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Zaterdagavond is de nieuwbenoemde pastoor, pater MJ. v.d. Werf ofm door de
Hoogeerwaarde heer deken van Zutphen, drs. P. van LJlst, in zijn ambt als
parochieherder van de St. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg en tevens
van de Christus Koningkerk (Decanijeweg) te Vorden geïnstalleerd. Pater v.d. werf,
die ruim negen jaar fan dezelfde functie de zielzorg had van ruim 3400 parochieanen
van de St. Ludgerparochie te Lichtenvoorde b hiermee opvolger geworden van de
om gezondheidsredenen eervol ontslagen pater Sutorins.

De plechtige installatie had plaats in
beide kerken. Om vijf uur in de Christus
Koningkerk en om zeven uur op de
Kranenburg, waar een groot aantal
parochianen aanwezig was. Terwijl de-
ken Van IJlst, pastoor v.d. Werf, de
akolieten, een afvaardiging van het r.k.
kerkbestuur en de parochiële caritas
door de hoofdingang de kerk binnen-
kwamen, zong het parochieël gemengd
koor o.l.v. de heer Ant. Wissink de
openingszang "Heel de aarde jubelt en
juicht." Namens de parochie heette de
heer Fr. Helmink, kerkmeester, de
nieuwe pastoor welkom benevens de
genodigden. Hij was ervan overtuigd dat
pastoor v.d. Werf niet al te veel moeite

zou hebben met de zielzorg in Vorden-
Kranenburg omdat hij al wel bekend
was met de situatie. Hoopte op een
prettige samenwerking. "U kunt reke-
nen op de steun van de hele parochie".
Deken IJlst las hierna de benoemings-
brief voor van kardinaal mgr. Johannes
Willebrands d.d. 31 januari 1978, waar-
in aan pater v.d. Werf met ingang van 15
februari 1978, eervol ontslag werd ver-
leend als pastoor te Lichtenvoorde en hij
met ingang van dezelfde datum werd
benoemd tot pastoor van Vorden en
Kranenburg.

Het eerste jaar zal gelden als een
"proef'-periode. De kardinaal dankte
hem voor al zijn goede zorgen in

Lichtenvoorde en wenste hem een
vruchtbare periode in Vorden en Kra-
nenburg toe. Hierna volgde de aflegging
van de amtseed en de overdracht van het
ambt coor het overhandigen van de
benoemingsbrief. "Als pastoor zult u
voortaan uw parochianen voorgaan in
geloof, hen wijzen op Jezus Christus,
ingaan op hun vragen en adviezen ter
harte meegeven; u zult begrip hebben
voor hun situatie en meeleven met
vreugde en verdriet, u zult met hen
zorgen voor het geld, de gebouwen en
alle instellingen van deze parochie",
aldus deken IJlst. Als vertegenwoordiger
van het kerkbestuur overhandigde de
heer Fr. Helmink hierna de sleutel van
de kerk als teken van de trouw van de
parochie. Na de overhandiging van de
bijbel werd als eerste pastorale taak het
Evangelie voorgelezen.

Deken P. IJlst bedankte in zijn toe-
spraak allereerst oud-pastoor Sutorius
voor een groot brok pastoraat wat hij in
Vorden-Kranenburg had verricht. Hij
was hem erkentelijk voor zijn edel-
moedige beslissing om vanwege zijn
gezondheid ontslag te vragen. Hij wees
de nieuwe pastoor er op hoe hij nu ruim
1500 parochianen in zijn zielzorg had
(plm. 500 in Kranenburg en plm. 100 in
Vorden). "Mij heeft het meeleven van de
parochie bijzonder getroffen. U hebt als
pastorr een inspirerende en dienende
opdracht en zult u als een goede herder
inzetten voor uw kudde. Ik hoop dat u in
goede samenwerking met uw parochie
een en ander gestalte kunt geven en een
positieve inbreng zult hebben". Nadat de
deken hem veel succes had toegewenst
werd de concelebratie voortgezet.

Aan het eind van de installatiedienst
richtte de nieuwe pastoor zich in het kort
tot zijn parochie met een persoonlijk
woord:" Voorga installatie heb ik al
kennis gemaaK^pet enkele van u tijdens
een voorbespreking. Dis is allemaal
positief bij mij overgekomen. Ik hoop
met uw aller steun op een prettige en
vruchtbare samenwerking in Vorden en
Kranenburg". Jfe afloop van de dienst
was er gelege^Rid met pastoor v.d.
Werf kennis te maken. Tijdens de
installatiedienst in de Christus Koning-
kerk in Vorden was de heer A.J.A.
Hartelman de vertegenwoordiger van het
r.k. kerkbestuur die enkele woorden tot
de nieuwe pastoor richtte en hem de
sleutel van de kerk overhandigde.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voorzitter A. G. Mennink tijdens
jaarvergadering G.m.v.L. afd. Vorden:
"Het ging behoorlijk goed met de boer'5

Onder voorzitterschap van de heer A. G. Mennink hield de afd. Vorden van de
G.m.v.L. een goed bezochte jaarvergadering. "Ik denk, zo zei de heer Mennink in
zijn openingstoespraak, dat u met meer opgewektheid uw arbeid hebt verricht dan
in het droge jaar 1976 en dat de bedrijfsresultaten beter zullen zijn". Er is veel
gegroeid, het voer is van goede kwaliteit, al met la een zeer belangrijke basis voor
onze rundveehouderij", aldus de heer Mennink.

Ook memoreerde de heer Mennink de
gunstige resultaten in de varkens- en
pluimveehouderij. "De konklusie zou
kunnen zijn: het ging het afgelopen jaar
behoorlijk goed met de boer", aldus de
voorzitter. Toch zijn er volgens de heer
Mennink nog onzekerheden die de boe-
ren rust verdrijven. Hij noemde onder
andere de bedreiging in de vleeswaren-
industrie en de stagnatie in de kaasex-
port. Tot slot besprak de heer Mennink
de moeilijkheden in de ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem.
Na de behandeling van het jaarverslag
van "Tafeltje dek-je" besloot de verga-
dering wederom ƒ 100,- subsidie te
verlenen. Uit het jaarverslag van de
sekretaris de heer H. Pelgrum bleek dat
de afdeling Vorden thans 205 ledoi telt.
Wat de financiële positie betre^nier
werd gewag gemaakt van een batig
saldo. Uit het jaargverslag van het vee-
fonds bleek dat er vanwege een behoor-
lijk aantal schadegevallen (21 stuks
rundvee en l stuks jongvee) een^delig
slado was ontstaan. Bij de aanva^van
het boekjaar waren 664 runderen van 69
eigenaren verzekerd. Bij de zomer-
schatting 657 runderen van 65 eigenaren
met een verzekerde waarde van ƒ
775.800,-. Bij de bestuursverkiezing
werden de aftredende leden A. Abbink
en H. Pelgrum bij akklamatie herkozen.

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. BogcLel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Enige onderwerpen uit de aanbiedings-
nota gemeentebegroting 1978 (vervolg).
Onderwijs.
K leu teronderwijs.

