap van de heer
H. Wiggers in zaal Schoenaker werd ge-
houden, vormde dit punt een belangrijk
onderdeel van de avond. In zijn openings-
woord wees de voorzitter er op dat in het
afgelopen jaar een historische mijlpaal was
bereikt, doordat de Kranenburg en omge-
ving na vele verzoeken en besprekingen
met instanties op het aardgasnet was aan-
gesloten. Hij was verheugd dat dit pro-
bleem eindelijk was opgelost; het is een
grote uitkomst voor vele gezinnen.

Het jaarverslag van secretaris de heer H.
Wesselink vermeldde de diverse aktivitei-
ten van de buurtvereniging, zoals de jaar-
lijkse eierzoekwedstrijd voor de jeugd, de
avondwandeling, bemoeienissen ten aanzien
van de woningbouw op de Banenkamp, de
verkeersveiligheid, deelname aan karna-
valsoptocht, feestavond. De leefbaarheid
van de buurtschap en de verfraaiing van
de entree van de Eikenlaan kreeg meer ge-
stalte door het slopen van het zgn. „brand-
spuithuisje". Tot genot van velen is dit
gebouwtje dat vroeger dienst deed als on-
derdak voor de brandspuit en tijdens de
oorlogsjaren en- daarna velen tot noodwo-
ning diende, nu opgeruimd.

Penningmeester de heer Gosselink deelde
mee dat er een batig saldo in kas was, hoe-
wel diverse malen een ,,aanslag" hierop

was gepleegd. De kascommissie te weten de
heren J. Dekkers en H. Heuvelink gaf een
goedkeurend verslag; de heer Van de Berg
werd in deze commissie benoemd in plaats
van de heer Heuvelink.

De vereniging telt momenteel 85 leden. Be-
sloten werd om op zaterdagavond 26 maart
de jaarlijkse feestavond te houden, waarbij
de toneelvereniging KRATO een 2-bedrijvig
blijspel zal opvoeren. De leden hebben allen
vrije toegang. Na afloop is er dansen.

Getracht zal worden om weer deel te ne-
men met een versierde wagen aan de bin-
nenkort te houden karnavalsoptocht van
De Deurdreajers. Uit de kas wordt hier-
voor een bedrag beschikbaar gesteld. Een
verzoek om een bijdrage van Kranenburgs
Belang voor verbetering van de zandweg
naar Het Bokslag werd afgewezen, om re-
den dat hierdoor steeds meer verzoeken
binnenkomen en de financiële toestand dit
niet toelaat.

Om in de toekomst het vergaderbezoek te
stimuleren zal men trachten een spreker
uit te nodigen die over een aktueel onder-
werp een inleiding kan houden.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden de heren A. G. Schotman en
B. Wunderink bij akklamatie herkozen.
Aan mevrouw Pardijs-Sok, die uit het be-
stuur trad in verband met vertrek naar
Ruurlo werd dank gebracht voor haar pret-
tige medewerking. Besloten werd om in de-
ze vacature niet te voorzien omdat het aan-
tal bestuursleden voldoende werd geacht.

Bij de rondvraag kwam het onordelijk par-
keren van auto's bij het SV Ratti-sport-
complex ter sprake. Het bestuur zal over-
leg plegen met het Ratti-bestuur; er zal
binnenkort een parkeerverbod komen voor
een zijde van de Eikenlaan.

De voorzitter dankte de leden voor hun op-
komst en hoopte in het nieuwe jaar op al-
ler medewerking te rekenen. „Hebt u moei-
lijkheden, klop gerust bij ons aan, wij wil-
len u helpen".

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
OPEN HUIS
Vrijdagavond 4 februari start Open Huis,
uitgaande van de Hervormde Jeugdwerk-
groep en de Gereformeerde Jeugdraad.
Open Huis wil mensen vanaf zo'n 17 jaar
de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten,
ook buiten de kerkdiensten om.
Er is gelegenheid om samen wat te praten
en koffie te drinken in de koffiebar, bezig
te zijn in de doe-hoek, lezen in folders, tijd-
schriften enz. van de leestafels of luisteren
naar muziek. Ook heeft elke avond een
thema, waaraan meegedaan kan worden.
De eerste avond is ons thema: Ontwikke-
lingssamenwerking: Mensen helpen men-
sen. Mensen die ervaring hebben in het
ontwikkelingswerk komen er iets over ver-
tellen en er zijn korte films. De Voorde, bij
de Hervormde kerk zal Open Huis dienst
doen. Ieder komt en gaat wanneer hij wil!
Tot ziens op vrijdagavond 4 februari! (Zie
ook advertentie in Contact van volgende
week).

Pak ook eens'
uit voor
Mensen in
Nood

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Mensen in Nood, 's-Hertogenbosch.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

30 januari: 10 uur ds. J. Veenendaal dienst
van Schrift en Tafel

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 30 januari: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier; kindernevendienst; 19.00 uur
ds. F. D. Rooze, Eefde/Gorssel

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKEN JJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warring», en C. War-
riinga-Hendrtiks, tel. 1277, Horsterkaanp 3,
Vorden

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warrlnga en C. Warringa-Hendxika, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

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

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

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand januari mevr. Wolters telefoon
1262, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1388 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld wórden

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 vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsda-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

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

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

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

voorleeshalf uurtj e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 v.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220



Enorme
Stunt-

Donderdag - vrijdag - zaterdag

A&O

GROENTE EN FRUI1

ANDIJVIE

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Borstlappen
500 gram

STOOFLAPPEN

of

STOOFROLLADE

500 gram

HACHEEVLEES
500 gram

YLEESRIBJES
500 gram 198

ZUURKOOLSPEK
300 gram

MAGER GEROOKT
SPEK 300 gram 268

FIJNE VLEESWAREN

leverworst
HAAGSE 150 gram

Schouderham
150 gram

Boterhamworst
150 gram

Slagersieverw.
hele Westfaalse plm. 685 gr.

Boerenleverw.
GRONINGER per stuk

ORIJZA

rijst
pak 400 gram van 119 voor

HOY

rookworst
225 gram

BLUE BAND

halvarine
kuipje 500 gram

ADVOCAAT NATUREL

mergpijpjes
van 129 voor

ZAK

Eierkoeken
per l O stuks

A en O

Engels drop
van 139 voor

Panky wafels
8 stuks van 140 voor

SMITH

Ringling zoutjes

HARDE

spruiten
500 gram

Grape fruits
6 stuks

FIJNE HANDAPPELEN

Cox Orange
\V2 kilo

DIEPVRIESGEBAK

Hazelnootstam
voor

Appelcaketaart
voor

WITTE REUS

zeeppoeder
draagkarton

KMHH

ROBIJN

wasverzachter
l liter van 324 voor

JONG BELEGEN

Unie kaas
500 gram

van 175 voor

HELE LITER

vanillevla
van 148 voor .

DIEPVRIES

sperziebonen
plm. l kilo voor

HERO CONFITURE

AARDBEIEN OF

ABRIKOZENJAM
van 232 voor

WINTERKOST

bruine bonen
pak 500 gr. van 198 v.

Unox torn. of groente-

soep
van 145 voor

KOEL SERVEREN

Moselblümchen
4 flessen

COMBANO

sherry
per fles

TAFT

haarspray
bus van 610 voor

mam
SU SY

toiletpapier
pak van 4 rollen

A&O,meer
dan alleen maar

voordelig

Albers - Vorden



UIT ONZE SLIJTERIJ

FLORIJN

CITROEN
BRANDEWIJN

BOLS BEERENBURGER
stenen kruik

CATZ KRUIDENBITTER
van 11,75 voor

JONGE GENEYER
Geens .

1195

995

1170
OFFLEY SHERRY
pa!e dry 595

MED5CSNALE BLOEDWIJN
Atlas 395
LIKEUREN
Bootz

GANZEBOOM VIEUX
liter

795

1175
JOSEPH GUY
3 sterren van 17,85 voor 1595

Dagreklames alleen geldig maandag 31 jan.
dinsdag l februari - woensdag 2 februari

Speklappen
500 gram

Varkenslap
BIJNA MAGER 500 gram

Varkenspoulet
300 gram

289
398
278

Dik vet spek
500 gram

Gehakt h.o.h.
ALLEEN WOENSDAG 500 gram

P.undergehakt
500 gram

BBÉBB

Panklare rode kool
500 gram

Vatverse zuurkool
500 gram

Stoofperen
ROODSTOVERS per kilo

Dankbaar en blij zijn we
met ons dochtertje dat we

CARLINE
noemen.

Haar doopnamen zijn:
CARLINE MARIA

M. Th. J. Hartman
J. W. Hartman-

Krauts
Paul en Marjon

Vorden, 18 januari 1977
Eikenlaan 16

Met blijdschap geven wjj u
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

JOHAN
Jaap Korenblek
Janny Korenblek-

Decanije
Bert

Vorden, 23 januari 1977
Ruurloseweg 36

Hartelijk dank voor uw be-
langstelling bij ons huwelijk

Johnny en
Dirkje ter Huurne

Borculo, januari 1977
Eikenlaan 65

Langs deze weg willen we
een ieder, die tijdens de
ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa eni-
ge blijk van belangstelling
heeft gegeven in de vorm
van bezoek, brief of kaart,
hartelijk danken.

B. L. Aalpoel-de,Weert
Kinderen en klein-
kinderen

Vorden, januari 1977
Margrietlaan 4

Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik jullie
hartelijk danken voor het
meeleven bij de ziekte en
het overlijden van mijn man
en tevens tijdens de ziekte
van mijn zoontje Richard.

Wed. Hulshof-
Lankveld

en kinderen

Vorden, januari 1977
Spiekerweg 3

Te koop: helft of vierdels
van fl| schot. H. W. Wes-
selink, Eikenlaan 23, Vor-
den, telefoon 6774.

Restanten behang

«maf ƒ l,— per rol
sbedrtff -

Verfhandel

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Te koop: Philips elektr. or-
gel, klein model. G. Eskes,
Deldenseweg 7, Vorden.

Te koop: jonge konijnen,
Vlaamse Reus, Hollander-
tjes en Fooitjes. D. Klein
Geltink, Schuttestraat l,
Vorden.

Bij inschrijving te koop:
z.g.a.n. opraapwagen Wei-
ger EL 41, één seizoen ge-
bruikt. Briefjes in te leve-
ren voor of op zaterdag-
middag 29 januari a.s. te
15.00 uur, gunning voorbe-
houden, bij G. Bogchelman,
Kruisdijk 6, Vorden, telef.
1445.

Voor ieder een leuke
attraktie op donderdag
27 januari

„'T WINKELTJE"
aan de Burg. Gallée-
straat

T. SCHURINK, tel. 1877

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

Tot onze diepe droefheid moeten v/ij u kennis-
geven dat op haar 51e verjaardag geheel onver-
wacht is overleden, mijn lieve vrouw, onze lieve
en zorgzame moeder

RIA UITBEIJERSE
echtgenote van J. W. Koerselman

Zwaar valt ons dit verlies.

J. W. Kwerselman

Gerrie
Cor

Vorden, 25 januari 1977
Dokter C. Lulofsweg 8

De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 29 ja-
nuari om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van het
streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal te Warns-
veld. Bezoek dagelijks van 15.30 tot 17.00 uur.

JAN WILLEM BOSMAN

en
WILLY SMALLEGOOR

gaan trouwen op vrijdag 4 februari a.s. om
14.15 uur in het gemeentehuis te Warns-
veld.

Receptie van 15.45 tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat te Hengelo Gld.

januari 1977
Vorden, Hoetinkhof 27
Vierakker, Leestenseweg 34

Toekomstig adres:
Tenierstraat 25, Zutphen

Bedankt voor de prachtige bloemen, cadeaus en
alle andere attenties. Het was overweldigend.

