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Afdeling Vorden van de Bouwbond
NVV vierde het gouden jubileum

wees de heer van Dijk er op dat de
meeste kranten in Nederland niet pro-
vakbeweging gekleurd zijn. "Gelukkig
hebben we goede relaties met de radio en
T.V.

De betaling heeft de laatste jaren een
heel ander karakter gekregen. "Nu de
giro zijn intrede heeft gedaan is er
jammer genoeg een stuk kontakt tussen
de leden en afdelingsbestuurders ver-
dwenen", ook ging de heer van Dijk nog

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Grote Citroen show

Automobielbedrijf

zaterdag 11 maart

A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

Met 's middags een receptie en 's avonds een gezellige feestavond in samenwerking
met het NKV vierde de afdeling Vorden van de Bouwbond NVV zaterdag in t
Pantoffeltje het gouden jubileum. De jubilerende afdeling moest het deze dag
stellen zonder de zieke voorzitter Eggink.

De honneurs werden nu waargenomen
door de distriktsbestuurder de heer H.
Kooy uit Deventer. Als eerste werd het
bestuur toegesproken door de heer J.D.
van Dijk, penningmeester van het Bouw-

fonds NVV. Hij sprak echter in zijn
funktie van federatiepenningmeester.

De heer van Dijk memoreerde dat de
afdeling Vorden was begonnen met 15

leden. In de beginjaren kreeg Vorden
goede steum van de afd. Lochem.
Oprichter van de afdeling Vorden was
de heer H. Teunissen. Momenteel heeft
de afdeling ruim 100 leden. "Wel
moeten we attent zijn op de aanwas van
jonge leden, want relatief (ook in Voi-
den) zitten ^fc ouderen in de organisa-
tie, aldus de^eer van Dijk. Sprekende
over de vakbeweging in zijn totaliteit

in op de thans funktionerende pensioen-
regelingen. Met de opmerking dat het
bestuur het goed doet in Vorden besloot
hij zijn toespraak en overhandigde hij
een geschenk onder couvert. Namens de
NKV in Vorden werd het woorde ge-
voerd door voorzitter G.H. Steenbreker.
Hij wees onder andere op de grote
problemen bij de beginfase van het
bouwfonds. Ook stipte hij aan dat in
1976 de federatie in Vorden een feit
werd. Hij overhandigde het bestuur een
oorkonde alsmede een boeket bloemen,
"Een mozaiek van onze samenleving", zo
sprak hij.

De heer G. Koerselmand Jr. sprak in
zijn funktie van voorzitter van het NVV.
"De strijd is 50 jaren geleden begonnen
om erkenning en die erkenning is
gekomen". Zaterdagavond wej^de heer
G.J. Voorhorst gehuldigd dielMaar lid
is van het bouwfonds en binnen het
bestuur tal van funkties heeft bekleed.

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).

(vervolg Wel/ijn).
Dorpscentrum.
In 1978 zal het nieuwe dorpscentrum
voor gebruik gereedkomen. Dit nieuwe
dorpscentrum is na jaren lange voorbe-
reiding moeizaam tot stand gekomen.
Wij hopen dat de Vordense bevolking
dankbaar gebruik zal gaan maken van
deze akkomodatie die met zijn grote
gecombineerde toneel-sportzaal en ande-
re kleine zaaltje het culturele leven zal
stimuleren. De grote zaal voldoet aan de
eisen voor het geven van schoolgymna-
stiek. Door de openbare dorpsschool zal
hiervan gebruik gemaakt worden. Bo-
vendien zal deze zaal de sportzaal op
gezette tijden kunnen ontlasten.

In het nieuwe dorpscentrum zal aan de
jeugd een belangrijke plaats worden
toegekend. Er is een speciale jeugd -
ruimte, een hobbykelder en uiteraard
het incidentele gebruik van andere
aanwezige ruimten. Vergeleken met de
huidige beschikbare ruimten betekent
dit dat ook het jeugdwerk nu "de
ruimte" krijgt. Wij hopen dat hierdoor
ook meer ruimte gevonden zal worden
voor vergroting van de aktiviteiten. Het
huidige jeugdcentrum zal na ingebruik-
neming van het nieuwe dorpscentrum
buiten gebruik worden gesteld. De toe-
komst van dit gebouw zal in het kader
van het Komplan worden bekeken.

Sportzaal.
De sportzaal is op enkele "onaantrekke-
lijke" uren na geheel bezet, tot volle
tevredenheid van de gebruikers. Door
het beschikbaar komen van deze zaal
hebben de gebruikende verenigingen
aanzienlijke ledenwinsten geboekt. Op
zich een verheugend verschijnsel. De
konsekwentie hiervan is echter dat door
uitbreiding van het aantal gebruiksuren
de verdeling hiervan, speciaal in de
wintermaanden problemen zal gaan op-
leveren met betrekking tot de aantrek-
kelijke uren. Zoals reeds eerder is opge-
merkt, kan de grote zaal van het dorps-
huis straks als uitwijk-mogelijkheid ge-
bruikt worden.

Bibliotheek.
De belangstelling van de plaatselijke
bevolking voor de openbare bibliotheek
en leeszaal blijft nog steeds groot. Door
de aanstelling van een 2-tal part-time
administratieve medewerksters is op
passende wijze afscheid genomen van
een 6-tal vrijwillige medewerksters.

Voetbal.
De voetbalvereniging Vorden die het
gemeentelijk sportterein in gebruik
heeft, heeft behoefte aan een 4e speel-
oefenveld. Door het grote aantal elf-
tallen worden de 3 beschikbare velden
die overigens momenteel in een optimale
konditie verkeren, te druk bespeeld. Dit
veldenprobleem en een eventuele uit-
breiding van de bestaande akkomodatie
heeft onze aandacht.

Omdat het sportveldencomplex aan 3
zijden wordt omgeven door wegen is
uitbreiding van het complex niet moge-
lijk. Aan de zuidzijde van de Oude
Zutphenseweg is een perceel grond, dat
de bestemming "sportterrein" heeft, ge-
projekteerd voor eventuele uitbreiding.
Zeer waarschijnlijk zal dit perceel niet
door minnelijke schikking in eigendom
kunnen worden verkregen waardoor een
onteigeningsprocedure nodig zou zijn.
Wil een onteigening kans van slagen
hebben, dan zal de harde noodzaak van
onteigening dienen te worden aange-
toond. Voor een eventuele uitbreiding
komt echter ons inziens alleen dit
perceel in aanmerking. Aan de gemeen-
telijke sportraad is gevraagd hierover
nader advies uit te brengen.

Tennis.
Nu de verbouw van de oude gymnastiek-
zaal is voltooid, heeft de tennisvereni-
ging de beschikking gekregc.. over
kleedgelegenheden en een kantine. Het
aantal leden van deze vereniging is
dusdanig toegenomen dat een vierde
baan is aangelegd.

Zwemmen.
Het bestuur van de bad- en zwem-
inrichting "In de Dennen" is reeds
geruime tijd bezig met de voorbereiding
van plannen om te komen tot een

algehele renovatie en gedeeltelijke uit-
breiding van het zwembad.

In de raadsvergadering van 27 april 1976
is vastgesteld de "Algemene subsidie-
verordening Vordense Verenigingen
1976". Thans zijn reeds 2 maal aan de
daarvoor in aanmerking komende vere-
nigingen op hun verzoek subsidie's
uitbetaald. Over het jaar 1976 werd door
17 verenigingen een gemeentelijke subsi-
die aangevraagd. Het aantal vereni-
gingen dat een subsidie aanvroeg voor
1977 bedroeg tot op heden ook 17. In
totaal werd over deze 2 jaren 2x een
subsidie afgewezen omdat er geen (her-
leid) tekort aanwezig was. Na tweemaal
de financiële resultaten van de vereni-
gingen te hebben getoetst aan de nor-
men van de nieuwe verordening hebben
we over het algemeen niet de indruk
gekregen dat de verordening niet goed
zou funktioneren.

Een pluspunt van deze nieuwe verorde-
ning is zeker dat normen van de verorde-
ning zich steeds aanpassen bij de stij-
gingen van de uitgaven en inkomsten
van de subsidievragende verenigingen.
Ondanks het regelmatig publiceren van
de mogelijkheid van een eventuele ge-
meentelijke subsidie blijken toch lang
niet alle in deze gemeente gevestigde
verenigingen, instellingen enz. behoefte
te hebben bij een subsidie, waarschijn-
lijk omdat financieel hieraan geen be-
hoefte bestaat. Toch zullen de in het
verleden gestelde opmerkingen en door
de verenigingen verstrekte gegevens over
1976 en 1977 worden bestudeerd en
zonodig zullen stappen worden onder-
nomen tot verdere vervolmaking van de
subsidieverordening.

Maatschappelijke Zorg.
De uitvoering van onderstaande wetten
en groepsregelingen is aan het college
van burgemeester en wethouders opge-
dragen:
a. Algemene Bijstandswet (A.B.W.);
b. Rijksgroepsregeling Werkloze Werk-
nemers (R. W. W.);
c. Rijksgroepsregeling Zelfstandigen
(R.Z.);
d. Tijdelijke Rijksgroepsregeling Min-
dervaliden (T.R.M.);

i

e. Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden
(R.G.);
f. Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtof-
fers (R.O.);
g. Rijksgroepsregeling Oudere Zelfstan-
digen (R.O.Z.);
h. De Wet Werkloosheidsvoorziening
(W.W.V.);
i. Regeling Complementaire Arbeids-
voorziening Beeldende Kustenaars
(B.K.R.).

Algemene Bijstandswet.
Aan iedere Nederlander, die hier te
lande in zodanige omstandigheden ver-
keert of dreigt te geraken, dat hij niet
over de middelen beschikt om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te
voorzien wordt bijstand verleend door
burgemeester en wethouders, aldus het
eerste lid van artikel l van de Algemene
Bijstandswet. Het Besluit Landelijke
Normering (B.L.N.) bepaalt de normen
voor de uitkeringen ter voorziening in de
noodzakelijke kosten van het bestaan.
Deze norm voorziet in een uitkering
gelijk aan het sociaal minimum voor alle
bijstandsontvangers (echtparen 100%,
onvolledige gezinnen 90% en alleen-
staanden 70% van het netto minimum
loon), onafhankelijk van de werkelijke
huur.
Het huursubsidie-systeem voorziet erin
de huurlast voor de bijstandsontvanger
terug te brengen tot een bedrag dat bij
het sociaal minimum past. Vermeldens-
waard is verder dat door de inwerking-
treding van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet (A.A. W.) geen bijstand
meer behoeft te worden verleend voor
persoonlijke uitgaven van in inrich-
tingen opgenomen personen. Het gaat
hierbij om gehandicapten tussen de leef-
tijd van 18 en 65 jaar. De vorig jaar
aangekondigde nadere regels ten aan-
zien van verhaal (B.L.N.) en steunfraude
zijn nog niet verschenen.

Rijksgroepsregeling Werkloze Werkne-
mers.
De werkloosheid in Vorden mag relatief
laag genoemd worden. Het aantal per-
sonen dat een R.W.W.-uitkering geniet
bedraagt thans 6.

(wordt vervolgd)

Hij ontving uit handen van distrikts-
bestuur H. Kooy de gouden speld en een
kristallen bloemvaas.

Voor het 25 jarig lidmaatschap werden
gehuldigd: B. Wullink; W. Warnshuis;
B. Rouwenhorst; W. Nieuwenhuis; J.
v.d. Linden (allen lid van het N.V.V.) en
J. Hoenink en J. Besselink (lid van het
N.K. V.) Zij ontvingen de zilveren bonds-
speld alsmede een zilveren theeset. Voor
de dames van alle jubilairisen waren er
bloemen.

