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DE HEER A. E. VAN ARKEL TOT ERE-
VOORZITTER WV BENOEMD
Gewoonlijk trekt de jaarvergadering van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer
te Vorden weinig belangstelling. Dit keer was dat anders en hadden velen een plaatsje
gezocht in de zaal van hotel Bakker. De heer A. E. van Arkel was deze grote opkomst
ook opgevallen. „De mensen vinden het zeker fijn dat ik afscheid neem", zo reageerde
hij gekscherend.

D&t afscheid van de heer Van Arkel was in
elk geval het belangrijkste punt op de agen-
da. Namens het bestuur wend de scheiden-
de voorzitter dank gebracht door de heer
H. Emsbnoek. „Wij zijn u zeer erkentelijk
voor hetigeen u in die 29 jaren voor onze
mooie gemeente hebt gedaan. Big zijn we
dat u nog een tfldrje door wilt gaan met het
todden van de Aohtlkasttelenitochten."

De heer Einsbroek had uitgerekend dat de
heer Van Arkel in al die jaren ruim 15.000
kilometer door de dreven van Vorden heeft
gefietst. „Dit betekent", zo zei de heer
Emsbroek „dat uw knieën 6 miljoen keren
op en neer z\jn gegaan."

Het lag in de hedoelinig van het VW-be-
stuur om de heer Van Arkel deze avond
twee handgebakken wandlborden aan te bie-
den. „U zult deze bonden nog even tegoed
moeten houden, want toen de borden in de
oven lagen, versliep de pottenfbakiker zich."
Wel kreeg de heer Van Arkel een fietsatlas
van Nederland aangeboden, terwijl mevr.
Van Arkel uit handen van de heer Ems-

broek een fraai bloemstuk in ontvangst
mocht nemen. Tevens werd de scheidende
voorzitter benoemd tot ere-voorzitter.
Namens de Vordense Winkeüierstvereniging
bracht hierna voorzitter W. Polman de heer
Van Arkel dank voor hetgeen hij voor Vor-
den heeft gedaan. „U hebt een ongelofelijke
prestatie geleverd, waarbij ik tevens de goe-
de samenwerking tussen het WV-bestuur
en het bestuur van de winkeliersvereniging
wil memoreren", zo zei de heer Polman. Hij
bood een geschenk in een aarden kruik aan.
„Het gaat er heus wel in", zei de heer Van
Arkel toen hij het geschenk aannam.
In zjjn dankwoord gaf de heer Van Arkel
een overzicht over de achter hem liggende
jaren. Hij deed dit in een amusant toe-
spraakje, waarbfl hij er de nadruk op legde
dat de WV er steeds naar streeft een pro-
gramma voor „edck wat wils" samen te
stellen. Hij besloot met: „De WV te Vorden
is ondanks de 72 jaren nog springlevend en
vol entJhouisdasme voor de toekomst."
De heer Van Arkel aal als voorzitter van
de WV worden opgevolgd door burgemees-
ter Mr. M. Vunderink.

Koerselman
cassettes
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Vordens Mannen-
koor a.s. zaterdag
Het concert ter gelegenheid van het 40-ja-
rig bestaan van het Vordens Mannenkoor
kon op de geplande datum (27 maart jl.)
niet doorgaan en werd uitgesteld tot 15 mei
a.s. (aanvang 19.30 uur).
In de Christus Koningkerk aan Het Jeb-
bink te Vorden zal het koor dan zijn jubi-
leumconcert uitvoeren onder leiding van di-
rigent Bert Nyhof. Verder wordt medewer-
king verleend door de solisten Henny May
(sopraan), Harry Pierik (tenor) en udo
Eykelkamp (bariton). Zij worden aan de
vleugel begeleid door Eleonore Krullaarts.
Tijdens de pauze kunnen de concertbezoe-
kers verblijven in basisschool De Vordering
tegenover de Christus Koningkerk. Daar is
gelegenheid om koffie of frisdrank te be-
stellen.
Voor de datum 27 maart waren reeds alle
toegangsbewijzen uitverkocht. Degenen die

Op de foto
overhandigd
de heer H. Ems-
broek de
scheidende
VVV-voorzitter
A. E. van Arkel
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voor de VVV
gedaan.
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Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

De onderwerpen welke deze week aan de
orde komen zijn:

- Verkeensisituatde brj de nieuwe sportzaal
- Streekplan Oo^t-Geflderland (raadsver-

gadering' 13 mei ajs.).

VERKEERSSITUATIE BIJ DE
NIEUWE SPORTZAAL
Binnen afzienbare tijd zal de nieuwe sport-
zaal in het Vogelbosje gereed komen en
spoedig daarna zal deze zaal voor diverse
sportieve aMiwiteiten in gebruik worden ge-
nomen. Een en ander brengt met zich mee,
dat het venkeer op de Boonk en het Jebbink
enigszins intensiever zal worden.
Mode gelet op heit advies van de rtjkspolitie
hlieromitrent is het kollege van burgemees-
ter en wetlhouders van Vorden van mening,
dat voorshands een ingrijpende wflKaging
van de verkeerssituatie ter plaatse niet
noodizakelrjk is. Wel heeft het kollege van
burgemeester en wethouders besloten enige
eenvoudige verkeersvoorzaeningen aan te
brengien. Zo zoillen op het midden van de rfl-
baan voor het verkeer uit de richting van
de Zfultphenseweg1 op de Boonk en voor het
verkeer op het Jebbink komende uit de
kern van het dorp voor het kruispunt De
Boonk—Het Jeblbink een wütlte stippellijn
aangebracht worden met net voor de krui-
sing' op de rechter weghelft van bedde we-
gen witte geverfde vierkante blokken. Bo-
venstaande vooraieningen hebben ten aan-
zien van de voorrang geen funktie en zijn
bedoeQd verkeersfbegeleidend en snelhedds-
venminderend te wenken. Mochten deze
maatregelen niet voldoende zijn, dan wordt
alsnog1 overwogen ingrijpende wijzigingen
aan te brengen.

STREEKPLAN OOST-GELDERLAND
Op donderdag 13 mei a.s. zal een extra
raadsvengadering- wonden gewrjd aan de ge-
meentelflke reaktae op de provinciale nota

alternatieve voorontwerpen Streekplan
Oost-GeMerland (nota A.V.).
In het kont zal hienonder de procedure en
een samenvatting van het standpunt van
de gemeente Vonden, zoals voorgesteld door
bungemeesiter en wethouders, worden weer-
gegeven.

a. Procedure
Provinciale Staten van Gelderland hebben
bö besluit d.d. 24 februari 1071 bepaald, dat
de voorbereiding van streekplannen in drie
fasen zal dienen te geschieden, te weten:
1. programimafase;
2. voonontwenpfase;
3. vasitstelilingsfase.
De bedoeling van deze fasering is om in een
zo vroeg mogelijk stadium gedurende de ge-
hele voorbereiding overleg en inspraak mo-
geltjk te maken. Op 22 mei 1974 werd de
eerste fase (pnogrammaJase) van de voor-
bereiding van het Streekplan Oost-Geldèr-
land afgerond met de vaststelling van de
nota Uitgiangspunlten, Probleemstelling' en
Doelstellingen (UPD).
Wij bevinden ons thans in de tweede fase,
de voorontwerpfase. Op basis van de nota
UPD hebben Gedeputeerde Staten van Gel-
derland een nota Alternatieve Voorontwer-
pen (AV) samengesteld en ter diskussie ge-
bnacht. Int het kader daarvan is thans ook
aan de gemeenten gevraagd een reaktie
hierop te geven.
Rekening houdend met de uitkomsten van
deze „inspraak" zullen Gedeputeerde Staten
vervolgens een ontwerp^treekplan laten op-
stellen. De gemeente heeft dan nog gelegen-
heid in het kader van de vasfetellingsproce-
dfure van het streekplan eventueel bezwa-
ren in te dienen.

b. Gemeentelijke reaktie
A. BevoQMnigsonlM?ikkieQirig/wonin)gbouw. In
oveneensltemming met de door het dagelijks
bestjuur van het gewest Midden IJssel ont-

wikkelde visie wondt gepleit voor handha-
ving en eventueel versterking van de zwak-
regionale fiunktde van Vorden en in verband
daarmee een aandeel voor Vorden in het
migratiesaldo van het gebied Zutphen van
10 è, 15%. Op grond van de gegevens van
het ETT-rapport van maart 1976 (blz. 12)
kan voorshands wonden gesteld, dat de wo-
ningbehoefte dan vermoedelijk overeenkomt
met de cjjfers van Alternatief n van de no-
ta AV of iets daaronder.

B. Industrie. Voor zover thans kan worden
bezien, heeft Vorden geen behoefte aan
meer-industrieterrein dan in de nota AV
voorzien. (De drie alternatieven vertonen
op dit punt geen verschillen.)

C. Relatie landschap—landbouw. Met de
waardebepaling van natuur en landschap
enerzijds en landbouwgebieden onderzrjds
kan niet worden ingestemd, evenmin als
met de toepassing daarvan zoals in de nota
AV heeft plaatsgevonden. Voor een gede-
tailleerde belangenafweging dient een rui-
mere mange te wonden gelaten aan de ge-
meente, die terzake de eerst verantwoorde-
lijke is. Met inachtneming van dit uitgangs-
punt kan voorshands wonden gekozen voor
het alternatief met hét aksent op de land-
bouw, als indikatie van de richting van het
gemeentelijk denken op dit moment.