19 januari blijft voor ons een onvergetelijke dag.

NICO EN
TINE VAN GOETHEM

J JVorden 9 J

%

Ingaande l februari 1977
gelden de volgende
rentetarieven:

Spaargelden dagelijks oj^HUgbaar ...... 4
Spaar-Premie-Boekje ........................... 6
Spaar-Extra-Premie-Boekje .................. 1
Spaarrekeningen Grijp 5 ..................... 6
Spaarrekeningen met opzMdermijn:
een half jaar ................ ̂ p .................. 5!4%
een jaar
twee jaar
drie jaar
Jeugdspaarwet .................................... 8
Bedrijfs- en
ambtenarenspaarrekeningen .................. 7

Spaardepotbewijzen op naam in
coupures van ƒ 1.000, — en ƒ 5.000, —
looptijd 2 jaar
looptijd 3 jaar .................................... 7*4%
looptijd 4 jaar .................................... 7%%

Spaardepotbewijzen op naam in
coupures van ƒ 1.000, — en ƒ 5.000, —
looptijd 5 jaar vast .............................. 8 %
Spaardepotbewijzen op naam in
coupures van ƒ 1.000, — en ƒ 5.000, —
looptijd 6 jaar vast .............................. 8 14%
Depositobrieven aan toonder in
coupures van ƒ 1.000, — en ƒ 5.000, —
looptijd 12 maanden ........................... 5
looptijd 18 maanden
looptijd 24 maanden ........................... 6
Termijnplanbrieven aan toonder in
coupures van ƒ 1.000, — en ƒ 5.000, —
looptijd 2 jaar .................................... 6
looptijd 3 jaar .................................... 6
looptijd 4 jaar
Termijnplanbrieven aan toonder in
coupures van ƒ 1.000,- — en ƒ 5.000, —
looptijd 5 jaar vast
Termijnplanbrieven aan toonder in
coupures van ƒ 1.000, — en ƒ 5.000, —
looptijd 6 jaar vast ........................... 7 %
Hypotheken

Leningen met andere volwaardige
zekerheid .......................................... 8%%
Leningen met onvolwaardige zekerheid

%

'A

7 *4

Wij gaan openen
Op maandag 31 januari a.s. gaan wij
onze verbouwde fotozaak feestelijk
heropenen.

Ter gelegenheid hiervan wordt u van
15.00 tot 21.00 uur uitgenodigd
om dit heugelijke feit met ons te vieren.

Gerda en Johan Dolphijn
Vorden, Kerkstraat l

YORDENSE MARKTVERENIGING

Het bestuur van de Vordense Markt-
vereniging deelt aan de daarvoor in
aanmerking komenden mede, dat

SUBSIDIE-AANVRAGEN

uit de verloting 1976 tot uiterlijk
12 februari a.s. bij het secretariaat,
Zutphenseweg 71, alhier kunnen
worden ingediend.

WIJ ZIJN ZATERDAG 5 FEBRUARI

de gehele dag

gesloten

RADIO-TV SPECIAALZAAK

Oldenkamp
Stationsweg l - Vorden - Tel. 00752-2577 b.g.g.

05730-2825

PETIT-RESTAURANT DE ROTONDE
vraagt met spoed:

FLINK MEISJE
voor alle voorkomende werkzaam-
heden

ANWB Bondsrestaurant

VORDES

Telefoon 05752-1519

HU3QVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehan d el - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Rek la me vrijdag en zaterdag:

GESORTEERDE

amandel-
koekjes en
mokkapunten

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Bur^r- Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:

ZWANENHALZEN

WILT U ...

uw gasten een lange en

prettige herinnering

meegeven aan uw feestje ?

Kom dan eerst even kijken in het

sfeervolle zaaltje van

bode

in Vorden

N. H. A. VAN GOETHEM
Telefoon 05752-1519/1770



OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING

van toonzaalmodellen
Prijzen inklusief b.t.w Onze toonzalen moeten leeg!!

Kleurentelevisies
Philips 67 cm 1828,—
Loewe Opta 67 cm 1698,—
Blaupunkt 67 cm 1788,—
Graetz 67 cm wit 1798,—
Schaub-Lorenz
67 cm 1644 wit 1798,—
Schaub-Lorenz
67 cm 1744 1898,—
Telefunken 67 cm 1798,—
Nord-Mende 67 cm
incl. afetandbedlening 1798,—
Schaub-Lorenz 51 cm 1398,—
Graetz 51 cm 1298,—
Telefunken 51 cm wit 1298,—
Zwart-wit TV's vanaf 298,—
Draagbare TV's vanaf 248,—
TV-tafels vanaf 49,95
Zwart-wit TV's occasions
met garantie vanaf 75,—

Groot assortiment
Stereo radio incl. boxen v.a. 268,—
Stereo radio Hi-Fi
Telefunken 30-30 incl. boxen 798,—
Telefunken 40-40 incl. boxen 848,—
Schaub-Lorenz 3200 incl.
boxen 2x30 Watt 828,—
Stereo kombinatie radio-pick-up
Philips 852 incl. boxen
2x15 Watt 848,—
Stereo kombinatie radio-pick-up-
cassette incl. boxen al v.a. ... 648,—
Stereo kombinatie radio-cassette
Schaub-Lorenz 5501 998,—
Schaub-Lorenz 5100 incl. boxen
2x15 Watt 748,—
Tafelradio's mono 98,—
Radiomeubels vanaf 448,—
Auto-radio antennes 7,95
Cassetterecorders op batterij en
lichtnet met ingebouwde
microfoon vanaf 59,95
Radio cassetterecorder op licht-
net en batterij vanaf 98,—
Transistor radio's op lichtnet
en batterij vanaf 34,95
Transistor radio Telefunken part-
ner 301 met Luxemburgtoets 179,—
Schaub-Lorenz studio 107 ... 248,—
Piek ups favorit stereo 98,—
Cassettebandjes met muziek 5,95

Wasautomaten
AEG Turnamat S 848,-
AEG Turnette S 648,-
AEG Prinses SL 998,-
Bauknecht WA 600 628,-
Bauknecht WA 616 878,-
Bauknecht WA 632 1098,-
Bauknecht WA 651 K 1198,-
Bosch V 455 898,-

Bosch V 470 998,-
Bosch V 550 998,-
Bosch VT 590 incl. droger ... 1998,-
Miele 422 1098,-
Miele 423 1198,-
Zanker EZ 5E 948,-
Zanker VA 450 998,-
Zanker VA 481 1098,-
WasautomaUn occasions
met garantie vanaf 125,-

Diepvrieskisten
AEG - Linde 220 liter 498,-
Bosch 210 liter 498,-
Bosch 260 liter 578,-
Bosch 330 liter 688,-
Bosch 400 liter 828,-
Bosch 500 ilter 878,-
Bauknecht 255 liter 688,-
Bauknecht 460 liter 798,-
Esta 200 liter 428,-
Esta 300 liter 528,-
Gram 325 liter 578,-
Gram 345 liter 728,-

Diepvrieskasten
Bauknecht 135 liter 448,-
Bauknecht 360 liter 1448,-
Bosch 120 liter 498,-
Bosch 150 liter 598,-
Bosch 320 liter 998,-
Linde 330 liter '... 998,-
Liebher 210 liter 798,-
Liebher 350 liter 1228,-
Friac 50 liter 298,-
Friac 120 liter 318,-
Friac 160 liter 468,-
Friac 240 liter 628,-
Siemens 150 liter 548,-
Gram 175 liter 698,-
Gram 330 liter 1028,-

Half koel-half vries
Bauknecht 295 liter 998,—
Bosch 360 liter 1168,—
Siemens 330 liter 998,—
Hilton 350 liter 848,—

Dubbeldeurs
koelkasten
Esta 240 liter 448,-
Bosch 250 liter 798,-
Bosch 310 liter 898,-
Bauknecht 255 liter 748,-
Bauknecht 285 liter
Linde 275 liter ..

Eendeurs
koelkasten
Bauknecht 160 liter 3 ster ... 498,-
Bauknecht 180 liter 3 ster ... 548,-
Bauknecht 310 liter 3 ster ... 728,-
Bosch 180 liter 2 ster 528,-
Bosch 180 liter 3 ster 598,-
Hilton 145 liter 268,-

Yaatwassers
Bauknecht GS 161 648,-
Bauknecht GS 261 748,-
Bosch GV 121 E 1848,-

Droogtrommels
Zanker 398,-
Bauknecht 398,-
Creda 448,-
Englisch - Electric 548,-

Gasfornuizen
Etna 680 wit met afdek incl. ruit -
thermostaat - grillbrander - draai-
spit - zelfreinigende oven
van 1235,— voor 748,-

Stofzuigers
Nilfisk 398,-
Bosch 800 Watt 298,-
Siemens (800 Watt 288,-
Excelsior 700 Watt 179,-
Miele 950 Watt 248,-
AEG 650 Watt 169,-
Fam 650 Watt 148,-
Hoover 700 Watt 179,-
ITT 850 Watt 248,-
Stoffex 550 Watt 98,-
Steelstofzuiger 550 Watt ... 128,-

Klein huishoudelijk
Centrifuges 2800 toeren v.a. 128,—
Afzuigkappen vanaf 98,—
Elektr. radiatoren 2000 Watt op
oliebasis incl. therm. vanaf 99,—
Nova Miniwas 2000 125,—
Etna bijzetkachels 2500 c.kal. 298,—
4-pits gaskomforen vanaf ... 169,—
2-pits elektr. kookplaten v.a. 79,—
Grills vanaf 89,—
Tafelgrills vanaf 69,95
Tosty wafelijzers vanaf 79,95
Broodroosters vanaf 39,95
Mixers incl. hulpstukken v.a. 44,95
Koffiezetapparaat
6 kops vanaf 44,95
Koffiezetapparaat Bauknecht
12 kop 79,—

Baby flessenverwarmers v.a. 19,95
Haardroogkappen vanaf 89,95
Haarkrulsets Carmen C 17 ... 69,95
Haarföhne vanaf 29,95
Haarkrultangen vanaf 8,95
Theelichtjes vanaf 7,95
Gasaanstekers vanaf 14,50
Strljkbouten vanaf 19,50
Stoomstrijkbouten vanaf 39,95
Pannensets 4-delig 49,95
Pannensets 7-delig 69,96

In onze afdeling land- en tuinartike-
len: alle soorten gaas, puntdraad,
draadmaterialen, weldepalen, krui-
wagens, bloembakken etc.

MOTOROAZONMAAIERS
NU 40% KORTING

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lage prrjs - vlotte levering

• Eigen servicedienM

• Dag en nacht service op diepvriezers

• 24 uur service op wasautomaten etc.

• Vakkundige reparaties en aansluitingen

• Eigen omierdjelenmagazQn

• Wij staan 365 dagen per jaar voor u klaar

• Voor geregistreerde handelaren

In onze afdeling gereedschappen
vindt u alles voor hobby en vakman
Boormachines kompleet met
standaard in tas nu 79,95
Klopboormachines
2 toeren vanaf 169,—
Haakse slijpmachines
2000 Watt vanaf 328,—
Aluminium ladders vanaf ... 128,—
2x10, 2x12, 2x14 spot
Master haeters vanaf 648,—
(ook in huur)
H.H. Landbouwers!
Koop nu veeverlossers 98,—
Betonmolens vanaf 898,—
(ook in huur)

Beschikt u niet over voldoende con-
tanten, financiering mogeiyk!

dijkhof}
GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL (05200) 1 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569

>CHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
IRLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461

Kunstgeblttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Butphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

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

brokjes p. 25 kg 37,00

UNIQUE
A 31 a, Ruurlo, telefoon
05736-386.

eonenimrife
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen
30 JANUARI

Miljonairs

SCHOOWEENVEGERSBEDRIJF

HELÉNA - DOESBURG
ötorrrfl vegen - met bewfla voor poOiti* en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

nu overal
airconditioning

TEGER RUURLO
Stationsstraat 18
FIAT 600 wit 1970
FIAT 850 Spec 1971
FIAT 133 groen 1974
FIAT 127 2-drs 1971
FIAT 127 3-drs 1974
FIAT 127 Spec 1975

Telefoon 05735-1426
FIAT 128 1972-1973-1974
FIAT 128 Spec 1975
OPEL ASCONA 1973
FIAT 124 geel 1972
HONDA 600 1969
Diverse opknappers

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

' s
Staat uw huls al met foto

vermeld In

„Woongaard"
het landelflk onroerend

goed magajone?