Kende het kleuteronderwijs tot l januari
1975 tien teldata per jaar, met ingang
van laatstgenoemde datum is dit aantal
teruggebracht tot drie, n.l. 16 januari, 16
mei en 16 september, zijnde de teldata
die ook voor het lager onderwijs gelden.
Het verplichte aantal onderwijzers en
leidsters werd dan per kalenderjaar
vastgesteld. Deze wijze van vaststelling
betekende dat ontslag en benoeming van
het z.g. verplichte personeel steeds op l
januari plaatsvond. Deze afvloeiing van
personeel in de loop van een schooljaar
stuitte dikwijls op grote bezwaren. In
verband hiermee is een wijzinging van de
Kleuteronderwijswet en de Lageronder-
wijswet 1920 tot stand gebracht, waarbij
het verplichte aantal onderwijzers en

kleuterleidsters niet meer per kalender-
jaar maar per schooljaar wordt vast-
gesteld. Deze wijzigingen zijn opgeno-
men in het Staatsblad nr. 211 van 13
april 1976. Voor het schooljaar 19767
1977 is een afzonderlijke regeling getrof-
fen.
Op grond hiervan wordt voor dat school-
jaar het aantal wettelijk verplichte on-
derwijzers en kleuterleidsters bepaald op
grond van het gemiddeld aantal leer-
lingen c.q. kleuters op de teldata 16
september 1975, 16 januari 1976 en 16
mei 1976. Met ingang van het schooljaar
1977/1978 geldt als grondslag voor de
berekening van het aantal onderwijzers
c.q. kleuterleidsters het gemiddelde van
de tellingen op 16 oktober, 16 januari en
16 april van het voorafgaande school-
jaar. Door deze verschillende wijzi-
gingen van teldata geeft het onderstaand
overzicht niet een geheel juist verge-
lijkingsbeeld.

Openbare kleuterschool
"het Kwetternest"

Bijz. kleuterschool
"de Kroezetulp"
Bijz. kleuterschool
"de Springplank"

Bijz. kleuterschool
"de Timpe"

R.K. kleuterschool
dorp

R.K. kleuterschool
Kranenburg

1972 1973 1974 Schooljaar Schooljaar
1975/1976 1976/1977

61,3 63,4 65,1 541/3 482/3

40,8 44,6 46,6 462/3 432/3

66.2 65,0 62,2 682/3 681/3

65.3 72,4 71,8 542/3 542/3

101/3 291/3 442/3
(ged.)

33,2 28,5 25,2 141/3 11

Wij merken hierbij nog op, dat de R.K.
kleuterschool aan het lebbink op 21
januari 1976 officieel in gebruik is
genomen. Ingevolge het bepaalde in het
"Besluit leerlingenschaal Kleuteronder-
wijs 1975" moeten aan een kleuterschool
verbonden zijn:

t/m 32 leerlingen: l leidster
33 t/m 64 leerlingen: 2 leidsters
65 t/m 96 leerlingen: 3 leidsters
97 t/m 128 leerlingen: 4 leidsters.

Verder 32-schaal.

Uit eerdergenoemde onderwijsnota
blijkt, dat de daling van het geboorte-
cijfer in onze gemeente vooral na 1973
belangrijk is toegenomen. Te Uwer
oriëntering nog even de volgende cijfers:
1972: 112
1973: 111
1974: 91
1975: 78
1976: 80

Deze daling komt uiteraard in bovenver-
meld leerlingen-overzicht nog niet tot
uitdrukking. Ook wordt dit lage geboor-
tecijfer niet gecompenseerd door vesti-
ging van gezinnen met jonge kinderen.

Openbare kleuterschool
"het Kwetternest"

Bijz. kleuterschool
"de Kroezestulp"

Bijz. kleuterschool
"de Springplank"

Bijz. kleuterschool
"de Timpe"

R.K. kleuterschool
"de Vordering"

Bij schrijven van 4 augustus 1976 heeft
de minister van onderwijs en weten-
schappen aan het bestuur van de R.K.
kleuterschool Kranenburg bericht, dat
volgens de meest ruime interpretatie van
artikel 69, tweede lid van de Kleuter-
onderwijswet de onderhavige school tot l
januari 1977 instand gehouden kon
worden met dien verstande, dat het recht
op rijksvergoeding bleef bestaan tot het
einde van het dan lopende cursusjaar, in
casu l augustus 1977. De minister wees
er verder in deze brief nadrukkelijk op,
dat, indien ook het gemiddeld aantal
kleuters over 1976 minder zou bedragen
dan 20, het hem in geen enkel opzicht
mogelijk zou zijn om de school na l
augustus 1977 verder te subsidiëren.
Zoals u bekend is, kon een gemiddeld
aantal leerlingen van 20 niet worden
gehaald, zodat de R.K. kleuterschool na
l augustus 1977 niet meer instand
gehouden kon worden.
Het bestuur van de R.K. kleuterschool
dorp heeft medewerking gevraagd voor
uitbreiding van de school met een
noodlokaal. Onderstaand geven wij u
tenslott nog een overzicht van de leer-
lingenaantallen van de kleuterscholen
per

16 oktober 1976 en l september 1977

48

40

70

45

42

35

32

49

45

38

Na de pauze sprak de heer H. Visschers
uit Arnhem op interessante wijze over
het grond-pacht-en zuivelbeleid. Het
zuivelbeleid besprak hi binnen het kader
van het EEG beleid, waarbij hij wees op
de moeilijkheden die er nog altijd zijn
door de valuta-verschillen. De prijs-
voorstellen vond hij ontoereikend.
Uitvoerig besprak hij de medeverant-
woordelijksheidsheffing. Bij de
behandeling van het grondbeleid sprak
de heer Visschers onder andere ook over
het aankoopbeleid door de gemeenten.

Uitschieters van de week!

restant

Winterjaponnen
en pakjes

l/mouw nu
1/2 prijs

Nog enkele stuks

„Lievertjes"
voor

1/2 prijs

Vrijdags koopavond

Geslaagde
toneelavond
Wildenborchse
C.J.V.
De Wildenborchse C.J.V. de Sleutelkring
heeft afgelopen zaterdagavond voor een
volle zaal een afwisselend en vrolijk
avondvullend programma
gepresenteerd. De meisjes Dinie Rossel
en Betsie Korenblik openden de avond
met een prettig in het gehoor liggend
muziekje, uitgevoerd op twee orgels.
Ook het zangvoordrachtje gebracht
door Betsie Korenblik en Ina Wentink
kreeg bij het publiek veel bijval. Het
korte toneelstukje over een late dronken
zoon was toch zeker een voorproefje
van de toneeltalenten die in de vereni-
ging schuilen. Ook een modern dansje
uitgevoerd door vier leden van de vere-
niging ontbrak niet op deze avond. Het
klapstuk van de avond was toch zeker
het blijspel „De trekpleister" waar de
deelnemers evenveel plezier aan beleef-
den als het publiek. In de pauze werd
een verloting gehouden, die goed van
prijzen was voorzien, en bedoeld was
om de kosten van deze avond te dekken.

^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 26 februari 1978 (3e Lijdenszon-
dag) 10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.
Voorjaars-zendings-zondag.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst. 19.00 uur Ds. A. van Vliet;
Ring-Kring-Jeugddienst.

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

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

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Wijnberg, Ulft. Tel. 08356-3670; H.
F. van Dam, Lochem, Tel. 05730-1684.

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 Grootbodi telefoon
05753-1778, elke donderdag^an 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

Ondertrouwd: G.J. Baank en B.W.M.
Verhoeven.

Overleden: H. Loëtjes-Dijkman, oud 85
jaar; A.B. Nijman, oud 66 jaar.