D. Rekreatie. Het in 1975 vastgestelde Ba-
sisisitnukltMurplan voor de Openluchtrekrea-
tie dient richtinggevend te zijn voor verdere
ontwikkelingen. Ten onrechte is in de nota
AV de mogelijkheid van een nieuw komplex
voor verblijfsnekreatie aangegeven ten
noordwesten van het dorp Vorden. Ideeën
die daarover in een vroeg stadium ontwik-
keld zijn tenslotte niet opgenomen in het
basissitruktuunplian.

zich voos die datum een toegangsbewijs
verschaften en daar op a.s. zaterdag 15 mei
geen gebruik van kunnen maken, doen er
goed aan deze in te leveren by sigarenma-
gazijn G. W. Eyerkamp, Zutphenseweg 16
te Vorden. Daardoor kan een andere be-
langstellende alsnog gelegenheid worden
gegeven om het concert by te wonen.

Opbrengst van de
Simavi-kollekte
De Vordense bevolking heeft ook dit jaar
de Siimavi, die medische hulp in de tro-
pische landen verleent, weer goed bedacht.
Begin april zijn de kollektanten rond ge-
gaan en tesamen brachten ze ƒ 5.031,80 bij
elkaar.
Hartelijk dank aan hen die zo gul gaven
en bovenal aan de kollektanten die zich
weer 20 spontaan beschiklbaar stelden.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

OOK NAAR DE KERK . . .
De kinderen van de klassen l en 2 van de
Zond^^sdhool in het dorp hebben voor hun
oudeMKen briefje meegekregen om te ver-
tellen dat deze kinderen a.s. zondagmorgen
16 med het eerste deel avn de doopdienst in
de Hervormde dorpskenk zullen meemaken.
De kinderen worden een kwartier voor de
aanvat van de dienst verwacht bij de
openl^B basisschool. Ze gaan dan samen
met de leidsters het kerkgebouw binnen.

AVO-kollekte
Deze week zal de AVO-kollekte gehouden
wonden: voor de welzijnszorg van gehandi-
kajpten en minde-validen. Velen hebben on-
ze hulp nodig. Laten we door onze gaven
deze hulp geven en mogelijk maken. U kunt
ook gdreren (zeker voor het geval er geen
kollekltanit bij u aan de deur komt!) aan
AVO Nederland giro 625000.
Reeds nu dank aan de kollektanten en aan
allen die hun gave geven. Kontaktadres
voor Vorden: Ruoirloseweg 19

NOG EVEN DIT . . .
Ds. en mevr. Krajenlbrink hebben nog geen
definitieve besMssinig genomen ten aanzien
van het beroep naar de Hervormde kerk
van HardenJbeng-Heemse (vakature: West-
wrjk). Het is de bedoeling dat a.s. zondag
16 mei het in de dienst zal worden bekend
gemaakt. Dit als anitwoond op nu reeds ge-
stolde vragen.

„JE GELD OF JE LEVEN!"
Dat is het thema van de Interkerkelijke
jeuigddienst op 16 med. Als wij door het
woord van God gegrepen z$n, laten wij dat
dan zien door zoveel mogelijk aardse goe-
deren te verzamelen, of ons leven te geven
en ons in te zetten in de naam van God?
Ds. Zjjp uit Apeldoorn zal proberen ons ant-
woord te geven op de vraag: „Hoe kunnen
wij laten zien dat wij bij God willen horen?"
Het koor de „Waving Church Sound" uit
Velp zal in deze dienst enige bekende lie-
deren zingen. Komt u ook?

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

alleen deze week
(van donderdag tot

donderdag)

Kindertruitjes
en T-shirts

vanaf 3,-

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

zondag 16 med 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink, bediening H. Doop; 19.00 uur geza-
menlgke jeugddienst. Ds. J. Zijp, Geref. pre-
dikant (legenprediikaint) te Apeldoorn

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. W. Kneuzen van Ruiurlo, Mn-
dernevendlenslt klassen l, 2 en 3; 19.00 uur
zie onder Herv. kerk

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geujk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566

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

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

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon in de week van
17—i22 mei: mevr. Takkenkamp, tel. 1422

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. BtJ
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Etjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; btj geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur In de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05763-2345.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 U.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.



Aanbieding

KNORR
kip, groente of vermicelli

Wegvlieg
przen

KIJK EN VERGELIJK
NERGENS

ZO GOEDKOOP

AanMedtoj

aardbeien

SCHOUDER

karbonade
kilo

MAGERE

bieflappen
kilo

MAGER

soepvlees
500 gram

BH
Wiener
snitzel
100 gram

VLEESWAREN:

Rookvlees
(PAARDE) 100 gram

Corned beaf
(HOLLANDSE) 100 gram

Snijworst
150 gram

Gekookte ham
100 gram

DELTA

VANILLEVLA
literpak van 144 voor

MINIMUMPRIJS

DAGMELK
literpak

«l
VERPAKT

BRUIN BROOD
gesneden

mm
OPLAAT'S

krentebrood
van 280 voor

KOELEMAN

AUGURKEN
3/4 pot

BECEL

MARGARINE
250 gram

LITERFLES

VOLLE MELK
voor

GROTE POT

BENCO
^00 gram van 370 voor

KOFFER

RADION
van 605 voor

BLIK

MAKREEL
200 gram van 98 voor

Choc. vlokken
per pak nu

CALVE

tom.ketchup
van 245 voor

••Bi
FLAKON „ROBIJN"

wasverzacht.
22 liter van 489 voor

KOFFER

Witte Reus
van 659 voor

WEGENS REORGANISATIE 7ZIJN WIJ

maandag 17, dinsdag 18
en woensdag 19 mei

GESLOTEN
DONDERDAG 20 MEI HEROPENING !

per stuk

mm
Golden
Delicious

2 kilo

GROENE

Paprika's
2 stuks

H
BLOEMEN EN PLANTEN

ROOSJES
grote bos l O stuks

nu slechts

5 FLESSEN

Moselblümchen

Oude
wijvenkoek
van 1 45 voor

•••••Bi
MINIMUMPRIJS

SUIKER

kilo

•i
LITERFLES

SEVEN-UP
van I3I voor

A*O,meer
dan alleen maar

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



1300genever

FLORIJN

citroen-brandewijn
liter

m
JOSEPH GUY

Franse cognac
3 sterren, van 18,50 voor

RIVIERA

Montilla
2 literkruik van 10,45 voor

^W
SORDENS

Dry Gin
van 16,95 nu

VRUCHTENSTAM

APPELMIXTAART
GANGMAKERS
5 stuks

345
298
240

Krat van 20 Euroflessen

Heineken pils

HELLEMA

KOEKEN
div. soorten, per pak

CALVE

SLASAUS
0,5 liter van 233 voor

VANILLESUIKER
10 zakjes

1350

DROP MINTINA

3 rollen per pak van 120 voor

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedan-
ken voor de vele blijken
van belangstelling, felici-
taties, bloemen en kadoos,
ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijk.

A. L. Grotenhuijs
R. M. Grotenhuijs-

Boers
Vorden, mei 1976
Stationsweg 5

Hiermede betuigen wij u
onze oprechte dank voor
de blijken van medeleven
die we mochten ontvan-
gen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze moeder,
groot- en overgroot-
moeder

Henderika Johanna
Hesselink-Norde

Namens de familie:
G. Hesselink

Vorden, mei 1976
„De Wehme"

Door oudere dame te
huur gevraagd: woonhuis
of gedeelte daarvan in 't
dorp Vorden. Event. rui-
len met royale 4-kamer-
flat in Zaandam.
Inlichtingen tel. 05752-
1765

DROPPING
JONG GELRE

vrijdag 14 mei a.s.
Start om 8 uur
's avonds bij hotel
Bloemendaal.

Finish bij een Achter-
hoekse boerderij

Woningruil gem. Vorden
aangeboden woning met
vrije ingang, plaats voor
garage, woonkamer, keu-
ken, 3 slaapkamers, dou-
che, grote tuin.
Gevraagd: gelijkwaardig,
mag zonder garage.
Brieven onder nummer
10-1 buro Contact

Zaterdag 22 mei a.s.
verkoop van
perkplanten

Huitink
Ruurloseweg 60, Vorden

ns vakantie
GESLOTEN
van 14 t.m. 29
mei
handel HietbrinkB,

Te koop: spinazie- en ra-
barber op bestelling.
H. Weenk. Schuttestraat,
12, Vorden ,tel. 05752-
6659

Bij aankoop van 30 eie-
ren a ƒ 4,80 van scharrel-
kippen 5 kg aardappels a
ƒ 3,50. Heiderbooms-
dijk 2, Linde. tel. 6685

Te koop: volbloed r.b.
neurende vaars, goede
melklijst. H. M. A. Hel-
mink, Schuttestraat 15 te
Vorden

Te koop: gashaard.
Th. Nijenhuis, Nieuwstad
18 te Vorden

Te koop: alle soorten ko-
nijnen. J. ten Have,
Maanstraat 2, Hengelo G
's avonds na 5 uur

Spoorbiels
voor elk doel
Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

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

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten on-
der deskundige leiding.
Ook weekendritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Inplaats van kaarten

R. J. THOMASSEN

en

A. H. THOMASSEN-GIJSBERS

hopen op woensdag 19 mei a.s. hun 25-
jarig huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
café-restaurant „De Uitrusting" te
Eefde.

Zutphen, mei 1976
Vispoortplein 14

Eindeloos op zoek en op reis
voor uw binnenhuis-ideaal?
Niet nodig want er is een adres
waar u spoedig ontdekt dat
verder zoeken overbodig is.
Kom eens langs en uw woon-
verlangens zijn van meet af aan
onderwerp van gesprek.

Wim Polman
VORDEN, Dorpsstraat 22

Telefoon 05752-1314
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Telefoon 05750-17332

In verban^iiet de zomermaanden
zijn de kl^pvonden tot medio
augustus stopgezet.

Jeugdleden kunnen tot vrijdag-
avond nog terecht in het Jeugd-
centrum. Het bestuur.