Dat is mogelflk ria «Ik bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratia „Woongaard" b D
Makelaarskantoor o.g.

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

Rflksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
v J

ATTENTIE ! !
Wij gaan tot het voorjaar
door met de verkoop van

alle soorten appels
o.a.
Qoudreinetten
Golden Delicious
Cox Orange
Stoofperen

Klein Tiessink
Groenloseweg H 61, Ruurlo,
telefoon 05739-261.

Oud Holl. kussenkast
EIKEN
van 1650,- voor 1250,-

Wengé bergmeubel
190 hoog, 180 breed
van 995,- voor

4 STOELEN EN TAFEL
van 799,- voor

van 514, voor

497,50

398,-

Tienerkamer
LEDIKANT 90 cm en BUREAU MET
BOVENKAST van 380,- voor

Bankstel
BRUIN RIB
van 1495,- voor

190,-

750,-

257,-

Bankstel
ZEER ROYAAL MET DRALON KUSSENS
van 1695,- voor

Salontafels
EIKEN
vanaf .

1395,

149,-

Ver|aag(|e prjj

Slaapkamer met ombouw
LEDIKANT 140 cm. 3-DEURS KAST
(licht beschadigd) van 990,- voor .. 495,-

Broodkast
EIKEN 170 hoog. 140 breed
van 1395,- voor 995,-

RUURLO



Donderdag 3 februari 1977

38e jaargang nr. 47 TWEEDE BLAD -VORDEN

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week weer wat meer gemeentenieuws
in verband met de raadsvergadering van
maandag 31 januari a.s.

1. Aanbesteding van de verbouw van de
gymnastiekzaal tot brandweergarage en
tennishuisje, alsmede uitbreiding van de
lagere landbouwschool.
Voor de uitbreiding van de landbouwschool
kwam als laagste inschrijving uit de bus
ƒ 255.500,— en als hoogste inschrijving een
bedrag van ƒ390.000,—.
De inschrijving op de verbouw van de gym-
nastiekzaal tot brandweergarage en ten-
nisaccommodatie varieerden van ƒ 73.725,—
tot ƒ115.000,
De beslissing inzake de gunning is nog
aangehouden.

2. Raadsvergadering
De eerstvolgende raadsvergadering zal
plaatsvinden op maandag 31 januari a.s.
De volgende agendapunten zullen de revue
passeren:

1. Wijziging van de „Bezoldigingsveror-
dening 1971".

2. Verkoop van een perceel en uitgifte in
erfpacht van een perceel industrieter-
rein aan de B.V. Machinefabriek G. ten
Have, alsmede uitgfite in erfpacht van
een perceel industrieterrein aan de
Handelsonderneming G. ten Have b.v.
alhier.

3. Verkoop van twee bouwpercelen in het
bestemmingsplan „Brinkerhof 1973, nr.
2" aan partikulieren.

4. Voorbereidingsbesluit voor het bestem-
mingsplan voor de kom van het dorp
Vorden (Komplan).

5. Voteren gelden voor het aangaan van
een relatie met de Gemeentelijke Kre-
dietbank Deventer.

6. Uitbreiding van de school voor alge-
meen vormend, biologisch en agrarisch
onderwijs met twee lokalen.

7. Verbouw van de gymnastiekzaal aan
de Nieuwstad tot brandweergarage en
tot onderkomen voor de tennisvereni-
ging.

8. Het treffen van voorzieningen voor de
melding van branden en voor het alar-
meren van de brandweerlieden.

9. Instandhouding openbare school voor
gewoon lager onderwijs in de buurt-
schap Linde.

10. Vaststelen exploitatievergoeding over
1976 ten behoeve van de bijzondere
kleuterscholen.

11. Vaststellen exploitatievergoeding over
1976 ten behoeve van de bijzondere
scholen voor gewoon lager onderwijs.

Ad 4.
Voorbereidingsbesluit Komplan
Het door de raad op 27 januari 1976 onder
nr. 20 genoemen Voorbereidingsbesluit voor
het bestemmingsplan voor de kom van het
dorp Vorden (Komplan) verliest zijn gel-
dingskracht ingevolge artikel 21 lid 4 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening op l
februari a.s. Zoals bekend houdt een Voor-
bereidingsbesluit in, dat ten tijde van de
voorbereiding van een bestemmingsplan die
bouwaktiviteiten die strijd kunnen/zullen
opleveren met het nieuwe plan kunnen wor-
den geweerd, d.w.z. dat de beslissing op
een bouwaanvrage kan worden aangehou-
den. Dit mag echter niet langer dan gedu-
rende de termijn dat het Voorbereidingsbe-
sluit geldt.
Omdat het onderhavig bedoelde bestem-
mingsplan op l februari a.s. nog niet ge-
reed is, dienen opnieuw eventuele onge-
wenste bouwaktiviteiten te (kunnen) wor-
den geweerd. Daarom is een nieuw Voor-
bereidingsbesluit noodzakelijk.
Voorgesteld wordt dan ook een dergelijk
besluit te nemen en de ingangsdatum te
stellen op l februari 1977.

Ad 6.
Uitbreiding van de school voor algemeen
vormend biologisch en agrarisch onderwijs.
In verband met het toenemend aantal leer-
lingen verdient het aanbeveling het aantal
leslokalen van bovengenoemde school met
twee uit te breiden.

Voorgesteld wordt het daarvoor benodigde
bedrag op de kapitaaldienst van de ge-
meentebegroting voor 1977 uit te trekken.
De jaarlijkse last die uit deze uitbreiding
zal voortvloeien wordt via de huurvergoe-
ding van 't schoolbestuur terugontvangen.

Ad 7.
Verbouw gymnastieklokaal aan de Nieuw-
stad tot brandweergarage en onderkomen
voor de tennisvereniging.
Na de totstandkoming van de nieuwe sport-
zaal zal, gelet op de plannen van het be-
stuur van de Stichting Dorpscentrum om

achter het huidige gemeentehuis op de
plaats van de brandweergarage te komen
tot en toneel/muziekzaal, die ook aan de
eisen voldoet voor het geven van gymna-
stiekonderwijs, het gymnastieklokaal aan
de Nieuwstad niet meer rendabel zijn en
ook overbodig zijn. Het verdient daarom
aanbeveling deze zaal te verbouwen tot
brtndweergarage en tot onderkomen voor
de tennisvereniging.

Ad 10.
Vaststelling exploitatievergoeding ten be-
hoeve van de bijzondere Kleuterscholen
over 1976
Per kleuter is een bedrag voor het jaar
1976 vastgesteld op ƒ 54,75. De vergoeding
voor de bestrijding van de kosten van on-
derhoud, verwarming, schoonhouden enz.
wordt per lokaal berekend en bedraagt voor
het jaar 1976 ƒ3400,—.
Bovengenoemde bedragen worden vastge-
steld door de Minister van Onderwijs en'
Wetenschappen.

Ad 11.
Vaststelling exploitatievergoeding ten be-
hoeve van de bijzondere lagere scholen over
het jaar 1976
Deze vergoeding wordt vastgesteld aan de
hand van het gemiddeld aantal leerlingen
en het vastgesteld bedrag per leerling als
bedoeld in artikel 55 bis van de Lager On-
derwijswet 1920 vermeerderd met het be-
drag per leerling voor administratiekosten.
Nu de verzoeken van de desbetreffende
schoolbesturen binnen zijn kan thans tot
vaststelling van bovengenoemde exploita-
tievergoeding over het jaar 1976 worden
overgegaan.
Bij besluit van 27 januari 1976, nr. 12, werd
het bedrag per leerling als bedoeld in arti-
kel 55 bis van de Lager Onderwijswet 1920
voor het jaar 1976 vastgesteld op ƒ 234,87.
Het bedrag per leerling voor administratie-
kosten werd bij besluit van dezelfde datum,
nr. 13, vastgesteld op ƒ 28,50.

Spreekuur burgemeester en
wethouder Bogchelman
Het spreekuur van de burgemeester op 28
januari a.s. komt te vervallen. De burge-

ter zal dan alleen op afspraak te spre-
n zijn.

27 januari, 10 februari en 17 februari heeft
wethouder Bogchelman geen spreekuur.

Puzzelen voor het
Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis is een alom
bekende hulpverlenende organisatie. Een
organisatie ook die een aantal taken uit-
oefent steunend op het werk van vrijwilli-
gers en gesteund door de Nederlandse be-
volking. Ondanks het feit dat de meeste
werkzaamheden door niet-betaalde krach-
ten worden gedaan is het duidelijk dat voor
het werk zelf geld nodig is. Ter financiële
ondersteuning van het Rode Kruiswerk is
nu een puzzelaktie gevoerd waarmee ener-
zijds (door het gireren of bijplakken van
minimaal ƒ 1,50 per puzzel) geld verkregen
wordt; anderzijds de deelnemers kans ma-
ken op een van de vele prijzen. Het prijzen-
pakket heeft een totaalwaarde van maar
liefst ƒ250.000,—.
Kruiswoordraadsels oplossen is voor steeds
meer mensen een aangename tijdspasse-
ring. Daarop inhakend is nu een puzzel-
reeks van zestien kruiswoordraadsels sa-
mengesteld. Elke goed opgeloste puzzel
geeft kans op een van de prijzen, maar
daarnaast is nog een pakket grote eind-
hoofdprijzen samengesteld voor trouwe puz-
zelaars die alle zestien puzzels oplossen en
daarnaast nog een andere opdracht uit-
voeren. De prijzen? Naast donzen dekbed-
den, koffiezetapparaten, film- en geluids-
apparatuur zijn er o.a. kleurentelevisies,
Riha-orgels en vakantiereizen te winnen.
En niet te vergeten de superhoofdprijs: een
luxe torecaravan t.w.v. ruim ƒ 13.000,—.
Reden genoeg dus om mee te puzzelen.
De opbrengst van deze puzzelaktie is be-
stemd voor een vijftal belangrijke Rode
Kruis-taken. Ten eerste voor de hulpposten
en snelwegambulances van het Rode Kruis.
Naast de 400 hulpposten langs snelwegen
en belangrijke secundaire wegen heeft het
Nederlandse Rode Kruis in de spitsuren
van de weekeinden op tien plaatsen in ons
land langs autosnelwegen speciale ambu-
lances klaar staan die bemand worden met
vrijwilligers die onfortuinlijke weggebrui-
kers te hulp kunnen schieten.
Ten tweede beheert het Rode Kruis twee
vakantietehuizen voor gehandicapten en
chronisch zieken en natuurlijk het hospi-
taalschip „J. Henry Dunant", waar weke-
lijks mensen komen die door hun handicap
op geen enkele andere wijze op vakantie
kunnen.