Uitschieter van de week!!

IMylon tapijt
Kamerbreed
Kleur: old rose

plm. 3 kamers in voorraad

van 79,-nu voor

49,50

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Eerste prijs voor
Vordense EHBO
Bij de voorwedstrijden EHBO voor het
kampioenschap van Gelderland, welke
in vier plaatsen in Gelderland werden
gehouden namelijk in Buren, Eefde,
Nijkerk en Herwijnen-Rossum, en waar-
aan in totaal door 40 ploegen werd
deelgenomen, slaagde de Vordense
ploeg erin om met een puntentotaal van
147 van de maximum te behalen 150
punten op de eerste plaats beslag te
leggen. Het Vordense team besond uit
de heren Eilander Sr., Eilander Jr. en
Kamperman.
Op 8 april zal in Varsseveld de finale
voor het Gelders kampioenschap worden
gehouden.

Uitschieter van de week!!

Damesblouses
L/M

in de nieuwe

modekleuren
met borduurset

op borstzak

Nu 19,95
Vrijdags koopavond

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 12 maart 1978 (5e Lijdenszon-
dag) 10.00 uur Ds. J. Veenendaal;
19.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink, Passie-
dienst van de Raad VAN Kerken, in de
R . K . kerk in de Kranenburg m.m.v. De
Gebroeders Eykelkamp, zang.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. A. van der Hoeven (Em.
pred. te Barchem)
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. Zijp, Apeldoorn; kin-
dernevendienst. 19.00 uur Ds. J. Zijp,
Apeldoorn.

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.
19.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink, Passie-
dienst van de Raad van Kerken, m.m.v.
de Gebroeders Eykelkamp, zang

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
F. van de Poest Clement, Zelhem. Tel.
08342-1220; L. E. de Vries-Reiling,
Neede. Tel. 05450-1268.

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. Takkenkamp, tel. 1422. Bellen
tussen 8.00 en 9.00 uur.

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

SPREEKUUR OGZO
e«hecr Grootb<*k telefoon
elke donderdag,'«van 17-18

uur in het Groene Kruisgebouw.

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.

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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Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons dochter-
tje

ELLES
Theo Polman
Leonie Polman-

Haverkamp
Warnsveld, l maart 1978
Gallen f elsplein 22

Dankbaar en blij ontvingen
wij uit Gods hand ons doch-
tertje en zusje

MARLEEN
Maria Helena

Wim en Hanny Wichers
Christiaan
Joanne

Vorden, 2 maart 1978
Het Kerspel 40

Geboren:
BREGJE

A. V. Th. Jansen van den
Berg-Mens
R. J. Jansen van den
Berg
Joris

Vorden, 3 maart 1978
Christinalaan 16

Hierbij danken wij een ieder
voor de vele gelukwensen,
bloemen en cadeau's die wij
mochten ontvangen bij ons
25-jarig huwelijksfeest.

Fam. L. G. Bekker-
Kummeling

Almenseweg 24, Vorden.

Denken jullie op donderdag-
avond 9 maart aan "Open
Huis"

Te koop: V.W. 1300. Bouw-
jaar 1971. Almenseweg 24,
Vorden.

Voor schoenen en muilen ie-
dere vrijdagmorgen op de
Vordense markt. Masop.

Denken jullie op donderdag-
avond 9 maart aan "Open
Huis"

Jonge vrouw zoekt zelfst.
woonruimte per l mei in Vor-
den. Brieven onder no. 53-1.

Wie wil helpen de tuin spitten.
Deldensebroekweg 10,
Vorden. Tel. 2273.

Voor broeken iedere vrijdag
op de Vordense Markt. André

Admin. thuiswerk of part-
time baan gevraagd. Ben
i.h.b.v. typedipl. en prakt,
dipl. boekhouden. Brinkerhof
11, Vorden.

Denken jullie op donderdag-
avond 9 maart aan "Open
Huis"

Te koop: Mazda 1300. 4-
deurs. B.j. oktober 1976. Mis-
pel kampdij k 3. Tel. 2615.

Denken jullie op donderdag-
avond 9 maart aan "Open
Huis"

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
Droqisteriirogistenj

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.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem
zijn alle dingen. (Rom. 11 vs. 36)

WIM WASSINK
en
ADA SESINK

gaan D. V. op 17 maart a.s. om 13.30 uur
trouwen in het gemeentehuis te Vorden.

Bovenal willen wij onze God, die ons bij
elkaar heeft gebracht, Zijn onmisbare
zegen en leiding voor ons huwelijk vra-
gen.
De inzegening geschiedt om 14.30 uur in
Restaurant ,,'t Wapen van Vorden",
Dorpsstraat 10 te Vorden. (zaal Smit).

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur even-
eens op bovenstaand adres.

De Horsterkamp 4, Vorden
De Waarden 77, Zutphen
Toekomstig adres: De Waarden 77, Zutphen

Met groot verdriet, maar ook met onvergetelijke her-
inneringen aan zijn leven en liefde voor ons, delen wij
u mede dat plotseling uit ons midden is weggenomen
onze lieve vader, groot en overgrootvader

HENDRIK JAN ARENDSEN
weduwnaar van Garritjen Breuker

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

Brummen: G. H. Arendsen
H. J. Arendsen-Barink

Brummen: H. Arendsen-Weevers
Brummen: J. H. Arendsen

A. C. Arendsen-Ras
Vorden: G. Arendsen

J. W. Arendsen-Waarlo
Vorden: H. J. Arendsen

J. A. Arendsen-Jansen
Goor: G. Mengerink-Arendsen

W. Mengerink
Klein en achterkleinkinderen

Vorden, 5 maart 1978
Insulindelaan 24

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 9
maart om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden, waarna om 13.00 uur de teraardebestelling
zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
Jeugdcentrum, Insulindelaan 4 te Vorden.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn
leven voor ons is geweest, is op l maart j.l. geheel
onverwacht van ons heengegaan, voorzien van de H.
Sacramenten van de zieken, onze beste huisgenoot

JOHANNUS HENDRIKUS ONLAND

op de leeftijd van 83 jaar.

Uit aller naam:
fam. Hartman
Fam. Onland

Keijenborg, 6 maart 1978
"Maria Poste!"
Corr. adres: DeSteege44, Vorden.

De begrafenis heeft plaatsgehad op de begraafplaats
te Vorden.

Heden is nog geheel onverwachts van ons heengegaan
onze beste zwager en oom

HENDRIK JAN ARENDSEN
weduwnaar van Garretje Breuker

in de ouderdom van 88 jaar.

Namens
schoonzusters - zwagers
nichten en neven

Vorden, maart 1978

tt

Hengelsportvereniging

„De Snoekbaars
Vorden

Defeestavond
voor onze leden zal worden gehou-
den op zaterdag 11 maart a.s. in
zaal Smit.
Aanvang 19.30 uur

Leden, die zich nog niet hebben opgegeven en
die toch gaarne deze gezellige avond willen be-
zoeken (een aantal plaat^pn zjjn nOg
beschikbaar) kunnen zich hiervoor nog
opgeven bij één der bestuursleden of 's avonds
aan de zaal.

zaterdagmiddag 11 maart wordt onze jaarlijkse

"Paaseier" wedstrijd
gehouden.
Samenkomst om 13.30 uur bij de
N.H. kerk.

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn, met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening jucto artikel 50 lid 8 van de Woningwet,
aan de N.V. P.G.E.M., Utrechtsestraat 85 te Arn-
hem, vrijstelling te verlenen van de betreffende bepa-
lingen van het bestemmingsplan Buitengebied 1970,
zulks ten behoeve van het oprichten van

traforuimte "Rondekamp" aan de Zutphenseweg,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie L nr. 190
(ged.).

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf 9 maart 1978 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, l maart 1978

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijhout mr. M. Vunderink

Vrijdag 10 maart a.s.

geen koopavond

Fa. B. Lammers
Meubelen - tapijt - lederwaren
Burg. Galleestraat, Vorden.

De raad van kerken
te Vorden-Kranenburg

nodigt u gaarne uit voor de

Passie-dienst
op zondagavond 12 maart in de
R.K. kerk in de Kranenburg.

Voorganger: Ds. J. C. Krajenbrink
Zang door de gebroeders Eykelkamp
Aanvang: 19.00 uur.

Gemeente Warnsveld
Te koop voor afbraak:

Achter het pand Bongerspad l Warnsveld, een veld-
ur (6 meter x 16 meter) met aangebouwde voor-
ge varkensschuur (9 meter x 16 meter).

Alle funderingen en overige zich in de grond bevin-
dende opstakels moeten worden opgeruimd.
Belanghebbenden kunnen nadere inlichtingen verkrij-
gen bij de dienst gemeentewerken te Warnsveld.

De inschrijvingen kunnen worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Warnsveld
voor l april 1978.

warnsveld, 2 maart 1978

Burgemeester en wethouders van Warnsveld,
De sekretaris, De burgemeester,
H. Wiersma W. W. Hopperus Buma

weekendaanbieding:

Kinderkousjes
in diverse kleuren

Ben je een jongen die in de 4e
of 5e klas zit van de lagere
school?
Zo ja, dan is er nog plaats voor jou om
te leren

volleyballen
Kom daarom zaterdag a.s. eens in de
Sportzaal kijken om half 12 of anders dinsdag-
middag om half 5 ook in de Sportzaal.

Mini-volleybal Dash

P.s.
Inlichtingen over de vereniging bij mevr.
Aartsen, Stationsweg 12, Vorden. Tel. 1427.

Blousons
met de W

van Wijd
Hoe wijder hoe mooier,

u ziet 't zelf. Kijk maar in onze
kollektie. Pas maar en merk

hoe vrij 't voelt. Zo'n
weelderig wijde blouson..

Blouson m zachte kleuren
met geraffineerde zij splitten.

Bijpassende rok met een
dessin dat ideaal

meekombineert..

Ufaeï
VORDEN TEL (05752) 1381

de veelzijdige mode-specialisten

Palmpasen-optocht
Zaterdag 18 maart
Vertrek vanaf 't Wiemelink 14.00 uur
(speelveld) met medewerking van de muziek-
vereniging Concordia.
Route: 't Wiemelink (speelveld), De Boonk, Het Jeb-
bink, Burg. Galleestraat, Kerkstraat, Marktplein (eind-
punt).

Georganiseerd door Bakkerij Van Asselt, Bakkerij Oplaat, Banket Bak-
kerij Wiekart en ,,'t Winkeltje" (A. G. Schurink).

Opgelet!!
Op het vertrekpunt worden nummers uitgedeeld aan
iedere Palmpasendrager. Op het eindpunt worden
hieruit prijsjes getrokken.

Verder ontvangt iedere Palmpasendrager aan het eindpunt een surprise.
Alle deelnemers aan de optocht doen mee voor eigen risiko. De organisatoren aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid.

Op het punt van mode bezien
zullen schoenen van Wullink gezien mogen
worden.

Kies daar zo'n paar met pluspunten, • de
kwaliteit goed, • de pasvorm perfect, • de
prijs plezierig.

Altijd goed, zo'n paar voor u.

WullinkW *«•••••% Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342.

Uniek voor Vorden en omgeving
Door middel van een speciaal meetapparaat
zijn wij in staat, de zuigkracht van uw stof-
zuiger op te meten.

Tot en met zaterdag 11 maart stellen wij u in
de gelegenheid om gratis uw stofzuiger bij
ons te laten testen.