Bouwbond NW
Vakantiebonboekjes
ingevuld inleveren

op maandag 17 mei van 19.00 tot
20.30 uur Berend van Hackfort-
weg 8 te Vorden

Bouwbond CNV
afdeling Vorden

Inlevering vakantiezegels

a.s. maandag 17 mei en dinsdag
18 mei van 19.00 tot 21.00 uur
Zutphenseweg 48, Vorden

De plaatselijke vertegenwoordiger

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

KutpIuMisewcg - Vorden - Telefoon 05752-1514

BROOD

een maal apart

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

NUTSFLORALIA

uitreiking
stekplanten
voor volwassenen donderdag 20
mei a.s. van 3-4 uur n.m. bij hove-
niersbedrijf Kettelerij, Zutphense-
weg.

l geranium en
l begonia semper florens
prijs per stel 2,25

Opgave bij:
mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
mevr. Groot Eramei Ruurlosew. 12 tel. 1351
mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555

Voor de schoolkinderen
l luciferplant en
T vlijtig liesje
prijs per stel 1,75

De schoolkinderen krijgen de plantjes 20 mei
op school uitgereikt.
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Grote sortering
# ZWEMBROEKEN

# ZWEMVLIEZEN

# DUIKBRILLEN

# ZWEMBANDEN

# SNORKELS

Wapen- en Sporthandel

artens
tteds doeUrtfftndl

Zutphenseweg Vorden

Ncnchatanten
fccti Serieus...

Blouson-pak voor vrije tijd en serieuze zaken.
U kunt er overal mee verschijnen en u voelt

zich helemaal vrij. Ook tijdens werk.

Nu voor
een extra
nonchalante
prijs

tcHÜel en mode

/choolclermciit

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334.



Beste Leo en Hannie,

Van harte
^^^^ ^^^ ^^^ ^^_ l l IOUW0I VII

gefeliciteerd
met jullie nieuwe kleuri-
ge gordijnen.
Is jullie huis niet ineens
veel fleuriger en gezelli-
ger geworden?

Kom gerust nog eens
binnenlopen, want Je
weet we hebben een
werkelijk kompleet
woor.prcriramma
beschikbaar.

LUBBERS woninginrichting
Hengelo (GM.) - Raaxöiiulsstraat 33 - Tel. 05753-1286

DIVERSE SOORTEN
GAZONMAAIERS

hand- en motormaaiers in verschil-
lende breedtes, tevens

ELEKTROMAAIERS

VERLENGSNOEREN

STEKKERS EN KONTRASTEKKERS

Tuinsproeiers en
tuinslang
kortom alles voor uw tuin

wc l k® o p
Hengelo: Spalstraat 37 Linde: Ruurlpseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 Vorden: Stationsweg 20

Enorm groot is de zomerkollektie
bij modecentrum Teunissen

ledere week nieuwe aanvullingen

DAMESMANTELS
in terlenka, wol en gabardine
vlotte modellen t.m. 50 van 89,50 280,00

BLAZERS
in diverse stoffen en kleuren
strepen en unies vanaf 69,50

JAPONNEN
klassiek t.m. 52 vanaf 55,00
jeugdig, ook in jeans vanaf 69,00

BLOUSES vanaf 19,50

ROKKEN vanaf 22,50

T-SHIRTS vanaf 9,95

HERENKOSTUUMS
in lichte zomerkwaliteit vanaf 195,00

YRIJETIJDSKOSTUUMS vanaf 100,00

PANTALONS
in moderne belijning en kleuren v.a. 45,00

KOLBERTS vanaf 89,50

JACKETS vanaf 49,50

REGENJASSEN vanaf 89.50

Grote kollektie kinderkleding
jurkjes lang en kort, jackets, rokjes, panta-
lons, shorts en T-shirts

VRIJDAGS GRANDIOZE KOOPAVOND !

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

6. Weulen Kranenbarg & Zn b.v.
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

Wij hebben alles voor de

TENNISSPORT
o.a.:
rackets
ballen
racket-
hoezen
rokjes
shorts
shirts
sokken
enz.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

stetdr 4otltTcffendl

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

RUURLO

TARIAN
MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets he
moois zeer voordelig te kopen.

Parian-
verrassing

Bij aankoop van een bankstel vanaf ƒ 795,—
of voor een gelijk bedrag aan andere meubels
ontvangt u

f 100,- in kontan,ten
om van uw bezoek aan ons een gezellige dag
te maken.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

Heel Nederland op de flets
Wat wil je ook? Of je 8 bent of 80,

schooljongen of zakenman, huisvrouw of
tienermeisje, opa of oma, fijner en voordeliger

dan fietsen is er niet veel!
Ook voor u staat er een fonkelnieuwe klaar.

Als f ietsenvakman geven wij u graag
e jn goed advies!

HENK BRUGGEMAN
Vordenseweg 23 - Hengelo Gld. - Tel. 1918

Exklusief voor Hengelo Gld. en omstreken:
Raleigh en BSA fietsen

Tevens levering van:
Juncker, Sparta, Empo fietsen

Sparta, Tomos brommers

spoorstraat 46 ruurlo
rechtstreeks van fabriek aan verbruiker

Coupons
nu met 20% korting

DE GROTE MODE:

Terlenka en Denim
per meter 9,90

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 9-17 UUR
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••

hengelo <gid.>
tel.05753- 1461

Dansen

16 MEI

Musketiers

•••o«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••«••••

Tapijt voor de slaapkamer.
Zacht en sfeervol. Warm en
wondermooi. Wij hebben

een zeer komplete kollektie!

Vraag naar ons gratis Tapijtboek 1976

TEGER OCCASIONS RUURLO
Stationsstraat 18 Telefoon

FIAT 500 rood 1973 FIAT 128 rood 1972
FIAT 850 special 1970 FIAT 125 special
FIAT 127 groen 1972 VW 1300
FIAT 127 rood 1973 VW 1302 metallic
FIAT 127 geel 3-deurs 1973 RENAULT R4
FIAT 127 blauw 1973 CITROEN 2C4
FIAT 600 1970 FIAT 124
FIAT 127 special metallic 1975 FIAT 128 4-deurs

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

05735-1426

1973 1974
1972
1972
1972
1969
1973

1971 1972
1972



Donderdag 13 mei 1976

38e jaargang nr. 10 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT
NIEUWE RABOBANK WORD T VOLGENDE MAAND
OFFICIEEL VOOR GEBRUIK OPENGESTELD
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De heer G. J. Eskes, direkteur van de Rabobank te Vorden, verwacht dat het nieuwe
bankgebouw aan de Zutphenseweg volgende maand officieel geopend zal kunnen
worden. Deze opening gaat gepaard met een „open huis".
In een gesprek dat wij dezer dagen met de heer Eskes hadden, stak hij zijn vreugde
over het nieuwe gebouw niet onder stoelen of banken. De huidige bank aan de Ruur-
loseweg lag tot voor een aantal jaren gunstig. De eerste na-oorlogse woningen wer-
den gebouwd in de omgeving van het oude Empo-veldje. Geleidelijk aan kreeg Vor-
den het Molenplan, plan Boonk en nu weer plan Brinkerhof.

„Dit betekent dat van een centrale ligging
al lang geen sprake meer was. Daar komt
bij dat het bankgebouw niet meer aan de
eisen voldeed. We hebben eerst nog over-
wogen het huidige pand te verbouwen. Van
dat idee zijn we spoedig afgestapt. Door de
snel'le ontwikkeling van o.a. het salarisver-
keer hebben we Mer gewoon te weinig
loketten en ruimte voor meer loketten is
er niet", zo zegt de heer Eskes.
In het voorjaar 1974 bestond de mogeljjk-
heid om het notarishuis (waar vroeger de
heer Romlbach woonde) aan te kopen. Aan
architekt Treep & Vermeulen uit Zwolle

werd in juli van dat jaar gevraagd om een
scihetspdan te maken.

„Wjj hebben de architekt verzocht het pand
„in de geest van het dorp" te houden. De
heren hebben eerst van tevoren de omge-
ving gefotografeerd en kwamen met een
plan op tafel dal onze goedkeuring kon
wegdragen", aldus de heer Eskes.

De aanbesteding vond plaats in mei 1975,
waarna de hoofdaannemer de gebr. Mank e-
rinik uit Neede, een maand later aan het
werk toog. De kosten van het nieuwe

gebouw bedragen ruim een miljoen gulden.
Op de benedenverdieiping (totale oppervlak-
te 510 vierkante meter) treft men aller-
eerst een waohthal/kashal, een ruimte door-
scheiden door 9 balies plius een zitbalie.
Verder is er een aparte hoek voor de afde-
ling assurantie en reizen; een afdeling al-
gemene zaken; een gekomibineerde bestuurs
/direktiekamer en drie spreekkamers.
Naast een brandvrij archief is op deze be-
nedenverdieping een kluis met de mogelijk-
heid voor verhuur van kofferruimten en
safeloketten.
In de eerste verdieping (270 vierkante me-
ter) wordt de afdeling administratie ge-
huisivesit. Vender is hier een ruimte voor in-
terne kontrole; een poot- tevens machine-
kamer; kassiersruirnte en een kantine.
Op de tweede verdieping (210 vierkante me-
ter) komen de technische installaties, ar-
chiefruimte en een magazijn voor blanko
voorraad. Voor het bankgebouw zijn tien
parkeerplaatsen; achter de bank kunnen 20
auto's worden geparkeerd.

Duiken we nog even in het verleden van de
Rabobank (vroeger was de naam „Coöp.
Boerenleenbank Vorden") dan blijkt uit de
notulen dat de bank in 1905 werd opgericht.
De eerste kassier Hendrik Tjoonk verdien-
de 25 gulden per jaar en verrichtte zijn
werk aan de Pastorieweg, in het huis dat
thans wordt bewoond door de heer
T. Kamphuis.