Een derde belangrijke taak van het Rode
Kruis, die door deze puzzelaktie zal wor-
den gesteund, is het welfare-werk. Ruim
negenduizend welfare-vrijwilligsters zorgen
er bijna dagelijks voor dat zo'n dertigdui-
zend chronisch zieken, gehandicapten en
bejaarden door middel van het geven van
handvaardigheidstechnieken en andere vor-
men van vrijetijdsbesteding geholpen wor-
den om tot een bevredigende zelfverwer-
kelijking te komen ondanks beperkende
lichamelijke of sociale omstandigheden.
Tenslotte zullen de opbrengsten van deze
Rode Kruis-puzzelaktie aangewend worden

voor jongeren-hulpdiensten (een aktiviteit
van het Jeugd Rode Kruis waarbij jonge-
ren ingezet worden om de gehandicapte of
bejaarde medemens een handje te helpen)
en internationale hulpverlening. Deze laat-
ste aktiviteit spreekt natuurlijk voor zich-
zelf. Het Nederlandse Rode Kruis tracht
zo veel mogelijk na rampen en in oorlogs-
situaties waar dan ook ter wereld in te
springen met geld en goederen om de
slachtoffers ter zijde te staan.
Vijf bijzonder belangrijke taken van het
Nederlandse Rode Kruis vragen om geld.
U kunt daaraan bijdragen door mee te puz-
zelen. Vergeet u vooral niet minimaal
ƒ 1,50 te gireren of extra bij te plakken
anders is uw oplossing niet geldig.

NCVB afd. Vorden
De NCVB afdeling Vorden hield in hotel
Bakker een goed bezochte ledenvergade-
ring. Spreker op deze avond was dr P. En-
gelsman uit Hummelo. Hij is arts-psycho-
therapeut en als zodanig verbonden aan het
Groot Graf f el.
Het onderwerp van deze avond was de
psychologie van de levensloop. Na de theo-
retische inleiding werd er aan de praktijk
van de psycho-therapie aandacht besteed.
Er werden vele vragen gesteld waarop de
heer Engelsman uitvoerig inging.

Priiswinnars PKV
Op de kringtentoonstelling te Borculo wa-
ren 650 dieren ingezonden. De Vordenaar
H. Doornink, lid van PKV, behaalde de
volgende predikaten: afdeling hoenders Pa-
trijs leghorn 2 x G; Beef leghorn 2 x G;
afdeling konijnen: Alaska zwart 2 x ZG en
1 x G; afdeling sierduiven: Valkenet zwart
2 x ZG en 3 x G.

Te snel rijden
De Vordense rijkspolitie heeft deze week
een snelheidskontrole gehouden op de Vor-
denseweg, binnen de bebouwde kom. Veer-
tien autobezitters werden op de bon ge-
slingerd. De maximale snelheid op het be-
treffende weggedeelte is 50 km per uur, er
werden echter snelheden genoteerd van 64
tot 78 km per uur.

Vordens
boerenleven
Onder auspiciën van de Openbare Biblio-
theek organiseren de Vordense afdelingen
van de GMvL, CBTB, ABTB, Bond van
Plattelandsvrouwen, KPO, NCVB en Jong
Gelre een tentoonstelling getiteld „Vordens
Boerenleven". De opening van deze tentoon-
stelling vindt plaats op vrijdagtvond 28 ja-
nuari en zal geschieden door burgemeester
Mr M. Vunderink.

toernooi geslaagd
Het aktiecomité Sport Real dat zaterdag
in Vorden een tafeltennistoernooi organi-
seerde kan op een geslaagd toernooi te-
rugzien. In totaal kwamen er 72 personen
opdagen die vanaf zaterdagmiddag 12.00
uur tot 's avonds half acht in de sportzaal
niet minder dan 280 partijen afwerkten.
Als bijzonderheid kan worden vermeld dat
bij de heren Dick de Beus er met zijn 121
kg in slaagde een eervolle tweede plaats
te behalen.

De uitslagen waren als volgt: jongens en
meisjes tot 14 jaar (21 deelnemers) 1.
Reindjan Westerveld; 2. Henrik Barend-
sen; 3. Freddy Bosch.
Jongens 14 tot en met 17 jaar (8 deelne-
mers): 1. Erik ter Beest; 2. Hans Denkers;
3. Renze Kuitert.
Bij de heren namen in totaal 36 personen
deel, waaronder een aantal rekreanten. 1.
werd E. Eikelenboom; 2. D. de Beus; 3.
H. van Beek:
Dames (aantal deelnemers 7): Ie prijs
Marlies Boersma; 2e prijs Anja Wullink;
3e prijs Marleen Sikkens.
Rekreanten (verliezersronde): 1. A.
Schroër; 2. J. P. Harwich; 3. P. Bielanski.
Door de deelnemers werd zeer enthousiast
en sportief gespeeld. Er gingen zelfs stem-
men op om in Vorden een tafeltennisclub
op te richten. Gezien het succes van za-
terdag lijkt een dergelijke club beslist le-
vensvatbaarheid te hebben.
Namens het aktiecomité werden de prijzen
zaterdagavond uitgereikt door de heer D.
Krol.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
Op de maandelijkse bijeenkomst van de af-
deling Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen kon presidente mevr. Pel-
grum-Rietman een flink aantal nieuwe le-
den welkom heten.

Na enige interne mededelingen werd het
woord allereerst verleend aan mevr. Weer-
heym die vertelde over haar blind zijn. Ze
bleek een enthousiast vertelster en ondanks
haar handikap was het geweldig wat zij
presteerde.

Na de pauze trad mevr. Vorster, lerares
braille, steno en typen voor het voetlicht.
Zij vertelde over haai; lessen aan blinden
en toonde met allerlei voorbeelden aan hoe
een blinde toch nog in staat is zich zo goed
mogelijk te redden. Het was voor de dames
in de zaal een leerzame en boeiende avond.
Aan het slot van de avond wees mevr. Pel-
grum er op dat de jaarvergadering wordt
gehouden op 23 februari inplaats van op 16
februari.

Voorlichting aan standsorganisaties
Ouder voorzitterschap van de heer A. B. J.
Zents hielden de afdelingen Vorden van de
CBTB, ABTB en de GMv dinsdagavond in
zaal Smit een gezamenlijke ledenvergade-
ring waarvoor een redelijke belangstelling
bestond, y y y
Ir. H. Oortgiezen, oud-Vordenaar en des-
kundig rundveekenner, hield een lezing over
hoe te komen tot een zo hoog mogelijke
melkproduktie met een zo laag mgelyke
kostprijs.

Hij ging allereerst in op de gemiddelde
melkproduktie. Bedroeg die een aantal ja-
cijfer overschreden (momenteel 5061 kg).
De vraag dient zich aan: is dit het eind ? De
ren geleden beneden de 5000 kg thans is dit
heer Oortgiezen gelooft dat deze ontwikke-
ling nog verder zal gaan. De stijging van
de melkproduktie is onder andere bereikt
door het scheppen van een bter mileu op
het bedrijf.
Uitvoerig ging hij in op de fokkerij waarbij
hij meedeelde dat met betrekking tot het
afstammelingenonderzoek men dit jaar met
een nieuw systeem van start gaat. Hij wees
ook op de eisen die aan proefstieren moe-
ten worden gesteld.

Sprekende over de zogenaamde standaard-
koe (dat wil zeggen het cijfer voor de be-
drijfsvoering) wees hij er op dat nu een
nieuwe ,,bedrijfsstandaardkoe" is geboren,
stalgemiddelde. Deze koe beschouwen we
Een cijfer voor de koe, afgeleid van het
als de vervanger voor de standaardkoe, al-
dus de heer Oortgizen.
Toch blijkt dit niet de laatste ontwikkeling
te zijn. In de toekomst gaan we naar de
koe-index toe. Een cijfer (dat is samenge-
steld uit produktie, exterieur en gezondheid
van de koe). Het is een veel beter handvat
om een goede stiermoeder te zoeken. De
heer Oortgiezen verwachtte dat één en an-
der nog wel een jaar of zes op zich zal
laten wachten aangezien er ontzettend veel
gegevens in de computer verwerkt moeten
worden.
Tot slot van zijn uiteenzetting ging hij in
op het opstellen van een fokplan waarbij hij
al te nauwe inteelt afraadde. Verder nafn
hij nog enige ekonomische faktoren onder
de loupe met betrekking tot het exterieur
van de ke. Hij bekeek dit per ras.
Van de mogelijkheid over een aantal punten
te diskussiëren werd door de vergadering
een druk gebruik gemaakt.

Optreden Amerikaans koor trekt een
volle Hervormde kerk te Vorden
Er moesten zondagmorgen in de Ned. Her-
vormde kerk zelfs nog stoelen bty gehaald
worden om alle belangstellenden onder te
brengen. En deze belangstelling gold dan
het optreden van het Amerikaanse Mc
Pherson College koor dat dit weekend in
het achtkastelendorp verblijft en dat zon-
dagmorgen in de kerk een aantal liederen
ten gehore bracht.

Oud-Vordenaar dr. Jan van Asselt die de
leiding heeft van het koor, heeft in Ame-
rika, alvorens het koor naar Europa af-
reidse heel wat „huiswerk" verricht, want
het eerste lied dat gezongen werd namelijk
Wilt heden nu treden, werd in het Neder-
lands ten gehore gebracht, hetgeen de
Amerikanen uitstekend afging.
Verder werd nog gezongen De Lofprijzing,
terwijl ook een bewerking van psalm 97
van Heinrich Schütz ten gehore werd ge-
bracht. De aanwezigen in de kerk genoten
volop.
ZaterdajiWcwam het koor in de namiddag
in Vor^^ aan, nadat eerst in Dinxperlo
een klompenmakerij was bezocht. In Vor-

den werd allereerst een bezoek gebracht
aan de molen De Hoop bij de firma Klu-

j vers. Namens het gemeentebestuur maakte
hier wethouder H. A. Bogchelman zfln op-
wachting.
De heer Van Ark had er voor gezorgd dat
de wieken van de molen rustig gingen zo-
dat het gezelschap wel aan zijn trekken
kwam. Nadat de Vordense boerendans-
groep De Knupduukskes enkele folkloris-
tische dansen had gebracht zong het koor
enige liederen.
Hierna gingen de gasten onder leiding van
ds. J. C. Krajenbrink naar De Voorde waar
een gezamenlijke broodmaaltijd werd ge-
houden waarbij ook de gastgezinnen aan-
wezig waren.
Na het optreden zondagmorgen, werd er
gezamenlijk koffie gedronken, waarna de
koorleden 's middags de gast waren in de
„gastgezinnen".
Zondagavond vond er in de Ned. Hervorm-
de kerk een concert plaats dat geheel door
het Mc Pherson College koor werd ver-
zorgd. In de loop van maandag zal het
koor weer afreizen.

De afdeling Vorden van de Stichting Kunst
in de Kanier heeft met haar derde muziek-
uitvoering van dit seizoen een bijzonder
goede keus gedaan. In het pas geopende
gedeelte van bar-bodega 't Pantoffeltje aan
de Dorpsstraat te Vorden heeft het gezel-
schap Musica Iberica het verrassend grote
aantal van ruim 60 bezoekers zondagmid-
dag ruim twee uur lang uitstekende mu-
ziek voorgeschoteld.