Tevens hebben wij zeer voordelige aan-
biedingen in stofzuigers.

Alleen deze week. Profiteer er van.

DRAAI JER'S SHOP-CENTRE
Raadhuisstraat 2, Vorden. Telefoon 05752-2124



ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit:
Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.^

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

Mede namens onze kinderen hartelijk dank aan allen
die op welke wijze dan ook er hebben toe bij gedra-
gen dat de dag van 11 februari j.l. voor ons 25-jarig
huwelijksfeest een onvergetelijke dag is geworden.

J. KETTELERIJ
en •
H. H. KETTELERIJ-WOLSINK

Vorden, maart 1978
't Hoge 37

Met spoed gevraagd voor ons kantoor

net meisje
leeftijd plm. 17 a 18 jaar
in bezit van Mavo-diploma en
type diploma

OFFSET-BOEKDRUK

Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Aanbieding:
ter gelegenheid van de
opening van ons nieuwe
gemeentehuis.

Baddoeken
met daarop een afbeelding
van Kasteel Vorden.

Nu voor slechts. 13,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanatflp. 399,-

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

rVorden helpt kerk in Subotica"

BAZAR:
vrijdagavond 10 maart vanaf 7
uur in de Kapel de Wilden-
borch.

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
ï'kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 11/2 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

H.H. Landbouwers
Voor het

doorzaaien
van uw grasland

LOONBEDRIJF

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-7361

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039

De Vordense Coöp. Zuivelfabriek
vraagt

medewerker voor
afdeling kaasmakerij

Aanmeldingen ten kantore der fabriek.

SIHHLWflREN t
i h

DU DE VRKMRN

Oo/c «'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg Vorden

Woningbouwvereniging

'Thuis Best"
Kerkekamp 23a, Hengelo Gld. Tel. 05753-1460

De woningbouwvereniging "Thuis Best", werk-
zaam in de gemeenten Vorden en Hengelo
beheert circa 1100 woningen en 150garageboxen

Op korte termijn zoekt zij een

timmerman
De aan te stellen medewerker moet
zelfstandig alle voorkomende werk-
zaamheden op het gebied van tim-
merwerk kunnen uitvoeren.
Kandidaten dienen voorts bereid te
zijn andere werkzaamheden uit te
voeren.

Functie eisen:
Ervaring in onderhoudstimmerwerk vereist.
Ervaring op het gebied van metselen strekt tot
aanbeveling.

Salariëring overeenkomstig de CAO voor
wonigcorporaties.

Belangstellenden worden verzocht hun sollicita-
tie binnen 10 dagen te zenden aan: Wbv.
"Thuis Best", Kerkekamp 23a, Hengelo Gld.

JÜjok als er niks
zien is,

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

BBËMBKll_____ :»3«wcwwggo858_. §

kijkt u met plezier naar deze zéér
fraaie, eiken TV.-kast. Het voorpaneel
kan in zijn geheel omhoog en vervolgens

naar binnen
worden

geschoven.
Afmetingen:
154 cm hoog,
92 cm breed en
55 cm diep.

2e Paasdag

meubelshow
van 10-17 uur

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514
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Modeshow met een tintje liefdadigheid

Maandagavond werd er in de zaal van
Hotel bakker te Vorden een modeshow
georganiseerd, waarvan de batan na
aftrek van de kosten ten goede zullen
komen aan het "Holy Spirit Hospitaal"
in Bombay. In dat hospitaal werkt
namelijk een Nederlandse zuster die er
alles aan doet om de nood, die daar toch
nog veel heerst, te leningen, een groepje
huisvrouwen uit Aalten, die in de vrije
tijd modeshows verzorgen, willen zich
maar al te graag voor genoemd hospitaal
inzetten.

De modeshow trok een overweldigende
belangstelling en werd georganiseerd
door Lammers mode; fa. Schoolderman
(jonge mode en herenmode); fa. Wullink
(schoen- en tassenmode); fa. Siemerink
(optiek) en de firma Dijkerman (bloem-
sierkunst). Bakker J. Oplaat bood allen
koffie met cake aan. De aanwezigen in
de zaal hebben kunnen konstateren dat
de mode het komende voorjaar roman-
tisch zal aan doen, waarbij het accent
wordt gelegd op de zogenaamde "aarde-
kleuren" beige en bruin. De verloting die
voor het hospitaal werd gehouden bracht
netto ƒ 778,- op.

Gemeentebestuur liet zich informeren
over te nemen verkeersmaatregelen en
speelgelegenheid in Brinkerhof
Naar aanleiding van een brief van de speeltuinvereniging aan het gemeentebestuur
over verkeersmaatregelen en speelgelegenheid in plan Brinkerhof heeft het
gemeentebestuur de ondertekenaars van deze brief (76) uitgenodigd voor een
nader gesprek.

Voor deze "hearing" bestond een goede
belangstelling. Wethouder G. J.
Bannink gaf een inleiding over de
gelegenheden waar de kinderen kunnen
spelen.
Aan de wens van de bewoners uit
Brinkerhof om verkeersdrempels aan te
leggen kan niet zomaar tegemoet
worden gekomen, aldus de heer
Bannink die woonerven ook niet zo één
twee drie zag zitten. Onder andere moet
hier dan eerst de stedebouwkundige
worden ingeschakeld. "De meningen
die er onder U leven zullen we op een
rijtje zetten en zien wat er aan gedaan
kan worden",aldus de heer Bannink.
Wachtmeester Schaafsma zei met
betrekking tot woonerven dat wil men
een woonerf aanleggen er vooraf een
pakket aan maatregelen moet worden
genomen. "Het is niet gemakkelijk om
dit in een reeds bestaande wijk te
bereiken", zo lichtte hij toe.
Uit de zaal kwamen nogal wat op-en
aanmerkingen. Men wees erop dat de
jeugd vrijwel geen "rondjes" kan

fietsen, terwijl er tevens geen
mogelijkheid is om in Brinkerhof een
balletje te trappen. Mevrouw A. van
Burk, voorzitster van de
speeltuinvereniging in Vorden hield een
warm pleidooi voor de jeugd. "Praten
over spelen betekent ten eerste praten
over een speelvoorziening en ten tweede
over verkeerssituaties die het spelen
mogelijk maakt". Zij beklemde met
nadruk dat het verkeer zich aan de
bewoners moet aanpassen en niet
andersom. Zij stelde voor aan weerszij-
den van de geasfalteerde weg, die dwars
door Brinkerhof loopt, gele strepen aan
te brengen.
De heer Bannink zegde toe dat aan
Veilig Verkeer Nederland het verzoek
zal worden gedaan om rapport uit te
brengen. Ook zal de politie en de plaat-
selijke afdeling van Veilig Verkeer
worden ingeschakeld. Ook zegde de
heer Bannink toe, dat de mogelijkheid
van realisatie van de wens van mevrouw
van Burk, om reeds voorlopige maat-
regelen te treffen, zo spoedig mogelijk
bekeken zal worden.

Nieuwste LP. van "Normaal
bij ons geen f 21,50 maar

slechts f \ 6,50
Radio- tv-speciaalzaak

OLDENKAMP
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 2577.
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Nederlandse Touwtrekkers Bond groeit
uit zijn jasje
De Nederlandse Touwtrekkers Bond groeit uit zijn jasje. Zo hard zelfs dat de
Gewestvorming, wijziging van Statuten, en het reeds in werking getreden
Bondsbureau een urgente noodzaak zijn gebleken. Uit alle delen van het land
willen verenigingen inlichtingen over de touwtreksport, In Drente en Friesland
worden binnenkort "mostertoernooien" van meer dan 60 teams georganiseerd.

Op de drukbezochte jaarvergadering
van de Nederlandse Touwtrekkers Bond,
die in zaal De Luifel te Ruurlo werd
gehouden waren van de meer dan 25
aangesloten verenigingen afgevaardig-
den aanwezig. Bondsvoorzitter de heer
G.J. Meulenkamp uit Neede heette
vooral erevoorzitter J. W. Markink en
erelid W.Weenk welkom, benevens de
nieuwe verenigingen TC Twente, Veld-
boys (Almelo), Hofboys (Harbrinkhoek),
Erichem (Betuwe), Amstelveen en TTV
Buren (Betuwe). Hij dankte de ver-
schillende commissies voor het vele en
nuttige werk voor hun inzet, moeite en
tijd verricht voor de Bond. Door de

verkiezing van de heer koren was er ook
"Westers" bloed in de hoofdbestuurs-
gelederen gekomen. De voorzitter legde
er de nadruk op dat er tussen besturen
en ledenverenigingen helaas nog veel
onbegrip en rivaliteit was. Hij hoopte dat
dit beter zou worden. Speciale dank-
woorden sprak hij tot de heer Lang-
werden van het Bondsbureau uit Doetin-
chem waarmee prima was samen te
werken en tot de medehoofdbestuurs-
leden.
Meegedeeld werd dat op 9, 10 en 11
september 1978 de Wereldkampioen-
schappen Touwtrekken worden gehou-
den in Dundalk in de Republiek Ierland.

Nederland zal hier vertegenwoordigd
worden door de nationale kampioens-
ploegen uit de 640 kg. A klasse en de 720
kg. klasse van de zomercompetitie 1978.
Evenals vorig jaar zullen de toernooien
van de zomercompetitie op een gehele
zondag worden gehouden. In de morgen-
uren worden de wedstrijden voor 720
kg., 560 kg. catch en jeugd klassen
vertrokken, 's middags de 640 kg.
ploegen,. De data voor de zomercompe-
titie werden als volgt vastgesteld: zondag
7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli, 9
juli, 6 augustus en 20 augustus.

Begroting
Daar de takeran de diverse commissies
als wedstrijd-, propaganda-, kader-,
jeugd- en Touwtrekkersportcommissie
steeds omvangrijker worden zal er een
duidelijk teJM-t op de begroting ont-
staan. Men fjplit onder meer opvangen
door andere bronnen aan te boren als
bijdragen van instellingen, opbrengst
adverteerders enz. De begroting sluit
met een bedrag van ƒ 182.154,-. Door
bondsbureau en penningmeester werden
uitgebreide verslagen omtrent de stand
van zaken gegeven. De heren B. Fokkink
en Makkink brachten een goedkeurend
rapport namens de kascommissie. De
heer C. de Jong werd gekozen als
aanvullend lid voor 1979.

Veel activiteiten
Door de verschillende commissies wer-
den verslagen gegeven over de stand van
zaken. Bondssecretaresse mevrouw D.
Fokkink-Smeenk, Aalten was verheugd
dat de touwtreksport steeds meer gezien
wordt als een landelijke rasechte ama-
teursport. De contacten met NSF, CRM
enz. worden verstevigd mede in verband
met de gewestvorming. Aan de Wereld-
kampioenschappen op Jersey werd deel-
genomen door Bekveld en Eibergen
(resp. 8ste en 6e); het Bondsbureau
functioneert uitstekend. De zomercom-
petitie 1977 was vol verrassingen. Bek-
veld werd n de 720 kg. kampioen, hoewel
aller verwachting was dat dit Heure zou
worden. De Propagandacommissie ver-
leende aan vele toernooien, het program-
ma Sterrenslag (televisie) en vele nieuwe
verenigingen werden lid van de NTB. De
Trekkerspostcommissie verzorgde het
bondsorgaan, de jeugdcommissie bege-
leide de jeugdleden. De kadercommissie
kon dit seizoen weer een groot aantal
wedstrijdleiders een diploma uitreiken,
terwijl eveneens verschillende kaderle-
den promoveerden in een hogere graad.

