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De vlag in top dorpscentrum Vorden
Vorige week vergaderde het Bestuur van de Stichting Dorpscentrum Vorden onder
voorzitterschap van de heer J.F. Geerken. Op deze maandelijkse vergadering waren
alle werk-commissies present en brachten verslag uit van de gedane werk-
zaamheden. Het dagelijks bestuur, bestaand uit mevrouw Sikkens en de heren
Geerken, Bos en de Boer, behartigt de lopende zaken. En in deze fase van de bouw
zijn er dat heel wat.

begint er op te lijken dat de indertijd
opgelopen vertraging in de bouw nu
gelukkig geleidelijk wordt ingelopen.
Het hele bestuur was daar uiteraard zeer
content mee.

Het "hoogte punt" van de toneelzaal/
gymnastiekzaal is inmiddels bereikt. De
vlag kon in top. Als Koning Winter toch
nog even in deze maand februari streng
wil optreden met harde koude hand (de
schaatsliefhebbers/sters hopen het; het
is hen ook van harte gegund!) dan wordt
met de werkzaamheden overgestapt
naar het oude gemeentehuis, waar de
ijzeren draagconstructie is gesteld. De
werkzaamheden in dat bestaande ge-
deelte van het Vordense Dorpscentrum
zijn uiteraard veel minder vorst-gevoelig.
Uitvoerder ten Haaf van de firma
Hakvoort gaat het, zo werd geconsta-
teerd, gemakkelijk af om met zijn wel-
willende medewerkers het bouwwerk in
een goed en verantwoord tempo klaar te
krijgen.

Wand- en vloertegels zullen spoedig
gezet worden. Dat hangt mede ook van
de weersomstandigheden af. Ook de stu-
kadoor staat in de startblokken. De
toneelzaal/gymnastiekzaal (gebouwd
achter het oude Vordense gemeentehuis)
wordt nu afgewerkt, dat wil zeggen: het
lattenplafond zit er bijna in. Als het weer
maar "los" blijft (geen strenge vorst) dan
zal ook het toneelgedeelte spoedig op
hoogte kunnen komen. Nog een metertje
metselwerk. Dat geldt ook voor het daar-
naast gelegen en te bouwen Jeugdhonk:
het metselwerk is bijna op hoogte. De
bouwcommissie toonde zich ter verga-
dering duidelijk verheugd over de goede
voortgang bij de bouw en verbouw. En
ook over het geleverde vakmanswerk.

D beheerder.

De Bouwcommissie.

Uit het verslag van de Bouwcommissie
(mevrouw Sikkens en de heren Eggink,
de Boer en Geerken) bleek duidelijk dat
de commissieleden bizonder goed te

spreken waren over de vooruitgang van
de bouw. De medewerkers van het aan-
nemersbedrijf Hakvoort uit Silvolde wer-
den geprezen voor de goede, snelle
aanpak van het project. Zelfs op een
enkele zaterdag wordt er gewerkt. Het

s int 'De onlangs uit 63 sollicitanten benoem-
de beheerder van het Vordense Dorps-
centrum, de heer Bos uit Nieuw-Buinen,
heeft nader kennis gemaakt met het
voltallige bestuur. Hij en zijn vrouw en
ook twee v f c u n drie kinderen werden

ontvangen in Hotel Bakker. De woning
naas, in het het dorpscentrum (de
vroegere woning van de gemeente-bode)
werd bekeken. En met elkaar werd
overlegd en besproken wat aan de
woning opgeknapt en eventueel veran-
derd kan worden. Het plan is dat de
Familie Bos net voor Pasen (eind maart)
van Nieuw-Buinen overhuist naar Vor-
den.

De interieurcommissie.

De interieurcommissie (de dames Bal-
vert en pelgrum en de heren Janssen en
Schoolderman) deelden ter vergadering
mede, dat het samen uitgekozen meubi-
lair inmiddels besteld is. Dat geldt nu
ook voor vloerbeddeking en sanitair.

Wandkleed.

Mevrouw Pelgrum vertelde dat een
groep dames, leden van verschillende
Vrouwenverenigingen in de gemeente
Vorden, een groot wandkleed gaan
maken, dat stellig een goede plaats kan
krijgen in de hal. In de ontmoetings-
ruimte van het Dorpscentrum. In grote
dank werd dit aanvaard, ja zeer ge-
waardeerd!

Nieuw aktie?

Het Bestuur overweegt om een aktie te
gaan voeren om de tweede ƒ 25.000,-.
binnen te krijgen. De bevolking zou
immers 5% van de totale bouwkosten
opbrengen. Gelukkig is door de indertijd
gevoerde aktie (herfst vorig jaar) het
eerste deel (zes en twintig duizend
gulden) binnengekomen. Het Bestuur
heeft de uitwerking van deze aktie weer
toevertrouwd aan de Algemene commis-
sie bestaande uit de heren Zeevalkink,
Besselink, en Krajenbrink. Gedacht
wordt aan een grote verlotin^Aiet een
bliksemsnelle trekking. En m« enkele
fraaie hoofdprijzen.

Al met al werd uit de behouden Be-
stuursvergadering duidelijk d^ter hard
gewerkt wordt aan het Vorde^BDorps-

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.

Enige onderwerpen uit de aanbiedings-
nota gemeentebegroting 1978 (vervolg).

Rekreatic.
Kamperen en verblijven In zomerhuisjes,
stacaravans e.d.

Gedurende de periode van l oktober
1976 tot l oktober 1977 werd geen
gewone kampeerexploitatievergunning
verleend, terwijl tijdens deze termijn 7
bijzondere kampeerexploitatievergun-
ningen werden verleend. De bijzondere
kampeerexploitatievergunning werd
veelal verleend voor maximaal 2 tour-
caravans en maximaal 3 tenten. Ter
informatie nog het volgende. Een gewo-
ne kampeerexploitatievergunning kan
uitsluitend worden verleend voor het
toelaten van het verblijf op of in
kampeerplaatsen in gebieden die daar-
voor zijn aangewezen bij een bestem-
mingsplan; m.a.w. die gebieden die in
het bestemmingsplan een bestemming
"kampeercentrum" of kampeerterrein"
hebben.

Een bijzondere kampeerexploitatiever-
gunning wordt in de regel verleend voor
kampeerplaatsen in gebieden waar het
bestemmingsplan niet uitdrukkelijk in
een zodanig gebruik van de grond voor-
ziet. Het bestemmingplan zal zich echter
niet tegen een zodanig gebruik mogen
verzetten. Is dit wel het geval dan zal
geen bijzondere kampeerexploitatiever-
gunning verleend kunnen worden. Arti-
kel 5 lid 2 van de verordening op de
kampeerplaatsen en op de kampeer-
middelen bepaalt dat een dergelijke
vergunning uitsluitend verleend kan
worden voor maximaal drie tourcara-
vans en vijf tenten (afhankelijk van de
landschappelijke waardering van het
gebied) op een agrarisch bouwperceel.
Ook kan een bijzondere kampeerexploi-
tatievergunning slechts voor een periode
van ten hoogste zes maanden in het tijd-
vak van l april tot l oktober worden
verleend.

Naast de algemene- en bijzondere kam-
peerexploitatievergunning opent de ver-
ordening op de Kampeerplaatsen en
Kampeermiddelen in artikel 3, lid 2 de
mogelijkheid, dat burgemeester en wet-
houders vrijstelling verlenen van het ver-
bod te (laten) kamperen zonder kam-
peerexploitatievergunning. Kategorieën
personen die voor zo'n vrijstelling in
aanmerking kunnen komen, zijn o.m.:

- groepen van kampeerders, uitgaande
van een vereniging of andere organisatie
met een doelstelling van sociale, culture-
le, edukatieve of wetenschappelijke
aard;
- individuele kampeerders;

De bovengenoemde vrijstelling wordt
verleend voor ten hoogste 10 kampeer-
middelen en ten hoogste 40 personen
voor de eerste kategorie en één tent of
één vouwagen of één toercaravan in het
tweede geval. In 3 gevallen werd een
dergelijke ontheffing verleend, steeds
voor een groep van kampeerders met
sociaal-educatieve doelstellingen.

Aangezien in de jaren 1969 en 1974
respektievelijk zomerhuisjes en stacara-
vans, zijnde meer permanente gebou-
wen, bestemd voor recreatiedoeleinden
-teneinde een toetsing aan bouwtech-
nische en planologische eisen mogelijk te
maken- onder de werking van de Ver-
ordening op de Kampeermiddelen en
Kampeerplaatsen uit zijn gehaald,
moest verlening van de vóór 1974
verleende vergunningen tot exploitatie
van b.v. zomerhuisjes -in die tijd nog
geschoeid op de leest van de Verorde-
ning op de Kampeermiddelen en Kam-
peerplaatsen- plaats vinden op een ande-
re grondslag n.l. op die van de Verorde-
ning op de Rekreatiewoonverblijven.

In het komende begrotingsjaar zullen
een aantal van de hier bedoelde ver-
gunningen tot exploitatie van met name
zomerhuisjes aflopen. Reeds nu zijn

enige aanvragen tot verlenging daarvan
binnengekomen. Verlenging werd reeds
in twee gevallen toegestaan op basis van
de Rekreatiewoonverblijvenverordening.

Rekreatieschap "de Graafschap".

Ter voorbereiding van een beleidsplan
voor het gebied van het recreatieschap
"de Graafschap" werd door de recreatie-
raad een begeleidingscommissie inge-
steld. Deze commissie houdt zich mo-
menteel bezit met de problemen samen-
hangend met de voorbereiding en op-
stelling van een dergelijk plan. Het door
de gemeenten Hengelo, Ruurlo, Vorden
en Zelhem opgemaakte basisstruktuur-
plan voor de openluchtrecreatie zal
worden gebruikt als onderdeel voor het
voor alle deelnemende gemeenten op te
stellen beleidsplan. De voor het opstellen
van laatstgenoemd plan noodzakelijke
inventarisatiewerkzaamheden zijn thans
gedeeltelijk voltooid. Aan de hand van
de resultaten van het inventarisatiewerk
kan begonnen worden met het beleids-
plan, welk plan aanwijzingen zal moeten
inhouden voor het ontwikkelen van fa-
cetplannen betreffende verbetering en
uitbreiding van het rijwiel-, wandel- en
ruiterpadennet en andere recreatieve
voorzieningen, één en ander in nauw
overleg met de desbetreffende instanties
en belanghebbenden.