Na een kort welkomstwoord van de heer
J. Bayer startte het uit zes dames en een
heer bestaande Musica Iberica in de sfeer-
volle ruimte met een aantal Maria-liederen
uit de dertiende eeuw van Alfonso el Sabio
(De Wijze); de groep die speciaal muziek
speelde van het Iberisch schiereiland, uit
de middeleeuwen en de Renaissance ver-
volgde voorts met liederen uit de veertien-
de eeuw als rondedans, canons en twee-
stemmige composities. Ook de prachtig ge-
zongen en gespeelde twee-, drie- en vier-
stemmige composities, een verzamelbundel
uit het zgn. Paleisliedboek uit de tijd van
de katholieke vorsten Isabel en Fernando
(1474-1517), ontlokten de toehoorders een
klaterend applaua.
De groep die voor de pauze allerlei instru-
menten bespeelde als kromhoorn, corna-
muse, clavichord en gamba, bracht in het
tweede gedeelte van het programma com-
posities uit de zestiende eeuw voor toets-
instrumenten, harp en vihuela. Evenals
trouwens gedurende het gehele programma
kon men een speld horen vallen bij de po-
lyfone muzieknummers, de vocale liefdes-
polyfonie en tot besluit de Ibero-Indiaan-
se muziek, daterende uit de zestiende en
zeventiende eeuw.

De uitvoerenden gaven bij de diverse stuk-
ken een ruime toelichting. Alles bijeen een
zeer geslaagd en gevarieerd programma,
waarbij de heer Bayer namens Kunst in de
Kamer zijn hartelijke dank betuigde aan ge-
zelschap en de vele leden, introducees en
belangstellenden.

Aanbestedingen
In het gemeentehuis vond dinsdagmorgen
de aanbesteding plaats van de gymzaal
(welke verbouwd zal worden tot brand-
weergarage). De laagste inschrijver was de
heer B. Th. Rondeel, Ruurloseweg 42 Vor-
den ƒ 75.725,—; bouwbedrijf Slotboom uit
Winterswijk ƒ 74.500,— ; gebr. Wuestenenk
uit Hengelo G ƒ 75.200,—. De hoogste in-
schrijving kwam van het bouwbedrijf Hei-
no BV uit Heino namelijk ƒ 115.000,—.
In totaal waren er 48 inschrijvingen. Gun-
ning is in beraad.
Tevens vond deze morgen de aanbesteding
plaats van de verbouw en uitbreiding van
de lagere landbouwschool. Hier was de
laagste inschrijver aannemer Mentink, Mor-
genzonweg 88 te Winterswijk ƒ 255.500,—;
bouwbedrijf Slotboom uit Winterswijk met
ƒ 264.000,—•; firma Grevers, Winterswijk
ƒ 268.000,—. Ook hier was de hoogste in-
schrijver het bouwbedrijf Heino BV uit
Heino met een bedrag van ƒ 390.000,—. In
totaal waren er 61 inschrijvingen. Gunning
is in beraad.

O.W.M. Vorden
De Onderlinge Waarborgmaatschappij
„Vorden" belegt donderdagavond 27 janu-
ari in hotel Bloemendaal een ledenvergade-
ring waarbij tevens het 40-jarig bestaan
zal worden herdacht.



Vorden een van de
schoonste dorpen in
Oost-Gelderland

Het dorp Vorden is door de provinciale jury van de competitie „Ons
Dorp Kan Schoner" uitverkoren als schoonste dorp van de regio
Oost-Gelderland voor het jaar 1975; Didam werd met gering verschil
tweede en de wyk Droo-Zuid in de gemeente Duiven werd eervol
derde.

Vorige week maandagavond vond in zaal Smit te Vorden de officiële
prijsuitreiking plaats, waarbij behalve deputaties van genoemde dor-
pen ook aanwezig waren burgemeester mr. Vunderink en echtgenote,
de beide wethouders Bannink en Bogchelman, gemeenteraadsleden,
afgevaardigden van plaatselijke organisaties en verenigingen, ge-
meentewerken en plantsoenendienst en de voltallige Werkgroep
Leefbaarheid Vorden, die plaatselijk het initiatief nam om aan de
wedstryd mee te doen.

MOLENPRAAT 2) „Die 't ambacht wel verstaet . . ."
herinneringen van molenmaker J. Bomer
.SONST MUSS ICH JA INS KLOST ER"

In het veelzijdig Gelders Molenbeek komt
na pagina 230 een afbeelding voor, een fo-
to van „G. te Velthuis, eigenaar van het
molenmakersbedrijf G. ten Have te Vorden
en de reeds jarenlang aan dat bedrijf ver-
bonden molenmaker J. Bomer, bij het ste-
ken der kammen van het aswiel in de stel-
lingmolen te Zwiep (gem. Laren) "
Jan Bomer, over wie hier wordt geschreven,
is een krasse vijfenzeventiger, die meer dan
een halve eeuw lang in het molenmakers-
vak heeft gezeten.
„Gezeten", dat is enkel bij wijze van spre-
ken, meestal stond hij. Soms lag hij ge-
knield of ging gebukt door de hogere re-
gionen van een windmolen, in weer of wind,
weer of geen weer, als er dringende repa-
raties moesten worden verricht, soms in
fluitende regens of bulderende stormen.
Maar ook wel eens mooi, rustig werken-
met-hout in de werkplaats bij een snorren-
de kachel, gevoed met houtafval, terwijl 't
buiten waaide windkracht 8 op de schaal
van Beaufort.
Bomer heeft herinnering aan gebeurtenis-
sen die plaatsvonden in de eerste wereld-
oorlog. Hij heeft verscheidene keren ge-
werkt aan bijvoorbeeld de mooie stan-
daarmolen, de „olde Kaste" of „olde Meule"
van Vorden. „d'Olde Kaste" was een bij-
zonder goed onderhouden maalwerktuig.
„Zo old as de straote, misschien wel zes-
honderd jaor old, wie zal 't zeggen. Som-
mige van dee olde kasten dee hungt ietskes
veuroaver, maar d'olde Meule van Vorden
die zat prima in mekare."
„Weet u nog wat voor stenen er in die
molen lagen?"
„Jawel. Effen prakkezeren; een 17-der, met
een middellijn van 1,50 meter. En een 14-
der, met een diameter van 1,20 meter. D'n
kleinen steen was un blauwen steen. Daor
wodden weite of tarwe mee 'emalen. Jam-
mer, dat d'olde Kaste d'r neet meer is. Ik
heb t'r nog wel foto's van. A'j d'r soms
oaver schrieven wilt "
„Graag een volgende keer, heer Bomer!"
Bomer vertelt over de vervallen molen van
een Scholteboer, net over de Duitse grens.
Diens oude molenaar was net zo oud en
krom als de molen. Hij heette Tinus.
„Oom Tinut, 't spiet mi'j, maor ow meule
is een old kreng, een gevaorluk old beest.
Ik kan d'r niks meer an doen. In plaatse
van hekken he'j jao boomtakken an de
roe "
„Jawohl," was 't antwoord, „genau wie es
der Herr Gott geschaffen hat. Aber Herr
Bomer, bitte! Machen Sie doch was
Sonst musz ich ja ins Kloster, und bin kein
Muller mehr "

OEROOKTE ZUURKOOL -
ZONDER WORST

Eens kwam molenaar Leyendekker uit
Goor op bezoek. Toen hij weer opstapte
deed de carbidlamp het niet. Vermoedelijk
de brander kapot.
„Wee'j wat?" aldus Bomer, „ik heb nog
een old öllielampsken, dee hang ik op an 'n
knoop van de jasse, man, dan hij'j toch
licht."
Ja, dat was goed. Maar onderweg ging het
lampsken aan 't walmen, door de tocht.
Toen Leyendekker thuiskwam, toen kenden
zijn vrouw Déla hem niet weer, zo zwart
was hy geworden.
Toen Bomer tien jaar was zette hij voor 't
eerst een molen in het werk. Z'n grootva-
der die 's middags een dutjen deed op een
grote stapel zakken, was nu echter bezig,
hoog in de molenkap. Hij smeerde het hals-
lager. Met varkensreuzel.
De jongen, Jan Bomer, die dat niet wist,
liep buiten wat rond. Toen kwam het in-
eens by hem op: de molen laten lopen! Hij
had het wel honderd keer zien doen. Hij
keek naar de kleine bomen, die net in het
blad stonden. Ze bewogen. Dat betekende
een frisse bries, windkracht 5 circa. Hij
deed de recht-ketting los van de roe. Hij
lichtte de vang (de rem op het bovenwiel
van de molen). En daar de wieken met
zeilen volbespannen waren, begon de molen
vlot te draaien, een prachtig gezicht. Maar
boven in de kap zat er één, die was aan-
vankelijk stom van schrik en verbazing,
maar in de hemel daar hoorden ze hem,
zogezegd, al brommen, want hy was even
in levensgevaar geweest!
En het duurde niet lang toen hoorde Jan
Bomer op de aarde beneden het gebrom
ook. Die kreeg toen een dracht slagen op
z'n achterste dat het hem nu, na vijfen-
zestig jaar, nog heugt. Of hfl in 't vervolg

wel met z'n vingers van de molen wou af-
blijven!
„Jawwe, jawwe, 'k zal nooit weer doon,
opa!"
Nou ja, nooit weer? Een jaar of drie later
ging hij al bij z'n oom, molenmaker in Aal-
ten, in de leer. Voor vijf cent per uur -
lang niet slecht in die tijd.
In 1914 toen waren ze in de molen „Agne-
ta" in Ruurlo aan het werk. De distributie
was soms zo slecht georganiseerd dat er
vaak geen brood was. Dan namen ze een
pannetje zuurkool mee.
,,Die wier opewarmd op een holtvuurken,
de zuurkool smaakten dan nao rook, zon-
der dat t'r rookworst in zat."
Maar als er rogge gemalen werd dan was
er ook roggepap en die was erg voedzaam,
al smaakte die ook wel naar rook.
In 1922 kwam hij in dienst bij de heer G.
ten Have in Vorden. Hier groeiden zijn
vaardigheden uit tot volleerd vakmanschap
én - zoals bekend - tot meesterschap. Hij
verdiende goed bij Ten Have, maakte wel
lange dagen en, zoals aan het begin ge-
zegd, in weer en wind vaak. Eens op een
nacht hoorde hij een vliegend^Étform ra-
zen. Uit het Noordoosten. Een^^te janu-
ari-storm, met bulderende windstoten,
's Morgens dacht hij: „'t Zal mien benie'jen
wie d'r now brokken hef." Nu, dat was de
bergmolen in Zelhem. „Onder Wisselink of
Boeijink, dat bun'k vegetten. 't Wieken-
kruus hing nog net ietskes vasi^k Een ta-
kel er bij. Toevallig deed hij ee^Piar stap-
pen achteruit. Dat was z'n geluk, want
helemaal onverwacht valt daar het hele
betonnen bovenstuk (boven de wagendeu-
ren in de berg) op de plek waar hij net had
gestaan.
Hij herinnert zich de strenge winter van
1929.
Er moest een mengmachine naar Nieuw-
Heeten gebracht worden. Dat gebeurde met
de nieuwe kleine Chevrolet-vrachtwagen.