Bestuursverkiezing
Bondsvoorzitter de heer G. Meulen-
kamp uit Neede werd met algemene
stemmen herkozen. Aftredend en niet-
herkiesbaar waren bondssecretaresse
mevr. D. Fokkink-Smeenk uit Aalten en
de heer E.M. van Schooten uit Holten.
In verband met de gewestvorming wer-
den vanuit de commissies leden gekozen
in het hoofdbestuur, die de belangen van
deze commissies zullen behartigen bin-
nen het hoofdbestuur. De zittende
hoofdbestuursleden kunnen zich zo-
doende aan andere taken wijden. Geko-
zen werden H. Nijenhuis (wedstr. c.),
G.J. Buitenhuis, Eerbeek (propaganda-
comm.), Alb. Weenk, Ruurlo (Trekkers-
comm.), H. Verveld, Eerbeek (jeugd-
comm.) en J.W. Bröcker, Barchem
(Kadercomm.)

Bondsvoorzitter Meulenkamp richtte
speciale afscheidswoorden tot mevr.
Fokkink, de scheidende secretaresse, die
als "eerste vrouw in de touwtreksport"
gedurende zes jaar haar beste krachten
had gegeven. Hij had aanvankelijk
bedenkingen gehad, maar "u stond dag
en nacht voor ons klaar". Hij uitte zijn
grote waardering. Ook de heer Van
Schooten werd hartelijk dank gebracht
voor zijn inzet in het hoofdbestuur.
Beiden kregen een attentie.

Wijzigingen
De wijzigingen van wedstrijdregelement,
statuten en huishoudelijk regelement
werden na enkele kleine toevoegingen
vanuit de vergadering, goedgekeurd.
Stof waaide er wel op bij de wijziging van
de contributie- afdracht aan hoofdbe-
stuur. Het ledengeld wordt voor jeugd-
en gewone leden ƒ 10,- per lid, in-
schrijfgeld ploegen ƒ 125,-. Voor toer-
nooien organiseren is de afdracht aan
hoofdbestuur ƒ 250,- per toernooi, voor
indoortoernooien is dit ƒ 125,- per toer-
nooi. Per toernooi bedraagt de borgsom
ƒ 250,- (beker- en/of competitie). Na veel
discussie legde de vergadering zich ook
neer bij het besluit dat de uitgezonden
officiële ploegen naar de WK zelf 40%
van de gemaakte kosten bijdragen.

Aangaande de zomercompetitie werd
nog meegedeeld, dat verenigingen die
een van de acht toernooien wil organise-
ren dit voor 15 maart moet meedelen bij
de wedstrijdcommissie. Voorts dient
men tegelijkertijd op te geven met
hoeveel ploegen en in welke klassen men
wil trekken. Blijft men in gebreke dan
zal de wedstrijdcommissie zelf beslissen.

Gewestvorming en toekomst NTB
Het hoofdbestuurslid de heer GC.E.
Mannessen uit Warnsveld behandelde
de gewestvorming. De NTB wordt opge-
splitst in vier gewesten. Voor 1978 wordt
dit voorlopig: Noord, Oost en West; een
commissie zal een en ander uitwerken.
Het contactblad Trekkerspost wordt
uitgebreid, de toernooien zullen per
gewest worden gehouden, waarna op het
einde van het seizoen de winnaars tegen
elkaar uitkomen voor de N^fcrlandse
Kampioenschappen. Aan de^^leiding
van scheidsrechters en trainers wordt
veel aandacht bcsteeds. Heugd krijgt
veel aandacht. Het hoofdbestuur zal dan
uit 21 personen bestaan, heUÉagelijks
bestuur uit 9 personen. F^pBonds-
bureau zal zowel de administratieve als
financiële verwerking worden toever-
trouwd. Een en ander werd toegelicht
met lichtbeelden.

De bondsvoorzitter dankte aan het slot
allen voor hun inbreng en wenste elke
commissie, benevens het hoofdbestuur
veel succes met de vele besprekingen en
het werk dat komen gaat. De aange-
sloten verenigingen wenste hij een spor-
tief seizoen toe.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

In Brinkerhof:
Veiligheid op de
lange baan
Naar aanleiding van de hoorzitting over
woonerven in plan Brinkerhof, was het
begin van de avond al tekenend. De
bewoners stonden direkt al letterlijk in
de kou en dit bleef de rest van de avond
ook zo in figuurlijke zin. Wethouder
Bannink opende de avond met een zeer
algemeen en nietszeggende inleiding. Er
waren geen voorstellen van gemeente-
wege, noch kostenramingen, of iets
dergelijks.

Maar wel kwam meteen het verwijt, dat
wij als bewoners de hele zaak veel te
simpel zagen. De aanwezige heren van
de politie zeiden aan het gemeente-
bestuur, een negatief advies uitgebracht
te hebben, omdat ook in een woonerf de
veiligheid niet gegarandeerd kan wor-
den. De heer van de Broek maakte
aantekeningen van alle wensen en op-
merkingen, die in de vergadering naar
voren kwamen. Er werd van gemeente-
wege gezegd, dat alles bestudeerd zou
worden, maar dat een conclusie nog wel
maanden op zich kan laten wachten.

Dit kunnen wij als bewoners echter
beslist niet accepteren, we wachten al
een hele tijd op uitvoering van eerder
genoemde maatregelen. Dat een plan
'woonerf de nodige voorbereidingen
vraagt is begrijpelijk, maar waarom kan
er niet voorlopig iets gerealiseerd worden
voor de veiligheid van de kinderen, want
het kind leeft om te spelen. Het is een

Iedere politieke partij
aan het woord

Van een politieke partij kwam het verzoek binnen om een en ander uit een
te zetten over hun partij en dit als nieuws te plaatsen. Wij willen hieraan
wel meewerken, maar dan voor alle partijen. Wij stellen dan ook 1A
pagina nieuws beschikbaar voor een partij. Hierin kan men dan zijn
standpunt uiteen zetten. Voor de rest kan men uiteraard ook publiceren
maar dan als advertentie. De betreffende copij dient 's maandagssmor-
gens om 8 uur in ons bezit te zijn.

spontane en vrije bezigheid, waaraan
men zich onbekommerd overgeeft. Kin-
derspel is iets anders dan het spel van
volwassenen: een volwassene is niet in
staat zich zo onbekommerd aan een
ogenblikkelijke bezigheid over te geven.
Wat men eruit kan leren is, dat spel een
wezensnoodzakelijkheid is voor het kind
en dat het ons zeer uiteenlopende
redenen positieve waarde heeft voor zijn
ontwikkeling.

Ben W:
geef de kinderen van Brinkerhof veilig-
heid. Spel is het natuurlijke element van
het kind, en het voornaamste middel om
het het leven te leren leven.

Actiecomité Brinkerhof
G. Hummelink Brinkerhof 72
T. Klootwijk
A. Kamperman
B. Bosman

Bejaarden op reis
De Vordense Bejaardenkring en de
Kranenburgse Bejaardensoos hebben
vorige week woensdag met elkaar een
mooie reis gemaakt naar het noord-
brabantse dorp Nieuw Cuyk, gelegen in
De Langstraat, ongeveer 8 km. ten zuid-
westen van 's-Hertogenbosch.
Omstreeks negen uur vertrokken zij
vanaf de Markt te Vorden in twee auto-
bussen. Het weer was het reisgezelschap
gelukkig goed gezind: een zonnige dag.
Via een fraaie route (Zutphen, Brum-
men, Velp, Rozendaal, Oosterbeek)
werd gereden naar de eerste pleister-
plaats: het wegrestaurant aan de E 15 te
Tiel. Daar liet iedereen zich de koffie
goed smaken. Omstreeks twaalf uur
arriveerde het gezelschap (ruim 75
personen) in het genoemde dorp Nieuw
Cuyk en wel speciaal in het centrum
"De Ster", waar eerst een Brabantse
brood/koffie maaltijd genuttigd werd.
Van circa 2-5 uur genoten zij in de grote
zaal, met vele anderen, van de John
Woodhouse-show, met o.a. de zangeres
Nelleke Broskowski, de zanger confe-
rencier Bob Vrieling en het Showorkest
"The Snakes". Met grote virtuositeit
bespeelde John Woodhouse zijn instru-
ment: de accordeon. Hij wist ook de
gevoels-snaren van het luisterend
publiek vaardig te bespelen.
Na het diner keerde het reisgezelschap
(door de conferencier genoemd: De
jongeren van vroeger") voldaan terug
naar het 8-kastelen dorp waar zij
omstreeks half tien aankwamen. Dank
komt toe (en geven we gaarne!) aan de
dames van de beide besturende comite's
(van de Bejaardenkring te Vorden en
van de Kranenburgse Bejaardensoos)
die alles zo goed voorbereid hadden en
onderweg allen zo goed begeleidden.

Terroristen
gepakt in Vorden
Bij de camping "De Reehorst" te Vorden
werd maandagavond met bommen ge-
gooid, terwijl er bovendien enkele bran-
den werden gesticht. Terroristen bleken
hier de hand in te hebben. Ondanks
verwoede achtervolgingspogingen slaag-
de de politie er niet in alle daders te
grijpen. Een van de zes wist namenlijk te
ontkomen in de bossen rondom Vorden.
Ondertussen was de plaatselijke brand-
weer ter plekke verschenen om met
vereende krachten de branden te gaan
bestrijden. De EHBO uit Vorden ver-
pleegde vakkundig de gewonden, want
de "aanslagen" van de terroristen had-
den wel terdege sporen achter gelaten.
De Vordense bevolking behoeft echter
niet wakker te liggen van deze onheil-
stijding want het betrof hier een geza-
menlijke oefening van politie, brandweer
en EHBO.
De oefening is niet helemaal uit de verf
gekomen. Door gebrek aan mankracht
bij de politie ontstonden er hier en daar
wat commnicatiestoornissen. Commen-
taar na afloop van een politiefunktiona-
ris: "We hebben allemaal veel van onze
fouten kunnen leren".

Kollekte
Nationaal
Rheumafonds
Hoe kan een gehandicapte reumapatiënt
op vakantie zichzelf zijn zonder dat hij
zich zorgen hoeft te maken dat hij een
ander tot last is. Die vraag kon door de
nu al weer vijftigjarige Nederlandse
Vereniging tot Rheumatiekbestrijding
worden beantwoord door bijvoorbeeld
de bouw van een gezellig familiehotel
met daarbij bungalows, speciaal voor
gehandicapten. In Wapenveld, tussen
Heerde en Hattem, dreunen nu de
bulldozers op een terrein van 21 hectare
dennen- en sparrenbos, klinken driftig
de troffels van de metselaars tegen de
stenen. Zomer 1978 zal hier het eerste
grote aangepaste recreatieproject ten
behoeve van minder validen in Europa-
misschien wel in de gehele wereld -
worden geopend, een hotel met twintig
appartementen met lounges,
vergaderkamers, speelruimtes en wat al
niet. Een paar honderd meter daarach-
ter nog eens twaalf bungalows voor 6
respektievelijk 4 gasten.
Een doodgewoon gezellig familiehotel,
waar ieder, net als in elk ander hotel,
vrij is te doen en laten wat hij wil. Geen
betutteling, geen "moeten", maar wel
staat een vaardig personeel klaar om
elke gehandicapte te helpen als dat
nodig is. Zo kan elke reumapatiënt er
onbezorgd vakantie houden, alleen of
met zijn gezin. Het reumavakantie-
centrum Wapenveld is slechts een van
de aktiviteiten die door de Nederlandse
Vereniging tot Rheumatiekbestrijding
worden ondernomen. Daarnaast dient
bijvoorbeeld de research op medisch-
wetenschappelijk terrein te worden
genoemd en wordt aan individuele
patiënten materiële hulp verleend.
De gelden voor al deze activiteiten
worden bijeengebracht door het
Nationaal Rheumafonds, dat
binnenkort ook weer bij u komt
aankloppen voor broodnodige
geldelijke steun. Opdat de gehandicapte
reumapatiënt in staat is optimaal in de
maatschappij te funktioneren.
De landelijke kollekte zal dit jaar
gehouden worden van 13 t/m 18 maart.
Vordens Comité doet hierbij een beroep"
op u de buskollekte goed te bedenken.
Een klein gedeelte van de opbrengst
blijft in eigen gemeente om met Pasen en
Kerst de rheuma-patiënten in Vorden
een kleine attentie te bezorgen.