Met de recreatiegemeenschappen Oost-
Achterhoek en Oost- Gelderland wordt
overleg gepleegd over het op elkaar
afstemmen van de onderscheiden werk-
zaamheden.

Openbare werken en brandweer.
Bestemmingsplannen.

In het voorjaar van 1977 is het eerste
deel van Brinkerhof 11 van riolering en
noodstraten voorzien. Aan het eind van
dat kalenderjaar is een verdere fase,
aansluitend aan Brinkerhof l la gestart.
De Komvonderlaan is van riolering en

noodstraatwerk voorzien. In Kranen-
burg en op het Industrieterrein worden
beperkte werken aan bouwrijpmaken
uitgevoerd, welke samenhangen met de
voortgang van bouwaktiviteiten in die
bestemmingsplannen.

Wegen, riolering enz.

Het verlengde van de Burgemeester
Galleestraat en het aansluitende gedeel-
te van de Almenseweg (tot de spoorweg-
overgang) zijn geasfalteerd. Het straat-
werk van de Molenweg is vernieuwd.
Aan oppervlaktebehandeling in 1977 is
voor ± ƒ 75.000,-- besteed; het ver-
hardingsprofiel van de betreffende we-
gen is, waar nodig, verbeterd. De jaar-
lijkse dotatie aan het slijtlagenfonds
bedraagt totaal ƒ 56.300,- voor tertiaire,
quartaire en overige wegen samen. Deze
methode van jaarlijkse dotatie is in 1973
ingegaan. Daar de onderhoudscyclus
van de oppervlaktebehandeling 6 jaar
bedraagt, zal voor de begroting 1979
worden bezien in hoeverre aanpassing
van het jaarlijkse bedrag gewenst is c.q.
de verdeling over de diverse soorten
wegen gewijzigd dient te worden.

Traktie.

In 1977 zijn gekocht een M.F.-graaf/
laadcombinatie en een Sametrekker met
toebehoren, terwijl de vrachtwagen een
revisiebeurt kreeg. Een daaruit voort-
vloeiende verschuiving van werkzaamhe-
den voor partikulieren naar eigen beheer
is in de begroting verwerkt.

Brandweer.

De nieuwe wijze van oproepen van het
brandweerpersoneel, het z.g. "stil-
alarm" is ingegaan op 16 september j.l.
Hierdoor is mede een aanzet gegeven
voor verdere samenwerking in geweste-
lijk verband. De verbouw van de gymna-
stiekzaal tot brandweergarage is vol-
tooid. In het komende jaar is verdere
uitbouw van de regionale samenwerking
te verwachten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Uitschieter van de week!!

De laatste aanbieding
van dit seizoen II

Alle kinderjackets
joppers

en manteltjes
voor % prijzen!

Profiteert van deze kans!!

centrum om alles op tijd klaar te krijgen.
Er worden in dit stadium van de bouw
vele beslissingen verlangd om alles op
tijd ook op de bouwplaats geleverd te
krijgen.

Het hele bestuur toonde zich verheugd
over de goede aanpak van de Firma
Hakvoort uit Silvolde. Vorden krijgt een
dorpscentrum in het centrum van het
dorp. Wie nu de Vordense Raadhuis-
straat passeert ziet dat er een heel
bouwwerk verrijst; een centrum dat in de
toekomst centraal wil staan, letterlijk en
figuurlijk, in het Vordense dorpsleven.
En het brengt vast ook leven in het dorp,
maatschappelijk en cultureel en sociaal.

Motorrijders gaan
bowlen
De leden en hun dames van de Vordense
motorclub "De Graafschaprijders" gaan
de motor verruilen voor de bowlingbaan.
Vrijdagavond vertekt men per bus vanaf
het Marktplein naar Deventer om het
daar op een andere sportieve toer te
gooien. Zondagmiddag 5 maart begint
weer het "echte" werk. Dan staat de
eerste oriënteringsrit voor dit seizoen op
het programma, welke zal worden uit-
gezet door de heren B. A. W. Horsting en
B. Regelink.

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd: S. Lens en A. G. van Rij;
J. H. Gosselink en J. H. Arfman.
Overleden: J. H. Weenink-Rougoor,
oud 76 jaar; H. Harmsen, oud 58 jaar;

Al onze
werkkleding

overalls
kielen

werkbroeken
kinderoveralls
tuinbroeken
en stofjassen

voor 1/2 prijzen!
Zolang de voorraad strekt

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
19 februari (2e Lijdenszondag) 10.00 uur
Ds. J. C. Krajenbrink;
19.00 uur Ds. J. Veenendaal m.m.v.
Chr. Zangver. "Excelsior"

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. H.C. Overeem, Lichten-
voorden; Kindernevendienst.
19.00uurZangdienst.

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. Sterringa.
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. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
G. Harbers, Doetinchem. Tel. 08340-
23938; H. van Baren, Lochem. Tel.
05730-1870.

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
in het 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. Gille. Tel. 2151

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 Grootboft telefoon
05753-1778, elke donderdagfran 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

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
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Hierbij willen wij iedereen die
door middel van kaarten,
bloemen, cadeau's enz. onze
huwelijksdag tot een onverge-
telijke dag heeft gemaakt heel
hartelijk danken.

Bertus en
Reina Bannink

Barchem, Wildenborgseweg 4

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven
ondervonden tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze
man en vader

Jan Willem Brummelman
betuigen wij u onze hartelijke
dank.

A. Brummelman-Luimes
Heidi
Ingrid
Arjan

Vorden, februari 1978
Enkweg 19

Voor uw aller belangstelling
en waardering, ondervonden
op mijn afscheidsreceptie van
30 januari j.l. waardoor dit
voor ons een overgetelijke dag
is geworden, wil ik u mede
namens mijn vrouw hartelijk
danken

H. Pardijs
Vorden, februari 1978

Hierbij wil ik u allen heel har-
telijk danken voor de vele
goede wensen en de kado's die
ik bij mijn 80ste verjaardag
mocht ontvangen.

Oma Nikkels-Sluiter
Vorden, februari 1978
Bergkappeweg 6

Vrijdag en zaterdag
KWARKPUNTEN

't Winkeltje
A. Schurink, Burg. Galleestr.
22, Vorden. Tel. 1877.

Kom ook even bij CUK op ue
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
Droqisterijrogistenj

ENKATETE
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.

GERRIT WUNDERINK
en
GERDIEN GOTINK

geven kennis van hun voorgenomen
huwelijk op 24 februari om 13.30 uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".
Kerkelijke inzegening van het huwelijk
om 14.15 uur in de Ned. Herv. kerk te
Vorden door ds. J. Veenendaal.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat l O te Vorden.

't Nijarve, Ruurloseweg 85
't Addink, Strodijk 13
Toekomstig adres: Strodijk 13, Vorden.

Heden is rustig van ons heengegaan onze'lieve broer,
zwager en oom

LAMMERT GERRIT SLAGMAN

op de leeftijd van 66 jaar

Kampen: E. J. Slagman
G. Slagman-Jansen

Vorden: Joh. Slagman
G. J. Slagman-Keizer

Lochem: H. G. Meulenbrugge-Slagman
G. Meulenbrugge

Vorden: G. J. Slagman
F. Slagman- Rougoor

Vorden: J. Slagman
D. H. Slagman-Roenhorst

Vorden: G. H. Slagman
H. J. Slagman-Aalderink
neven en nichten

Vorden, 12 februari 1978
Verpleeghuis "Nuova"
Correspondentieadres: Het Hoge 35, Vorden

U wordt donderdag 16 februari om 11.30 uur uitge-
nodigd in Het Jeugdcentrum, Insulindelaan 4 alwaar
om 12.00 uur de rouwdienst begint, waarna de begra-
fenis om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden zal plaatshebben.

Gemeente Vorden
Verkiezing van de leden
van de gemeenteraad

Inschrijving naam politieke groepering

De burgemeester van Vorden
brengt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid l
van de Kieswet ter openbare kennis, dat politieke
groeperingen kunnen verzoeken ten behoeve van de
op 31 mei 1978 te houden stemming ter verkiezing van
de leden van de raad dezer gemeente, waarvoor de
kandidaatstelling zal plaatshebben op 18 april 1978,
hun naam, een aanduiding daarvan of beide in te
schrijven in een register, dat door het centraal stem-
bureau voor die verkiezing wordt aangelegd.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht
tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad dezer gemeente, gevestigd ter secre-
tarie van deze gemeente, binnen acht weken doch ui-
terlijk zes weken voor de dag der kandidaatstelling
(dus na 21 februari 1978 en vóór 6 maart 1978).

Wanneer een politieke groepering de inschrijving ver-
zoekt van een naam of aanduiding welke bij de kies-
raad is geregistreerd moet bij haar verzoek een verkla-
ring worden overgelegd vanwege de rechthebbende
groepering, dat de eerstgenoemde groepering
gemachtigd is, de inschrijving aan te vragen.

Vorden, 8 februari 1978

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Veilig Verkeer Nederland
Afdeling Vorden

Voorlichtingsavond
"WOONERVEN"

op donderdag 23februari a.s.
's avonds 20.00 uur in Hotel Bakker

Op zondagmiddag heeft de Here in Zijn Heerlijkheid
opgenomen, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

HENDRIK A DIJKMAN
echtgenote van A. W. Slöetjes

op de gezegende leeftijd van 85 jaar.