Er konden net twee man in de kabine. Jan
Bomer, goed verpakt in z'n kleuren (plus
krantepapier!), zat in de mengmachine,
waar het niet zoveel kouder was dan in de
evenmin verwarmde kabine. Maar het was
wel zo koud dat een zakje aardappels zo
bevroren was, dat de aardappels rinkelden
alsof het bouten en moeren waren.
„'s Aovends moesten we op de fietse terug
naor Vorden." Toen we in Deventer waren,
zei Gert ten Have: „We moeten ons gaan
warmen. En we moeten ook wat aan met
de carbidlantarens." Het vroor namelijk 25
graden. Het water in de lampen was stijf
bevroren. Gert moest eerst z'n knevel bij
de kachel ontdooien. We dronken een fikse
borrel en werden wat warmer. En toen zei
Ten Have: „Wee j' wat, Jan? Wie doot ok
un paar borrels in de carbidlampe, alcohol
dat bevrös neet!"
Een vraag: „Werkt u nu nog als molen-
maker, heer Bomer?"
„Nee. Ik heb d'r noe genog van. 'k Bun
d'r mee op'ehollen, ik knutsel noe af en toe
wat. En 'k bun gelukkug nog redelijk ge-
zond. En wat wi'j dan meer a'j viefenzeu-
ventug bunt?"
Nee, dan mag je niet mopperen. Dan
je een mooi, gelukkig werkzaam leven ach-
ter de rug. Zodat het mooie gedicht van
Constantijn Huygena weer wordt bewaar-
heid:

„Die 't ambacht wel verstaet,

daar hij van leven moet,

en die 't niet wel alleen,

maar wel en géérne doet
geniet het hoogst geluck

dat yemant mag begehren ...... "

Henri van Dorsten

BI'J ONS IN VORDEN
'l Is dan loch op lied klaor ekommen. Vegange woensdag ko'w d'r hen gaon
en kieken hoo of 'l ewodden was. I'j begriepl natuurluk al da'k 'l oaver 't
Panloffellen hebbe. Gezien de greulte die 't hef ekregen had Niko ut beller
noe maor ,,de Panloffel" können nuumen. En dan nog un helen grolen ok,
zo ene van maot 46 um zo te zeggen.
Wi'j kont neet anders zeggen dan dat ut un hadstikke mooi ding is ewod-
den. An alles is de grootste zörge besteed, van plefon tot vloer en van de
veur- tot de achlerkanle. Alle dinge hadd'n un plaalse ekregen waor zee
ut meesle lol zien reg kwammen.
Dal was Irouwens ok ui geval mei de Iwee CDA raodslejen dee'k daor zagge.
Dee zallen ok op de goeie plaatse, rechts van de deure a'j d'r inkwammen
en an de linkerkante van d n losse heerd. Dee können nog alle kanlen uut.
„Dee zit daor ok op un heite plaalse," zei mien kammeraod. „De Hem waor
ze met an mekare bunl emaakt is nog nauweluks dreuge, die zol deur de
warmte wel us los können laoten."
„Weas daor maor neet bange veur, op die plaatse had de ..keizer" zien
diepvriezer slaon, daor is de grond nog kold. Die kearls bunt ok neet gek.
Danderbi'j, ze meugt dan in d'n Haag meer eleerd hemmen, hier gebruukt
ze eur vesland beller, ze wazzen ut hier jao met mekare volle eerder eens."
Wieters is ui l'r zo inerichl dal ieder mense zich t'r wel haos in Ihuus mot
vuulen. Hoewel ut aardug grool is ewodden, ha'j loch neel ui gevuul da'j
in un grolen zaal zit, 't liekt meer op un gezellugge huuskamer.
Gezellug was ut t'r ok woensdagaovund toch wel. Daor wodden ow ok wel
zovölle anebaon da'j wel in un goeien stemming mossen kommen, of i'j
mossen un helen groten zoerproeme wean. Nao elf uur lek ut meer op un
brulfte, zovölle schik hadd'n de luu. Dat ut al oaver twaalf uur was too mien
vrouw mien mei nao huus nom was dan ok neel zo verwonderluk.
En dan noe maor hoppen dal 'l Panloffellje un langer leaven is egeven as
„Leeslman". Zoal ui l'r now uulzul bun'k gauw an 'l lesle vehaalljen loo.
'k Wazze nel van de wekke van plan um us um opslag ie vraogen. Van dal
beljen wa'k l'r noe met vediene kan 'k nel 'l pepier en de schriefmesjiene
belalen. Maor daor kwam niks van in. Ik krege Ie heurn dat t'r bezuunugd
mos wodden op dit en dat en daor heurn ik ok bi'j. En dal ha'k dan in
hoofzaak Ie danken an dal sluk vedriel dal de ECD had ewaarschouwd.
Nou, den meugt ze van mien un goeien schup geven. I'j heb een en ander
natuurluk wel eleazen in Contacl van veurugge wekke.

Wi'j ziel wel hoolange wi'j nog könl schrieven oaver bi'j ons in d'n Achler-
hook.

H. Leeslman
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Voetbal
VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma af d. zaterdag: SV Ratti 1-Sal-
landia 1; CJV-ers 9-SV Ratti 2; SV Ratti 3-
Wilhelmina SSS 7; Zelos 5-SV Ratti 4; SV
Ratti al-Voorst al.
Programma af d. zondag: Epse 1-SV Ratti
1; SV Ratti 2-Warnsv. Boys 7; Sp. Lochem
8-SV Ratti 3. Dames: SV Ratti vrij.
Vorden-Peeske; Ruurlo 2-Vorden 2; Zut-
phania 3-Vorden 4; Vorden 3-Vorden 5;
Vorden 6-SCS 2; Vorden 7-Socii 4; Zutphen
6-Vorden 8; Vorden 9-AZC 6.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Hulshof-Grotenhuis l—1; Lank-
haar-Breuker 2—0; Wansink-Rossel l—1;
Hoenink-Kl. Kranenbarg O—2; Dimmen-
daal-Boudri O—2; Sloetjes-Esselink O—2;
Oukes-Masselink 2—O; Wiersma-Heuvink
2—0.

Waterpolo
VERDIENSTELIJK GELIJKSPEL
VORDENS POLOTEAM
Het eerste herenzevental van Vorden is er
zaterdagavond dankzij een verdienstelijke
laatste periode in geslaagd om tegen de
IJssel uit Deventer een 3—3 gelijkspel te
behalen. Deze thuiswedstrijd van Vorden
werd gespeeld in Eefde.
In de eerste periode waren de Deventer-
naren duidelijk de betere ploeg. Zij kwa-
men in die periode met 2—O aan de leiding
toen gebruik werd gemaakt van een nu-
merieke meerderheid doordat bij Vorden
achtereenvolgens Erik Rikkerink en Henco
Elbrink voor een minuut het water uit wer-
den gestuurd.
In de tweede periode opnieuw een sterker
de IJssel dat echter niet scoorde.
In de derde periode werd het O—3, waarna
Kier Knol juist voor het verstrijken van
deze periode verkleinde tot l—3.
In de laatste periode zette Vorden alles op
alles. De goed spelende Han Hasekamp be-
diende Arjan Mengerink op maat 2—3,

waarna Mengerink uiteindelijk de eindstand
op 3—3 bracht.
De meisjes van Vorden wonnen zaterdag-
avond met 5—O van Natare uit Didam.
Marriet Doornink (4x) en Hermien Ties-
sink scoorden de doelpunten.

Volleybal
DASH-DAMES VERLIEZEN THUIS
In de dames-promotieklasse van de volley-
balcompetitie De IJsselstreek heeft kop-
loper Isala 2 een flinke slag geslagen. Zo-
wel het Vordense Dash l als plaatsgenoot
Olympia kregen een 3—O nederlaag te slik-
ken. Bij de heren (promotie A) haalde WIK
een puntje binnen maar zal toch niet meer
voor promotie in aanmerking komen. Van
de drie gegadigden die promoveren zullen
ook Salvo en Hansa (die nu gelijk speel-
den 2—2) nog een goede kans hebben.
In heren l Zutphen heeft Dash l de kop
genomen, terwijl bij de dames Bruvoc op
het goede pad voortging.

Dames promotieklasse
Isala 2 zit op rozen omdat het uit twee
wedstrijden liefst vier punten haalde. Dash
kreeg in de Vordense sportzaal bezoek van
de Deventer-reserves maar ondanks „eigen
veld" bleven de gasten sterker. Ook tegen
Olympia behaalde Isala de volle winst en
zal met ruim vijf punten voorsprong op
Dash zeker promoveren.
In de B-poule handhaafde Hansa l zich
dank zij een fikse O—3 zege op Dash 2, dat
daardoor nog steeds in de staartgroep blijft.
Stand A-poule: Isala 2 10—18; Dash l 9—
13; Wilp l 8—12; Olympia l 9—4; V en K
1 7—3; S VS 3 9—2.
B-poule: Wilhelmina l 9—17; Hansa l 10—
15; SVS 2 9—11; Olympia 2 10—10; Dash
2 10—3; Salvo l 10—2.

Heren eerste klasse Zutphen
Dash l gaf tegensander Hansa 4 geen kans
in het spel te komen en handhaafde zich
hierdoor aan kop: O—3. De WIK-reserves
moesten DVC met de punten naar Dieren
laten gaan en hadden geen verweer: 3—0.
DVC werd hierdoor tweede. Ook Wilhel-
mina 2 klom een plaats in het klassement
door Voorst met 3—O het nakijken te ge-
ven. Bruvoc 2 was Harfsen net te slim af
en won met 2—1.
Stand: Dash l 11 30—3; DVC l 12 28—8;
Hansa 5 11 27—6; Wilhelmina 2 12 22—14;
WIK 2 13 21—18; Bruvoc 2 13 16—23;
Hansa 6 11 12—21; Harfsen 10 10—20; Val-
to 2 11 9—24; Hansa 4 12 7—29; Voorst l
10 7—23**
** Voorst l zes punten in mindering.

Heren tweede klasse A Zutphen
Dash 2 kwam adem te kort tegen Aktief en
bleef op 2—l steken waardoor de Vorden-
se reserves het leidende en nu niet spelen-
de Bruvoc 3 naast zich kregen. Voorst 2
bereikte een nipte 2—l uitslag tegen Wil-
helmina 3.
Stand: Dash 2 11 24—9; Bruvoc 3 12 24—
12; DVO l 11 20—13; Aktief 12 20—16;
Voorst 2 12 18—18; Wilhelmina 3 12 15
21; Valto 3 12 2—34.

Heren tweede klasse B Zutphen
Stand: Almen 12 31—5; DVC 2 12 28—8;
WIK 3 10 22—8; Hansa 7 10 11—19; Val-
to 4 10 10—20; Hansa 8 12 9—27; Dash 3
10 3—27*
* Dash 3 drie punten in mindering

Dames eerste klasse Zutphen
Stand: Bruvoc l 12 34—2; Hansa 2 13 31—
8; Valto l 12 30—6; WIK l 13 23—16;
Harfsen l 20—13; DVO l 13 18—21; DVC
l 13 17—22; Wilhelmina 2 12 16—20; Wil-
helmina 3 13 13—26; Bruvoc 2 11 10—23;
Hansa 3 12 7—29; Dash 3 13 3—36.

Dames tweede klasse Zutphen
Stand: Almen l 9 24—3; DVO 2 11 23—10;
Wilhelmina 4 11 23—10; Hansa 4 9 22—5;
Valto 2 11 21—12; Bruvoc 3 10 20—10;
Dash 4 11 14—19; Hansa 5 9 11—16; Al-
men 2 10 10—20; Valto 3 10 6—24; Wil-
helmina 5 9 5—22; Hansa 6 4 3—9; DVO
3 8 1—23.

Leef mee,
geef mee f

teven
voor dit kind.

Dit Koreaanse jongetje leefde van eri op de
straat, zonder Iets of Iemand. Nu gaat hl]
naar school, heeft een thuis, krijgt liefde
en bescherming. En eten l Dank zij de aktle
"Neem een kind voor uw rekening"!

En al die andere miljoenen kinderen dan?
Weeskinderen, straatkinderen, zwerfklnde-
ren, gehandicapte kinderen... Ook zij
hebben recht op leven.

Met een eenmalige gift (giro 1111222)
helpt u zo'n kind al een eind op weg. Maar met
/ 20,— per maand helpt u blijvend! Dat la
weinig geld voor een kinderleven. Leef
eens extra mee met deze kinderen tijdens
de feestdagen. En geef ook mee.
De bon maakt het u gemakkelijk.

Neem ook een kind voor uw rekking J
.Graag neem Ik een kind voor mijn rekening.D

n
Ik stort maandelijks ƒ 20,— op giro 1111222 van Stichting
Mensen In Nood, Hekellaan 6, Den Bosch.