Groslijst WD
De afdeling van de VVD heeft de
volgende groslijst samengesteld waarbij
zij opmerkt dat de volgorde van kandi-
daatstelling nog nader zal worden be-
paald. De totale lijst ziet er als volgt uit:
Mr. R.A. v.d. Wall Bake; H.A. Bogchel-
man; H. Tjoonk; M.A. Slingenberg;
mevr. Taselaar; G. Wolbers; H. Pel-
grum; E. Brandenbarg; H. Haverkamp;
mej. E. Dolleman; J. van Ark.

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

P.C. de Graafschap en In de Reep'n
3 Uitvoering „Sursum Corda" in het

Jeugdcentrum.
4 Bal voor gehuwden Eykelkamp
4 Uitvoering „Sursum Corda" in het

Jeugdcentrum
14 K.P.O.
14 Soos Kranenburg
18 Jong gelre Sportdag Hanzehal
18 Palmpasenoptocht georganiseerd

door Vordense Bakkers
21 N.C.V. afd. Vorden
22 Herv. Vrouwengroep Dorp
23 Bejaardenkring Jeugdcentrum
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
27 2e Paasdag meubel- en tapijtshow

Helmink
28 Soos Kranenburg



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

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

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Te koop: Opel Kadett Speci-
aal, b. j. 1975. 34.000 km. KI.
blauw. Vraagpr. ƒ 6750,-.
Te koop: Peugeot 504 GL
benzine. B.j. 1974. Vraagpr.
ƒ 6000,-. 52.000 km. Beide
auto's verkeren in prima
staat. Inruil, garantie, finan-
ciering mogelijk.
Olburgseweg 37, Steenderen.
Tel. 05755-367.

Voor naaimachines en re-
paraties. Wfl repareren le-
dere naaimachine ongeacht
het merk.
NAAIMACHINEHANDEL
BEKKE
Ruurloseweg 16, Groenlo
telefoon 05440-1540

Opleidingen voor:
Steno/Ned., Vr. talen en
Typen

Inl. Mevr. Van Haren. tel.
05735-1241,Ruurlo.

brillen

moderne monturen

zonnebrillen

prismakijkers

Ootiek-HETZEL
Eigen graveerinrichting
Borculoseweg 3-5 - Ruurlo
Telefoon 1203

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

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

f—•JAMMERS
Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon 05752-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

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

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop: Gr. Y en N.L. b +
beren. Index tot 20. D. Let-
tink, Lieferinkweg l, Vorden.
Tel. 05753-1526.

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Opvallend
fraai bankstel

Zeer geslaagd model uit de omvangrijke Woonvisie Kollektie '78:
Komfortabel bankstel fraai gemodelleerd uit massief eiken. De

losse zit- en rugkussens zijn bekleed met een degelijke
weefstof. Bijpassend een salontafel met plavuizen

in het blad.

±
Bankstel
Salontafel

•: '

Dit is slechts 1 model uit de grote keuze van

tapijt- en meubelshowroom

ANKERSMlt!Groenloseweg 9, Ruurlo. Tel. 1239

SPECIALE AANBIEDINGEN
ZONWERING
voor buiten en binnen jalouzieën en rolgor-
dijnen uit voorraad of binnen enkele dagen
leverbaar
TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJZEN

Wij hebben beslag weten te leggen op
GEREEDSCHAPPEN ring- en steek-
sleutels, schroevendraaiers en tan-
gen tegen UITERST LAGE PRIJZEN
Zolang de voorraad strekt.

HEUGA TAPIJTTEGELS
50/50 cm leuke dessins voor de uiterst lage
prijs van 6,50 per stuk

Voor goede en goedkope materialen en gereed-
schappen naar Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN - VORDEN
Harmsen onbetwist u doe-het-zelf-specialist
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
12 maart

Ummon Fhre
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

GOEDKOPE
PRIJS

OOEDTAPIJT

Voor alle tapijtliefhebbers
hebben wij 'n kollektie liefde op

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

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

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

lubbcr/i woningifu khting
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld.).Tel. 05753-1286

Voor kleine mode mensen
brengen wij een

heel modische kollektie
jurkjes - jackets - rokjes - T-shirts etc.

Ook LANGE JURKJES + rokjes voorradig

Vrijdags koopavond tot 9 uur

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir. B. H. J. de Regt

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

VURDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)
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



CITROEN VOORIAARS EXPOSITIE

Dierentuin, speeltuin, safaripark... waar zullen
we deze zondag naar toe gaan? De meeste stem-
men gelden. Wantaan de auto zal het niet liggen.
Hij brengt u. Ver of dichtbij. Van huisdeur naar
ingang. En terug. Mét de auto, want zonder
hem ben je nergens.

Zaterdag 11 maart
een grandioze expositie

van alle Citroëns.

Op deze voorjaarsexpositie kunt u zich uitste-
kend oriënteren over wat Citroen zoal te
bieden heeft aan zuinigheid, veiligheid en

comfort... en niet te vergeten de interessante prijzen.
En dat is nogal wat.

Maar daarmee zij n 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 mentaliteit die
maakt dat u zich als klant bij Citroen koning voelt. Een
sprekend voorbeeld: De Citroen rijklaarprijzen, dus in
clusief transport, tectyleren, kentekenplaten, NL sticker,
leges, volle tank...u komt nooit voor verrassingen testaan
Wij willen u er graag meer over vertellen. Bovendien
hebben wij een leuke lente-attentie voor u klaar liggen

De Citroen Dyane heeft een 602 cm3 motor met luchtkoeltng,
voorwielaandrijving en schijfremmen vóór. Kofferruimte van
212 dm! Open dak. Vijfde deur. Gescheiden voorstoelen en
3-punts rolgordels (vóór).

U rijdt al Dyane voor de rijklaarprijs van J £/. OOO, -.

De Citroen GS is er in 9 verschillende uitvoeringen: GSpécial,
GSX, GS Club, GSX2, GS Pallas, GSpécial Break en GS
Club Break. Met een 1130 ow:i of een 1220 cm! motor. Met
een gewone versnellingsbak of met een semi-automaat: C Ma t ie.

U rijdt al GS voor de rijklaarprijs va» J 14. Z(J\), ~.

Rijklaar-prijzen: 2C V f 7.530, -, Dyane f9.365, -,
Ann f 10.875,-, LNf10.895,-, GS f 14.205,-, CX f23.955,-.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo

Tel. 05735-l 753

Voorjaarsrechten van de vrouw:

'n nieuwe mantel
Mag ze misschien?

Nu heel de natuur zich vernieuwt,
hangt er voor haar een leuke man-
tel in onze voorjaarskollektie.

Komt u uzelf eens bewonde-
ren!
Bij de grote maten specialist.

Confectiebedrijf

Zutphenseweg 29 - Vorden
Telefoon 05752-1971

Tapijt te kust en te keur
Wij bieden u een aparte keus in exklusieve kleuren en
aktuele dessins voor iedere smaak en iedere beurs.

De nieuwe voorjaarskollektie in zuiver wol is uw
speciale aandacht waard.

Slaapkamertapijt 400 cm breed vanaf . . . . 42,50
Wollentapijt 400 cm breed vanaf 159,00
Keukentapijt 200 cm breed vanaf 29,50

* Vanzelfsprekend kunt u op ons vakkundig advies rekenen.

O ja, er is nog iets
Zonwering NU gekocht geeft een VOL
SEIZOEN LANG wat u er van verwacht

RUURLO

AH* «oorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grot» kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patloblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroösters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

L Een goede

keuken
vindt u 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*

Signalement van
een Beterkleder

Zoekt de aktualiteit,
ook in zijn mode.

Zoals de details in
leer van dit sportieve

Dick Holthaus
kostuum. Een pak
met prima

pasvorm uit
onze Beter-
klederkol-
lektie.

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634 i

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2. Hengelo G.
Tel. 05753rl637.



Tuincentrum
„De Vonderkamp"
Nu uw N.V.T. tuincentrum,
dat is een garantie voor Ie
kwaliteit, vakmanschap, zeer
ruime sortering in heesters,
bomen, vaste planten, heide,
coniferen, gereedschappen,
kamerplanten enz. enz.
N. V.T. Tuincentrum
„De Vonderkamp"

Uselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

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.

als u opt Wolmerk let,
dan kiest u

onze primeur: Barac

BaraccavanBergoss.
Nu op z'n voordeligst!
100% Zuiver scheerwol. 'n Superieur
tapijt, met dubbele jute rug! Normaal
minstens f 239,- Dankzij onze
gezamenlijke aankoop van zo'n
36.000 m2, bij ons nu voor een extra
lage prijs! In beige, maronbeige,
groenbeige of maïs. Breedte 400 cm.
Zolang de voorraad strekt slechts

p.str.m.

En toch gratis
gelegd!

(uit onze nieuwe
katalogus) *

«^v

Vrijdag en zaterdag

Jonge Florijn 11,55

De gehele maand maart een
aanbieding van N.V.T.
tuincentrum "De
Vonderkamp" Kweekset incl.
watermal, deksel met regelba-
re ventilatie nu slechts ƒ 6,50
Bij uw N.V.T. Tuincentrum
„De Vonderkamp" Uselweg
20, Vierakker. Tel. 05750-
20743.

Tapijtzoekers, opgelet!
Tapijt koopt u niet zomaar. Daar wilt u alles over weten.
Kijken en vergelijken! Dat kan nu. Met ons nieuwe "Groot
Nederlands Tapijt & Gordijnenboek". 116 Kleurrijke pagina's dik!
'n Toonbeeld van onze uitgebreide kollektie, boordevol tips en
informatie. Voor tapijtzoekers een garantie voor een zekere
koop. Het ligt gratis voor u klaar

2OO erkende interieurverzorgers
staan erachter!

VOROEN

Paola Sherry
Iets bijzonders

Père Petrus
Rode tafelwijn. 6 flessen voor. 25,-

Diverse specialiteiten:
Acht Kastelenbitter - Brandenbargs Citroen - Echte
gestookte jonge jenever - 30 soorten Whisky - diverse

soorten buitenlands bier - enz.

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Echt brood betekent:
heerlijk vers
lekker van smaak
hoge voedingswaarde
Dit brood wordt alleen door de Warme Bakker gebak-
ken in vele soorten en variaties.

Maak uw ontbijttafel aantrekkelijk met dat door en
door gezonde brood.
Zo uit de oven bij

't Winkeltje A.c.
Burg. Galleestraat 22, Vorden. Telefoon 1877

i \iiuFJ mooi»-BRUIN mr TREKT
Generaties lang heeft witbrood de Top-Tien van de bak-
ker aangevoerd. De laatste drie, vier jaar komt daar sterk
verandering in. Bruinbrood wint op alle fronten. Geen
wonder: als de dokter het aanprijst en uw Echte Bakker
het zo heerlijk, geurig, knappend en flintervers bakt... l

ASSELTVAN

Zutphenseweg Vorden

Nutsavond
Op donderdag 9 maart om 8.00 uur
in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat, Vorden.