Tot 1922 bleef de bank daar, waarna werd
overgehuisd naar de woning waar thans
^tandarts Bdens zijn praJkltrjk heeft. In 1930
werd de heer Tjoonik opgevolgd door de
heer H. Kapelle, die op zgn beurt op l mei
1958 wend opgevolgd door de huidige di-
rekteur G. J. Eskes.
Op Koninginnedaig 1934 werd begonnen met
de bouw van de bank aan de Ruurloseweg.
l februari 1935 werd de bank in gebruik
genomen. In de oorlogsjaren heeft het ge-
bouw veel schade geleden. Onder andere
Stortte er een V-l op. Na de oorlog werd
pand uitgebreid. In 1962/63 onderging de
bank de laatslte en tevens belangrijkste uit-
breiding.

Nog een maandje en dan zal het gebouw
leeg staan. Wat er dan mee gebeurt? „Op
dit moment is hier nog niets van te zeggen,
wel hebben we enkele serieuze kandidaten
voor dit gebouw maar het is nog niet ver-
kocht", zo zegt de heer Eskes.

ATTRAKTIEF ZOMERPROGRAMMA
VAN DE VW TE VORDEN
Tijdens de jaarvergadering* van de V W te
Vorden werd het navolgende zomerpro-
gramma bekend gemaakt.
Te beginnen op 21 juni zal er elke maan-
dagavond een avondwandeling worden ge-
houden. Op de woensdagmiddagen (de eers-
te tocht is gepland op 16 juni) zal er in de
maanden jiuli en augustus de Achtkasteilen-
tocht worden gehouden.

Dinsdag 6 juli iboerenbruiloft bij „Het
Schimmel"; woensdag 7 juli en woensdag
21 juli touwtrekken; zaterdag 10 juli Pret-
ty-markt zwemlkilub; dinsdag 13 juli en
dinsdag 3 augustus Staringavond in de ka-
pel in de Wildenborch.
Woensdag 14 juli, woensdag 28 juli en don-
derdag 5 augustus optreden van de dans-
groep De Knupduiukskes.
Donderdag 15 juili groot Lunapark en bra-
derie. 17 en 18 juili Achltkastelenweekend
van de LR De Graafschap; dinsdag 20 juli
Gelderse avond bij ,,Het Schimmel".
23 t/m 25 juli AchtlkaStelenweekend motor-
klub De Graafschaprrjders; donderdag 29
juli optreden Barchkaipel uit Barchem; vrij-
dag 20 juili ringtsteken per dogoar; zaterdag
31 juli ingebruikneming molen Kluvers;
woensdag 4 augustus optreden Vordens
Huisvrouwen Onkest.

Verder zullen de plaatsehjke muziekvereni-
gingen Sursum Corda en Concordia elk een

concert verzorgen, terwyl Dirk Jansz.
Swart een drietal orgelconcerten (de data
worden nog nader bekend gemaakt) zal ge-
ven in de Ned. Hervormde kerk. Voorts zal
er nog een fotowedstrijd en een gekostu-
meerde voetbalwedstrijd op het programma
staan. Ook hiervan z\jn de data nog niet
bekend.

De heer Van Arkel deelde in zijn openings-
woord mee dat de gemeente de subsidie
heeft bepaald op 22 cent (2 cent meer dan
voorheen) per inwoner. Verheugend toonde
hij ziiöh over het feit dat de toren en de
Ned. Hervormde kerk gedurende de zomer-
maanden weer zal worden verlicht.
Sekretaris G. W. Erjertkamp memoreerde
de aktwiteiiten van het afgelopen jaar
waarbij hij opmerkte dat Vorden in 1975
minder vakantiegangers had dan het jaar
daarvoor. „Waarschijnlrjlk komt dit door
de natte zomer van 1974, waardoor velen
besloten de vakantie in het buitenland door
te brengen", zo meende hij.

Financieel gaat het de VW naar den vleze.
Het jaanvenslaig van penningmeester L.
Westenhof vertoonde ril. een batig saldo van
ruim ƒ 3.800,—.

Bjj de besituurSvenkiezing werden de aftre-
dende heren G. W. Eijerkaimp en W. Kam-
perman brj aJkklamatie herkozen.

Ruim 100 ruiters hebben zaterdagmidddag
deelgenomen aan het streekconoours van de
Landeltjlke Rijverenigting Rru/urlo, op de oude
voetbalvelden in De Meene. Om half negen
begonnen de eerste ruiters van de rrjvereni-
gAngen van Zutphen, Gonssel, Vorden, Bar-
chem, Geesteren, Lochem, Laren en Ruurlo
aan de dressuurproeven. De uitslag1 hiervan
was als volgt. B-dressurring- 1: 1. D. Wa-
genvoort, Vordien; 2. A. Kleun Brinke,
Ruurlo; 3. mevr. Dougflas, Ruurlo. Ring 2:
1. W. Groot Nulend, Vorden; 2. J. Nflkamp,
aren; 3. T. Derks, Gorssel-Zoitphen. L-dres-
suiurrting 3: 1. J. Wljers, Geesteren; 2. B.
Oltvoort, Barchem; 3. L. Visser, Ruurlo. L-
dresisiuiurirag 4: 1. E. Bakhuis, Geesteren; 2.
1. Eelderinlk, Ruurlo; 3. W. Kledne, Ruurlo.
LHdressuiurrinig 5: 1. P. Weernink, Ruurlo;
2. H. Toevank, Ruurto 3. G. Gosselink, Bar-
chem. MZndressmirrtiing 6: 1. D. Oltvoort,
Barchem; 2. mevr. Brieneman, Gorssel-
Zutphen; 3. H. J. Wiegers, Gorssel-Zutphen.
De uitslagen springen: 1. B. Wagenvoort,
Vordien; 2. W. de Lange, Ruurlo; 3. mej.
Brinkman, Gorssel-Zutphen. L-springen: 1.
J. Klein Braskaanp, Geesteren; 2. mej. Dok-
ter, Gorssel-Zuitphen; 3. L. Visser, Ruurlo.
MZ-springen: 1. J. Heiink, Laren; 2. mej.
Dokter, Gorssel-Ziutphen; 3. B. v. d. Linde,
Ruurlo.

De caprille-proef werd een Ruurlose aange-
legenheid: 1. mevr. Douglas, Ruurlo; 2. A.
Kledn Brinke, Ruurto en 3. F. Douglas,
Ruiurlo.
Tegen half vflf werd het concours afgeslo-
ten met de gebruKkeflfllke parade.

Vordens Huis-
vrouwen Orkest
Na nog enkele aanvragen afgewerkt te
hebiben, krijgen de dames even rust. Dat
mag dan ook wel na hun enorm druk bezet
programma. Het was de afgelopen maan-
den dan ook iedere keer tweemaal dat de
dames met hun dirijgente mevr. Besselink
voor helt voetlicht traden. En overal met
veel suikses. Of het nu voor bejaarden of
voor jongeren was, overal kwamen de han-
den telkens weer op elkaar. Nu, de dames
zitten dan ook vast niet stil op hun repeti-
tie-avonden. Want steeds moet weer ge-
oefend worden om een nieuw programma
na dit seizoen te brengen. Maar dat kunnen
we rustig aan hen overlaten. Maar hard ge-
werkt moét er worden, want de aanvragen
voor 1977 komen al weer binnen. Wel een
bewijs dat deze vereniging toch wel iets
unieks brengt.
Dat bewees ook weer de presidente van de
Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen
uit Zutphen. Zij memoreerde in haar speech

dat het Vordens Huisvrouwen Orkest best
in grote schouwburgen op konden treden
en dat zjj zeker driemaal teruggeroepen
zouden worden. Evenzo sprak de presidente
van de Hervormde vrouwenvereniging uit
Neede. Zij vertelde nog dat de entree van
de dames zo keurig was. Dus een ieder die
het orkest nog niet gehoord heeft, kan dit
tijdens de WV-aJkties deze zomer doen.
Tijdens hun eerste optreden in de schouw-
burg in Dochem werd het orkest een grote
toekomst voorspeld. Moge dit zo doorgaan.

Damrubriek
SAMENWERKING VAN DE SCHIJVEN
Meestal opereren de schijven niet afzonder-
lijk bfl het tegenhouden van de tegenstre-
vers. Zjj moeten samenwerken in het be-
lemmeren van de loop van de vijandige
schijven. Het is diücwtJELs nodig prerles op
tfld te zijn, niet te vroeg en niet te laat.
Uit de volgende spelfragmenten zal dit bltj-
ken. In de stand zwart 2 schaven op 25 en
35 en wit 2 schaven op 38 en 44, houdt wit
met zijn schijf op 44 de zwarte op 35 tegen.
Maar schijf 38 kan niet zelf de zwarte op
25 afstoppen, want hij staat daarvoor té
ver naar links. Met behulp van schflf 44
luikt het toch door 1. 38—33, 25—30; en 2.
33—29, zwart moet zfln schijf wég-geven.
Na 2 30—34 en 3. 29x40 kan zwart
niet meer zetten en kan opgeven.
Hier volgt nog een opgave: zwart 2 schijven
op 16 en 26 en wit 2 schflven op 37 en 33.
Wit speelt en wint volgens het voorgaande
principe.
Het probleem van deze week is van ons
jeugdlid Jos Boudri, en is volgens mfl keu-
rig ontworpen. Zwart 9 schaven op 7, 8, 13,
16, 19, 21, 23, 24, 25 en dam op 26. Wit 12
schijven op 22, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
42, 45 en 50. Wit speelt en wint.