Ik wtl graag uitvoerige Informatie ontvangen over het
hulpprogramma voor kinderen In noock

Naam: ______«__«__________

Straat: _
Plaats:

Aankruisen, Invullen en opsturen naar Mensen In Nood,
Antwoordnummer 10, Den Bosch (In een gesloten
envelop zonder postzegel).



ZOU DE KONING WETEN DAT WE BESTAAN ?

DAGBOEK VAN EEN LEPRA-PATIËNT JN THAILAND
Eén van de patiënten van Non Sunbun, ons lepra-dorp in Thailand, is bezig met een
dagboek. Het is een ontroerend getuigenis van de dingen van alledag in de hitte
van het verre binnenland van Thailand. Hoe zou men zo iemand in die tropische
hitte in de kou kunnen laten staan?

4 oktober 2517 (1974)
Vandaag kwam mijnheer Adri me opzoeken.
Ik kan niet opschrijven hoe blij ik was. Het
was alsof God zelf uit zijn hemel hij me op
bezoek kwam. Mynheer Adri vertelde me
dat hy een feestje voor de patiënten gaat
organiseren op 4 januari 2518 (1975).
Iedereen krygt een cadeautje.
En we krygen lekker eten en 's avonds
film. Ik legde 't aan mijn vrienden uit. Ik
vertelde ze dat het Kerstmis is voor de
blanken en dat dat een groot feest is, ook
voor ons. Want dan moet er vrede zy'n.
Iedereen was opgewonden. Toen mynheer
Adri weg was kwamen ze me vragen of
het echt waar .was. Ik zei: „Ja, mynheer
Adri heeft nooit tegen ons gelogen." Ieder-
een is blij.

5 oktober 2517
Vandaag geen wonden verbonden. Ik maak-
te de barak schoon en hielp mijn vrouw
met borduren. Als ik naar haar kijk denk
ik aan ons kind. Ik zal lang borduren om
extra eten voor mijn vrouw te kopen.

6 oktober 2517
Zondag. Ik bleef thuis borduren tot 4 uur.
Toen deden mijn ogen zeer. Ik at mijn eer-
ste maaltijd en nam een bad. Samen met
mijn vrouw ging ik een uurtje naar de TV
kijken die de Nederlandse vrienden van
Adri aan de patiënten in de barakken ge-
geven hebben. Om half negen gingen we
naar bed.

7 oktober 2517
Om zes uur stond ik op. Ik schrobde de
vloeren van de barakken en de verpleeg-
barak. Om 8 uur begon ik met het schoon-
maken en verbinden van wonden van de
patiënten in de barakken. Maar er komen
ook meer en meer huispatiënten naar me
toe. Om 11 uur was ik klaar. Vanmiddag
geslapen.

8 oktober 2517
Vandaag deed ik de nieuwe broek aan die
mijnheer Adri me gegeven heeft. Maar toen
ik de wonden verbond viel er een pot me-
dicijnen over. Ik kon het er niet uitwassen.
Ik heb de pypen afgeknipt, nu is het een
korte broek. Het is lelijk. Ik kan wel jan-
ken, i

9 oktober 2517
Eten wezen bezorgen. Natuurlijk Pla toe
(visje), en wonden verbonden.

10 oktober 2517
Om zes uur vanmorgen kwam mijnheer
Pradon geld halen voor de .rijst die ik van
hem voor mijn vrouw heb gekocht. Ik heb
25 bant moeten lenen om mijnheer Pradon
te betalen.

21 oktober 2517
Ik heb enige tijd niet willen schrijven. Want
elke dag verbind ik wonden, borduur ik,
breng eten rond. En elke dag ben ik be-
zorgd hoe aan eten te komen voor mijn
vrouw.

22 oktober 2517
Om 6 uur stond ik op en schrobde de vloer
van de verpleegbarak. Dtarna verbond ik
de wonden. Vervolgens wandelde ik wat.
In barak 2 bezocht ik mijnheer Sai. Hij
leed veel pijn in de stomp van zy"n geam-
puteerde been. Ik vroeg: „Hoe maak je
het", maar ik kon wel zien dat hij veel pi jn
leed. Ik ging zuster Lucia roepen. Ze gaf
hem medicijnen. Ik had nog een blikje
melk. De helft heb ik met water gekookt
en aan hem gegeven, want hy kan geen
ryst eten. Ik moet hem wel helpen want
hij l i jd t veel.

23 oktober 2517
Om 8 uur bezorgde ik het eten in de ba-
rakken. Daarna behandelde ik de wonden.
Om 11 uur at ik wat. Vandaag herdenken
we de bevrijding van de slaven. Maar wan-
neer gaan ze 'ons bevrijden ?

24 oktober 2517
Mijnheer Adri kwam mij en alle patiënten
bezoeken. Ik was erg blij want hij bracht
me werkkleding, een broek en een jas-
schort. Ik vergeet hem nooit. Hij heeft al-
tijd tijd om met je te praten en is helemaal

niet bang van ons. Vandaag gaat hij naar
Bangkok terug.

25 oktober 2517
Ik heb alles goed schoongemaakt want
Zuster vertelde me dat de Minister van
gezondheid ons ziekenhuis komt bezoeken.
Ik was erg moe.

26 oktober 2517
Nog een keer schoongemaakt. De Minister
komt kijken of de dokter teveel werk heeft.
Eten gehaald voor de patiënten. Vanaf 8
uur wonden verzorgd.

27 oktober 2517
De Minister heeft ons vandaag beloofd dat
hij de Nederlanders zal toestaan ons te
helpen.

28 oktober 2517
Ik stond om zes uur op. Ik had hoofdpijn.
Maar ik moet geduld hebben. Myn leven
en werken moeten doorgaan. Ik denk aan
mijn kind.

29 oktober 2517
Weer hoofdpijn. En ik ben duizelig. Maar
ik heb al lang niet me volgegeten. Zoals
elke dag verzorgde ik wonden en hielp mijn
vrouw.

30 oktober 2517
Ik bleef de hele dag in onze kamer om te
rusten.

1 november 2517
Ik stond op om half zeven. Vanaf 8 uur
tot half twaalf wonden verzorgd. Ik werd
misselijk van de stank. Vanmiddag gebor-
duurd.

2 november 2517
Na het verplegen van de wonden voelde ik
me lui en deed ik niets.

22 november 2517
Na het verbinden der wonden ging ik mijn
regeringsuitkering halen. Ik kreeg 14 baht.
Ik moest 18 baht betalen aan mijnheer Pra-
don. Al mijn geld is op.

23 november 2517
Om zes uur stond ik op en vlug bracht ik
het eten rond. Bij vergissing gaven ze twee
lepels rijst teveel. Die gaf ik aan mijn
vrouw'. Om 8 uur begon ik met het schoon-
maken van de barakken. Ik heb geen ver-
band voor de wonden. Toen was ik ver-
moeid en ging rusten.

24 november 2517
Het is zondag. Ik heb veel pijn en ook
hoofdpijn. Ik kan niet eten. Ik heb een
paar asperientjes ingenomen. Het helpt
niets.

25 november 2517
Om half zeven stond ik op. Ik maakte on-

ze kamer en de barak schoon. Van 8 uur
tot 11 uur wonden verzorgd. Maar ik moest
toen de barakken schrobben en patiënten
baden.

26 november 2517
Ik heb een slecht humeur vandaag. Ik hielp
mijn vrouw met borduren.

27 november 2517
Ik bracht het eten rond. Elke dag is het-
zelfde.

28 november 2517
Ik ging mijnheer Sawang thuis verplegen.
Hij kan niet! lopen.

29 november 2517
Vandaag ontving is 14 baht uitkering. Ook
kreeg ik 2 tabletten DDS van 10 mg tegen
lepra. Zuster Lucia nam me mee naar haar
eigen kliniek in de stad voor een labora-
toriumonderzoek. Ze bracht me om half zes
thuis.

30 november 2517
Zaterdag. Ik borduurde wat. Tijd is geld.

1 december 2517
Ik stond op om 6 uur. Ik bracht eten naar
de pttiënten, rotte Pla toe. Ik heb wat ge-
borduurd. Misschien kan ik iets extra's
voor mijn vrouw kopen om te eten.

2 december 2517
Vandaag maandag. Na het schoonmaken at
ik wat. Van 8 uur tot 12 uur wonden ver-
zorgd. Vandaag kreeg ik 2 DDS tabletten.

3 december 2517
Terwijl ik de wonden verbond voelde ik
een kou opkomen. Ik nam een paar aspe-
rientjes en voelde me iets beter. Vanmid-
dag geslapen.

4 december 2517
Toen ik opstond had ik koorts. Vanavond
is het iets beter.

5 december 2517
Verjaardag van de Koning. Dus werkt nie-
mand van de ziekenhuisstaf. Maar de zus-
ters en ik hebben gewoon gewerkt. Zou de
Koning weten dat wy bestaan?
De hele middag tot half negen geborduurd.
Daarna een bad genomen, wat gegeten en
naar bed.

6 december 2517
Om 6 uur opstaan, eten rondbrengen. Van-
af 8 tot 12 uur wonden verzorgd. Vanmid-
dag geborduurd. Ik hoop dat dit tafelkleed

klaar is, dan hebben we wat geld voor
eten.

7 december 2517
Om 7 uur stond ik op. Vandaag is het za-
terdag. Ik heb de barakken schoongemaakt
En geborduurd.

8^rect«rnber 2517
rEerst eten gebracht aan de patiënten. Om
11 uur patiënten gebaad. Toen zelf een bad
genomen en gaan rusten.

CDA IN VORDEN GAAT VAN START
In navolging van vele plaatsen in ons land
is in Vorden nu een afdeling van het Chris-
ten Democratisch Appèl (CDA) opgericht.
Het bestuur, bestaande uit vertegenwoordi-
gers van alle bij het CDA betrokken par-
tijen (CHU, AR en KVP) heeft al enige
tyd intensieve contacten gelegd, waaruit
uiteindelijk de samenwerkingsvorm in
CDA-verband is gegroeid. De officiële goed-
keuring uit Den Haag wordt binnenkort
verwacht.

Op een in het Jeugdcentrum te Vorden ge-
eenkomst heeft het kersverse CDA-bestuur
zich gepresenteerd. Er is een bestuur ge-
vormd van negen personen, waarin per
kiesvereniging drie leden zitting kregen;
hierbij is ruimte gelaten voor de recht-
streekse leden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de 'heer
P. W. Hordijk, voorzitter; mevrouw I. A.
M. J. Snoep-Jager, secretaresse; de heer
drs. A. J. A. Hartelman, penningmeester!
de heer L. Schoolderman, vice-voorzitter
en de heer H. v. d. End, tweede secretaris.

Voorts hebben zitting in het bestuur jhr.
mr. L. M. E. von Fisenne en de heren J.
Brinkman, H. Weenk en G. J. Tolkamp.
Deze zullen het bestuur met raad en daad
bijstaan. CDA-woordvoerder P. W. Hordijk
toonde zich zeer enthousiast met de nieu-
we afdeling: „Wij willen trachten aan het
CDA een brede uitwerking te geven, er
worden ledenvergaderingen uitgeschreven
en wij wilen ruime informaties vooral op
plaatselijk terrein geven. Een lang gekoes-
terde wens van een grote christelijke par-
tij is gerealiseerd. Primair achtten wij de
gemeentelijke vertegenwoordiging in de
raad waar al vanaf 1974 op voortreffelijke
wijze wordt samengewerkt. In verband met
de in mei a.s. te houden Tweede Kamerver-
kiezingen zal er in Vorden een Openbare
CDA-bijeenkomst worden gehouden. Wij
hopen," aldus de heer Hordijk, „gezamen-
lijk te werken aan de uitbouw van de nieu-
we CDA. met de democratie als basis. Op
plaatselijk niveau willen we een goede bij-
drage leveren naar de top."