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wie Mijn woord hoort,
en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het

eeuwig leven, en komt niet in de verdoemenis,
maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Joh. 5:24

Vorden:

Delft:

Oeken:

Bleiswijk:

Vorden:
Laag Soeren:

Vorden:

A. W. Slöetjes
G. W. Verkerk-Slöetjes
B. Verkerk
B. Verkerk
F. E. S. Verkerk-Salomé
H. Nijhof-Verkerk
Joh. Nijhof
H. Stolk-Verkerk
Joh. Stolk
Wim Verkerk
Dineke Gooijer
Gerdien Verkerk
en achterkleinkinderen

Vorden, 12 februari 1978
Overweg 17, tevens condoleantie-adres

De overledene is thuis opgebaard

De teraardebestelling zal plaats vinden op donderdag
16 februari a.s. om 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats in Vorden.
De dienst hiermede verbonden is om 12.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Lekkere warme

„Ski Jacks
uiterst voordelig in prijs

il

Kluvers Sport Totaal
Zutphenseweg 41, Vorden

9 '

Wij zijn verhuisd van Molen weg 17 naar

Reeoordweg 6

G. H. Voskamp - Vorden
Paarden- en varkenshandel
Telefoon 05752-1503

Of u nou bruinbrood eet of witbrood
't is maar wat u lekker vindt

erg belangrijk is, 't moet wel van de
Warme Bakker komen.
Zo uit de oven op uw tafel
dat is je ware, dat is pas lekker

Haal dat klassebrood bij
A. G. Schurink

't WINKELTJE
Burg. galleestraat 22, Vorden. Telefoon 1877

All* soorten
bouwmaterialen in

•teen, kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wend-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen In
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroostert.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Zoek u een goede

KEUKEN
Kom dan beslist
eens kijken bij

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van
9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

375,
145,

Slaapkamer
Ledikant 140 x 190, 2 nachtkastjes, opbouw met
verlichting

1 pers. ledikanten
80 x 190 met bodem, vuren gelakt

1 en 2 deurs kasten
gekleurd in wit - grenen - licht en donker eiken

Leg, hang, Vz leg-1/2 hang
ongemonteerd 119,50 - 129,50 - 135,

tienerkamer
Ledikant 90 x 190, nachtkastje, onder -l- bovenkast .

Kajuitbedden discomeubels
Buro's - boekenkasten

RUURLO

•••••••••••M

Afval
bakken
Curver Midi-foetsjie.

Hoogte 54 cm.
Bruin Oranje

van 15,25 voor

Bezem-
steel
Parana-pmf;
Lengte
120 cm

van 1,40 voor

Straatbezem
Met dichte rode nylon
bezetting
Breed 29,5 cm
van 4,45 voor ̂ '̂f

van 1,95

voor

5 Draayer's Shop centre
Raadhuisstraat 2, Vorden

Zangdienst
Hervormde-Gereformeerde
zangdienstcommissie

op 19 februari om 19.00 uur
in de Ned. Herv. kerk

Voorganger: Ds. J. Veenendaal

Thema:,,Niet eenzaam meer"

Medewerkenden: Chr. gem. zangver. "Excel-
sior"

Orgel: Rudi van Straten

Wilt u het liedboek meebrengen.

Ledenvergadering
Buurtvereniging Delden

op dinsdag 21 februari

Aanvang 8.00 uur
in Café 't Zwaantje

Doe-het-zelf-centrum HARMSEN
OPENINGSAANBIEDING:

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

Geldig tot en met 18 februari

Cement
SPECIALE AANBIEDING

Tapijten

Gehaald 6,60
7,25

19,-

Wandtegels gewolkte
10,75

ENORME SORTERING

Nu met 10% KORTING EN
GRATIS LEGGEN!!

Bezorgd ......................

Gresschalen
30 cm. Per meter ...............

KEUKENS
GRATIS Bij aankoopvan

Per m2. Vanaf

Geglazuurd

Per m2. Vanaf 25,-

aanbouwkeuken van 2000- 2500 Phiips 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
5 delig van 30,75 voor

Boorstandaard
Van 115,- voor

Waterpomptang
Van 8,50 voor ...........

Metselset
van 19, 95 voor ...........

Rolbandmaat
Van 4,95 voor ...........

Waterpas
Van 22,75 voor. .

19,95

85,95

6,50

15,95

3,75

18,95



In verband met de sluiting van onze diepvrieskluis aan de Stationsweg te

Vorden houden wij een tweetal

v v v .

WWV*

KIJK-DAGEN
in "zaal Smit", te Vorden op 21 en 22
februari a.s. van 14.00 uur tot 21 .00 uur

Getoond zal worden:

diepvrieskisten en
kasten
van verschillende merken

benevens ook:

koelkasten en

V.L.C. "De Graafschap g.a
Stationstraat 14,

Ruurlo.

jeans and jackets

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tol 1367 worden

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

CURSUSSEN
T
S Frans-conversatie

13 lessen van 2 uur
aanvang : 28 februari

19.30 - 21.30 uur elke week

plaats : Hotel Bloemendaal

opgave : Mevr. Lubberdink/Nutsspaarbank

tel. 1988
prijs : f 70,- f60,- (voor nutsleden)

Ondanks winter,
vorst en sneeuw

Ncffeeds

voorjaarsbloemen
in katoen, polyester,

satijn, mousseline, etc.
o.a.

voor de soepele mode

Ook diverse uni's en compose's om
eindeloos mee te combineren

S T O F f EN MAG AZIJN
Ruurlo Spoorstraat 46 telefoon 1348

Weekblad Contact
Uitgave Drukkerij Weevers B.V.
7250 AA Vorden. Postbus 22.
Nieuwstad 12. Telefoon 05752-1404.

Editie Vorden:
Vorden, Kranenburg, Wichmond, Vierak-
ker, Linde, Wiersse, Hackfort, Wilden-
borch en Leesten-Warken.

Editie Hengelo (Gld.):
Hengelo (Gld.), Keyenburg, Velswijk,
Baak, Steenderen, Toldijk, Olburgen,
Bronkhorst, Wichmond en Vierakker.

Editie Ruurlo:
Ruurlo, Barchem, Wildenborch, Linde,
Wiersse, Wolfersveen, Varssel, Halle-Hei-
de, Mariënvelde en Dijkhoek-Borculo.

Vraag vrijblijvend inlichtingen en prijs, kombinaties
mogelijk.

. verrassend
veel ruimte

vormt de meest opvallende innerlijke eigenschap van deze grandioze,
puur eiken wandkast in Oud-Hollandse stijl. De buitenkant toont dat

er echte meubelmakers aan gewerkt hebben.
Kortom, een schitterend bezit. Afmetingen:
284 cm breed, 192 cm hoog en 52 cm diep. 2135.-

HELMIN K B v
Zutphenseweg 24, Vorden.
Telefoon Ob752-1514

in 't centrum van Vorden

':•:••- '-:->--:

,**#towm

*ro8u** *ss»t

* Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

* Gratis bezorgen
* Prima service en garantie
* Opslag tot 1 jaar gratis
* Woensdagmiddag gesloten

Vrijdagavond koopavond



Donderdag 16 februari 1978
39e jaargang nr. 50 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
School van meester Bannink goed bedacht Veel waardering voor scheidende pastoor Sutorius

Parochianen schonken f 2500,- voor vakantiereis

Video en kleuren-tv bij officiële opening
De aanbieding van een kleuren-tv met video, door het schoolbestuur en te
gebruiken voor de biologie-Iessen en de inschakeling van robot Saba, afgeleid van
de naam van de school, die het zelfs presteerde burgemeester mr. M. Vunderink
van Vorden te bedanken voor zijn belangstelling en die verder instructies gaf over
de gang van zaken, vormden de hoogtepunten van de officiële ingebruikstelling van
de uitbreiding van de School voor Algemeen Vormend, Biologisch en Agrarisch
Onderwijs ui Vorden.

Voor deze officiële opening bestond veel
belangstelling. Het is de belangrijkste in
het bijna (volgend jaar) dertigjarige
bestaan van de school, die begon als een
typische landbouwschool gesticht door
de beide plaatselijke standorganisaties
GMvL en CBTB, zoals ook de land-
bouwhuishoudschool.

Inmiddels is dit plaatselijke landbouw-
schooltje uitgegroeid tot een typische
streekschool, waarin bijzonder veel aan-
dacht wordt besteed aan de algemene
vorming en waarin de leerlingen liefde
en ontzag worden bijgebracht voor alles
wat leeft en groeit in de natuur. Waarbij
uiteraard de speciale landbouw- en vee-
teeltvakken niet over het hoofd worden
gezien. Doch tweederde van de ruim 200
leerlingen komt niet meer uit de land-
bouw en van de 118 lesuren worden er 87

besteed aan algemene vakken en 31
beroepsgerichte.

Geschenk

Voorzitter van het schoolbestuur A.
Schouten begroette de vele genodigden.

Aan de hand van Mattheus 13, waarin
sprake is van het zaaien van zaad
maakte hij een vergelijk met het geven
van onderwijs, waarbij ook gehoopt
wordt, dat het gezaaide in goede aarde
valt en vrucht draagt. Hij releveerde
verder aan de enorme toename het aan-
tal leerlingen, waardoor een uitbreiding
dringende noodzaak werd. Dank bracht
hij aan gemeentebestuur, aannemer en
personeel, waarna hij aan schoolhoofd
G.J. Bannink de tv en video aanbood,
terwijl er voor de dames Bannink,

Kappert (schoonmaak) en Harmsen (ad-
ministratie) bloemen waren voor de over-
last die ze tijdens de bouw hadden
ondervonden.

•

Schoolhoofd Bannink gaf een overzicht
van de evolutie, die het leerplan sinds de
oprichting had gekend, mej. G. Nijhof
bood namens de zusterschool een
schaakspel aan. De heer H. Graaskamp
feliciteerde namens de standsorganisa-
ties en offreerde een lamp voor de lera-
renkamer. Aannemer Mentink uit Win-
terswijk kwam met een enveloppe met
inhoud, waarna burgemeester mr. M.
Vunderink wees op het belangrijke
regionale karakter van de school die
ondanks een dalend aantal leerlingen bij
het lager onderwijs tegen de stroom op-
groeit en steeds meer leerlingen krijgt.

Een bewijs^in het belang, dat velen
gaan stellen in natuur en dier.

Vervolgens liet de heer Vonderink de
robot zijn zeeie doen, werd hij vergast op
een kaasje ^V'ijl alle aanwezigen een
elektronische muzikale hulde in ont-
vangst namen. Inmiddels waren er al
veel belangstellenden toegestroomd om
de school te bezichtigen.