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



ROODMEBK

VACUOM KOFFIESUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Te koop: g.o.h. witte kunst-
schaatsen, maat 34. 't Gulik 2
Vorden.

Te koop: z.g.a.n. Noren Maat
41. ƒ 60,-. De Haar 16,
Vorden

Te koop: kinderfiets.
G. J. Schutte, Hengeloseweg
20, Vorden.

Te koop: Een goed dragend
fokschaap.
B. Wullink, almenseweg 6,
Vorden.

Te koop: wegens overkom-
pleet Sunbeam 1250. Bj. 1970.
Km st. 72000. Auto verkeerd
in goede staat.
Burg. Galleestraat 42, Vorden
Tel. 05752-1649

Te koop: Raodmaster vouw-
caravan met voortent.
Pardijs, Hoetinkhof 17, Vor-
den.

Te koop: 2 paar Noren, maat
33 en 40. Bert Bogchelman,
Nieuwstad 5, Vorden.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

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

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

Tuincentrum
De Vonderkamp
ÏJselweg 20, Vierakker
f elefoon 05750-20743

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

alles zeer voordelig geprijsd!

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

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat-Tel. 1553.

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

Inplaats van kaarten

Op maandag 27 februari a.s. hopen wij met onze
kinderen en moeder ons 25 jarig huwelijk te
herdenken.

D. B. ESKES
G. ESKES-ADDINK

De receptie wordt gehouden van 15.30
tot 17.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat
10, Vorden.

Vorden, februari 1978
Kerkhoflaan 2

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 3 maart a.s. hopen onze lieve ouders en
grootouders

W.KAMPERMAN
en
A. KAMPERMAN-WENTINK

hun 40-jarig huwelijk te vieren.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Alice en Henk Gerwin, Karin
Janny en Paul Ester, Myra
Wilma en Wim Thomas

Vorden, februari 1978
Ruurloseweg 33

't Hamolt. Februari 1978

Op zaterdag 4 maart 1978 hoop ik mijn 25-jarig
jubileum als jachtopzichter te mogen herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 uur tot 17.00
uur in Hotel Bakker te Vorden.

Fam. H.OLTHOFjr.

Galgengoorweg 4, Vorden

Hartelijk dank aan allen die op welke wijze dan ook
er hebben toe bijgedragen dat de dag van ons 40-jarig
huwelijksfeest een onvergetelijke dag is geworden.

Mede namens onze kinderen

P. B. H. SCHOENAKER
G. J. M. SCHOENAKER-SMIT

Vorden, februari 1978
Ruurloseweg 93

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde broer, zwager en oom

ALBERT ROSSEL
echtgenoot van Gerritdina Johanna Meulenbrugge

in de ouderdom van bijna 83 jaar.

" Vorden: Fam. H. N. Rossel-Regelink
Vorden: Fam. G. Rossel

Lochem: Fam. D. J. Rossel
Vorden: Fam. B. Bogchelman-Rossel

Vorden, 15 februari 1978

Voor de zeer vele blijken van medeleven voor en na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en
oma

WILLEMINA WASSINK-BREUKER

zeggen wij u zeer hartelijk dank.

Uit aller naam:
Fam. B. J. Wassink

Vorden, 21 februari 1978
De Steege 10

Christelijke Huishoudschool
School voor Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
Het Hoge 41, Vorden. Telefoon 05752-15 12

aangifte van leerlingen
voor het (cursusjaar 1978/1979
L.H.N.O. (Lager Huishoud- en Nijverheids-
onderwijs) 4-jarig
1e jaar (brugklas) toelatingseis: 6 klassen basisschool
2e jaar toelatingseis:
onder bepaalde voorwaarden 1 jaar voortgezet onderwijs
3e jaar toelatingseis:
onder bepaalde voorwaarden 2 jaar voortgezet onderwijs

Aanmelding voor de brugklas bij voorkeur via de hoofden van de basis-
scholen

De direktrice: L. A. NIJHOFF

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve
man en onze lieve vader, groot- en overgrootvader

BEREND JAN ZWEVERINK

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
H. Zweverink-Bielderman

Hengelo Gld., februari 1978 *
Ruurloseweg 84

Extra voordelige

Handperen Conference 1 kilo . . . l öSf

Worteltjes Geschrapt 500 gram .. OU

Soepgroente 150 gram OO

Maandag tot en met woensdag
Zuurkool 500 gram 59
Weekendaanbieding bloemen o~7ir
1 bOS Tulpen (7 stuks) Apeldoorn J /O

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.

Hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

BJtemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zu^ienseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Gevraagd:

medewerker
LOONBEDRIJF

KORENBLIK
Dennendijk 8, Warnsveld. Tel. 05750-20853

Trouwen

Trouwreportages met
het aparte tintje

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL 05753-2386
HENGELO (G.)

in ons centrale magazijn hebben wij plaats
voor

enige inpaksters
leeftijd 17 tot en met 23 jaar

alsmede

enige

gehuwde dames
voor inpakwerkzaamheden
(voor hele of halve dagen)

Tevens hebben wij plaats voor

een pientere medewerker
leeftijd 23 tot en met 30 jaar die bij ons zal
worden opgeleid voor de funktie van contro-
leur binnenkomende goederen.

Sollicitaties te richten aan:
Sorbo Nederland B.V. - Nedacweg 4 - Vorden
eventueel telefonisch 05752-1773. Mevr. De Jong

Mitsubishi.
De ongehoorde perfektie.

DA-U 200: 2 x 2 5 Watt versterker
DA-F 200: AM/FM stereo-tuner
DA-U 300: 2 x 50 Watt versterker
DP-200 : Belt-driveplatenspeler

SS -200: 2-weg systeem, 30 Watt
luidspr. met passieve conus

SS -300: 2-weg systeem,
50 Watt luidspreker

DP-300: Direct-drive platenspeler

3 jaar garantie

Onze service perfecte service

Fa. Bredeveld - Zutphen
Weg naar Laren 56. Telefoon 13813.

'K
la

Wij brengen een nieuwe kollektie
LEER- en SUÉDEÜ

Bloussons vanaf 115,-
3/4 jasjes vanaf 200,-
Nappa jasjes vanaf 230,-
L-mantels in suède vanaf 195,-
L-mantels in nappa vanaf 375,-

RUURLO Vrijdags koopavond



Van Gils

textiel en mode
/chooldermctft

raadhuisstraat tel. 1367 vonten

Deze week:

Zweedse muilen
maten 36 tot en met 46

Normaal 29,95. Nu. 27,-
Wullink
Dorpsstraat 4

Vooraan in schoenmode
Vorden - Telefoon 1342

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 V4 jaar terugverdiend

Landbouwmei üsatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Dansen

ROWIDI ES

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 : f70,-; f 60,- (voor nutsleden)

Hindelooper
schilderwerk

aanvang : 1 maart

9.30 -11.30 uur elke week
plaats : Jeugdcentrum
opgave : Mevr. Hesseling

tel. 1555
prijs : f 35,-; f 27,50 (voor nutsleden)

het lesgeld wordt op de eerste les
afgerekend.

Weekaanbieding grammofoonplaten
The Album Nieuwste LP van ABBA
Slechts .

ABBA: ARRIVAL
Van 20,25 voor slechts.

The Best of ABBA
Van 17,95 voor slechts.

The Very Best of ABBA
Van 29,50 voor slechts

Alle single's
Slechts .