Zwart

?mm m w w

>. Ww. %mr ül vm
•A

Wit

De oplossing van het probleem van vorige
week was: zwart 9 schijve» op 7, 8, 13, 14,
17, 18, 19, 22 en 35 en wdt 9 schaven op 24,
26, 28, 31, 32, 33, 37, 39 en 40. 1. 31—27, 22
x42; 2. 28—23, 18x27; 3. 26—21, 35x33; 4.
21x3, 19x30; 5. 3x47 (via 25, 43, 16, 2 en 24)
Goede oplossingen kwamen binnen van J.
Masselink en J. Boudri.
Met deze rubriek wil ik voorlopig stoppen
tot medio augusus, Ik wens u allen een
prettige vakantie toe met mooi weer.

H. Wansink, Prins Bernhardweg 18, Vorden

BI'J ONS IN VORDEN
Op den dag dat dizze krante uutkump zal de Vordense gemeenteraod zich
motten uutsprekken of ze veur of tegen un noordelukke rondweg is.
Umdat ik liever mien mening veuraf geve as kritiek achteraf, dit stuksken in 't
plat. Dan kont de raodslejen 't eers nog leazen en wet ze hoo Leestman d'r
oaver dech.
Lao'w es met de vekeersveiligheid beginnen. Zo at 't tot nog too is, gebeurt
t'r weinig ongelukken in de Darpsstraote of de Zutfenseweg. Un betjen blik-
schade zo now en dan mor dan ha'j 't ok ehad. In veholding tot ut vekeer
wat t'r deur kump haos niks. Daor ha'j gin rapport veur neudig urn dat te be-
kieken. En kiek now es nao de zuudelukke rondweg. Hoevölle mensen hebt
deur den weg de holten jas al anekregen? 'k Hebbe ze neet eteld maor 't zal
wel aardig nao de tiene hen gaon. 'k Bun bange dat de noordelukke rondweg
wat dat betreft neet gunstige uut zal vallen, umdat op zukke ni'je weage noo
eenmaol knetterhad wod ejach. Dus veur de veiligheid hoeft 't van mien neet.
Uut milieu-oogpunt ok neet. Want wa'j in 't darp wint, geet dubbel verloren
deur die ni'je weg. Daor wod in ieder geval meer wild dood erejen as in 't darp
en i'j bunt weer un hele lappe grond kwiet waor now nog wat greujen wil. En
waor wat greujt wod de locn ezuuverd.
Oaver 't lawaai hoef wi'j helemaols neet te praoten, zovölle heb ze mien al
wel veteld. De mensen in 't darp hebt volle meer las van de zatlappen en halve
dollen die 't snachs van un brulfte of uut un bar komt as van 't vekeer oaver-
dag. En dan de winkeliers en anderen die t'r belang bi'j hebt dat t'r un hoop
volk deur 't darphen kump. Ik geleuve neet dat die d'r op veuruut zollen gaon.
At ikke argens hen motte wiet van hand, dan ri'j ik altied wel um de plaatsen
hen as t'r unrondweg is. Wi'j stopt dan wel in un plaatse waor a'j deur mot.
En zo zal 't hier ok gaon. At Vorden un weg d'r umme hen hef, ri'jt ze ons veur-
bi'j en koopt ze in Reurle eur köpken koffie en eur ansichten van den achter-
hook.
Meneer Schep, of hoo die goeie man ok mag heiten, kan dan wel wat anders
beweren, at 't zo wied is, is hee met pensjoen en zit ze hier met de brokken.
Daorumme hop ik dat de raod (inklusief Dark van 't Specop) maor besluut um
d'r gin haos met te maken en eers nog maor es te bekieken hoo 't geet met 't
vekeer bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

l

Maandag':
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzlekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

•gavonld zomentraining zwem- en po-
Vorden '6g In de Dennen

Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantorfl vanaf 14 oktober

volleybalver. Dash gymnastiek-

Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eef de
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huisn-schöol o.l.v. mevr. Annölles Ttyman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (huisvrouwen)

Donderdag:
Donderdagavond zomentraining zwem- en
poloküub Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, ledere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Tranlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknlckplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes In De Voorde;
KinderMub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum; Meisjesklub De klulb van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

Mei:
13 Reisje Bejaardenkring; aanwezig 12.30

uur op de Markt
14 Dropping, Jong Gelre, Bloemendaal
15 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor

in de Christus Koninglkerk
18 NCVB in zaal Eskes jaarvergadering
18 Herv. Vrouwengroep Linde
20 Vrouwenvereniging Wildenborch
24 Vergadering PvdA in hotel Bloemen-

daal
29 Openbare les nutsblökfluit en melodika-

clufo, Jeugdcentrum

Juni:
5 Dansavond in de kantine van v.v. Vor-

den
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45
uur

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag

18 t/m 20 vakantieweek Jong Gelre
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktivitelten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Kunst in de kamer
gaat door
Zaterdagavond 8 mei werd hot eerste sei-
zoen van de kring Vortien van Kunst in de
Kamer besloten mét een avond, verzorgd
door enkele leden van de kring zelf. On-
danks heit zeer warme weer was de op-
komst verrassend groot, een teken dat deze
kiulturele evenementen langzamerhand een
groitere bekendheid krijgen.
Hett programma werd geopend met een
aantal Elizaböthan Songs, liederen geschre-
ven rond het tijdperk van de vermaarde
Engelse koningin Blisabeth I. De vertol-
king door de mezzo-sopraan Ellen de
Waard-iStroink was uitstekend en goed
aangepast aan de toch wel beperMe ruim-
te. De dragende stem van deze zangeres
moet aanlzienlrjik grotere ruimten gemak-
keljjk aankunnen.
Hoewel helaas geen teksten van de uitge-
voerde liederen - hoofdzakelijk liefdesly-
rielk - beschikbaar waren, werd dit gemis
goedgemaakt door de korte toelichting die
de zangeres bij ieder lied gaf en de wer-
kelijk uitmuntende verstaanitTaarheid. Wil
Bayer-Kreulen begeleidde Ellen de Waard-
Stroink zeer nauwgezet en aquadaat op het
spinet, een instrument dat heel goed bfl de
liederen paste. Als we een suggestie mogen
doen, zouden we Ellen de Waard-Stnoink
willen aanraden het ook eens met luitbege-
leidinig te proberen.
Gezien de enthousiaste bijval, die het tiwee-
tal oogstte, was het jammer dat hun op-
treden beperkt bfleef tot een zevental lie-
deren.
Op een geheel andere wjjize vulden woord
en muziek öllkaar aan in het optreden van
de dichter Jacques Benoit en de pianiste
Liesbetih Vel. Jacques Benoit, het pseudo-
niem van J. Bayer, las een aantal verzen
uit eigen werk, muzikaal omkranst door
qua stemming zeer fraai gekozen pianomu-
ziek, vertolkt door Liesbetih Vel.
Persoonllrjlk voeUde ik het gemis aan een
gedruikte tekst van de verzen meer dan brj
de door Ellen de Waard->Sitroinik vertolkte
liederen. Dit niet zozeer om de verstaan-
baarheid, die ook hier goed was, alswel om
de behoefite de teksten wat meer te laten
inwerken. De meer kontemplatieve verzen
en vooral de Rilke-vertaling zouden voor
mg meer reliëf hebben gekregen.
Bij hett ingaan van de pauze werd de heer
en mevrouw Bayer namens enkele leden
een bloemstuk aangeboden om de erkente-
lijikheid voor de gastvrijheid en het waarde-
vole kullturele initiatief tot uitdrukking te
brengen.
Na de pauize werd een vergadering van de
leden gehouden, waarin de plannen voor het
nieuwe seizoen werden besproken. Alge-
meen was men van oordeel dat men het
niet bij dut ene proefseizoen moest laten.
Na een uiteenzetting over de financiële si-
tuatie werd de kontPibutie voor het seizoen
1976/1977 op ƒ 35,— plus ƒ 5,— per per-
soon vastgesteld. Hiervoor zullen een vier-
tal kuliturele manifestaties met betaalde
uitvoerenden worden georganiseerd en ter
afsluiting weer een avond verzorgd door
de kring zelf.
Men betreurde het dat niet meer Vordena-
ren van de waardevolle evenementen (heb-
ben) kunnen genieten door de beperkingen
van de aiWkomodatie. Het bestuur zegde toe
zijn best te zullen doen hier voor de toe-
komst verandering in te brengen, maar ver-
klaarde voor het komende seizoen maar
weinig mogelijkheden te zien.
Hot programma voor het nieuwe seizoen zal
zo spoedig mogelijk worden bekend ge-
maakt. Men kan zich afls donateur opgeven
brj mevr. Muller, Beatrixlaan 24 tel. 1756.

J.deWaard



DE HEER
WEVERS
25 JAAR
IN DIENST
BIJ DE
GEMS

Op de foto
overhandigd
de heer
Emsbroek jr.
een geschenk
onder couvert
aan de jubilaris

Vrijdag 7 ,mei jl. werd in ,'t Wapen van
Vorden" een druk bezochte receptie gehou-
den ter gelegenheid van het feit dat onze
plaatsgenoot de heer G. H. Wevers, chef
afdeling elektro van G. Emsbroek & Zn CV
herdacht dat hij 16 april jl. 25 jaar in dienst
was by „de Gems".

De heer G. Emisfbroek, direkteur, sprak de
jubilaris .toe. Hg somde tal van eigenschap-
pen van de jubilaris op, maar noemde als
•meest kenmerkende de „igeruisloosheid of
de stilte waarin u uw wenk verdicht. Het

gaat allemaal zo stil en tegelijkertijd zo vlot
dat het lijkt alsof de kabouters 's nachts
het werk voor u kllaar maken. Wij hebben
van tal van klanten komiplimentjes gekre-
gen over de vlugge en tegelijkertijd zo kor-
rekte wijze waarop u uw werk verricht,
niét alleen als élektromonteur, maar ook
als chef van deze afdeling waarvoor u de
begrotingen maakt, inkoopt en uitvoert."
Hij overhandigde de jubilaris een geschenk
onder cauvent.
Namens alle medewerkers, zowel van Gems
Metaalwerken BV, als van G. Emsbroek &

Zn CV, bracht de heer H. van Dorsten,
voorzitter van de personeelsvereniging tq-
dens een speech de gelukwensen over en
overhandigde de jubilaris een geschenk (fo-
totoestel) plus een enveloppe met geld, het
een zowel als het ander gijeengebracht door
alle medewerkers/kollega's van de heer
Wevers.
Namens de buren sprak mevrouw Besse-
linik-Kunst de jubilaris toe.