Verslag van Alg. Ledenvergadering gehouden op 6 febr. in Hotel Bloemendaal.
Nadat mevr. Sikkens de aanwezigen van harte welkom had geheten bood ze haar
excuses aan voor het feit dat we niet in het instructielokaal van de sportzaal konden
vergaderen omdat het bezet was. Na het voorlezen van de notulen en jaarverslag
haakte de voorzitster even terug op de jeugddag en de avondvierdaagse.

Ze vond dat de jeugddag dit jaar te vroeg
afgelast werd, wat een teleurstelling voor
de kinderen was en een hoop werk voor
enkelen van het bestuur. Wat betrof de
avondvierdaagse was ze niet zo te
spreken over de jeugd van ±13-14 jaar
die met Sparta meeliepen. Ze stelde
daarom voor om de kinderen t/m 13
jaar met Sparta mee te laten lopen en de
ouderen op eigen gelegenheid. Natuur-
lijk mogen ze wel met de intocht mee-
lopen.

Bij het jaarverslag werd aangevuld dat
we nu ook 4 gediplomeerde juryleden in
onze vereniging hebben. De spring-
wedstrijden die voor het eerst in Vorden
werden gehouden waren een groot suc-
ces. De prestaties waren erg goed. Het
financieel verslag gaf weer een tekort
aan. Dit zal dan door de subsidie gedekt
worden. Voor de kascommissie werden
mevr. de Jonge en mevr. Stijl gekozen.
Mevr. de Jonge had het vorig jaar ook
gedaan.

De bestuursverkiezing hield in dat mevr.
Sikkens als voorzitster afscheid nam, ze
was dus niet herkiesbaar. Als reden gaf
ze te kennen dat er enkele leden van 't
bestuur anders over de taak van voor-
zitsterschap dachten dan zij van mening
was. Zij voelde zich daarom genood-
zaakt het bestuur te verlaten. We
vonden mevr. Bloemendaal van 't Hoge
bereid als nieuw bestuurslid in onze
vereniging te komen. Over het voorzit-
tersschap zal nog gedicuseerd worden.
Bij het punt ingekomen stukken werd
het werkprogramma doorgenomen. 18
maart uitvoering voor alle leden van
Sparta, 29 april huisvrouwendag in
Zelhem, 27 mei jeugddag ia Eibergen
van l t/m 8 juli zomerkamp in Beek-
bergen. Voor kinderen van 10 t/m 13

jaar. We hopen dat er dit jaar genoeg
deelname is zodat het door kan gaan.

Een stencil hierover zal terzijnertijd aan
de kinderen meegegeven worden, 16
september rekreatieve spelmiddag (lijn-
bal en volleybal) voor de dames en heren.
De rondvraag gaf enkele reacties o. a.
wat de minimumleeftijd was voor de
kinderen die naar Beekbergen kunnen.
Ze moeten 10 jaar zijn en niet jonger zei
de voorzitster want dan houden ze het
beslist niet vol. I.v.m. de uitvoering werd
aangetipt om toch maar op tijd te
beginnen en dat de ouders met de
kleuters om 9 uur naar huis kunnen
gaan als ze te moe worden.

De heer Groot Wassink stelde voor om
verenigingswedstrijden te houden en zo
een selektie te bepalen. De leeftijd moet
12-13 jaar zijn. Als slot van de vergade-
ring werd door mevr. Turfboer, aan
mevr. Sikkens een woord van dank
uitgesproken voor alles wat ze voor
Sparta had gedaan, en werd haar
namens de vereniging een geschenk
aangeboden, waarna mevr. Sikkens,
voor de laatste maal de vergadering
sloot.

Stichting Pax-christi
kinderhulp
De vakantiespreiding in de Bondsrepu-
bliek Duitsland heeft tot gevolg dat de
Nederlandse stichting Pax Christi kin-
derhulp sombere vooruitreis van West-
Berlijnse kinderen naar ons land. In
enige streken van ons land zullen de
meisjes en jongens namelijk verblijven
als daar door de Nederlandse speel-
kameraadjes de schoolbel weer is gaan

rinkelen.

Pax Christi Kinderhulp heeft met de
regering van West-Berlijn afgesproken
dat op twee treinen met elk ca. 800
kinderen gerekend kan worden. De
laatste jaren is het telkens gelukt om ca.
1600 é 1700 bij Nederlandse vakantie-
ouders te plaatsen. Maar of dit jaar zo
vlot zal verlopen, is de grote vraag van
het Pax Christi Kinderhulpbestuur.

De kinderen komen aan op zondag-
morgen 6 augustus en wertrekken don-
derdagavond 7 september. Dus na een
verblijf van vijf weken. Kortgeleden
heeft Pax Christi Kinderhulp van de
Berlijse senaat voor jeugd en sport het
dringend verzoek gekregen nog jaren-
lang met de aktie door te gaan, mede
omdat ook in Berlijk de noodzaak van
een uitzending van drie tot vijf weken
telkens weer blijkt. Hoewel de aanwezig-
heid van de Muur, die beide stadsdelen
nadrukkelijk scheidt, niet meer zo'n
zware tol vraagt van de samenleving in
West, blijft deze scheiding zijn invloed
uitoefenen.

West-Berlijn is verre van ideaal om in te
wonen. De samenleving is op sommige
punten zodanig ontwricht dat in tien-
duizenden gezinnen problemen voorko-
men. En het kind is dan meestal de
pineut: Laat de Berlijnertjes niet het
kind van de rekening worden, betoogt
Pax Christi Kinderhulp al jaren. Recen-
te televisie-uitzendingen illustreerden
treffend de gegroeide situatie. Enerzijds
een sterker wordend contact tussen de
twee Duistlanden (ondanks van tijd tot
tijd de bekende steekspelletjes) ander-
zijds de onzekere toekomst voor het
westelijk gedeelte, dat in steeds sterkere
mate economisch afhankelijker gaat
worden van de Bondsrepubliek. Op de
Kurfürstendamm en omgeving, hartje
West-Berlijn, is weinig te merken van
sociale- en maatschappelijke mistoestan-
den.

Voeg daarbij de onmogelijkheid voor
tienduizenden Berlijners om in de week-
einden met hun kinderen er op uit te
trekken. De verpozing vindt in de directe
woonomgeving plaats. Pax Christi Kin-

De grote belangstelling van velen, de waarderende woorden en waardige huldiging,
de talrijke afscheidsgeschenken, de royale parochiegift van ƒ 2500,-, hebben
zondag j.l. duidelijk doen blijken dat de parochianen van Kranenburg en Vorden
hun scheidende pastoor Surorius ofm. slechts node zagen vertrekken,
ui verband met zijn gezondheid heeft de aktieve Vordense zielzorger officieel
afscheid moeten nemen en gaat zich nu vestigen op Huize Beukenstein in
Driebergen, een soort rust- en herstellingsoord.

In de plechtige afscheidsdienst 's mor-
gens om half elf in de Kranenburgse
parochiekerk assisteerde prof. Sweer-
man ofm. pater Sutorius. De kerk was
geheel bezet. Pastoor Sutorius memo-
reerde in het kort zijn pastorale werk-
zaamheden in Vorden-Kranenburg en
hoopte dat de parochiegemeenschap de
toekomst in gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid zou werken. "Blijf het Licht op
de kandelaar".

Zaal Schoenaker was daarna tot in alle
hoeken bezet met parochianen en geno-
digden, waaronder deken drs^Yan Ijlst
van Zutphen, de plaatselijkd^Bbdikan-
ten, doktoren, afgevaardigden van vere-
nigingen, het R.K. kerkbestuur, Raad
van Kerken, vertegenwoordigers van de
gemeente en vele anderen.
Namens het R.K. kerkbestuujwprak de
heer F. Helmink een kort ^^komst-
woord. Hij deelde mee dat burgemeester
mr. M. Vunderink wegens vakantie niet
aanwezig kon zijn.
Pater Sweerman, professor aan de
Utrechtse Universiteit, die de laatste tijd
veel assisteerde bij de ziekte van pastoor
Sutorius, had vele mooie herinneringen
aan de scheidende herder, waarmee hij
reeds als kapelaan in Rotterdam (1950)
had samengewerkt.
Hij haalde een uitspraak aan die pastoor
Sutorius toen al geregeld plachtte te ge-
bruiken "ik ben maar een eenvoudige
herdershond...." Hierin klonk zijn be-
scheidenheid door. Hij is heel zijn
veertigjarig priesterleven door "de een-
voudige herdershond" gebeleven, de
sjouwer, de drager, de speurder, de mens
met een persoonlijke bewogenheid, de
trouwe herder. Hij hoopte dat de Goede
Herder die hij al die tijd gediend had
hem ook nu niet in de steek zou laten.
Namens de misdienaars, de akolieten en
doopkoortje werd hem hierna een pas-
send geschenk overhandigd.
De heer A. Hartelman sprak namens het
R.K. kerkbestuur te Vorden en Kranen-
burg. Hij waardeerde zijn werken als
voorzitter van het kerkbestuur, die
gemoedelijk en prettig was, hoewel er
ook vaak monder-gemoedelijke onder-
werpen ter sprake kwamen. Hij memo-
reerde het begin van de pastoral werk-
zaamheden van pater Sutorius (roetperi-
ode Christus Koningkerk) zeven jaar
geleden. "U bent beslist niet in een
gemakkelijke periode pastoor geweest in
Vorden-Kranenburg. Uw werk was "toe-
komst voorbereiden", waarin centraal
stond de verlegging van de verantwoor-
delijkheden van de pastoor naar de
leken in de kerk. U wilde er van af, niet
omdat u dat wilde maar omdat veel
taken eigenlijk bij de leek behoorden,
zelfs veel beter door hem gedaan konden
worden. Van clericale kerk naar leken-
kerk. De inspirator, de coördinator en
stimulator was u. Het vergde veel inzet.
U bent eerlijk geweest en hebt gezegd
"het gaat niet langer meer". Het was een
moeilijke beslissing. Het werk was nog
lang niet af'.

derhulp zoekt kandidaat-vakantiegezin-
nen voor de meisjes en jongens die
duidelijk iets te kort komen in West-
Berlijn. Deze kunnen zich wenden tot
contact persoon H. J. Hoppen het Vaar-
werk 12 Vorden tel. 05752-2017.