Uw grammof oonplatenspeciaalzaak

OLDENKAMP

17,95

16,50

14,50

25,00

5,50

tt
it
Stationsweg 1 Vorden telefoon 2577

Nog voldoende in voorraad:
LP Musiktreffen „Vorden'
met o.a. de Boerenkapel
„De Achtkastelen darpers"

Tuincentrum
DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker
Telefoon 05750-20743

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

Voor slechts 15,45

TARWEBROOD
ZEMELEIE UEF!

De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol ijzer
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden van uw Echte Bakker.

VANASSELT
Zutphenseweg Vorden

Wij kijken u graag
naar de ogen

Om ons precies op UW wen-
sen in te stellen.
En speciaal op het terrein van
ons kunnen:
optiekverzorging in moderne
stijl, met persoonlijke voor-
lichting. Om te zorgen dat ook
uw ogen goed ,,gekleedt" zijn

^AGRCOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en ass.kantoor

VAN ZEEBURG
Het Jebblnk 11
Telefoon 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Bromfietsverzekering..?
Vóór l maart uw plaatje halen bijdepersoonlijkebank!
Regel uw bromfietsverzekering vóór l maart. Bij de
Rabobank krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u
wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen!

Rabobank
geld en goede raad

•



Donderdag 23 februari 1978
39e jaargang nr. 51 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Huldiging kampioensploegen
touwtrekkersbond in Hengelo (Gld.)

Voorzitter Meulenkamp:
Nek-aan-nek-race tussen Bekveld en Heure
De touwtrekken aangesloten bij de Nederlandse Touwtrekken Bond hebben
zaterdagavond tijdens de jaarlijkse feest- en propaganda- avond, de kampioens-
ploegen uit de verschillende klassen van het seizoen 1977 letterlijk en figuurlijk in
de bloemetjes gezet en hen op waardige wijze gehuldigd. De feestavond werd
gehouden in zaal Concordia in Hengelo Gld en georganiseerd door de TTV
Bekveld; er waren vele honderden touwtrekken bij aanwezig.

Na een kort inleidend woord van Bek-
veld voorzitter P. Berenpas, richtte bons-
voorzitter de heer G.J. Meulenkamp uit
Noordijk zich speciaal tot de kampioens-
ploegen. Hij verheugde zich over de
grote opkomst en wees op de grote
prestaties die in het afgelopen jaar
waren verricht. Voor het eerst waren er
acht seciale wedstrijddagen (zondagen)
gepland, waarop van 's morgens vroeg
tot ruim vijf uur 's middags alle ploegen
aan hun trekken kwamen. Daarnaast
waren er ook nog een aantal beker-
toernooien gehouden. De heer Meulen-
kamp herinnerde aan de enerverende
nek-aan-nek-race tussen de beide favo-
riete clubs Bekveld en Heure uit de 720
kg. klasse.
Beide achttallen eindigden tot veler
verrassing gelijk aan kop met 125
punten. Het beslissingsduel in Eibergen
was voor Bekveld, dat daardoor natio-
naal kampioen werd, en ook als Neder-
lands vertegenwoordiger naar de wereld-
kampioenscappen op Jesey ging. Eiber-
gen werd kampioen in de 640 A-klasse
en mocht eveneens deelnemen in Jersey.
De heer Meulenkamp prees vooral de
drie kampioenen uit het westen, Octo-
pus l en 2 en Sportzicht, terwijl hij bij de
jeugd kampioen Vorden A en speciaal
de debutanten van Twente (C-klasse)
voor het voetlicht haalde. Al met al was
het een topseizoen geweest waarin de
Nederlandse Touwtrekkers bond bijzon-
der veel en vruchtbaar werk had kunnen
verrichten dank zij de medewerking van
clubs, bstuurders en commissies.

Hierna verschenen de kampioensploe-
gen beurtelings voor het voerlicht, keu-
rig in wedstrijd-uniform of trainingspak,
hetgeen de huldiging een uitstekend
aanzicht gaf. Elke kampioensploeg ont-
ving een beker met vaantje en elk een
persoonlijk aandenken. De kampioenen
waren: 720 kg. klasse: Bekveld, Hengelo
Gld. Catchklasse: Noodijk, Neede. 560
kg klasse: Eibergen A. Jeugdklasse A:
Vorden A. Jeugdklasse B: Octopus,
Nieuwveen Jengdklasse C: TC Twente C
640 A-klasse: Eibergen. 640 B-klasse:
Octopus, Nieuwveen. 640 C-klasse:
Sportzicht Aalsmeer. 640 D-klasse: Bek-
veld. Tot in de kleine uurtjes werd het
feest gevierd met gezellige dansmuziek.

De eindstanden van de bonscompetitie
1977 waren:
720 kg. klasse: 1. Bekveld, Hengelo Gld
125 p.; 2. Heure, Borculo 125 p. (na
beslissing); 3. Eibergen 106 p; 4, Twente
(Almelo) 63 p; 5. Veldboys (Tubbergen)
61 p; 6. Nofboys (Albergen) 16p; 7.
Warken (Warnsveld) 8p.
560 kg. klasse: 1. Eibergen A 73 p; 2.
Octopus, Nieuwveen 63 p; 3. Bekveld 58
p; 4 Vorden 46 p; 5. Eibergen 30 p.
Jeugdklasse A: 1. Vorden A 97 p; 2.
Bekveld 75 p; 3. Bathmen 40 p; 4. EHTC
Eerbeek 30 p; 5. Oosterwijk 13 p.
Jeugdklasse B: 1. Octopus 112 p; 2.
Bussloo, Voorst en Bisons, Beltrum elk
met 85 p; 3. Vorden 78 p; 4. Oosterwijk,
Zelhem 33p.

Jeugdklasse C: 1. TC Twente, Almelo
48 p; 2. EHTC Eerbeek 30 p; 3. Bekveld
22 p; 4. Noordijk en TC Twente elk met
10 p.

Catchklasse: 1. Noordijk, Neede 65 p; 2.
Heure 36 p; 3. EHTC Eerbeek 34 p; 4.
Bussloo, Voorst O p.

640 A-klasse: 1. Eibergen 149 p; 2.
Bekveld 124 p; 3. Bisons, Beltrum 97 p;
4. Vorden 85 p; 5. Bathmen 74 p; 6
Warken 63 p; 7. Heure 44 p; 8. Noordijk
38 p.

640 B-klasse: 1. Octopus, Nieuwveen 110
p; 2. DES. Zieuwent 105 p; 3. Okia,
Holten 68 p; 4. EHTC Eerbeek 38 P: 5.
Oosterwijk Zelhem 34 p; 6. Eibergen 5p.

640 C-klasse: 1. Sportzicht Aalsmeer 113
p; 2. Bussloo 97 p; 3. Bisons 77 p; 4.
Octopus 37 p; 5. Bathmen 22 p; 6. DVO
Hengelo Gld. 14 p.