Na afloop werd de familie een diner aan-
geboden bij hotel Bakikter.

Werktuigen vereniging M EDO Linde-
Vorden en Ruurlo had gunstig jaar
De Coöp. Werktuigenvereniging MEDO te
Linde-Vordeii en Ruurlo en omstreken, die
sinds l januari 1971 samenwerken, hebben
in het boekjaar 1975 ondanks de steeds stij-
gende kosten /„de eindjes aan elkaar" kun-
nen knopen. Ruurlo en omstreken boekte
aan opbrengsten van oogstwerkzaamheden
bemestingen, verhuur machines, div. loon-
werkzaamheden en/, een totaalbedrag van
ƒ 252.564,54 met aan kosten een bedrag van
ƒ 251.268,24 zodat een klein batig saldo avn
ƒ 1.296,30 resulteerde.

De MEDO kwam aan een totaalbedrag van
ƒ 240.084,07 voor verrichte werkzaamheden,
met aan kosten ƒ 238.920,31; hier dus een
voordelig saldo van ƒ 1.163,31.

Op de in zaal Eykelkamp gehouden leden-
vergadering' van de kamlbinatie, die onder
leiding stond van de heer E. Gotink, bracht
de heer Rietihorst, sekretaris van de Fe-
deratie DanJdlbouwiwerkltuigen Exploiteren-
de Coöperaties (FLEC) de rekening en ver-
anitlwoordiinig over 1975.

Bij de bestuiuirsverlkiezdnig werd de heer H.

Fokkink in het bestuur van de MEDO her-
kozen. In de vakature H. Pèlgrum werd ge-
kozen de heer H. J. Hulstijn. In de vakatu-
re A. G. Schotman werd niet voortzien.
Voor Ruurlo en omstreken werd de heer R.
Waarlo herkozen.

Besloten werd om een aantal machines in
te ruilen en aan te kopen. Ingeruild werden
een rnaispootmaöhiine, terwijl een nieuwe
werd aangekocht evenals een opraapwagen.
Een oude trekker werd ingeruild. Aange-
kocht werd een 80 pk Panter. Ook de mais-
hakselaar werd ingeruild terwijl
ton wend aangekocht. Tenslotte
sloten om een nieuwe tril tandkulitor
met verkruiinielaar aan te kopen die ook
(zonder trekker) wordt verhuurd.

Om al deze aankopen te kunnen fi
werd het bestuur gemachtigd een
aan te gaan bij de Rabobank te R u u o en
voor de MEDO een kredietverhoging bij de
Rabobank te Vorden.

Na de rondvraag dankte de voorzitter de
heer Pèlgrum, die na vele jaren prettige
samenwenking, het bsebuur gaat verlaten.

Nutsfloralia
Zoals elk voorjaar reikt Floralia ook nu
weer stekplanlten uit. Wij hopen deze op de
tentoonstelling die op 24, 25 en 26 septem-
ber a.s. gehouden wordt, als flinke planten
terug te zien om mee te dingen naar leuke
prijlzen.
Ook wordt dit jaar weer een bloemschik-
kursus gehouden en wol op 18 en 25 augus-
tus en l, 8, 15 en 23 sepltemiber. Nadere in-
lichtingen hierover t.zjt. in Contact.

Zie voor de uitreiking van de stekplaniten
de advententie elders in dit blad.

Donderdagavond
raadsvergadering
Donderdagavond gaat de raad van Vorden
praten over de nota alternatieve vooront-

werpen Streekplan Oost-Gelderland. De vi-
sie van B&W van Vorden wijkt op dit punt
.niet af van die van Zutphen en Loehem.

Gepleit wordt voor handhaving en eventu-
eel versterking van de zwak-regionale fimk-
tie van Vorden en in verband daarmee een
aandeel voor Vorden in het migratiesaldo
van het gebied Zutphen van 10 tot 15%.

De woningbehoefte komt dan overeen met
alternatief II of iets daaronder. Niet inge-
stemd kan worden met de waardebepaling
van natuur en landschap enerzyds. Het ak-
sent zal op de landbouw dienen te worden
gelegd.

Verder zullen iii deze vergadering de ge-
loofsbrieven moeten worden onderzocht van
het nieuw benoemde raadslid D. A. Lense-
link, de opvolger van de heer J. Gerritsen.
Direkte opvolgers op de lijst van Vordens
Belang, de heer G. van Zeeburg, mevr. J.
M. Broekgaarden-Gotink, mevr. J. de Gruy-
ter-Aartsen en de heer G. Remmers, heb-
ben namelijk laten weten dat zy niet in aan-
merking wensen te komen.

VORDEN ZEVEN KAMPIOEN
De veteranen van Vorden (Vorden zeven)
zijn zondagmorgen dankzij een 7—O over-
winning op Soeii 4 kampioen geworden. De
doelpunten werden gescoord door Dijkman
(2x); Nijenhuis (2x) ; Oplaat; Pardrjs en
Terbeek.

OEFENPROGRAMMA vv VORDEN
Ter afsluiting van de kompetitie en ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen, heeft
sekretaris J. Jansen het navolgende oefen-
programma voor de seniorenelftallen vast-
gesteld.
16 mei: Sp. Kotten l—'Vorden 1; 30 mei
gaat het eerste, tweede en derde elftal naar
Heeten.
7 juni toernooi Loehem voor het zevende
elftal; 13 juni zevende elftal naar Groenlo
(COVS-toernooi afd. Winterswijk).
5 augustus Vonden l—Be Quiok 1; 8 augus-
tus seriewedistrijden te Warnsveld voor het
5e en 6e elftal; 15 augustus idem voor het
derde en vierde elftal; 15 augustus Socii l
—Vorden l en Sooii 2—'Vorden 2; 22 au-
gustus seriewedsltrijden Warnsveld voor het
tweede elftal; 29 augustus Vorden l—Riet-
molen 1; Vorden 2—Rietmolen 2; Vorden 3
—iRietmolen 3; Rietmolen 4—Vorden 4 en
Rietmolen 5—'Vonden 5; 31 augustus Sp.
Eefde l—Vorden l en Sp. Eefde 2—Vorden
2.

ONDERLING TOERNOOI SV RATTI
Maandagavond ging het onderling voebbal-
toernooi van SV Ratti van start. Hieraan
nemen alle seniorenelftallen deel alsmede
de A-jeugd en de veteranen. De verhoudin-
gen onderling worden door een aparte kom-
missie beoordeeld waarbij een lager elftal
een bepaald aantal doelpunten mee krijjgt.
De uitslagen van de gespeelde wedstrijden
zijn (normale stand): zaterdag 3—zater-
dag 4 l—<2; zaterdag l—Ratti A 6—1; za-
terdag 2—veteranen 3—0; zondag l—zon-
dag 3 4—0; zondag 2—zaterdag 4 uitge-
steld; zaterdag 3—^zaterdag 2 l—4; zater-

4—veteranen 0—0.

Zwemmen
AKTIVITEITEN ZWEM EN POLOKLUB
VORDEN '64
De Vordenise zwem en poloMuib is voorne-
mens om op zaterdagmiddag 26 juni de
Vordense awernikaTnjpioenschajppen te orga-
niseren.
Zaterdag 19 juni staat er voor de jeugd re-
kreatief zwemmen op het programma. In
het kader van het WV^zomerprogramma
wordt zaterdag 10 juli op het Kerkplein te
Vorden een pretty-markt gehouden die
evenals voorgaande jaren, ook dit jaar weer
wordt georganiseerd door de zwemklub.
In de periode van 23 t/m 27 augustus wordt
in het zwembad In de Dennen een zwem-
vierdaagse gehouden.
De training voor de zwem en poloklub is
voortaan elke dinsdag- en donderdagavond.

Dammen
BIJNA 100 D5MMEBS BIJ JEUGDAPPEL
DAMMEN TE VORDEN
Ter afsluiting van het seizoen werd zater-
dagmiddag in het Jeugdcentrum een jeugd-
appèl gehouden waaraan door bijna 100
dammers werd deelgenomen.
De deelnemers waren afkomstig van Denk
& Zet (Laren), ZDV (Zutphen), BDV (uit
Brummen), NAV (Warnsveld), DCH (Hen-
gelo), DVD (Doetinehem), DOR (Ruurlo),
Dios (Eibengen), UDC (Lichtenvoorde),
WIDV (Winterswijk) en DCV (Vorden).
De organisatie was in handen van distrïkt
Oost en dan met name van Ab Wassink uit
Vorden daarbij geassisteerd door de heren
W. Bluemers uit Ruurlo en J. Koster uit
's-iHeerenlbeng.
De deelnemers waren verdeeld in groepen
van vier spelers. Voor alle eerste prtjswin-
naars lag na afloop een medalje klaar die
door Ab Wassinlk werd uitgereikt.
Prijswinnaars bij de jeugd: H. Grotenhuis
H. Ruesdnlk en J. Boudri allen uit Vorden.
Aspiranten: F. Wieftaklker, Ruurlo; R. Gos-
selink, Vorden; J. Rave, Winterswijk; B.
Brinkerinik, Ruurlo; E. Postma, Vorden; H.
Frieling, Winterswijlk; J. Soldevilla, Win-
terswijk; M. Pillen, Liöhltenvoorde; B. Hid-
dinlk, Vorden; E. Stam, Winterswijk; E.
Booy, Doetinchean; A. Berends, Vorden; T.
Beeftinik, Hengelo; R. Rave, Winterswijk;
G. Wezinkhiof, Ruurlo; R. Regelink, Sen-
gelo; H. Haytink, Laren; B. Bosch, Vor-
den; E. Bruinsana, Vorden; B. Leussink,
Ruurlo; R. Gierman, Brummen; R. Biele-
man, Ruunlo; R. Weyers, Hengelo; M. Hors-
tink, Zutphen; J. Bos, Winterswijk; P. Ep-
pingbroek, Lflchtenvoorde; J. Krajenlbrink,
Vorden; J. van Bunk, Vorden en B. Koek-
koek, Bruimimen.