Onderwerp: maatschappelijke oriëntatie
Een lezing door Dr. S. C. Derksen uit Meppel, die ons
een beter inzicht probeert te geven in onze sterk ver-
anderde maatschappelijke ontwikkeling.

De toegang is vrij

Denk aan de kollektebussen
wandkleed.

De bekende Wouda groente-
en bloemzaden en pootaard-
appelen vindt u bij uw N.V.T.
Tuincentrum „De Vonder-
kamp", Uselweg 20, Vierak-
ker. Telefoon 05750-20743

Hebt u al wat gegeven voor
het wandkleed Gemeentehuis
en Dorpscentrum.

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor l ochtend in de
14 dagen.
Mevr. Honig, W. Alexander-
Iaan4, Vorden. Tel. 2101.

Te koop: DAtsun 1200. B.j.
1973. K.m. st. 86.000.
Zutphenseweg 18, Vorden.
Tel. 1384. fla 17.00 uur.

Gezamenlijk wat geven als een
echte dorpsgemeenschap. Zie
kollektebussen wandkleden.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CONTACT
GRAAG

GELEZEN

mode-
topper

Deze opvallend
charmante
deux-pieces
maakt u jong.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Een ongelukje is vlug gebeurd....
zorg dus dat u goed verzekerd bent.

Even niet opgelet, paaltje niet
gezien . . . en het is al zover. Óf het nu
om grote of kleine schade gaat, het is
altijd verre van een pretje. Vooral als u

geniet van uw vrije
tijd en op vakantie

bent. Zorg daarom
dat uw spullen goed
verzekerd zijn, of
het nu gaat om de
caravan, een
kampeeruitrusting
of de boot waarmee
u er op uittrekt.

Kom daar even ovet praten met
de Rabobank. Neem dan meteen
de brochure Vrij & Blij mee, vol
wetenswaardigheden over het
verzekeren van zaken die u heeft aan-
geschaft voor uw recreatie.

Rabobank tS
geld en goede raad



Donderdag 9 maart 1978
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l Grote belangstelling uitvoeringen Sursum Corda

Wat zullen leden en aanhang van de plaatselijke muziekvereniging "Sursum
Corda" blij zijn dat de eerstvolgende uitvoeringen plaats vinden in het dorpscen-
trum.
Bij de uitvoeringen van vrijdag- en zaterdagavond in het jeugdcentrum was de
belangstelling zelfs zo groot dat verschillende mensen genoegen moesten nemen
met een staanplaatsje. Op de uitvoeringen zelf had dat geen enkele invloed want
"Sursum Corda" maakte er goede muziekavonden van.

Voorzitter W. Wichers memoreerde tij-
dens zijn openingswoord de diverse suc-
cessen die "Sursum Corda" het afgelo-
pen jaar heeft behaald. Ook heeft het
korps vele optredens verzorgd voor
onder andere tehuizen, verenigingen etc.
Voor volgend jaar heeft het bestuur
plannen om het instrumentarium van de
drumband te vernieuwen. Hiermede is
een bedrag gemoeid van zo*n twaalf
duizend gulden.
Beide avonden werd begonnen met een

optreden van het korps onder leiding
van dirigent H. C. Oosterwijk. De
aanwezigen konden genieten van een
vlot gebracht en zeer gevarieerd pro-
gramma dat bestond uit een tiental
nummers. "Sursum Corda" oogstte veel
succes met haar optreden.
Hierna was het de beurt aan de mini-
rettes die onder leiding van Susette
Duyn een show gaven op de tonen van de
mars "Koning Voetbal". De drumband
onder leiding van tamboermaitre B.

Wunderink was vervolgens aan de beurt.
De band bracht een vijftal nummers.
Het muzikale programma werd voor de
pauze besloten met een show van de
majorettes onder leiding van hoofd-
majorette Ina Gotink.
Vrijdagavond werd na de pauze de
klucht "Vader heeft een bok geschoten"
voor het voetlicht gebracht. Traditie-
getrouw was de Holtense toneelvereni-
ging COC naar Vorden getogen om dit
toneelstuk voor haar rekening te nemen.
Het werd goed gebracht.
Zaterdagavond werd na het muzikale
gedeelte het toneel vrij gemaakt voor het
Winterswijkse cabaretgezelschap "Hul-
zen Willem en yiene Luu". Dit cabaret-
gezelschap heeft de aanwezigen onbe-
daarlijk laten Jtthen.
al met al twê |ler geslaagde avonden
van "Sursum Corda".

Passie-dienst Raad van Kerken Vorden-
Kranenburg
De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg, waarin vertegenwoordigd zijn de
beide R.K. parochies in het dorp
Vorden en in de Kranenburg, de
Hervormde gemeente en de Gerefor-
meerde kerk, hoopt a.s. zondagavond
12 maart een gezamenlijke Kerkdienst te
houden in de Lijdenstijd, de veertig
dagen tijd voor Pasen.

GEHEEL BLANK GESLEPEN
MET PLATTE RAND.
BLADLENGTE 255 mm.
BLADBREEDTE 210mm.
VOORZIEN VAN 85cm
LANGE ESSEN STEEL. U

NU VAN 22.30 VOOR

Barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden

telefoon 057521261

En wel in de R.K. kerk in de Kranen-
burg, richting Vorden-Ruurlo. In deze
dienst hoopt dan voor te gaan Ds. J. C.
Krajenbrink, Hervormd predikant te
Vorden. De gebroeders Eykelkamp
hebben hun medewerking toegezegd en
zullen bij leven en welzijn samen een
viertal liederen zingen. Zij zijn zangers
van-nature! De raad van Kerken nodigt
graag eenieder uit deze bijzondere kerk-
dienst mee te maken. Het thema luidt:
"Het Lijden". Liturgieën worden
gestencild en bij de ingang van genoem-
de kerk uitgereikt. Ook enkele leden van
de Raad van Kerken zullen aan deze
dienst meewerken. (Zie advertentie).

Vorden helpt kerk in Subotica

Deze week vrijdagavond 10 maart is er
een "bazar", een schiet- en verwer-
pingsavond in de Kapel De Wilden-
borch, halverwege de weg Vorden-
Lochem. De opbrengst van deze ouder-
wetse avond is bestemd voor de kerk
van Ds. Lajos Poth in Subotica, Joego-
slavië. Het is ook de bedoeling dat
enkele gemeenteleden uit Subotica en
ook Ds. en Mevrouw Kulifay uit Boeda-
pest voor een bezoek aan Vorden
worden uitgenodigd, deze zomer. "De
Subotica-groep" hoopt dat velen ge-
noemde avond tot een succes willen
maken. Er zijn gezellige spelen: ballero-
spel, sjoelen, busgooien, naam raden,
rad van avontuur enz.
Er kan uiteraard ook geschoten worden
op de schietbanen van de schietvereni-
ging, gebouwd onder het nieuwe gedeel-
te van de kapel. Er zijn fraaie prijzen en
er is heerlijke koffie. (Zie advertentie)
Vrijdagmorgen en vrijdagmiddag
kunnen goederen, gebak enz. gebracht
worden in "de Voorde", Kerkstraat 15.

Open Huis

Deze week donderdagavond, 9 maart, is
er weer een open huis-avond in "de
Voorde" Er is zang en muziek. En er
kan met elkaar gepraat worden over
„kerk en geloof". De groep die deze
avonden voorbereidt, maakt er steeds
veel werk van. "De Voorde" ziet er dan
bijzonder gezellig uit en wil gra^ velen
ontvangen. We zouden hiet willen
zeg»gen: loopt u, loop jij er es even
binnen! De deur staat open ook voor
jou. Deze avonden realiseren een stukje
samenwerking van de beide protestantse
kerken te Vorden: de Hervormde kerk
en de Gereformeerde kerk. Maar, ieder-
een is er reuze welkom! Het biedt goede
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten,

' contacten te maken.

Twee aannemingsavonden

Op Palmzonca^^olgende week zondag
16 maart, hopS^en 35 jongeren belij-
denis van hun geloof te doen in de Her-
vormde kerk en bevestigd te worden als
lidmaat van Christus gemeente.
Tijdens de twee zo genaamde "aanne-
mings-avonden" zal er een gesprek zijn
met enige leden van de Hervormde
Kerkeraad. Deze avonden zijn gesteld
op maandag 13 maart en vrijdag 17
maart; beide keren in "De Voorde",

Reklame
vrijdag en zaterdag

Hackfortjes
Banketbakkerij

J. WIEKART
Burg. Galleestraat, Vorden.

Specialiteit:

"Zwanehalzen "

bibliotheek
In de galerie van de bibliotheek te
Vorden wordt vanaf heden tot en met
eind maart een expositie gehouden van
Jan Rozeboom.

Judo
Zondag 5 maart trokken 30 judoka's van
Judokwai Vorden naar sporthal "de
Bhoele" in Eerbeek. De jongens en
meisjes van 6 t/m 15 jaar namen met
circa 650 andere judoka's deel aan een
tournooi, dat georganiseerd werd door
Judoclub Brummen. Een goed georgani-
seerd tournooi, waar de leden met veel
plezier op terug zullen kijken. Dat
hierbij nog 5 medailles werden behaald
door Judokwai Vorden geeft blijk van de
inzet waarmee werd gestreden.

Dammen
Onderlinge damcompctitie DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense Damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Rossel-
Breuker 0-2; Lankhaar-Lamers 0-2; ter
Beest-Oukes 0-2; Hoenink-Grotenhuis
2-0; Wentink-Nijenhuis 0-2; Sloetjes-
Klein Kranenbarg 2-0; Masselink-Wiers-
ma 2-0.

Waterpolo
Nederlaag heren van Vorden

De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitiewedstrijd tegen
ZVV uit Vaassen met 5-0 verloren. In de
eerste periode nam ZVV een 1-0 voor-
sprong. In de tweede periode werd niet
gescoord, terwijl in de derde periode de
stand op 0-2 gebracht. In de laatste
speelperiode kwam Vorden er niet meer
aan te pas en slaagde ZVV erin om met
snel uitgevoerde akties de eindstand op
0-5 te brengen.

Voetbal
De Hoven 4 - Ratti 11-3

Na een rustperiode van meer dan vijf
weken bond Ratti l zondag de strijd aan
met het vierde elftal van De HOven. De
Vordenaren hadden, zeker in de eeste
helft, een groot overwicht. In de twin-
tigste minuut wist middenvelder B.
Overbeek een pass van Rudi Heuvelink
uitstkend te benutten en scoorde met
een laag schot de stand op 0-1. Ratti
ging door en vlak voor rust rondde A.
Peters een aanval via het centrum af met
een lage schuiver in de rechterbeneden-
hoek 0-2.
De groenwitten speelden na rust tegen
de wind in, wat de aanvalsdrift een beet-
je temperde. B. Overbeek kon met een
schot vanaf de rand van het strafschop-
gebied de zege veilig stellen 0-3. Vijf
minuten voor het eindsignaal redde de
thuisclub de eer 1-3.

Uitslagen van zaterdag 4 maart

Vorden A l-Eerbeek B l 1-1.
s.v. Ratti 4-f.c. Overstegen 3 1-2

Uitslagen van zondag 5 maart

Vorden 2-Silvolde 3 5-2; Rietmolen 2-
Vorden 30-1; Vorden 7-Sp. Lochem 8
0-1; Erica 7-Vorden 8 0-2.

Dierense Boys 6-s.v. Ratti 3 2-1; De
Hoven 4-Ratti 11-3.