640 D-klasse: 1. Bekveld 75 p; 2. Twente
66 p; 3. EHTC 65 p; 4. DES 16 p; 5.
Bisons, Beltrum 5p.

Uitvoering
Sursum Corda
Op vrijdagavond 3 maart en zaterdag-
avond 4 maart hoopt de Chr. Muziek-
vereniging "Sursum Corda" haar jaar-
lijkse uitvoeringsavonden te houden in
het Jeugdcentrum. Evenals voorgaande
jaren is er ook nu weer een gevarieerd
programma met o.a. het optreden van
de minirettes, majorettes, drumband en
het muziekkorps.
De eerste avond zal na de pauze optre-
den het Holtens toneelgezelschap, en op
de tweede avond het Winterswijk caba-
retgezelschap "Hulzen Willem en ziene
luu". De avonden zijn gratis, beginnen
om half acht en iedereen is welkom. Het
belooft weer een paar mooie avonden te
worden en het bestuur verwacht dan
ook veel belangstellenden.

50 jaar bestaan
Bouwbond N.V.V.
Bouwbond N.V.V. gaat haar 50-jarig
bestaan vieren en wel op zaterdag 4
maart a.s. Dit zal bestaan uit 2 gedeelten
en wel 's middags een receptie voor de
jubilerende vereniging, en 's avonds is er
een feestavond in samenwerking met de
Bouwbond en het N.K.V. dit zal dus in
FNV verband worden gehouden. De
toneelvereniging Krato van de Kranen-
burg zal haar medewerking verlenen.
Verder zullen er een zestal jubilarissen
gehuldigd worden en de vrolijke noot
zal verzorgd worden door de "Rythme
Stars". Dit alles zal gehouden worden in
het "Pantoffeltje" te Vorden.

Jong Gelre Vorden
actief
De afdeling Jong Gelre Vorden ontplooit
in het winterseizoen een groot aantal
activiteiten en/of neemt er aan deel. Op
vrijdag 24 februari wordt deelgenomen
aan een Ringsongfestival in zaal Eggink
te Laren, waaraan ook meedoen de
afdelingen Almen, Lochem, Warnsveld,
Laren en Lochem. Een aantal deskundi-
gen en een lekenjury zullen de beoorde-
ling geven op: orginaliteit, aankleding
(o.a. van de groep), voordracht, creativi-
teit (zelfgemaakt of een bestaand lied)
tekst en zangkwaliteit.
Tussen de liedjes door zullen alle af-
delingen kleine sketsjes verzorgen. De
afdeling Vorden komt met de groep
"Pub Loafers" bestaande uit G. Bouw-
meester, J. Abbink, mejuffrouw E. Ab-
bink, W. Bargeman en H. Arfman. Deze
personen brengen een punklied, dat voor
een deel zelf gemaakt is. De winnaar van
het Ringsongfestival gaat naar de Drie
Ringenkamp in Warnsveld.
Verdere activiteiten van Jong Gelre
Vorden zijn een filmdiscussie in zaal
Eggink, onderwerp De Onteigening, dit
is op 22 februari. Op 2 maart in hotel
Bloemendaal aan de STationsstraat Vor-
den: Agrarische Gespreksgroep. Op 18
maart deelname aan de Provinciale
Binensportdag in de Hanzehof te Zut-
phen en op 31 maart een dropping

B&W van Vorden voelen niets voor
benzinestation bij supermarkt Albers
B&W van Vorden hebben al een paar maal het verzoek gekregen van groothandel
Beyer om medewerking te verlenen aan de plaatsing van een benzinepomp-
installatie op het parkeerterrein van A&O supermarkt Albers. Dit om te
concurreren tegen grootwinkelbedrijven elders die naast levensmiddelen mede
benzine in hun aanbiedingspakket hebben. B&W hebben deze medewerking steeds
moeten weigeren. Het nu door de firma Beyer ingediende bezwaarschrift willen
B&W ongegrond verklaren.

Op dinsdag 28 februari zal één en ander
in de raad van Vorden worden behan-
deld. Het college stelt dat voor de pomp-
installatie wel degelijk een bouwvergun-
ning vereist is, hetgeen volgens Beyer
niet het aÉM is.

Op het vigerende bestemmingsplan ligt
de bestemming "gemende bebouwing".
In de bestemmingsvoorschriften staat
volgens het college niets vermeld over
pompinsl^^ties en concludeert dan ook
dat deze^rret zijn toegestaan. Op ter-
reinen waar een dergelijke pompinstal-
latie wel is toegestaan rust een daarop
uitdrukkelijk betrekking hebbende be-
stemming namelijk "benzinestation". De
enige manier om een dergelijke pomp-
installatie toch mogelijk te maken is
gelegen in een door ons college te
entameren bestemmingsplanwijziging.
Deze wijziging moet voorhand worden
ontraden op grond van het feit dat
anders aanvragen om medewerking van
andere winkeliers in Vorden om ook een
benzineverkooppunt, moeilijk kunnen
worden geweigerd. Volgens het college
zou dit tot resultaat hebben dat het toch
al voldoende aantal verkooppunten van
benzine in Vorden nog belangrijk wordt
uitgebreid.

42.000 gulden voor feest bij opening
kasteel

De gemeenteraad van Vorden zal dins-
dagavond 28 februari worden voorge-
steld om 42.000 gulden beschikbaar te
stellen voor de festiviteiten rondom de
opening van kasteel Vorden. De Stich-
ting VOK die de feestweek organiseert
zal, indien de raad met het voorstel
akkoord gaat, ƒ 26.987,70 ontvangen.
Voor het aanschaffen van het boekje
"Kasteel Vorden" (inkl. de kosten van
huis-aan-huis verspreiding) is ƒ4.788,-
geraamd. Ruim 3900 gulden wordt uit-
getrokken voor de aanschaf van herin-
neringsmokken. Deze mokken zijn be-
doeld voor de kinderen van de kleuter-
scholen. 739 gulden wordt uitgetrokken
voor het aanschaffen van het boekje
"Kasteel Vorden" t.b.v. de leerlingen
van het voortgezet onderwijs. Voor de
officiële openingsdag en voor de feest-
avond van het gemeentebestuur en amb-
tenaren wordt ƒ 3759,- uitgetrokken,
terwijl de raad voorts wordt verzocht
ƒ1790,- beschikbaar te stellen voor on-
voorziene uitgaven.

Bijdragen voor speeltuinvereniging
"Vorden"

Het bestuur van de speeltuinvereniging
"Vorden" heeft het college verzocht
ongeveer 10 a 12.000 gulden beschik-
baar te stellen voor inrichting en aan-
vulling van de speeltuinen aan het
Wiemelink, in plan Zuid en de nieuw
aan te leggen speeltuintjes in plan
Brinkerhof. In het verleden zijn reeds

gelden beschikbaar gesteld voor inrich-
ting van speeltuinen aan het Wiemelink
en plan Zuid. Door veelvuldig gebruik
van vooral de speeltuin aan het Wieme-
link dienen enkele toestellen opgeknapt
of vervangen te worden, terM^ü genoem-
de speeltuinen met enkele^Puwe toe-
stellen uitgebreid dienen te worden. De
totale kosten worden geraamd op
ƒ 4.250,-.

In Brinkerhof l en Brinkeo^Éi 11 zijn 2
speelterreintjes geprojekteerWlie, gezien
situering en grootte, meer geschikt zijn
voor de wat jongere kinderen. Vergro-
ting van één van deze terreintjes zoals
door de speeltuinvereniging wordt voor-
gesteld, is in strijd met het bestemmings-
plan. Voor inrichting van deze twee
speelgelegenheden met ongevaarlijke
toestellen zal 4000 gulden benodigd zijn.