De heer Hartelman dankte de scheiden-
de pastoor voor alles wat hij in die zeven
jaar deed voor Vorden-Kranenburg. Na-
mens de gehele parochie bood hij hem
een bankcheque van ƒ 2500.— aan te
besteden voor een vakantiereis.
De heer G. Bekker sprak namens de

Kranenourgse en Vordense school en
waardeerde pater Sutorius om alles wat
hij deed. "U bleef koel in moeilijke
tijden, u was een goed godsdienstleraar
blijft u altijd bij ons als de "buurman"
van de scholen in Kranenburg en het
dorp.

Namens het Sociaal Café sprak mevrouw
Smit, die pastoor Sutorius een prima
werker noemde. Dominee Jansen sprak
namens de plaatselijke predikanten en
het pastores-convent en dankte voor de
altijd prettige en opbouwende bespre-
kingen. Hij overhandigde een boeken-
bon. Namens de raad van Kerken sprak
de heer Takema, die pastoor Sutorius
herinnerde aan zijn uitspraak "wij zijn
een trekpaard". "De hoge muren tussen
de kerken zijn omvergetrokken, we
hebben uitzicht op elkaar gekregen en
elkaar leren waarderen. U hebt ons
nieuwe impulsen gegeven. Hartelijk
dank hiervoor".

Pastoor Sutorius dankte alle sprekers
voor hun waarderende.woorden en spe-
ciaal de parochie voor de fantastische
gift "Ik zal proberen hiermee een reis
naar Spanje te maken, Ik ben een "fan"
van Spanje vanwege mijn bedrijfsapost-
laat onder de Spanjaarden. Hij eindigde
met de spreuk die hij wekelijks in het
parochienieuws zette "Groeten van huis
tot huis" (Groeten van hier tot Drie-
bergen" en wenste iedereen in alle
opzichten het beste toe. Tot besluit van
deze afscheidsreceptie kreeg iedereen de
gelegenheid om persoonlijk afscheid van
pastoor Sutorius te nemen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
D'r zol un paar dagen vorst komm'n zo da'w an 't ende van de weke
misschien konn'n schaatsen. Haal ze maor vast uut 't vet zei ik tegen mien
vrouwe. As er dan ies is, ko'w de olde butte nog weer is los maken. Of 't
an 't ies lag of an de organisatie wet ik neet, maor toen ik met mien
vrouwe bie de iesbane kwam, mochten wi'j d'r neet op. Dat was gluujend
pech. Low maor un entjen rond gaon toeren zei mien vrouwe, dan go wi'j
un paar foto's maken in de snee. Wie reen richting Reurle, maor hoe
wieter ow kwammen hoe minder snee of t'r lag. Bi'j Lievelde ko'j wel
schaatsen, maor noe ha'w natuurlijk gin schaatsen bie ons, die ha'w tuus
laoten liggen.
Weet ie wat of wi'j doat vrouwe zei ik la'w maor een köpken koffie goan
drinken bi'j de familie in Aalten. Laot ze noe hen schaatsen wean. Wie
bunt maor gauw weer noar Vorden erej'n 't was allemao niks. Vrogger
toen beleven i'j nog 's wat.

A'k ow vetelle da'w ut now volle better heb as zo'n veertug jaor trugge, heur
i'j niks gin ni'js. Dat we'j zelf ok wel. Wi'j heb allemaole volle meer vri'je
tied en deur onze welvaart heel wat meer meugelukhejen um die vri'je tied
op un aangename meniere te besteeën. Heel anders as vrogger too wi'j de
vri'je tied volle meer in sociaal veband deurbrachen. Too was t'r jao nog
gin tillevisie, wi'j hadd'n gin geld um buuke of ander leasgrei te kopen,
elektries spölgoed was veur ons völs te duur en ok jeugdsoos was een woord
wat wi'j gaar neet kenden.

Toch he'w dat nooit emist, un olde kinderwagen, drietevol en flitseboage
wazzen dinge waor wi'j ons bes met vemaakten. En dan ha'w de buurte
nog. Daor was t'r altied wel ene die uut de pas leep (a-sociaal zoll'n ze now
zeggen) en waor wi'j as jonges ons vemaak vake zochten. Zo mo'k nog wel
us denken an Drikus van 't Zwarte Peerd. Drikus was klompemaker,
timmerman, fietsenmaker, slachter en wet ik wat al neet meer. Twee
rechter hande en un goeie kiek op de dinge maken dat e alles kon. En dat
dei zonder nao geld te kieken. At wi'j un kaiene- of doevenhok woll'n
hemmen ginge wi'j maor nao Drikus en den timmern d'r ons wel ene in
mekare. Dat zien vrouw (zelf praoten e altied van ut wief) nauweluks brood
op de planke hadde prakkezeern e neet oaver.

Wel kon e soms gluujend hellug wodd'n, hee had de oorne wat kot an de
kop zitten. Zo mo'k nog wel us denken an den middag too 2 van zien
jonges ruzie hadd'n um un olde fletse. Veur zien acht blagen had Drikus
maor un paar fietsen met belasting plaatjen. Met zien vieren hadd'n zee al
un uur liggen drammen oaver wie de fletse now mog hemmen. Drikus had
ut al un tiedjen aneheurd en kreeg t'r al de pest oaver in. Op 't leste kwam
e nao buuten vliegen, grep een van de jonges, die ut kotst bi'j um was de
fletse uut de hande en trean tegen de muure de reaje dubbel. "Zie zo, daor
krie'j voort gin ruzie meer oaver, grewwelen e tegen de jonges. Zien vrouw
die met de hande in de zied 't hele gebeurn vanuut 'n deurpos had anezien,
wol de jonges nog un betjen in 'n arm nemmen. "I'j mot ok zorgen dat t'r
meer fietsen komp"m zei zee. "Bemuuj ow d'r neet met" reern Drikus, den
nog hellugger wodd'n. Hee greep zien vrouw bi'j 'n arm en trok eur nao
buuten. Un paar oorlukken die nog in de kokken waarn wien deur Drikus
ok nao buuten ewarkt en toot ging de deur op slot. 't Hele spöl buuten
behalve Drikus, den zat achter 't glas te kieken.

De hele buurte was t'r zo zuutjesan ok bi'j kommen lopen, maor daor was
t'r gin ene bi'j die ut lef had um de deure weer prebeern los te kriegen. Wi'j
as jonges hadd'n de grootste schik, dat was nog us wat, un kearl die ut hele
spöl op straote gooien. Een van de olderen kon 't gegriente van de kleinsten
van de kinder neet langer anzien en beslot um de veldwachter d'r bi'j te
haal'n. De veldwachter, kompleet met gummistok, was t'r vlot. Maor um
de deure weer los te kriegen ging neet zo vlot. Of de veldwachter now rearn
en vluuken, Drikus dei nargens wat op uut. Ok op un vestandugge maniere
met Drikus praoten mog neet baten, de deure bleef op slot. Oaveruggens
tot vemaak van ons jonges. Hoe langer ut duurn hoe liever of 't ons was.
Wat de veldwachter neet kon redden, spöll'n un kammeraod van Drikus
wel klaor. Den kwam toevallug langs en heurn en zag 't hele gedoe'te. Nao
effen praoten met Drikus ging de deure weer los en kon de hele familie
weer nao binnen. Too was alles weer zoas 't weazen mos, bi'j ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman.



Mercedes Benz in nieuw pand te Lochem

Met de ingebruikstelling op 1-1-1978 van
het nieuwe pand aan de Hanzeweg 27 te
Lochem, kan men nu ook in Lochem
terecht voor het volledige onderehoud,
verkoop en reparatie van Mercedes-Benz
personen en bestelwagens alsmede Hon-
da personenwagens.

Het pand is gelegen aan het einde van de
Hanzeweg langs het Twentekanaal,
heeft een oppervlakte van 1200 vierkante
meter (60 m. lang) is zeer modern inge-
richt o. a. hefbruggen, suntest appara-
tuur, energie zuilen, Hofman balanceer
machines enz. en heeft een showroom-

oppervlakte van 800 vierkante meter.
Automobielbedrijf Groeneveld heeft zijn
hoofdvestiging in Zutphen op het bedrij-
venplan "de Stoven" (tegenover het
nieuwe ziekenhuis "het Spittaal") wat
twee jaar geleden in gebruik werd
genomen, heeft 20 medewerkers in

dienst en is dealer van Mercedes- Benz
personen en bestelwagens voor de Ge-
meenten Brummen, Steenderen, Zut-
phen, Vorden, Warnsveld, Gorssel en
Lochem, alsmede dealer van Honda
automobielen voor de gemeente Lochem
e.o.

Zeskamp bij opening Kasteel Vorden
In het kader van de festiviteiten rondom de opening van het kasteel Vorden tot het
nieuwe gemeentehuis zal er een groots opgezette zeskamp worden georganiseerd.
Organisatie en leiding hiervan is in handen van de zogenaamde werkgroep
Zeskamp, welke bestaat uit de heren A. R. Sikkens, A. J. van Houte en J. W. de
Gruvter. De commissie heeft inmiddels een schrijven gestuurd naar de plaatselijke
sport- personeels- en jeugdverenigingen in Vorden teneinde deze verenigingen in de
gelegenheid te stellen één of meerdere teams voor het zeskampgebeuren op te
geven.

Het ligt in de bedoeling dat een team zal
bestaan uit 6 dames en 6 heren, die allen
uniform gekleed dienen te gaan in een
sporttenue dat ook duidelijk de naam
van de vereniging weergeeft. Minimum
leeftijd om mee te doen is 16 jaar.
Het hel zeskampgebeuren zal zich afspe-
len op het terrein voor het kasteel
Vorden. Afhankelijk van het aantal
aangemelde teams zullen er op 18 en 19
mei 's avonds voorronden worden gehou-
den. De finale vindt plaats op zaterdag-
middag 20 mei. Teneinde alles op die
dag zo vlot mogelijk te doen laten verlo-
pen zal er op 12 en 13 mei proef worden
gedraaid.
Verenigingen die interesse hebben voor
deze zeskamp dienen zich uiterlijk 7
maart op te geven bij de secretaris van
de werkgroep Zeskamp te weten de heer

J. W. de Gruyter. Op 22 februari zal
echter reeds een oriënterend gesprek
plaats hebben met de verschillende
ploegleiders, want de organisatoren heb-
ben de verenigingen gevraagd de naam
van de ploegleider(ster) nu alvast bekend
te maken.
Vast staat dat bij deze Vordense zes-
kamp, waarvoor fraaie prijzen beschik-
baar zullen worden gesteld, de volgende
onderdelen zullen worden opgenomen:
estafette met step, zaklopen, skippybal,
fietsen, het nemen van zeephellingen,
bladen met blikken via een balk over een
zwembad brengen. En nog veel meer van
het echte "Barend Barendse" werk. De
organisatoren hebben inmiddels al een
opslagplaats gevonden om allerlei attri-
buten die voor een dergelijke zeskamp
nodig zijn, in op te kunnen slaan.