Programma voor zaterdag 11 maart

Vorden Al-Ratti Al; S.K.V.W^ Bl-
Vorden BI; Will. SSS B3-Vo^ B2;
Vorden C2-Zutphen C2; Sp. Bommen
C3-Vorden C3.

s.v. Ratti 1-Wilp 1; s.v. Ratti 2-Sp.
Ambon 2; D.Z.S.V. 4-s.v. Ratti^; s.v.
Ratti 4-S.K.V.W. 6. A

Vorden Al-s.v. Ratti Al; Oeken Bl-s.v.
Ratti BI.

Programma zondag 12 maart

Vorden-Dinxperlo; Vorden 3-Diepen-
heim 2; Reunie 3- Vorden 4; Vorden 5-
Grol 5; Vorden 6-Vios B. 2; Socii 5-
Vorden 7; Oeken 5-Vorden 8.

Hercules 3-s.v. Ratti 1; s.v. Ratti 2-
Erica 7; s.v. Ratti 3-A.Z.C. 7.

Dames: Puck 2-s.v. Ratti 1.

Dinsdag 7 maart

Vorden-Roda (vriendschappelijk)

Oriënteringsrit "De
Graafschaprijders''
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde zondag een
oriënteringsrit, die meetelde voor het
provinciaal kampioenschap. De rit die
was uitgezet door de heren B. Regelink
en B. A. W. Horsting had als start en
finisch café Schoenaker en had een leng-
te van 44 kilometer. In totaal namen 68
personen aan deze rit deel.
Na afloop reikten de heren D. J. Rou-
wenhorst en B. Regelink de prijzen uit,
welke bestonden uit planten en bloe-
men. De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse (PCC): 1. J. W. Wes-
terink, Zutphen 42 strafpunten; 2. T.
Bleumink, Borculo 67; 3. D. J. Denne-
boom, Harfsen 96 strafpunten.
Idem B-klasse (PCC):
1. H. Haneveld, Lochem 70 str.; 2. J.
Postma, Warnsveld 78 str.; 3. H. Stok-
kink, Borculo 193 str.
Auto's A-klasse: 1. G. Verstege, Henge-
lo 11 str.; 2. J. Luyten, Hengelo 33 str.;
3. W. D. Wisselink, Ruurlo 37 str.
Idem B-klasse: 1. D. Wisselink, Zelhem
69 str.; 2. D. Verstege, Hengelo 98 str.;
J. Bolsenbroek, Baak 125 str.
Bromfietsen: 1. W. Vleerkate, Laren
174 straf punten.
Auto's toerklasse: 1. J. Bakker,
Lochem 5 str.; 2. a. Broshuis, Borculo
40 str.; 3. A. Kolkman, Almen 41 str.
Bij de A en B klasse viel de poedelprijs
ten deel aan A. J. Elsman, Wichmond
met 304 strafpunten en in de toerklasse
aan T. Hemmink, Beltrum met 167
strafpunten.

Vordense bakkers organiseren
weer een Palmpasenoptocht
Na het sukses van vorig jaar hebben de plaatselijke bakkers en banket-
bakker t.w. bakkerij Van Asselt, bakkerij Oplaat en banketbakkerij
Wiekart en 't Winkeltje (Schurink) besloten om op 18 maart weer een
Palmpasenoptocht te organiseren.
Het ligt in de bedoeling om een kleine optocht te houden die van start zal
gaan op Het Wiemelink, waarbij de medewerking zal worden verleend
door de muziekvereniging Concordia.
De route loopt via De Boonk, Het . lebbink. Burg. Galleestraat, Kerk-
straat naar het Marktplein. De route is bewust kort gehouden vanwege de
kleine kinderen. Onder de deelnemers zullen een tiental prijzen worden
verloot, terwijl bovendien elk kind een kleine verrassing zal worden
aangeboden.

Sparta heeft nieuwe
voorzitter
Na het vertrek van mevr. Sikkens heeft
het bestuur zich beraden over het feit
wie haar op zou volgen. Na enig overleg
zijn wij overeengekomen dat de heer O.
Wempe 't Vaarwerk 17 de taak van
voorzitter op zich zou nemen. Vice
voorzitster werd mevr. M. Jansen, H.K.
v. Gelreweg 12. In de funktie van secr.
bleef mevr. A.G. v. Zeeburg, Burg.
Galleestraat 20. Het nieuwe bestuurslid
mevr. T. Bloemendaal 't Hoge 82 werd
2e secretaresse.

Mevr. T. Brandenbarg, Brinkerhof 84
bleef penningmeesteresse en zij kreeg als
2e penningmeester dhr. J. Bos 't Vaar-
werk 16. Mevr. G. Turfboer, Mettrajweg
25 Eefde zal het bestuur als Rayonafgev.
vertegenwoordigen. Deze mensen zullen
zich inzetten om Sparta zo goed moge-
lijk te besturen.

Jaarvergadering
C.D.A.
In "de Voorde" kwam op 3 maart een
behoorlijk aantal leden van het CDA-
Vorden bijeen. De heer Hordijk, (vanaf
de oprichting in 1976 tijdelijk fungerend
als voorzitter) wees in zijn openings-
woord op de verkiezing van provinciale
staten d.d. 29 maart en de verkiezing
van de gemeenteraad d.d. 31 mei a.s. Hij
zette in 't kort de bestuurstaak van prov.
staten uiteen, alsmede de bestuurlijke
bevoegdheden van gedep. staten t.a.v.
het toezicht op de gemeentebesturen,
rechtspraak, ruimtelijke ordening, ver-
keer en vervoer, volksgezondheid, volks-
huisvesting, recreatie en milieu enz.

Daarnaast schetste hij de directe betrok-
kenheid van de burger bij het plaatselijk
bestuur. Tal van onderwerpen uit het
CDA-verkiezingsprogramma geven daar
blijk van. De voorzitter deelde mede dat
het gemeentelijk CDA-verband Vorden
inmiddels officieel is erkend. Het verslag
van de secretaresse mevr. Snoep en het
financieel verslag van de heer Hartel-
man, dit laatste na een gunstig rapport
van de kascommissie, werden goedge-
keurd. De heer Hordijk werd gekozen
tot voorzitter van het CDA-Vorden. Hij
gaf de volgende toelichting bij de kandi-
daterlijst van het CDA. In de oprich-
tingsakte van het CDA-verband, in 1976,
is de samenstelling van de kandidaten-
lijst van het CDA voor de gemeente-
raadsverkiezing in 1978 geregeld. De
kandidaatstelling voor 1978 vindt plaats
door de deelnemende partijen. De zetels
van de CDA-kandidatenlijst worden, in
dezelfde volgorde als bij de gemeente-
raadsverkiezing in 1974, over de deel-
nemde partijen verdeeld. Het concept
verkiezingsprogramma, waarvoor de
bouwstenen zijn aangedragen door de
CDA-fraktie, is voorbereid door een
commissie o.l.v. de heer Geerken. De
verschillende onderwerpen daarin ver-
meld gaven voldoende stof voor een
plezierige en levendige gedachtenwisse-
ling.

Achtereenvolgens kwamen de volgende
punten aan de orde: Het agrarisch
karakter van de gemeente; het woon- en
leefmilieu; de recreatie; de positie van de
landbouw; het sociaal beleid; woning-
bouw en woningbehoeftigen; veld- en
zaalsport; verkeersveiligheid; verbete-
ring van wegtracé's; rijwiel- en voetpa-
den; 't parkeervraagstuk; verlichting
buitenwegen; funktie van de kleine
kernen en het financieel beleid.

Dit programma werd, hier en daar
aangevuld, unaniem aanvaard. Op de
daarin vermelde streefpunten zal de
fractie, tijdens de komende zittings-
periode, bijzonder attent zijn. Het kan
tevens dienst doen als gespreksbasis bij
het overleg met de andere fractie voor
het opstellen van een beleidsprogramma
en over de samenstelling van het te
vormen college van B en W. De heer
Geerken gaf daarna op een overzichtelij-

ke wijze weer, wat er door het gemeente-
bestuur in de lopende zittingsperiode is
voorbereid, behandeld en/of uitgevoerd.
Er is zo 't een en ander gebeurd: o.a. het
nieuwe raadshuis gerestaureerd en in-
middels betrokken; de bouw van het
dorpshuis krijgt gestalte; de sportzaal is
reeds in gebruik en het rouwcentrum in
aanbouw; wegen zijn verbeterd, maar de
school bij 't Medler heeft zijn deuren
moeten sluiten.

Vervolgens gaf de heer Geerken de
aanwezigen enig inzicht in aard en werk-
wijze van de gemeenschappelijke rege-
lingen met andere gemeenten, alsmede
de aspecten van de bestuurlijke orga-
nisatie, o. a. het gewest. Uiteraard bracht
hij ook de verhouding in de fractie, de
samenwerking met de fractiebegelei-
dingsgroep en de verhouding tot de
andere fracties in de gemeenteraad. Hij
zette een pluim op de hoed van de
burgemeester. Circa kwart voor elf sloot
de voorzitter deze vergadering, die in een
uitstekende sfeer werd gehouden en
bovendien zeer leerzaam was voor de
leden.