Voor de wat oudere jeugd kan voorlopig
op de braak liggende grond Brinkerhof
11 een trapveld je worden ingericht. Dit
brengt geen extra kosten mee. Bij de
gemeentemolen aan de Storm van 's
Gravezandestraat bevindt zich een speel-
terrein waar enkele oude toestellen
staan. Door uitbreiding van deze gele-
genheid met een aantal toestallen kan
ook dit speelveldje weer gangbaar wor-
den gemaakt voor de jeugd uit de naaste
omgeving. Een bedrag voor uitbreiding
van ƒ 4000,- lijkt het college zeer
aanvaardbaar. De raad zal volgende
week worden voorgesteld om in totaal
ƒ12.500,- beschikbaar te stellen.

De raad van Vorden zal verder worden
voorgesteld om afwijzend te beschikken
op het verzoek van het bestuur van de
Nutskleuterschool "De Kroezestulp" om
te subsidieren in de aanschaf van een
nieuwe oliekachel voor de centrale ver-
warming. De oude C.V. ketel, die 17
jaar oud was, is defekt geraakt en is niet
meer te repareren. B&W stellen dat de
vervanging van genoemde ketel in prin-
cipe kan worden vervat onder de kosten
van herstel van het schoolgebouw, ware
het niet dat de vervangen oliekachel
reeds 17 jaren oud was en als versleten
diende te worden beschouwd.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Uitstapje Vordense en Kranenburgse
Bejaardenkring.

Volgende week woensdag, l maart,
hoopt de Vordense en Kranenburgse
Bejaardenkring samen een reisje te
maken naar het Noord-Brabantse
Nieuw-Cuyk, waar voor vele ouderen uit
den lande een ontspanningsdag wordt
georganiseerd waaraan verschillende be-
kende artiesten hopen mee te werken.

Vergadering Subotica-groep.

In verband met de geplande Schiet- en
Verwerpingsavond op vrijdag 10 maart
in de Kapel de Wildenborch (bestemd
voor de gemeente van Ds. Lajos Poth in
Subotica) hoopt de Subotica-groep bij-
een te komen op a.s. vrijdagavond 24
februari in "De Voorde" (dus niet, zoals
eerder afgesproken, in de Kapel)

Als een donderslag bij heldere hemel werd dezer dagen bekend gemaakt dat mevr.
N. Sikkens is afgetreden als voorzitster van de Vordense gymnastiekvereniging
"Sparta". Verbaasde gezichten alom omdat mevr. Sikkens en "Spart*" min of meer
met elkaar vergroeid leken want beide namen werden de afgelopen elf jaren vaak in
één adem genoemd.

"En dan plotseling stopt u ermee?"
"Deze beslissing heb ik echt niet zomaar
in een opwelling genomen. Het laatste
jaar liep het allemaal niet meer zo lekker
binnen het bestuur. Ik kreeg hier en
daar van bepaalde zijde kommentaar.
Sommigen waren het gewoon niet eens
met mijn manier van leiding geven. Het
is niet zo dat ik bang ben voor kritiek
maar op gegeven moment denk je bij je
zelf nu wordt het tijd om af te haken."

Echt ik heb er zelf ontzettend moeite
mee gehad. In al die jaren vergroei je
ergens mee. Ik geloof ook wel dat ik mijn
ziel in "Sparta" heb gelegd. Het kan
natuurlijk best zo zijn dat je door de
jaren heen bepaalde dingen naar jezelf
gaat richten. Daarom is het voor de
vereniging wel goed dat er eens een
ander de leiding gaat overnemen", aldus
mevr. Sikkens. (Binenkort zal men er
zich binnen Sparta-kringen over gaan
beraden wie de nieuwe voorzitteKster)
zal worden).

Mevr. Sikkens stelt nadrukkelijk dat
zij niet met ruzie uit het bestuur is
gestapt. Zij blijft dan ook voorlopig
"Sparta" vertegenwoordigen in de sport -
commissie en de sportraad. "Of ik dat
zal blijven doen, weet ik niet. Het gevaar
bestaat namelijk, doordat je geen deel
meer van het bestuur van "Sparta"

uitmaakt, dat het kontakt met de
vereniging een beetje verloren gaat". Al
deed haar het afscheid nemen pijn, toch
kijkt mevr. Sikkens met veel voldoening
op de achter haar rug liggende elf jaren
terug. Vooral de afdeling huisvrouwen
en de kleuterafdeling hebben in die
jaren een enorme bloei ondergaan.
Momenteel turnen wekelijks 65 huis-
vrouwen bij "Sparta" (waaronder mevr.
Sikkens zelf), terwijl de vereniging zo'n
100 kleuters rijk is.

"Speciaal het werken met kinderen heeft
me altijd veel plezier gedaan alsmede de
leuke kontakten met de ouders", aldus
mevr. Sikkens. Als mede-bestuurslid van
de Stichting Dorpscentrum hoeft zij
voorlopig niet bang te zijn, niets meer
om handen te hebben. "O gunst nee",
zegt ze lachend, "ik kom altijd al tijd
tekort, er blijven nog voldoende lief-
hebberijen over".

Nu mevr. Sikkens als voorzitster van
"Sparta" is afgetreden rijst natuurlijk de
vraag of dit konsekwenties heeft voor de
organisatie van de avondvierdaagse. Zo-
als bekend wordt deze vierdaagse telken-
jare namens "Sparta" georganiseerd
door haar echtgenoot de heer A. R.
Sikkens. "De avondvierdaagse op 7,8,9
en 10 juni gaat dit jaar gewoon door",
aldus mevr. Sikkens.

Beroep aangenomen.

Ds. J.B. Kuhlemeier, Gereformeerd pre-
dikant te Vorden vanaf 25 juli 1971,
heeft het op hem uitgebrachte beroep
naar de Gereformeerde kerk te Surhuis-
terveen aangenomen. De Gereformeerde
kerk te Surhuisterveen heeft twee predi-
kanten.

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Begint t'r now toch wel un betjen op te Heken da'w weer us un keer winter
heb. Zo'n twaalf tot vieftien graden vos laot ow de hande nog us weer goed
stekken a'j 's margens de fiets op mot. Dan haal i'j de grolse hantsen, die al
zo'n jaor of zesse in de motteballen heb eleagen, graag weer veur d'n dag.
Dan denk i'j ok nog us un keer: 'k wol dat ik nog zo'n paar olderwetse
handkappen an de fietse hadde. Die diiige ko'j ok nooit argens laoten
liggen of vegerten, wat met hantsen nog wel us un keer 't geval is.

I'j kont netuurluk ok in huus blieven met die kelde, maor ik vinnen dat t'r
juus met zo'n kolde-inval zovölle buuten te zeen is. En dat betref dan
veural de vogels die dizze kanten uut komp umdat zee argens anders eur
kosjen neet meer kont vinnen. En da's veur mien altied un mooie geleagen-
heid um nog us weer soorten te zien die't anders hier neet zovölle
rondvliegt. En a'j ze in ow tuin un betjen voert kö'j daor al heel wat wiezer
wodd'n op vogelgebied, un goed handboek kan ow daorbi'j arg goeie
diensten bewiezen.