Accordeonmuziek

Onder leiding van de heer Strookappe speelde een groepje accordeonisten (zie foto)
in het bejaardenthuis De Ehze in Almen. Ze speelden meer dan een uur lang voor
de mensen leuke muziek. Het repertoire bestaat voornamelijk uit zeer populaire
stukken. De bejaarden en ook het personeel genoten hier bijzonder van evenals de
enige bezoekers. Een paar mensen zongen zelfs mee. De accordeonmuziek spreekt
vooral oudere mensen aan wat blijkt uit het feit dat zij meezongen en meedeinden.

Voor velen was dit optreden veel te vlug afgelopen, een mevrouw zei: "Nu al
afgelopen, jammer, het was zo leuk!" Misschien is dit wel een aardig idee voor
andere bejaardentehuizen of soortgelijke instellingen. U kunt contact opnemen
met de heer Strookappe telefoon 05752-2421.

Volleybal
Opmars Dames l Dash niet te stuiten -
Heren l in de lift.

Dames Promotieklas
Donderdag traden de dames van Dash
in de sporthal van Twello in het krijt
tegen V en K uit die plaats. Hoewel de
wedstrijd kwalitatief niet op een gewel-
dig hoog niveau stond kon de dames-

ploeg van Dash de wedstrijd winnen.

Heren Promotieklas
In deze klas bezet Dash met Boemërang
de laatste plaats. Het wordt tijd dat hier-
in verandering komt wil men degradatie-
kansen ontlopen. Dit wordt gezien de
inzet ook wel duidelijk door de heren
ingezien. Maandag 13 februari werd het
3e herenteam van Hansa thuis ontvan-
gen. De twee eerste sets werden op rede-
lijk gemakkelijke wijze door dash ge-
wonnen. De derde set moest men als
gevolg van een verhevigde inzet van de
Hansaploeg op het nippertje prijsgeven.
In de vierde set toonde Dash zich toch
duidelijk de meerdere, zodat de einduit-
slag 3-1 voor Dash was.

Uitslagen van overig gespeelde wed-
strijden
Dames Ie klas: Dash 2-Wilh. 2 2-1;

Dames 2e klas Dash 4-Hansa 42-1; Da-
mes 3e klas: dash 5-Wilh. 52-1; Valto 3-
Dash 6 3-0; Heren 2e klas Almen-Dash 3
3-0; DVO 1-Dash 4 0-3; Meisjes asp. Sp.
Dev.-Dash d 3-0; Dash c-Wilh. b 3-0.

Programma
18 februari in Vorden: Jongens asp.
Dash a-SVS c; dash b-SVS b; Meisjes
asp. dash d-Wilh.; Dash a-Hansa a.
Schalkhaar: Jongens Asp.: SVS b-Dash
b. Meisjes jun.: SVS a-Dash.
Dames bekerwedstrijd 18 februari:
Dash-Wilp.
20 februari in Zutphen: Heren Ie kl.:
Valto 1-Dash 2; Heren prom. kl: WIKL-
Dash 1; Heren 2e kl.: Dash 3-Bruvoc 3;
Dames 3e kl.: Valto 3-Dash 5.
20 februari in Vorden: Dames Prom.
kl.: Dash l-Hansa 1; Heren 2e kl.: Dash
4-Voorst 1; Dames 3e kl.: Dash 6-Wik

i in Almen: Meisjes asp.:
almen-Dash a.

Voeïthal
mWas.v.Programma s.v. Ratti afd. zaterdag:

Ratti 1-Sinar Mulukku 1; Ratti 2-Apel-
doorn 5; gazzelle Nieuwland 5-Ratti 3;
Ratti 4-A.Z.S.V. 10.

Afd.Jeugd:
Sp. Brummen Al-Ratti Al; Warnveldse
Boys Bl-ratti bl; S.H.E. Cl-Ratti Cl.

Programma s.v. Ratti afd. zondag
Ratti l-KI. Dochteren 2; Warnsveldse
Boys 5-Ratti 2; Zutphania 4-ratti 3.

Afd. dames:
Ratti-Overwetering.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
D.V.C.
Voor de onderlinge damcompetie van
DVC werden de volgende wedstrijden
gespeeld: ter Beest-Grotenhuis 0-2;
Nijenhuis-Lamers 0-2; Wiersma-Lank-
haar 1-1; Esselink-Rossel 2-0; Boudri-
Wansink 2-0; Sloetjes-Hoenink 0-2;
Breuker-Wassink 1-1; Ruesink-Oukes 1-
1; Klein Kranenbarg-Masselink 0-2;
Heuvink-Dimmendaal 0-2; Esselink-
Grotenhuis 0-2; Heuvink-Wansink 2-0;
Hulshof-Dimmendaal 0-2; Wiersma-
Oukes afgebroken; Nijenhuis-
Graaskamp 2-0; Hoenink-Masselink 0-
2; Ruesink-Sloetjes 2-0; Breuker-Klein
Kranenbarg 0-2; Rossel-ter Beest 0-2;
Lamers-Wentink 2-0.

KLEINE KANS VOOR VORDENAAR
GROTENHUIS OP GELDERSE
DAMTITEL
In de voorlaatste ronde om het Gelders
damkampioenschap heeft H. Hiersch
uit Bennekom zijn voorsprong op H.
Grotenhuis ten Harkel uit Vorden
vergroot tot 2 punten, zodat Hiersch
volgende week aan een remise voldoen-
de heeft om zich kampioen te kunnen
noemen.
Aangezien Hiersch wegens zijn leeftijd
niet kan deelnemen aan het Nederlands
kampioenschap, zullen dan de nummers
twee en drie worden afgevaardigd.
Mocht Grotenhuis zaterdag echter van
Hiersch winnen, dan zal er tussen deze
twee spelers en misschien ook nog
Prinsen uit Doetinchem een barage
worden gespeeld om de eerste plaats.
De uitslagen van zaterdagmiddag waren
als volgt: Boudri-Spaan 1-1; Masselink-

Visschers 1-1; Ruesink-Hiersch 1-1;
Grotenhuis-van smaalen 0-2; Dis veld-
Prinsen 1-1; Hofman-Elgersma 1-1.
Met nog één ronde te spelen is de stand
aan kop: 1. Hiensch (Bennekom) 10
gespeeld-16 punten; 2./3. Grotenhuis
(Vorden) en Prinsen (Doetinchem) 10-
14; 4. Elgersma (Hierden) 10-12; 5/6
Boudri en Ruesink (Vorden) 10-10.
Masselink (Vorden) bezet een gedeelde
9e plaats. Bij de aspiranten verloor
Hiddink van van Doeveren.
Inmiddels is men in Hengelo weer
begonnen met de distriktsvoorronden,
alwaar de Vordenaren het goed doen.
Bij de aspiranten moeten Johan Krajen-
brink en Robert Bruinsma een beslis-
singswedstrijd spelen om een finale-
plaats. Wiege Wesselink is uitgescha-
keld. Bij de jeugd heeft graaskamp een
goede kans om de finale te bereiken.
Wiersma kan bij de ser^fcn eveneens
de finale bereiken; hij m^n dan wel uit
de twee resterende wedstrijden drie
punten pakken.

NllUWS

VAN DE

KERKEN

Twee kerkdiensten in de Herv. dorps -
kerk.

a.s. Zondagmorgen (19 februari) wordt
er een (gewone) kerkdienst gehouden in
de dorpskerk; maar ook 's avonds is er
dienst. Dan wordt namelijk een ge-
zamenlijke zangdienst gehouden onder
leiding van ds. J. Veenendaal. De Chr.
Gemengde Zangver. "Excelsior" hoopt
aan deze zangdienst mee te werken. De
uitgangskollekte zal geheel bestemd zijn
voor het hulpproject dat momenteel in
de "Sahel" wordt uitgevoerd. De Zang-
dienst commissie nodigt u graag uit en
vraagt of u het Liedboek wilt mee-
brengen?!

Wereldgebeds-dag 1978.

Ook in Vorden en de Kranenburg zal
weer de wereldgebeds-dag gehouden
worden en wel op vrijdagavond 3 maart
in de R.K. Christus Koning kerk aan het
lebbink. Het thema luidt dit jaar:
"Gemeenschapszin in onze dagen". De
Wereldgebedsdag is één van de eerste
vormen van oecumenische samenwer-
king in ons land en in de gehele wereld.
Er zijn nu 170 landen die aan deze
gebedsdag deelnemen. Het samen bid-
den op dezelfde dag, het gebruiken van
dezelfde liturgie, het lezen van dezelfde
Bijbelgedeelten doet ons beseffen en
dankbaar ervaren: dat we niet alleen
staan, maar deel uit maken van een
wereldwijde geloofs-gemeenschap. Iede-
reen, mannen en vrouwen, jongens en
meisjes, iedereen is er van harte welkom.

De Schiet- en Verwerpingsavond.