Een begeleidingscommissie zal als schakel

optreden tussen de raadsleden en de zgn.
achterban. Men vindt een nauwe relatie
tussen raadslid-bevolking zeer belangrijk.
Deze commissie zal alle problemen, vragen
enz. die er leven in de achterban geregeld
met de raadsleden doornemen.
De CDA afdeling Vorden telt nu ruim 150
leden; er zal over enige tijd een grote le-
denwerfaktie worden gehouden, terwijl voor
de toekomst andere aktiviteiten op stapel
staan als de vorming van een Jeugd-CDA,
werkgroepen enz.

Amrobank wordt
4 febr. opgeleverd
Momenteel wordt in Vorden de laatste
hand gelegd aan het nieuwe Amro bank-
gebouw tegenover het gemeentehuis.
Hoofdaannemer B. Rondeel deelde ons me-
de dat het gebouw op 4 februari zal wor-
den opgeleverd.

In het begin zag het er niet naar uit dat
deze termijn gehaald zou worden, aange-
zien de werkzaamheden door het heien zo'n
drie weken uitliepen. Door de gunstige
weersomstandigheden in de afgelopen ter-
mijn heeft men deze achterstand toch weer
kunnen inlopen. Voor het gebouw dient nu
nog de sierbestrating te worden aangelegd.
De bestrating aan de achterzijde is voor
tweederde klaar.
In het gebouw zelf zal deze week de vloer-
bedekking worden aangelegd, terwijl het
schilderwerk ook bijna is voltooid.
De totale oppervlakte van het bankgebouw
bedraagt ca. 200 m2. Er is een ruime hal
gekreeerd met enkele zitjes. Naast de drie
kassa's komt een spreekkamer met aan de
andere kant een spreekhoek. Aan de lin-
kerkant komen de safeloketten.
Het ligt in de bedoeling dat de bovenopper-
vlakte met een eigen opgang zal worden
verhuurd. Deze twee verdiepingen heeft
men namelijk niet nodig.
Het parkeerterrein biedt plaats aan zo'n
15 autoas. Wanneer het gebouw officieel in
gebruik zal worden genomen is op dit mo-
ment nog niet bekend.

Maandag:
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus vtoi 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rnpetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie enJte maandag van de maand Foto-
hobbyclublpkidio Dolphfln
Gynmiastielwerenlging Sparta (melarjes en
dames)
Dinsdag:
Voneybaltraining in beide aaien van de
Sporthal
Repetitie ^^rnband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wintertraining zwem- en polochib Vorden
'64 in Eefde ,'t Rflsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hulslh.schpol o.l.v. mevr. Annèlles Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorisclxe dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
ledere donderdagavond bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

KARNAVALSVERENISINS

De Deurdreajers
Vorden/Kranenburg

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

Fotograferen, is gemakkelijk. Akkoord! Maar 't is vaak toch wel fijn als
je er iets van weet. Neem nou het onderwerp: flitsfoto's maken. Dat is
beslist niet moeilijk als je je aan een paar grondregels houdt. De eerste
is: overschat niet de kracht van het licht. De meeste flitsers hebben een
bereik van zo'n meter of vijf, zes. Maar de beste resultaten krijg je als
het onderwerp zo'n twee tot drie meter van de kamera is. Dan ontstaat
er soms een ander probleem, dat hierboven in beeld is gebracht: de
voorste persoon is mooi en helder belicht. Iemand, die één of twee
meter verder zit, is bijna onzichtbaar. De reden is, dat op een zo korte
afstand het licht erg veel aan kracht verliest. Wat doe je er aan?

Dit: je zet gewoon de onderwerpen, die je wilt foto-
graferen, naast elkaar. Of je zorgt er voor, datje door
het kiezen van een ander opnamestandpunt een ge-
lijke afstand krijgt. Dan ontstaat er ook een gelijkma-
tige belichting. Ziet u overigens hoe goed deze foto is
opgebouwd? Het licht-bloezige meisje zit tegen een
donkere achtergrond; de donkere man steekt duidelijk
aftegen de lichte kast. Ook daardoor komen die twee
personen goed uit de verf. Dat is de eerste oplossing.

De tweede manier om een groot lichtverschil op te
heffen is (als u tenminste een losse flitser hebt): plaats
de flitser enkele meters achter de kamera door ge-
bruik te maken van'een langer flitskabeltje. Zo'n
kabeltje is voor een bescheiden bedrag in elke foto-
zaak te koop. Als u nu gaat flitsen, dan krijgen de man
en het meisje nagenoeg evenveel licht. Denkt u er in
dit geval wel aan de lensopening van de kamera aan te
passen aan de afstand van flitser tot onderwerp?

Karnavals-

Al degenen welke van ons nog geen be-
richt hebben gehad en die toch aan de op-
tocht wensen deel te nemen, kunnen zich
alsnog aanmelden by onderstaande perso-
nen:
M. Westerik, Oude Zutphenseweg 9, telef.
05752-2254; B. Stoltenborg, De Haar 32,
telef. 1947; J. van Langen, Prins Willem
Alexanderlaan 6, telef. 2339.

's Morgens weekmarkt op het marktplein
ledere vrfldiagiavond dammen In de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Verden b<j het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugidsooiëteéit open van 19.30 tot 22.80 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen metodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderkluib De Fluiter t J es In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum,; Meisjesklub De klub van 20 In het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Spanta (jongens)
Jeugdsodëtedit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsocdëteiit open van 20.00 tot 22.00 uur

Januari:
27 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
27 Chr. Vrouwenver. Wildenborch

Februari:
l Berjaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
5 NGVB in Hotel Bakker
9 KPO: Gezinsaoirg en Maatschappelflk

Werk
10 Jong Gelre: Schaatsen
10 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
15 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
16 Plattelandsvrouwen
17 Jong Gelre: Agrarische gespreksgroep,

Hotel Bloemendaal
19 Optocht en karnavalsavond De Deur-

dreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kindermiddag De Deurdirea-

jers in residentie Schoenaker
21 Kamavalsavond De Deurdreajera

in residentie Schoenaker
22 Karnavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Chr. Vrouwenver. Wildenborch
25 Jong Gelre: 0uiz-avond Laren
25 Uitvoering Chr. Muziekver. Sursum

Corda in het Jeugdcentrum
26 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcen-

trum

Maart:
l Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
5 Jong Gelre: Prov. Binnensportdag,

Barneveld
10 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
11 Jong Gelre: Dropping Hotel Bloemen-

daal
12 Contactavond Vordens Mannenkoor,

Hotel Bakker
12 Uitvoering Vordens Toneel in het

Jeugdcentrum
15 Bejaartonsoos Kranenburg, 14,00 uur
15 NXJVB in Hotel Bakker
16 Plattelandsvrouwen
19 Naopr uu versbal De Deurdreajers in re-

sidentie Schoenaker, Kranenburg
23 KPO
23 Jong Gelre: Culturele wedstrijd, Bxel-

se Molen
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.46 u.
29 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur

April:
6 Plattelandsvrouwen
7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

(Pasen)
12 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
13 Jong Gelre: Filmavond Hotel Bloemen-

daal
19 NOVB in Hotel Bakker
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
23 Jong Gelre: Prov. Voorjaarsvergade-

ring Dieren
26 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO

Mei:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
17 NCVB in Hotel Bakker
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,

Brummen

Juni:
2 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-
club

18 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
19 Toernooi afd. veteranen SV Ratti
25 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti



Voor ieder een leuke
attraktie op donderdag
27 januari

„'T WINKELTJE"
aan de Burg. Gallée-
straat

T. SCHURINK, tel. 1877

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Voor ieder een leuke
attraktie op donderdag
27 januari

„'T WINKELTJE"
aan de Burg. Gallée-
straat

T. SCHURINK, tel. 1877

Te koop: vierdels van een
dikke pink. J. Reintjes,
Lochem, tel. 05730-2514.

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

,teeds èotltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Restanten behang
Nu zeer
voordelig geprtysd!

Schildersbedrijf -
Verfhandel

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Tegen verminderde prijs
aangeboden: ± 20 dames-,
heren- en kinderfietsen,
overjarig en min of meer
beschadigd en 3 gebruikte
toer-damesfietsen en l ge-
bruikte kinderfiets 5 jaar.
l Puch brommer.
Fietsenbedryf TRAGTER,
Zutphenseweg 85, Vorden

CONTACT
GRAAG

GELEZEN

WEEKENDAANBIEDING

restanten
kinder- en
babyschoenen

nu slechts 10,-

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

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Xutplu-iiscucfr - Vordon - Telefoon 05752-151.4

AANGEBODEN:
SIMCA 1100 SPECIAL ... b.j. 1972
CHRYSLER 160 b.j. 1971
AUSTIN 1100 b.j. 1971
RENAULT 16 TX b.j. 1975
MERCEDES 200D b.j. 1971
CITROEN 2CV4 b.j. 1972
SIMCA 1000 b.j. 1971

Inruil en financiering mogelijk
Boven ƒ 3.000,— Bovag-garantie

GARAGE W. KURZ
Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05752-1649

BROOD

een maal apart

BAKKERIJ

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 1976
TOYOTA Carolla 30 Handtop Coupé 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1976
OPEL ASCONA 1974
CITROEN 2CV4 2 st 1971
FORD 1600 L 1973
OPEL KADETT Station 1971
PEUGEOT 404 Diesel 1970
SIMCA 1301 Sp 1972

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTINK
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

ROLSCHAATSEN ROLSCHAATSEN

HUDORA
bij

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

ROLSCHAATSEN ROLSCHAATSEN

Mij de WARME BAKKER koopt u

vloerbrood
die nog echt ouderwets op de vloer
van de oven gebakken wordt
U proeft het verschil!

WEEKEND-REKLAME

tompoezen
5 HALEN 4 BETALEN

UW WARME BAKKER

Oplaat
Dorpsstraat, tel. 1373

Karnavalsartikelen
KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12, Vorden, telefoon 1364

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten :
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Mfler
Medler - Tel. 8634

Zware eiken meubels
af fabriek

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

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

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

Voor al uw

• PLAATMATERIAAL

• ISOLATIEMATERIAAL

Aannemersbedrijf - Doe-het-zelf
centrum en Bouwmarkt

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7-20 - HENGELO Gld.
Telefoon 05753-1225

NOG
ENKELE

KOOPJES

Speciaal voor u

textiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

_-

Profiteer van deze tijdelijke prijsverlaging die u afhankelijkvan type en uitvoering
f 350 tot f 1750 voordeel oplevert. Profiteer snel, want deze prijsverlaging geldt
tot en met 31 januari a.s.
En uiteraard
zo lang de voorraad strekt.

l IWtltVOt Olld, YVOim VlWtö 1̂1 IJJ«V*I lUJ-jlllfc, g

TOYOTA
MAAKT UW KEUS WELHEEL EENVOUDIG

Autobedrijf BENNIE WENTINK
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

WJztnlncl. BTW af depot Spijkonisse WiJ7ip,inp:en in prijs en uitvoering . W Het aantal kilometer».

Tot en met
a.s. zaterdag

kunt u nog profiteren
van onze

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WEEK LANG
STUNTEN

RUURLO

O • O
A.S. DONDERDAG 27 JANUARI OM 13.30 UUR

EEN GROTE ETALAGE VOL KONFEKTIE

mantels japonnen rokken blouses
pantalons kostuums kolberts jassen

voor EXTRA LAGE PRIJZEN
o o

Tot en met woensdag

2 februari wordt iedere

dag ieder artikel nog

eens verlaagd

Weg-is-weg
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