AfcltKY GBAASKAMP NAM DEEL AAN
WDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Werd voor veertien dagen terug het jeugd-
lid van DCV Vorden Harry Graaskamp in
Arnhem kampioen van Gelderland snéldam-
men (aspiranten), zaterdag jl. moest hij in

•
de strijd aanbinden tegen de besten uit

provincies om het kampioenschap van
Nederland. Hfj was hier niet zo suksesvol
maar behaalde tooh nog een negende plaats.

ONDERLING DAMKAMPIOENSCHAP
De eindstanden van de onderlinge kompeti-
tie van de damMub DCV is als volgt.
Senioren groep 1: 1. Nijenhiuis; 2. Groten-
huis ten Harkel; 3. Klein Kranenbarg; 4.
Heuvink; 5. Wiersma; 6. A. Wassinlk; 7.
Dimimendaal; 8. Slootjes; 9. Breuker; 10.
Slütter; 11. Groot Wassink; 12. Van Drjk.

Groep 2: 1. Reusink; 2. O.ukes; 3. Boudri;
4. Masselinik; 5. Hulshof; 6. Hoenink; 7.
Scheffer; 8. Reuver; 9. Wansink; 10. Esse-
link; 11. Wentinik; 12. Rossel; 13. Ter Beest

Groep aspiranten A: 1. H. Graaskamp; 2.
R. Gosselinlk; 3. J. Öltivoort; 4. M. van Oei;
5. G. Gosselinlk; 6. H. Schipper; 7. P. Steen-
breker.

Groep B: 1. A. Graaskamp; 2. E. Postma;
3. B. Hiddink; 4. A. Abbink; 5. R. Bruins-
ma; 6. A. Berends; 7. G. MeoneQink; 8. H.
Aalderink; 9. H. Teerink; 10. C. van Oei;
11. A. Grefthorst; 12. E. Bruinsma; 13. H.
Brinkerinik.

Groep C: 1. G. Brurnimelman; 2. C. Ridder;
3. N. de Klerk; 4. J. Krajenibrink; 5. T.
van Snellenbeng; 6. E. Brurnimelman; 7. A.
van Laren; 8. J. van Burk; 9. M. Hartman;
10. T. Gille; 11. H. Vreeman; 12. A. Plgter;
13. D. Hoekman; 14. R. Reuver; 15. L. Ey-
kelkamip.

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotograf en
in de vorm van
een foto-drieluik

Foto's maken is vaak een kwestie van durven. Dat klinkt nogal dapper,
maar zo is het natuurlijk niet bedoeld. Het gaat er om, datje soms de moed
moet hebben om het eens wat anders te doen. Zoals in het geval van dat
artikeltje, dat ik las over "kijken als kikkers en vogels". Maar laat ik bij
het begin beginnen. En dat is: het nieuwe jasje van onze dochter. Normaal
heb ik altijd nogal wat moeite om Alice op de foto te kri jgen. Ze is op een
leeftijd, dat ze niet van poseren houdt en ze heeft gelijk. Maar dat nieuwe
jasje, dat ze nauwelijks uit wil trekken, zelfs niet als ze moet eten of naar
bed gaat, dat gaf me de kans onze dochter op de foto te krijrren. Dat hoopte
ik tenminste.

Want toen ik het voorstelde, was er al direkt die
kritische frons in haar voorhoofd. "Niet van die saaie
plaatjes, Mam. Alstublieft niet!". En toen schoot me
dat artikeltje te binnen over kikkers en vogels. "Ik
maak drie foto's van je", zei ik. "Een gewone en
twee andere". De eerste foto was inderdaad "ge-
woon", recht van voren en niks bijzonders. Voor de
tweede foto haalde ik de trap er b i j en liet ik Alice naar
boven kijken. De kamera zag de wereld, zoals de
vogels die zien. Niet gek!

En deze plaat maakte ik vanuit kikvors-perspectief,
dat is van een laag opnamestandpunt..Alice staat nu

•vrij tegen de lichte lucht, waardoor er opnieuw een
andere foto ontstond op precies dezelfde plek en met
dezelfde kamera. Het gaat er niet om welke van de
drie de beste is. Vooral niet omdat je ze als moeder
alle drie leuk vindt. Het gaat er om dat, wie foto's
maakt, de durf moet hebben het eens anders te doen
dan normaal. Anders ... dat kan zijn zoals de vogels
en - L: kikkers de wereld zien.

Volleybal
DASH-DAMES DEGRADEERDEN UIT
DERDE DIVISIE
Na twee jaar te hebben vertoefd in de lan-
delijike derde divisie zal Dash l dames het
volgend seizoen weer meespelen in de pro-
motieklasse damesvolileybal. Doordat S VS
Schialklhaar en Daöh in hun afdeling gelrjk
eintdigxien met 29 winstpunten moest er een
beslissing gespeeld wonden wie als derde
zou degraderen (Witvoc en Achilles waren
al degradiant).
Dat duel vond zatendagmiddiag plaats in de
Twellose sporthal waar een udtersit nerveus
Dash-team aantrad tegen een al even ze-
nuwachtig SVS--zestial. M de eerste set ging
heit er hard tegenaan en kwam Dash soms»
voor te staan. Toch ging 8VS met gering
verschil zegevierend over de eindstreep 13

15. Ook in de tweede set hetzelfde spel-
beeld met nu een wel wat zekerder spe-
lend SVS. Ook deze set eindigde in het
voordeel van de Sdhaillkihaarse dames 13—
15. Hoewel Dasm in de laatste set nog een
poging deed om. een kleine voorsprong van
7 5 te behouden, bleek de onzichtbare
angst voor het spel de overhand te krfjgen.
Met 12—15 ging de winst naar SVS dat
hierdoor in de derde divisie mocht bltjven.

VOLLEYBALKOMPETITIE AFGELOPEN
De voileybalkompetiitie van De IJsselstreék
is ten einde. Er werden in enkele lagere
klassen van helt distriikt Zutphen nog een
aantal wedstrijden gespeeld, die geen in-
vloed op promotie of degradatie meer had-
den. In alle klassen zal de normale weg be-
wandeld worden dat de kampioen promo-
veert en de laatste degradeert; in de pro-
motieklasse dames en heren is de mogelrjk-
heid niet uitgestoten dat nog meerdere elf-
tallen zullen degraderen, doch dit is nog
niet „rond".

Heren l Zutphen
De beslissing tussen beide gelijk geëindigde
koplopers Hansa 5 en Hansa 3 eindigde met
l—3 in het voordeel van het derde.
Stand: Hansa 3 (ikampioen) 20—51; Hansa
5 20—öl; Hansa 4 20—44; Hansa 6 20—43;
Wiillhelmina 2 20—80; Bruvoc 2 20—24;
WIK 2 20—23; Voorst l 20—20; Dash l 20
—19; Harfsen l 19—15; Wilihelrndna 3 19—
4. Harfsen 3 punten in mindering.

Dames l Zutphen
De laatste komipetitiewedsitrrjd tussen Wil-
ihelmina 5 en VaJlito l eindigde met O—3 in
'het voordeel van de laatste.
Stand: Dash 2 (kampioen) 22—58; DVC/
Sparta l 22—47; DVO l 22—47; Harfsen l
22—46; Valto l 22-̂ 3; WIK l 22—39; Wil-
helmana 3 22—32; Hansa 3 22—28; Bruvoc
2 22—24; Wiilhelmina 4 22—11; Hansa 4 22
-JLO; WiUhelmtoa 5 22—8.

Dames 2 Zutphen
De uitslagen van de laatste wedstrqden wa-
ren: DVO 2—«Bruvoc 4 l—2; Wilhelmina 7
-nRruivoc 3 O—3; Vaüto 3—'Hansa 5 l—2;
Hansa 6—Valto 2 l—2; Dash 4—Wilhelmi-
na 6 2—1; A'lmen-^WIK 2 O—3.
Stand: Dash 3 (kamipioen) 24—64; WIK 2
2,3-51; Valto 2 23—^49; DVO 2 24—45; Bru-
voc 3 24—45; Hansa 6 23—40; Hansa 5 24
—39; Bnuvoc 4 23—29; Allmen 23—22;
Dash 4 24—£2; Wilhedimina 6 24—22; Valto
3 23—15; Wilhelmina 7 24—15. Bruvoc 4 en
Valto 3 drie punten in mindering.

Touwtrekken
Onder een stralende hemel met bijna tro-
pische temperaturen is zondagmiddag de
nieuwe zonnerkompeitiitie van de Nederland-
se Touwtrökikers Bond begonnen. Bijna 25
ploegen verschenen aan de touwen op deze
door Liido uit Groenlo georganiseerde wed-
strijden.