Al bunt de vogels en ander wild dan neet zo bli'j met die kelde, de
schaatsenri'jers komp noe wel an eur trekken, die kont de schaa van un
paar jaor inhalen. Ok leert de opgruujende jeugd 't schaatsen now nog
weer. A'j de resultaten van onze schaatsenri'jers op de diverse kampioen-
schappen bekiekt is dat ok wel neudug. Meschien dat un paar goeie
winters hierin vebettering kont brengen. Wie wet, zie'w d'r oaver zovölle
jaor ene op 't erepodium staon die't now op de bane op 't Hoge 't beentjen
oaver an 't oefenen is. An de bane daor lig ut in ieder geval neet want die
wod goed onderholl'n, zodat de mensen waar veur eur geld kriegt.

't Schonemaken van de grachte um kasteel Vorden begint now ok zien
vruchten af te gooien, ik zagge d'r gistermiddag tenminsten nogal wat
rondschaatsen. De bane daor is meschien neet te groot, maor veur kinder
bes te gebruuken en hee lig nog lekker uut de wind ok. In ieder geval is 't
mooi dat zee d'r neet af ejag wodd'n, zo is ut ok nog un gemeente grachte
waor iederene zien plezier an beleaven kan. A'j soms de gladde iezers ok
nog onder wilt binden, weas dan wel un betjen veurzichtug. Un vestoekte
pols of enkel hol i'j d'r zo an oaver um oaver brekken nog maor neet te
praoten. Veural zaoterdag mo'j goed uutkieken. Dan höld de plaatselukke
afdeling van de E.H.B.O. un fancy-fair um eur financiën weer un betjen op
peil te brengen, tied um ow dan op de brancard te leggen zölt zee dan wel
neet zölle hemmen. En wat minstens zo wichtug is, i'j zoll'n dan ok ens
neet nao 't jeugdcentrum hen können um ow steentje bi'j te dragen an 't
welslagen van dit gebeurn. Want daor kö'j eerluk gezeg neet van in huus
blieven. Gewoon mark i'j neet zovölle van 't wark wat dizze dames en heren
doet. Allene at de nood an de man kump dan bunt zee d'r wel op tied, bi'j
diverse sportgebeurtenissen en wet ik wat al neet meer bunt zee d'r. Altied
belangeloos en met opoffering van eur vri'je tied.

Daornoast wod ok op de oefen- aovunde eur kennus altied op peil ehool'n.
Maor zee komp geld te kot um 't goeie materiaal an te schaffen en i'j kont
neet van eur velangen dat zee dat ok nog uur eigen zak betaald.
Boavendien hef de gemeente ok gin geld meer. De subsidie, die wod
veuresteld um te geven an de betreffende commissie, is neet al te hoge. Zo
ongeveer drie pilsjes de man, oaver de plaatselukke bevolking erekkend.
En daor kan'k vrea met hemmen. At de genodugden van buuten de
plaatse ok maor neet meer kriegt. Want dan maak i'j stiefkinder bi'j ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman.



Verzamelaar vraagt te koop
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilveren sieraden
en voorwerpen
en plateel

J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Veluwe.
Telefoon 05765-1481.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelp G.
Tel. 05753-1637.

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

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

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

Fruit is gezond
Handappels
Stoof- en handperen
Verkoop elke zaterdag
9 tot 12 uur

Huitink, Ruurloseweg 60,
Kranenburg, Vorden.

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

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

R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN AMBACHT
School voor Technisch Onderwijs Wessel van Eyll laan D 152 Borculo

Aanmelding van leerlingen
voor de kursus 1978 -1979
a. Rechtstreeks aan de school (telefoon 05457-1413)
b. Via hoofden of direkteuren van scholen

Toelating tot:
a. Eerste algemene leerjaar

b. Tweede algemene leerjaar

Leerlingen moeten beantwoorden aan:
: Het 6e leerjaar van de basisschool doorlopen

hebben

: Het 1e algemene jaar van een school voor be-
roepsonderwijs doorlopen hebben.
Het 1e leerjaar van een school voor voortgezet
onderwijs doorlopen hebben.
Plaatsing vindt plaats na overleg.

c. Derde en vierde leerjaar : Het 2e leerjaar van een school voor beroeps- of
beroepsgericht ander voortgezet onderwijs met goed gevolg
Afdelingen: hebben doorlopen.
Bouwtechniek (metselen, schilderen, timmeren)
Mechanische techniek
(mechanische metaalbewerking, konstruktie
bankwerken, lassen)
Algemene konsumptieve techniek (brood- en
banketbakken, koken en serveren)

C-niveau (Voorheen T-stroom)
Voor leerlingen die op grond van hun kapaciteiten de theoretische vakken op C-niveau kun-
nen volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar diverse vormen van Middelbaar Be-
roepsonderwijs.

Dedirekteura.i.
H. J. ten Thije

De nieuwe voorjaarsmode 1978
Wijde mode - dunne soepele stoffen

in diverse zand en roest kleuren

U kunt zich vrij oriënteren op deze nieuwe mode bij

Modecentrum Teunissen Ruurlo
Een modieuze, maar goed draagbare kollektie

Vrijdags koopavond

tot 9 uur
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INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V,

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Tl^i n j
HELMIN*

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

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

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

Bezoek onze MODESHOW
Maandag 6 maart a.s. om 8 uur in Hotel Bakker

Kaarten aan de zaak è f 4,- inclusief consumptie

De grote maten specialist

Confectiebedrijf
Zutphenseweg,

Vorden, tel. 05752-1971

Gezien de snelle ontwikkelingen op ons kantoor, dat zich op ruime schaal
bezig houdt met het ontwerpen en het laten bouwen van:
bungalows, landhuizen, boerderijen, premiewoningen, kantoren,
recreatiewoningen, fabriekshallen, winkel- en recreatiecentra, hotels, bars,
restaurants, enz.

vragen wij voor onze afdeling architectuur

2 bouwkundige tekenaars
Hun taak zal zijn in een jong team de gedachten van onze opdrachtgever /-
geefster om te zetten in leesbare bestek- en werktekeningen.

Wij zoeken medewerkers /-sters die creatief kunnen denken, gevoelig zijn
voor de maatschappelijke ontwikkeling, kostenbewust zijn,
doorzettingsvermogen bezitten.

Enige jaren ervaring en HTS- of MTS-niveau is noodzakelijk.
Uitsluitend schriftelijk sollicitaties, binnen 10 dagen, te richten aan

ARCHITECTUUR. EIM
l BOUWPLAIMBUREAU

VAN GEENHUIZEN - «JANSSEN B.v.
de HEURNE 24

HENGELO gid tel. 05-753-1921

l
De mode gaat de jonge kant uit

Maar: 't leuke is dat iedereen er aan kan meedoen
Dit jaar is iedereen jong en charmant

En blij met zoveel mooie modieuze dingen
Kom ze eens bij ons passen

CONFECTIEBEDRIJF

De grote maten specialist

r""JAMMERS Zutphenseweg 29 - Vorden

Zoekt u een exclusief rustiek
meubel in het beter genre?
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat U

zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uit:

Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.
Groenlose kasten
Rundlederen bankstellen

En ook kan aan speciale wensen
in onze fabriek worden voldaan.

Tijdelijk 18% korting
op de meeste meubelen.

BIJENHOF's RIJNHOUT

BEWERKING
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00—16.00 uur



QTROËN VOORJAARS EXPOSITIE

In 't voorjaar kan het al aardig zomeren. Dus
tijd om er op uit te trekken. Naar de plassen,
naar de eerste lammetjes in de weide, naar de
waterkant. Een hele week lang of een week-
endje kort. Mét de auto, want dan kom je nog
eens ergens.