"De Subotica-groep" (zestien Hervormde
en Gereformeerde kerkleden die vorig
jaar september samen een reis hebben
gemaakt naar Subotica en Boedapest)
organiseert een ouderwetse, gezellige
schiet- en verwerpingsavond ten bate van
de kerk van Ds. Lajos Poth in Subotica
(Joegoslavië).
Het plan bestaat ook om Ds. Poth en
enkele gemeenteleden uit te nodigen
naar Vorden te komen. Ook zal Ds. en

mevrouw Kulifay uit Boedapest geno-
digd worden naar Holland, naar Vorden
te komen.
De schiet- en verwerpingsavond schie-
ten, ballero-spel, balgooien, busgooien,
sjoelen, het rad van avontuur enz. enz.)
zal gehouden worden op vrijdagavond 10
maart in de Kapel de Wildenborch.
Fraaie prijzen verhogen de spanning en
het spel-plezier! En vergeet u daarbij
ook het (goede) doel niet

De organiserdende Subotica-groep
hoopt dat velen naar deze avond toe-
komen en ook dat velen iets maken of
bakken. De inleveringsdata en plaatsen
daarvoor worden nader bekendgemaakt.
Noteert u alvast de datum: vrijdagavond
10 maart, Kapel de Wildenborch.

Graafschaprijders
maakten wedstrijd-
programma bekend
Het bestuur van Vordense auto- en
motorclub "De Graafschaprijders"
heeft de wedstrijddata voor het komen-
de seizoen bekend gemaakt.
De onderlinge clubwedstrijden op het
Delden-circuit zullen worden gehouden
op: 22 april; 27 mei; 17 juni; l juli; 5
augustus; 19 augustus en 9 september.
De onderlinge grasbaanwedstrijden zul-
len worden gehouden op 11 maart en 21
oktober. De clubwedstrijden tegen
"Hamac" uit Harfsen vinden plaats op
dinsdag 16 mei in Harfsen en op dinsdag
13 juni in Vorden. De onderlinge club-
trial wordt gehouden op zaterdag 15
april.
Wat de crosswedstrijden betreft zullen
van de veertien te verrijden manches, de
tien besten meetellen voor het kampi-
oenschap. Voor de betrouwbaarheids-
ritten tellen dit jaar alle ritten mee, die
gehouden worden na de kampioensrit
1977 t/m de kampioensrit 1978. Van
deze 13 ritten, tellen de zeven besten
mee voor het clubkampioenschap. Voor
de zgn. "Delden Trophy" tellen vier
wedstrijdonderdelen mee: cross,
betrouwbaarheidsritten; trial en gras-
baan.

Plattelandsvrouwen
afd. Vorden
Onder leiding van mevr. Ridderhof-
Meesters hield de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
haar jaarvergadering waarvoor een gro-
te belangstelling bestond. Uit het
jaarverslag van de secretaresse mevr.
Brandenburg bleek dat de vereniging
een aktief jaar achter de rug heeft. De
verschillende avonden werden gemid-
deld door 138 dames bezocht.
Er werden excursies gemaakt naar o.a.
een kaasboerderij in Maarsbergen;
Meyerinks weverij in Winterwij k alsme-
de een fietstocht naar de gerestaureerde
kerk in Lochem. Tevens werd het afge-
lopen jaar een volksdansgroep opge-
richt.
Bij de bestuursverkiezing stelde mevr.
Harmsen-Groot Jebbink zich niet
herkiesnbaar. In haar plaats werd
gekozen mevr. A. J. Pardij s-Wuesten-
enk. De eerstvolgende vergadering op
woensdag 15 maart zal worden verzorgd
door het ééndagsbestuur.

Dames aktief met
wandkleden
Al geruime tijd zijn een tiental dames
elke donderdagmorgen in de bibliotheek
druk bezig met het maken van een twee-
tal wandkleden. Het ligt namelijk in de
bedoeling deze kleden aan te bieden ter
gelegenheid van de opening van kasteel
Vorden en het dorpscentrum in de
maand mei.

Op verzoek van de VOK heeft mevr.
Pelgrum- Rietman destijds het initiatief
genomen een aantal dames "warm" te
maken voor het maken van deze kleden.
Judith Hosli ("beroeps") uit Laren werd
bereid gevonden de leiding op zich te
nemen van het clubje kreatieve dames
dat afkomstig is uit de plattelands-
vrouwen, NCVB; KPO; Jong Gelre en de
vrouwenverenigingen uit Linde en de
Wildenborch.
De Vordense winkeliers zijn bereid
gevonden in de maand maart een collek-
tebus in de winkel te plaatsen, waar dan
een ieder een steentje (centje) kan bij-
dragen en niet zoals zovaak gebeurt de
winkeliers er zelf maar wat in moeten
doen anders komt er niets in dus nu een
bus voor iedereen die het doel willen
steunen laat ook de winkelier het niet
alleen opknappen.

Laat het dus een wandkleed worden van
de gehele burgerij en toon uw gemeen-
schapszin.

K.N.O.V. een vergadering gehouden
waar de heer E. Eskes, directeur van het
Gewestelijk Arbeidsbureau te Zurphen
een zeer interressante en leerzame inlei
ding hield over personeelszaken,
proeftijden, ontslagregelingen enz. alle
zaken die door het Gewestelijk Arbeids-
bureau worden geregeld.
Deze avonden zullen iedere 2e maandag
van de maand worden gehouden waar
diverse sprekers worden uitgenodigd.
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Nestkastjesaktie
groot sukses
De nestkastjesaktie van de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden blijkt een groot
sukses te zijn geweest. In totaal zijn er
namenlijk 150 bouwpakketten verkocht,
terwijl er door de verschillende basis-
scholen ± 80 en door de werkgroep zelf
90 nestkastjes zijn vervaardigd. Deze
laatste mogen van het Gelders Land
schap in het Vordense bos rondom
kasteel Vorden geplaats worden. Door
verschillende mensen is aan de werk-
groep gevraagd of het mogelijk is ook
andere types nestkastjes te ontwerpen of
als bouwpakket aan te bieden. Natuur-
lijk wil de werkgroep de inwoners van
Vorden in deze tegemoet komen en
enkele leden zijn druk bezig een boek-
werkje samen te stellen waarin zeer veel
nestkastjes in beschreven staan. Binnen
kort hoopt de werkgroep dit werk klaar
te hebben, zodat voor de echte liefheb-
ber een schat van informatie tegen kost-
prijs voor handen is. Wanneer een en
ander gereed is zal dat door middel van
een advertentie worden kenbaar ge-
maakt.
In het kader van het jaar van de vogels,
zal er op de avond van 8 maart een
lezing worden gehouden over de ooie-
vaar. De informatie en de opnames die
daar vertoond worden door middel van
een diafilm, zijn werkelijk uniek van
deze steeds minder voorkomende vogel.
Natuurlijk is iedereen daar hartelijk
welkom, de toegang is gratis. Nadere
informatie over tijd en plaats volgt nog,
maar reserveer deze avond vast in uw
agenda.

Ouderavond
Huishoudschool
Om de vraag: "Nu 4e jar leerling LHNO,
maar wat daarna?" zo duidelijk moge-
lijk te laten beantwoorden waren op de
ouderavond van de 4e klassers van de
Chr. Huishoudschool, drie gastsprekers
uitgenodigd.
Mej. L. A. Nijhoff die bij verhindering
van de heer A. Schouten (voorzitter van
de commissie van Beheer) de bijeen-
komst opende, kon haar welkomswoor-
den richten tot bijna alle ouders van de
leerlingen van de examenklassen.
De mogelijkheden binnen het MHNO
(middelbaar huishoud- en nijverheids-
onderwijs) werden op een rijtje gezet
door mevrouw Veenhuizen, verbonden
aan "De Sprengenborgh" te Apeldoorn.
Zij wees op de volgende mogelijkheden:
MBO/CD (middelbare beroepsopleiding
Civiele Dienst) een opleiding tot het
middenkader van de groothuishouding;
de kinder/jeugdverzorging, b.v. oplei-
ding tot funktie in kindertehuizen; kos-
tuumnaaien plus couture, een opleiding
tot het zelfstandig uitoefenen van het
beroep of voor een funktie in modezaken
en ateliers; vooropleiding tot het hoger
beroepsonderwijs.
Het M.S.P.O. (middelbaar sociaal en
pedagogisch onderwijs) werd door me-
vrouw Pardijs (werkzaam in dit onder-
wijs in Hengelo) toegelicht. De twee
hoofdrichtingen zijn opleiding tot ge-
zinsverzorgende en opleiding tot bejaar-
denverzorgende. Na beëindiging van de
opleiding in het MHNO en MSPO staan
voor de leerlingen weer vele andere
opleidingen open.
De heer van den Donk, regionaal consu-
lent van het leerlingwezen voor het rayon
Doetinchem gaf vervolgens een uiteen-
zetting van de opleidingen volgens het
leerlingstelsel, hij noemde onder andere
kapster, verkoopster, bloemsierkunst,
verzorginsassistente etc.
Na de pauze beantwoorde een forum,
gevormd door deskundigen, de vragen
die de ouders en leerlingen stelden.
Tevens was er gelegenheid om deze
avond de docenten te spreken.

K.N.O.V.
Maandag 13 februari werd m 't
Pantoffeltje van de afd. Vorden van het

16 Bejaarden kring Jeugdcentrum
21 N.C.V. afd. Vorden
22 Herv. Vrouwengroep Dorp
23 Herv. Vrouwen ver. in de Kapel
23 K.P.O.
24 Jong Gelre songfestival Eggmk

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



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!

Voor pretty -markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald. __ ___

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200 soor-
ten lijsten, in alle breedtes en
kleuren, ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderij-
en, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin gesne-
den en gewassen passepar-
touts.
Museum en ontspiegeld glas.
Schoonmaken en restaureren
van schilderijen.
Snelle levering.
Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675

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

Tuincentrum
DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker
Telefoon 05750-20743

heeft een formidabele
aanbieding uit de gezelli-
ge (u i n win kei n.l. kwali-
teit tuinspade voorzien
van schoeisel-bescher-
mingsstrip

Voor slechts ........ 15,45

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Te koop
Winterfruit

a l gulden per kilo

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

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

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

. Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon 05752- 1 971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

Tuincentrum
De V onderkamp
Uselweg 20, Vierakker
Tel. 05750-20743

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

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor l a 2 ochtenden
Mevr. van Lochem, Mispel-
kampdijk 10, Vorden. Tel. na
18.00 uur 2513.

Te koop: Peugeot 504, Diesel,
bj. 1973. Km. stand 140.000.
Te bevragen Ten Have Engi-
neering B. V. Tel. 05752-2244

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753- 1 637.