Nadat de heer Gerritsen namens de organi-
serende klulb Ladio een inleidend woord had
gesproken, verschenen de eerste ploegen in
het veQd. In de 640 C^klasse waarin Lido
zelf als debutant meetrok, moesten de jon-
gens uit Groenlo veelal heit initiatief aan
de gasten laten. Spanning was er volop,
vooral toen Lado nog een beslissing moest
treWken tegen het aöhtta! van de Royal Air
Foroe dat speciaal de verre reis van Mön-
chengladbach had gemaakt. De Grolse man-
nen bleken over meer spierkracht te be-
schMcken en wonnen met 2—-1. Overigens
bleek Octopus uit Nieuwveen, ook een de-
butant, dat echter wed in de winterkompe-
titte Sterk voor de dag kwam, nu niet voor
de poes. Het trok zich naar een eerste
plaats, praktisch op de voet gevolgd door
het Holtense Okia. Baithmien was goed op
dreef en eindigde als derde niet onverdiens-
telijk met DVO Hengelo G en de Beltrumse
Bisons dicht op de hielen. Lido werd toch
nog zesde met de RAF als laatste.

In de D-iklasse werd het een aangelegen-
heid tussen Bibengen en Vorden waarbij Ei-
bergen net een puntje meer behaalde. Buss-
loo kon goed meekomen en Okia en Octo-
pus B moesten zich met een plaats in de
staart(groep tevreden stellen. Achilles Arn-
hem en Bekveld waren niet aanwezig.

Bq de jeugd was Vonden A in de A-klasse
zeer stenk maar had aan de Oosterwgkse
jongelui geen gemakkelijke tegenstander.
Eibergen mocht zich met twee punten on-
der de winnaar tevreden Stellen, EHTC en
Octopus A bleken de zwakste ploegen.

In de B-ikilasse van de jeugd ging Octopus
A met de erepalm streken op de voet ge-
volgd door de jeugd van Bekveld. Ooster-
wjjik trok nog negen punlten bijeen, Vorden
B was minder op dreef (6 punten) en FJHTC
en Octopus C klasseerden zich in de laattse
groep.

Zondag 16 mei a.is. zal de zomerkompetitie
voor de ploegen uit 720 kg klasse, de 640 A
en 640 B^klase beginnen. Deze worden ge-
houden op een terrein aan de Wichmondse-
weg in Hengelo G waar de TTV Bekveld
de organisator is.



Kom eens
Sportief Combineren

Weg jasje, weg dasje. Helemaal vrij in
vrijetijds kleding. Ontdek de leuke kleurrijke

shirts en pullovers, die u sportief kunt
kombineren met een eigentijdse pantalon.

Tfirst

teHtiel en mode

/chooldermcin

Weekaanbieding:

STEREO CASSETTE-
RECORDER 720
met ingebouwde mono eindversterker

van 419,- voor

369,-
RADIO/T. V.-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsweg 1 Vorden Telefoon 05752-2577

Wij repareren alle apparaten, ook al
zijn deze niet bij ons gekocht

Goede en voordelige
damesconfecfle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECT11-BEDRIJF

LAMMERS

Een vertrouwd begrip:

Administratiekantoor
Vorden B.V.
direkteur: B. H. J. de Regt - Tel. 05752-1485

Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken

wij naar maat
Maandagmorgen en

woensdagmiddag gesloten

DROPPING
JONG GELRE

vrijdag 14 mei a.s.

Start om 8 uur
's avonds bij hotel
Bloemendaal.

Finish bij een Achter-
hoekse boerderij

Velen zien

uw etalage

duizenden
zien uw

advertentie
Gevraagd: hulp in de huis-
houiding l morgen per week
Mevr. Buitoadh, Het Jefbbink
31 te Vorden

ZOJUIST ONTVANGEN:

lekker lichte

ITALIAANSE

MOCASSINS
in veter- en instapmodel

maten 40-46 prijs 39,95

Deze week in onze

aanbieding slechts

34,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

WEEKENDAANBIEDING

BADLAKENS
leuke dessins
speciale prijs 14,95

WONINGINRICHTfNG
MANUFACTUREN

HELMINK

EEN NIEUWE BROMMER
HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

Yamaha vanaf 1675,-

Kreidler vanaf 1699,-

Zundapp vanaf 1998,-

Puch 4 versn. vanaf 1575,-

Puch Maxi vanaf 800,-

Peugeot vanaf 600,-

alle modellen uit voorraad lever-
baar.

J. Th. SJptboom
Kteftendorp 11 - Hengelo Old . Tel. 05763-7278

Voor

NIEUWE

VLOER-

BEDEKKING
u weet het, naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KAMERBREED SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed vanaf 49,00

100% WOLLEN TAPIJT
reeds vanaf 159,00

Alles vakkundig en gratis
gelegd

Ook uw drukwerk wordt
met zorg beoordeeld
door onze vakmensen

Zowel boekdruk als offset
voor ieder drukwerk

het juiste procédé

de moderne apparatuur staat voor u klaar

d w O

nieuwstad 12, Vorden

Tel. 1404



inksteraktie vanaf heden één vers krentebrood met amandelspijs
Tegen inlevering van 2 volle zegelkaarten
(bij elke ZD-winkelier) ontvangt u een
WAARDECOUPON waarop u op vrijdag
11 en zaterdag 12 juni a.s.

ter waarde van f 6,50 k unt afhalen bij:

Bakkerij Oplaat
Drogist v. d. Wal Zegelaktie
Levensm. Pardijs Dorpsstraat

HEROPENING
Op woensdag 19 mei a.s. heropenen wij onze zaak in

bloemen, groente en fruit
Tevens gedenken wij dan het 90-jarig bestaan.

Door uitbreiding van de winkel en vernieuwing van het

interieur kunnen wij u een nog groter assortiment tonen

dan voorheen.

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid om onze zaak te
bezichtigen. Wij houden daarom

OPEN HUIS
woensdag 19 mei van 15-20 uur
Vanaf donderdag 20 mei tot en met zaterdag 22 mei heb-
ben wij bij iedere aankoop een leuke verrassing voor u.

In verband met de voorbereidingen van de heropening zijn
wij maandag 17 mei tot en met woensdagmorgen 19 mei

gesloten

BLOEMEN - GROENTE - FRUIT

E. G. KLUMPER
Dorpsstraat 17 - Vorden

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota
\3 K^

Bennie Wenting biedt te koop: ^

CITROEN GS

CITROEN 2CV6

SIMCA 1100

CITROEN 2CV6

OPEL ASCONA 16S

FORD TAUNUS 15M

FORD ESCORT 1300

VOLKSWAGEN 1302

OPEL KADETT stationcar

1971 «r
1975 H

1969
1972

1972 ^

1969 |
1969 H

1972 |

1972 &

BENNIE WENTING
s12 OFF. TOYOTA-DEALER

| Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
I**i Si

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota

Voor

bikini's

badpakken

zwemslips

en badlakens
Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HcLMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

wmmmmm

Pcrfekt
blazerkostuum

met'n Plus
Sportieve stiksels, opgezette zakken.

Perfekt afgewerkt f 229,-

ïbrtex - mode met to Persoonlijke Plus
MODECENTRUM

VORDEN-TEL (05752) 1381

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

Vandaar de Histor
Gemakskalender.

Dat is 1. een erg leuke
verjaarskalender en 2. een
uitgebreide vraagbaak
voor elke amateurschilder.

Komt u 'm maar
gauw bij ons halen.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

.speciaal

Damesrokken
sportief vanaf 29,50

Blouses
vanaf 19,95

Japonnen
vanaf 79,00

Komt u ook eens
vrijblijvend kijken

IcHÜel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel 1367 vorden

markilux

zonneschermen
hebben de grotere uitval

en hebben geen
hinderlijke zijarmen

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval

van 1,60cm tot 3,10cm

Advies, Leveren en montage

Wim Polman
VORDEN,

Dorpsstraat 22

WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

Damesrijwielen voor ie-
ders beurs vanaf ƒ 198,—
Herenrijwielen met zw.
velgen, zware uitvoering
ƒ 290,— komplet met
toebehoren.
Union Arizona fietsen
voor maar ƒ 329,— kom-
pleet
Empo dames- en heren-
fietsen met trommelrem-
men vanaf ƒ 410,—
Idem met 2 versnellingen
ƒ 380,-
Empo Husky kinderfiets
8-12 jaar ƒ 190,—
Westa damesfiets met ge-
bogen buis, z.g.n. oma-
model vanaf ƒ 290,—
Westa Eurosport dames-
en herenfietsen ,de laatste
voor deze prijs ƒ 248,—
Ook voor alle maten
fits- en bromfitsbanden
FIETSENBEDRIJF
TRAGTER
Zutphenseweg 85

Vraag naar ons gratis
Tapijtboek 76

KATOENEN

zonnejurkjes en
zomerse stoffen
tegen heerlijk zonnige

prijzen bij

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Zutphenseweg

r»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Voor al uw

ZONWERING
naar

WONINGINHICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Te koop: allerlei soorten
BLOEMPLANTEN
20 cent
Zelledijk 12, Hengelo G.

U wilt geen helrn?
Dan een
snorfiets
maak proefrit

Fa J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo
Telefoon 7278

DAMES zoekt u een bij-
verdienste? Hier is uw
kans. Geen investering.
Bel nu 05980-98688

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag I

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Te koop: handmaaima-
chine; antieke wieg en
theekastje Pr. Bernh.w. 4

Te koop: 3 rijpony's stok-
maat 1,35 m, 1,38 m, 1,20
m; tevens 2 rijpaarden, l
vierjarige en l tweejarige
afstamming Pericles.
W. Elferink, Bocholtse-
straat 55, Aalten

Te koop aangeboden:
dubbele houten garage-
deuren, hoog 225, breed
250 cm als nieuw, met
hang- en sluitwerk 175.-
en een wasmachine merk
Siemens in goede staat
65,-. Christinalaan 2

Fe koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
/i lvf i en groormoe
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637