Zaterdag 25 februari
een grandioze expositie

van alle Citroëns.

Qdeze voorjaarsexpositie kunt u zich uit-
tekend oriënteren over wat Citroen

_:oal tebieden heeft aan zuinigheid,
veiligheiden comfort....en niet te vergeten
de interessante prijzen. En dat is nogal
wat.

Maar daarmee zijn we er nog niet. U kunt
zich ook uitgebreid laten voorlichten over de .
royale Citroen Kroongarantie. Een garantie die
meer is dan een afspraak op papier, 't Is een menta-
liteit die maakt dat u zich als klant bij Citroen koning
voelt. Een sprekend voorbeeld: De Citroen rijklaar-
prijzen, dus inclusief- transport, tectyleren, kenteken-
platen, NL sticker, leges, volle tank....u komt nooit voor
verrassingen te staan. Wij willen u er graag meer over
vertellen. Bovendien hebben wij een leuke lente-atten-
tie voor u klaar liggen.

De Citroen CX is er in vele verschillende uitvoeringen:
Confort, Super, Pallas, GTi, Prestige, Break en Fami
liale. Met benzinemotor al of niet met elektronische
inspuiting en als diesel. Met een gewone 4 versnellitigs
bak, 5 versnellingsbak of met een C Matic (semi-auto
matisch).
U rijdt al CX voor de rijklaarprijs van J <£O. c/O«5j ~

De Citroen 2CVis er in vier verschillende uitvoeringen:
de 2CV4 Spécial, de 2CV6 Spécial met zijn iets grotere
motor en hogere top, de 2C V4 en de 2C V6 met hun recht-
hoekige koplampen en drie zijruiten. Daarnaast is er
natuurlijk ook nog de Dyane met z'n sterke 241 kW
(32 pk) motor en schijfremmen vóór.
U rijdt al 2C V voor de rijklaarprijs van J 7.5ó()3 -.

Rijklaar-pnjzen:2CVf7.530,-, Dyane f 9.365,-, Ann f 10.875,-, LN f 10.895,-, GS f 14.205,-, CX f23.955,-.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo

Tel. 05735- l 753

CITROEN

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

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

barendsen
ZUTPHENSEWEG15-TEL05752-1261

löpkombinat ie van
eiken en wildieder

Zeer fraai, robuust bankstel waarin massief eiken en wildieder
op ideale wijze zijn gekombineerd.carandeerd u buitengewoon luxueus

zitgenot. Bijpassend een ronde eiken salontafel met 4 handige laden.

4.995.-̂ 850.-

RtfflHH

h Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

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

Vrijdagavond koopavond

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK



IN ONZE SHOWROOM
Stationsplein 25, Zutphen

U bent van harte welkom

AUTO ZUTPHEIM LOCHEM BV.

Met alle 1978 modellen en
als primeur de nieuwe Capri 1978

Openingstijden:
vrijdag 24-2-1978van 11.00 -21.00uur

zaterdag 25-2-1978van 10.00-17.30uur

maandag 27-2-1978 van 10.00 -18.00 uur

dinsdag 28-2-1978van 10.00-18.00 uur

1928 1978

50 jaar Bouwbond N.V.V.
Afdeling Vorden

Receptie wordt gehouden op
zaterdag 4 maart a.s. 's mid-
dags van 15.00 uur tot 16.30
uur in 't Pantoffeitje
te Vorden

Het Bestuur

Hollandia
zit ook na maanden

nog alsof het zo
uit de verpakking komt.

Hier kunt u lezen waarom.

Hollandia is
voor de volle

Want katoen draagt nu eenmaal het plezierigst.
En het gaat het langst mee.

Hollandia raakt nooit uit de vorm.
Hollandia doet er alles aan om
de pasvorm van haar ondergoed
perfekt te krygen. Dus geen
pasvorm die na één wasbeurt
met het waswater verdwenen is.

Hollandia zit u
als gegoten.

Pasvorm heeft alles te maken
met het model van het onder-

goed. Hollandia ontwerpt het zo
dat het als gegoten zit. En als

gegoten blyft zitten.

Hollandia is
blijvend
elastisch.
En dat zit hem
niet alleen in de

kwaliteit van het elastiek. Ook de stof
van Hollandia ondergoed is blijvend elastisch.

Hollandia verschiet nooit van kleur.
100% kleurecht. Dat is ook een
typisch kenmerk van kwaliteits-
ondergoed.

Goed ondergoed
heeft een merk.

Hollandia.
Komt u zich zelf maar eens van bovenstaande
feiten overtuigen.

leKtiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel 1367 vorden

Kennisgeving voor Ruurlo en Omstreken

Marie en Frits van de Luifel
zijn verhuisd naar 't Rikkel-
de12
en Henny en Marinus van
Constantijnlaan 8 naar „De
Luifel", Dorpsstraat 11,
Ruurlo.
Tel. 05735-1312, b.g.g. tel. 1998

defam. Klein Bluemink

Reklame vrijdag en zaterdag

Davos cake
Banketbakkerij ^

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden Telefoon 1750

Op alle in voorraad zijnde

PLAYMOBIL
NU

20% KORTING
bij

KOERSELMAN

Kapelavond Wildenborch
op vrijdag 24 februari is er een avond
in de Kapel, waarop informatie
wordt gegeven over een aantal za-
ken zoals: verbouwing, gebruik, fi-
nanciën van de Kapel.

Verder zal de heer A. G. Mennink een lezing
met dia's houden over zijn reis naar Israël.

Toegang vrij. Komt allen

Monuta - Stichting - Apeldoorn
Voor uw laatste eervolle verzorging

Uitvoerige inlichtingen worden u gaarne
verstrekt door onze

plaatselijke vertegenwoordiger de heer

A. G. Berendsen
Christinalaan 6, Vorden. Telefoon 1844

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanaf 399,-

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

De herenmode

wordt steeds

modieuzer

en

gevarieerder

Bloussons m tinneroy vanaf 115,-
BlOUSSOnS in SUède vanaf 285,-

Nappa jasjes vanaf 275,-
Suède jaSSen diverse kleuren vanaf 395,-

Tinneroy pantalons en mid. cord. pantalons
van Levi's en Love.
Grote en moderne kollektie
overhemden - vesten - pullovers en T-shirts

Vrijdags kooplvond RUURLO

DE NIEUWE
COLLECTIE TIMEX-
HORLOGES IS ER WEER
KOMT U EENS KIJKEN.

DRAAI JER'S SHOP-CENTRE
Raadhuisstraat 2, Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vordt-n - T<>lt>fnon or»75'<i-l"iM

H.H. Landbouwers
Door aanschaf nieuwe

V ICOn poeder-korrelstrooier
voor kalk, koperslak, kencica,
K.a.s. enz. enz.

Zeer gelijkmatig strooien

Ook voor spuitwerk, grondwerk en verder
alle landbouwloonwerk.

Beleefd aanbevelend:

Loonbedrijf
Beunksteeg 1, Hengelo Gld. Tel. 05753-7361

Zie volgende week Contact over de

Lego bouwwedstriid
georganiseerd door

KOERSELMAN

Griepbestrijders
Achtkastelenbitter 12,95

Jagertee strohrum 16,95

Rum Punch De Kuiper 12,95

Citroen Punch De Kuiper 12,95

Franse Cognac Gautret
Van 18,65 voor . . . 16,95
Slijterij - Wijnhandel

SMIT Telefoon 1391