Kandidaatstelling voor de op 31 mei a.s.
te houden verkiezing van de gemeente-
raad.
1. G. J. Bannink C.H. Nieuwstad 51;
2. W. A. J. Lichtenberg K.V.P. Linde-
seweg 9;
3. W. A. Kok A.R. Het Vaarwerk 3
4. J. F. Geerken C.H. Vogelbosje 8;
5. R. J. van Overbeke K.V.P. Het Jeb-
bink21;
6. G. Chr. Voerman A.R. Het Vaar-
werk 25;
7. A. G. Mennink C.H. Galgengoorweg
19;
8. L. Schoolderman C.H. Christinalaan
5;
9. H. C. J. van der Linden K.V.P. De
Steege 7;
10. H. Weenk A.R. Schuttestraat 12;
11. H. Rouwenhorst C.H. Almenseweg
37;
12. A. J. A. Hartelman K.V.P. Decanij-
eweg 2;
13. H. Graaskamp A.R. Ruurloseweg
46;
14. J. Brinkman C.H. Pieter van Vol-
lenhovelaan 16;
15. J. H. M. Idema-In den Bosch
K.V.P. ReeoordwegS;
16. A. Tuinsma-van Dijk A.R. Het
Jebbink 49;
17. I. A. M. J. Snoep-Jager C.H. Zut-
phenseweg 53;
18. F. W. Kruisselbrink A.R. School-
huisweg4.
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Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Zo, was i'j daor al weer, i'j zit zeker weer um un vehaaltjen veur
"Leestman" veleagen".
Garrutjen uut de heide was in 't hof ken nao de bruujbak an 't kieken.
Veurugge wekke met 't zachte weer had zee al spinazie, slaat en stengels
ezaaid en now sloffen zee d'r eiken dan nao toe um te zeen of 't grei d'r al
uut kwam. Garrutjen was altied 'n eersten in de buurte met dat wark,
bange at zee was um achteran te kommen. De ni'jaorsvesite was nog maor
nauweluks de deure uut of zee begon al an de grote veurjaorsschoon-
maak. Of de witte bi'jen ok nog volop neerdwarreln, daor trok zee zich
niks van an. At Gart-Jan met de koe nao de bolle was ging zee al met 't
kalverhok an 't schoonmaken, bezorgd um te late te kommen.
"Umda'k op de zwatte grond al gauw uut ekekken wazze vroog ik maor
waor Gart-Jan eigenluk was.
"Oh, den zit in de kokken te slaopen. Gisteraovund bu'w nao de
uutvoering van Sursum Corda ewes en too was 't nogal late ewodd'n".
"Was ut de moeite van 't hengaon nog weerd?
"Oh, bes, 't was hadstikke mooi, van meziek holle wi'j allebeide nogal,
daor he'w ech van genoten. En den Hulzer Willem, daor zo'j ow ok pien
in de boek umme lachen, 't Was wel jammer dat t'r zo gloepend heite was
in de zaal. Wi'j hadd'n gin dreugen draod meer an 't lief too'w op huus an
gingen. Maor loop t'r met in, dan zö'w zeen da'w Gart-Jan wakker
kriegt"
Now, Gart-Jan was gauw genog wakker, in zo'n stoel slaop i'j neet zo
vaste as in bedde. "Zo Leestman, um un praötjen veleagen?", begon
Gart-Jan. " 'k Heb um ok al evraogd of e weer un vehaaltjen mos
hemmen. Dat van die schossteen veurugge wekke ha'j d'r ok neet in
motten zetten, wat zot de mensen wel zeggen".
"De mensen zekt niks, die wet toch neet wie Gart-Jan en Garrutjen bunt.
En veur dizze wekke hè'k ut vehaaltjen toch al klaor".
"Oh jao, waor geet 't dan wel oaver?"
"Oaver de bussen"
"Wat veur bussen, gao'j op reise?"
"Natuurlijk neet, ik bedoele de kollektebussen die de winkeliers op de
teunbanke heb staon"
"Daor hebbe wi'j nog niks van eheurd",
"Dan ha'j Contact de leste wekken ok neet goed eleazen. Maor 'k zal 't
ow prebeern uut te leggen: un stel vrouwluu bunt dizze winter begonnen
um wandkleje te maken, ene veur 't ni'je gemeentehuus en ene veur 't
darpscentrum. 't Wark daoran doet zee veur niks maor de neudugge wolle
mot wel betaald wodd'n. Daor is dus un paar cent (of liever ezeg un helen
hoop centen) veur neudug. Van daor die bussen. Daor könne wi'j onze
kwartjes en guldens in doen. At de kleje klaor bunt wod ze anebaon as
kado van de bevolking. Van iederene dus. 't Zol mooi wean at iederene un
paar steken op 't kleed kon borduren, maor i'j snapt wel, dat kan netuur-
lijk neet. Maor in die bussen kö'w wel allemaole wat in doen. En dan he'w
wel allemaole ons steentjen bi'jedragen en wod ut kado wat ut weazen
mot: un kado van de hele bevolking"
"Now, a'w vanwekke in darp komp zö'w de bussen neet vegetten!"
"Da's dan mooi, maor now mo'k wieter".
"Wo'j soms nog koffie, Leestman?"
"Now graag, want zo lekker as hier, krieg ik ze nargens bi'j ons in d'n
Achterhoek".

H. Leestman

"Scheherazade" sprak op
kringavond KPO De Graafschap
In zaal Schoenaker hield de kring de Graafschap van de KPO een zeer drukbe-
zochte kringavond. Aanwezig waren afgevaardigen van de afdelingen Baak, Sleen-
deren/Olburgen, Vierakker/Wichmond, Drempt, Gorssel/Eeefde, Hengelo/Key-
enborg en Vorden. Kringvoorzitster mevrouw lansen-Bosman uit Baak heette allen
welkom vooral de bekende Libelle-schrijfster mevrouw Racké, die onder de schuil-
naam "Scheherazade" schrijft.

Gezellige feestavond
"de Graafschap"

Zij betreurde het dat mej. Merxc niet
aanwezig was, evenals pastoor Sloot
(Joppe) wegens ziekte. Zij wees er op dat
men veel vergaderde ten huize van
pastoor Sloot, die geestelijke adviseur
was. Hij heeft een grote inbreng en zijn
interesses zijn een flinke steun voor ons.
Wij wensen hem spoedig beterschap.
Secretaresse mevrouw Schoenaker-Holt-
slag bracht een overzicht van de akti-
viteiten van het kringbestuur. Hieruit
bleek dat men vorig jaar zeker niet stil
gezeten had.
Mevrouw van Eyk uit Drempt gaf als
cursiste een toelichting op de gevolgde
kursus Economische Voorlichting voor
Vrouwen van Ondernemers, die zeer
leerzaam was. Men kan zich hiervoor
opgeven bij het afdelingsbestuur. Voorts
zal de kring een kursus gespreks- en dis-
cussietechniek organiseren voor toekom-
stige bestuursleden en een ABC-kursus
voor besturen. Beide kursussen begin-
nen in de herfst.
Hierna werd het woord verleend aan
mevrouw Racké (Scheherazade) die voor
een aandachtig gehoor op boeiende wijze
vertelde uit haar meer dan 25-jarige
loopbaan als schrijfster. Zij had in die
tijd de gehele aardbol rondgezworven en
veel moois, maar nog meer ellende
gezien. Ontroerend vertelde zij over de
erbarmelijke toestanden in India (waar
ze vier kindertehuizen heeft geadop-
teerd), over het vluchtelingenprobleem,
over de melaatsen-oorden in Afrika, over
de verschrikkingen in Vietnam en ande-
re rotte plekken op de aardbol.
Ook na de pauze wist zij de dames nog
ruim een uur te boeien met haar verha-
len. Ook werden nog diverse vragen
gesteld.
Door elke aangesloten vereniging wer-
den hierna korte schetsjes opgevoerd,
voordrachten, volksdans of zangnum-
mers ten gehore gebracht. Al met al een
zeer geslaagde avond. De voorzitter
besloot met een dankwoord tot Schehe-
razade voor haar leerzame avond, voorts
dankte zij de afdelingen voor hun in-
breng en de besturen voor hun werk in
het afgelopen jaar. Met een door allen
gezongen danklied werd de avond beslo-
ten.

Zaterdagavond werd in de zaal van
Hotel Bakker de jaarlijkse feestavond
gehouden van de rijvereniging "De
Graafschap", de aanspanning "In de
Reep'n" en de ponyclub. Van de zijde
der leden was er voor deze feestavond
veel belangstelling. Voorzitter Joh. Nor-
de maakt in zijn openingswoord onder
andere bekend dan Ben Wagenvoort was
geslaagd voor assistentinstrukteur waar-
voor hij van de heer Norde een geschenk
onder couvert in ontvangst mocht ne-
men. Voor mevrouw Wagenvoort waren
er bloemen. Tevens werd medegedeeld
dat de onderlinge wedstrijden zullen
worden gehouden op zondag 12 maart in
de Gompert.

Hierna werd door de Wildenborchse
toneelvereniging T.A.O. het blijspel
"Hoekse en Kabeljauwse Twisten" voor
het voetlicht. Dit stuk werd uitstekend
gebracht en oogstte bij het publiek veel
succes. De feestavond werd besloten met
een dansje onde de muzikale tonen van
de gebr. Kamperman uit Barchem.

Volleybal
Dames van Dash op de slofjes en de
heren met uiterste krachtinspanning
naar de overwinning
Maandag 6 maart was voor Dash in het
algemeen een fortuinlijke dag. Op een
paar uitzondering na wonnen alle seni-
oren-teams. Het eerst van de dames
moest als lijstaanvoerster het openemen
tegen de hekkesluiter Slavo. Het Dash-
team liet /,!.' niet verrassen, zodat een
kampioenschap in de promotieklasse en
dus overgang naar landelijke 3e divisie
volledig binnen bereik ligt.

Het eerste herenteam van Dash speelde
tegen Bruvoc, dat aanzienlijk hoger op
de ranglijst prijkend, kon de eerste set
met moeite pakken, maar dan moest de
drie volgende sets door de enorme inzet
van Dash dat met niet aflatend enthou-

siasme vocht, met lede ogen prijs geven
aan de ploeg van Dash. Hiermee heeft
dash opnieuw een geslaagde poging
gedaan de degradatiezöne te ontlopen.
De wedstrijd eindigde derhalve met een
3-1 overwinning voor Dash.

De volgende uitslagen zijn nog te
melden: Dames Ie klas: Dash 2-DVO 2
3-0; Dames 2e klas: Almen 2-Dash 3 2-
1; Heren Ie klas: Dash 2-Hansa 4 3-0;
Heren 2e klas: Voorst l-Dash 3 3-0;
Dash 5-Harfsen 2 3-0; Dames 3e klas:
dash 5-Dash 6 3-0; Meisjes asp.: Dash a-
DVC 2-1; Dash d-Sp. Dev. 0-3; Dash b-
Wilh. b 1-2; Dash c-Hansa a 0-3;
Jongens asp.: Dash a-Hansa b 0-3; Dash
b-Harfsen 0-3; Harfsen -Dash a 3-0.

Programma: 9 maart te Twello: Jong.
asp.: ABS-Dash b. 13 maart te Zut-
phen: Dames Prom. kl.: Bruvoc l-Dash
1; Dames Ie kl.: Hansa 3-Dash 2; Heren
Ie kl.: Dash 2-Bruvoc 2; Dames 3e kl.:
Dash 6-DVO 3; Dash 5-Wik 2; Meisjes
asp.: Wilh. a-Dash b; Dash a-DVO;
Jongens asp.: Hansa c-Dash b;
13 maart te Vorden: Dames 2e kl.: Dash
3-Bruvoc 3; Heren 2e kl.: Dash 5-Dash
4; Heren Prom. kl.: Dash 1-Isala 3.

Uitvoering
kinderkoor
Onder leiding van dirigent Peter Best
gaf het kinderkoor van het Vordens
dameskoor zaterdagavond in zaal Smit
een uitvoering waarvoor van de zijde der
ouders een goede belangstelling bestond.
Op enthousiaste wijze zongen de jongens
en meisjes een aantal liedjes waar met
aandacht naar werd geluisterd. Veel
succes oogstte het kinderkoor met het
lintspel.

Doe mee aan onze
LEGO bouwwedstrijd
Hoera, ^_^_____
Da's pas een leuke wedstrijd, bpeien met
LEGO. En dan nog prijzen winnen ook. Voor alle
kinderen in de leeftijdsgroepen 3 t/m 7 en 8 t/m
12 jaar. Er zijn prachtige prijzen.

Inleveren tot en met 18 maart.

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Telefoon 1364

Brood kunt u
overal kopen

maar lekker en gezond
brood alleen bij uw
warme bakker

Weekendreklame:

krenten- of
rozijnenmik

Warme bakker

OPLAAT bakt het voor u
Dorpsstraat, Vorden

Gazon maaien
Laat nu uw hand- of motormaaier vakkundig

slijpen en reviseren bij de vakman.
Hendrik J

weg 15, Vorden. Tel. 057521261

leer sportief
Kolbert met leer afgewerkt is helemaal de mode.

En daarin hebben wij een uitgekiende kollektie. Ook in alles wat erbij hoort.
Kom eens langs. Want bij ons is het altijd "open huis".

f

textiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

/choddermon

Extra voordelige

Champignons 200 gram II59

Sla 2 kroppen voor l l w

Jaffa'S 20 voor 398

Winston 1 kilo 198

Andijvie gesneden 500 gram l ̂ D

65Maandag tot en met woensdag
Koolraap panklaar 500 gram

Tissap Navel lates is er weer ze zijn er
maar kort (plm. 3 weken) dus profiteer
van dit excelent lekkere fruit
Weekendaanbieding bloemen
Gemengde Orchideën bosje

Hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijker ma n
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

ti„Ole Swing
f3,95
Het balletje aan het been
bekend van de t.v.

Volop verkrijgbaar bij

KOERSELMAN
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