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

Speciale
aanbiedingen

A
H.C. 1 1 Bouwcentrum

Kruisbergseweg 13 - Hengelo (Gld)

TOYOTA tOYÖTA ÏOYÓTA tOYPTA TOYOTA TOYOTA TÖ

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen

volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 de luxe .......... 1977
TOYOTA Corolla 30 de luxe .......... 1976
TOYOTA Carina 1600 ............... 1976
TOYOTA Corolla 30 Hardtop coupé . 1976
TOYOTA Corolla de luxe ............ 1974
RENAULT R6 ..................... 1970
PEUGEOT 504 GL Diesel
(nieuwe motor) ................... 1975
PEUGEOT 304 S .................... 1973
FIAT 125 P ..................... 1972-1974
FIAT 1 27 (2 stuks) .................. 1973
CITROEN 2CV 6 .................... 1977

CITROEN 2 CV4 ............... 1971 - 1973
CITROEN Dyane 4 .................. 1973
SIMCA 1100 .................. 1972 - 1975
VOLKSWAGEN Passat .............. 1974
CHRYSLER 180 .................... 1973
OPEL Kadett .................. 1970
OPEL Ascona4deurs ..... ...... 1971

Erkend gasinbouwstation van Toyota- Vialle.

OFF. TOYOT A-DEALER voor de gemeenten
Hengelo Ruurlo - Vorden

Bennie Wentinq
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ̂

BOORGEREEDSCHAPPEN
AEG-Boorset incl. 4-toeren-slagboormachin
boren, schijven. Normaal 369,- nu

BLACK & DECKER (Bekend van radio en t.v.)
2-toeren klopboor DIM J-264
370 W. Normaal 149,- nu ..................

2-toeren klopboormachine DIM J-84-S-1
400 W. Normaal 199,- nu ..................

4-toeren klopboor DIM J-84-S4
400 W. Normaal 219,- nu ..................

Electromatic klopboor DN J-84-SE
400 W. Normaal 279,- nu ..................

2-toeren klopboor met mini-computer,
350 W. Normaal 240,- nu

Decoupeerzaag 5532-01
Nu

Vlakschuurmachine 5550
Nu

Boormachine 5500-01
Nu

Workmate "de echte"
Normaal 198,- nu

Kabelhaspel
Nu

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt en incl. B.T.W.

Uw adres voor keukens, sanitair, alle bouw-
materialen, open haarden, ijzerwaren, ge-
reedschappen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.30 uur en van 13.30-17.30 uur; zaterdags van
9.00-12.30 uur; donderdags van 19.00-21.00
uur. Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Te). 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

r \A n u
HELMINk

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Administratiekantoor Vorden B.V. l
Dir. B. H. J .deRegt

OTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

ïv>-

BRUIDSJAPONNEN BRUIDSJAPONNEN

Ten gerieve van alle particulieren, die dus geen zelf-
standig bedrijf uitoefenen, houden wij speciale
zitavonden op de volgende adressen:

VORDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)
Donderdag 23 februari
Donderdag 2 maart
Donderdag 9 maart
Donderdag 16 maart
Donderdag 23 maart

WARNSVELD, Bonendaal 65 (tel. 05750-12394)

Maandag 20 maart

RHEDEN, Willem Barentszstraat 10 (tel. 08309-1289)

Woensdag 8 maart
Woensdag 22 maart

Speciaal op deze avonden van 19.30 tot 22.00 uur zul-
len wij gaarne met U de gegevens bespreken inzake het
invullen van uw aangiftebiljet.
INKOMSTENBELASTING 1977

Ruurloseweg 21 Vorden Postbus 8 Telefoon 05752-1485

• v."
Wij presenteren

de nieuwe
voorjaars-en \

zomerkollektie
1978

BRUIDS-
JAPONNEN EN

AVONDKLEDING
Prachtige kollektie voor

bruidsmeisjes en bruidsjonkers.
f 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 d i .o r h . - t grootste bruidshuc ••.. > > » • Nederland

HENGELO(GLD)TEL.O5753-1461

Dansen
19 februari

FERRARI
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

\ Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222

[ Kaarten 'inéi .'köffie'è sisÖ! Tel. 05448-222
aanvang van alle shows om 20.00 uur^

Reserveer tijdig

Hengelo-Ov. tel. 05400-11983 | 7**̂
Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeaa

t PW
Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

•



Heden nam de Here tot Zich na een langdurige ziekte
mijn lieve man, onze lieve vader en grootvader

HENDRIK JAN WOLTERS
echtgenote van B. Kuenen

in de ouderdom van 61 jaar

Veilig in Jezus armen

Vorden: B. Wolters-Keunen
J. W. Wolters
G.,J. Wolters-Bats
Anita, Jolanda, Wilma
G. H. Tuenter-Wolters
B. Tuenter

Vorden, 15 februari 1978
Heidepolweg 2

De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 18 februari
om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Gorssel.
Voorafgaande is de rouwdienst in Het Jeugdcentrum,
Insulindelaan 4 te Vorden. Aanvang 9.45 uur.

Extra voordelige
aanbiedingen
Walnoten 500 gram ............ Z / O

Cox d'Orange 1 kilo .......... 1 98

Bloemkool ................... Z69

Grote Clementines 10 voor . .

Andijvie gesneden 500 gram ..... l ^D

65Maandag t/m woensdag

Koolraap panklaar 500 gram ...

Koop bij ons Uw spaanse citrusfruit en
doe mee met de
geweldige gratis TISSAP-aktie
TISSAP is uitstekend gaaf
gezond....en absoluut zonder kwik,
door rechtstreekse levering zonder
tussenkomst van opslagplaatsen en/of
distributiekanalen, fruitveilingen etc.

Weekendaanbieding bloemen

Voorjaarsboeket gemengd .

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

Schaatsen
Kluvers Sport Totaal

Zutphenseweg 41, Vorden

Reclame vrijdag en zaterdag

winterkoeken
per 6 stuks

Banketbakkerij

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

Grote BAZAR
op zaterdag 25 februari

ten bate van E.H.B.O.
in het Jeugdcentrum

Aanvang 10.00 UW

SERVICE-STATION

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

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

Inbouwstation autogas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK- LPG inbouwstation - Bovag-lid

Voor uw

belastingaangiften
en adviezen

Steeds gaarne tot uw dienst

Administratie en belastingadviesburo

A. W. ENZERINK
Brinkerhof 10, Vorden. Telefoon 05752-2061

Gevraagd:

jonge man
18a ^
met LTS oJViding voorkeur

Voor benzine verkoop
en werkplaats

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30, Vorden. Telefoon 05752-1840

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.)

Te koop: paar kunstschaatsen
maat 38. Granieten aanrecht-
blad, lengte 2 mtr. met r.v.s.-
bak. D. G. Wesselink,
Zutphenseweg 127, Vorden.
Tel. 1521.

Tekoop:Daf55,bj. 1971.
Km. stand 55.000 km.
Te Brake, 't Jebbink 39, Vor-
den. Tel. 1863, na 18.00 uur.

te koop: scharreleieren.
Mevr. Bruggeman, Joostink-
weg 10, Vorden. Tel. 05752-
1316.

Kleuterleidster zoekt woon-
ruimte in Vorden of omge-
ving. Tel. 08352-1223 te
Varsseveld.

Meisje bijna 16 jaar biedt zich
aan als weekend-hulp <4Ê
tevens voor vakantiewerk. ™
Telefoon 2369.

Te koop: Noren maat 37
ƒ 25,-. A. Lammers,
Galleestraat 26, Vorden.
tel. 1421.

Houdt u 18 februari even vrij
voor een toneelavond van de
Wildenborchse Jeugdclub in
de Kapel?

Onze eerste
voorjaarskleding
is reeds binnen

Zeer modieuze kleding uit
binnen- en buitenland

Komt u vrijblijvend kijken en u oriënteren op de

Nieuwe Voorjaarsmode 1978
Mantels

in Gab - kamgaren - pop/in - metha/lic

Japonnen
in klassiek en zeer modern (wijd - soepelvallend) in
mooie dunne stoffen

Pakjes

Rokken
in tinneroy - pop/in - kamgaren - ruitjes etc.

wijd met veel ruimte - plooien - plissé's en klassieke
modellen.

Blouses en kielen
in diverse uitvoeringen

Wij zijn altijd ruim gesorteerd in grote maten

Vrijdags koopavond

ftUURLO

Adverteren doet verkopen

OoA roor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg Vorden

geboren:
Een zéér uitgebreide en

bijzonder smaakvolle serie
geboortekaarten.
Wij noemen haar:

Kennemer
Kaarten Kollektie.

Dus: a. s. vaders en moeders,
kom tijdig bij ons langs en kies

op uw gemak uit de
133 verschillende

ontwerpen.
(Trouwens, u kende ons
misschien al wel via onze

unieke kollektie verlovings-.
huwelijks-en

dankbetuigingskaarten)

weevers
vorden\,_

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

L
Isoleer uw

vloer - muur - dak
met

glaswol houtwolcementplaten
dupanel duroxblofcken
tempex porisostenen
roofmate klinkerisoliet

vermiculite

Al deze materialen prompt uit
voorraad leverbaar.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00
tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen,pv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Wij zouden graag zien
dat u eens kwam kijken

Ja, want kijk... juist door te komen
kijken zult u leren zien dat de kollektie
schoenen bij Wullink voldoende veel-
zijdig is dat ook u daaruit wel een voor-
treffelijke keuze kunt maken.

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

KOOPJE - KOOPJE - KOOPJE - KOOPJE - KOOPJE - KOOPJE - KOOPJE - KOOPJE - KOOPJE - - KOOPJE - KOOPJE - KOOPJE -

Nu... originele 14% AMS. Indigo Western Jeans
Voor maar slechts 49,50
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TJOOX - ardoox - ardooM - ardoox - ardoox - ardooM - ardoo» - ardoo>i - ardoox - ardooM - ardooM - ardoo» - ardo

Zowel in nauwe als wijde pijp
Perf ekte pasf orm

o
o
2
m
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O
O
2
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Derksen's Goederenhal Spalstraat 32, Hengelo (Gld.)


