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Veel mensen op de been bij de intocht
van de a vond vierdaagse te Vorden
De intocht van de tiende avondvierdaagse bracht zaterdagmiddag heel wat be-
langstellenden langs de route op de been. Nadat in het Lekkerbekje de medaljes
waren uitgereikt maakte de bonte stoet zich tegen vijven bij café Lettink gereed
voor een feestelijke intocht. Om een extra tintje aan deze jubileumvierdaagse te
geven hadden de organisatoren behalve de beide plaatselijke muziekverenigingen
Sursum Corda en Concordia nog een drietal korpsen uitgenodigd t.w. het trom-
petterkorps uit Kampen, een drumband uit Arnhem (Presikhaaf) en de muziekver-
eniging Concordia uit Eefde.

Via het plan Boonk arriveerde de stoet
tenslotte bij de openbare school in het dorp
waar de heer A. R. Sikkens 19 personen
naar voren haalde die allen de tot dusver
georganiseerde avondvierdaagsen hebben
meegedaan. Zij ontvingen van hem een
roos. De heer Sikkens toonde zich ver-
heugd dat alles weer zo goed is verlopen.
Komplimenten mocht hij in ontvangst ne-
men van zijn vrouw, die het woord voerde
in haar funktie van voorzitster van de or-
ganiserende gymnastiekvereniging Sparta.

Zij bracht tevens dank aan de politie, de
EHBO en alle leiders en leidsters die aan
deze avondvierdaagse hun medewerking
hebben verleend, alsmede aan de dames
van het startburo. Tot burgemeester Vun-

derink zei ze: „Vroeger hadden we in Vor-
den een fietsende burgemeester. Nu heb-
ben we er een die aan tennissen en zwem-
men doet. Wij hopen hem ook nog eens
aan het lopen te krijgen".
De heer Vunderink hield hierna een korte

toespraak waarbij hij de organisatoren een
kompliment maakte voor de goede organi-
satie. „Het wandelen is een goede vorm
van vrijetijdsbesteding", aldus de heer Vun-
derink.
In totaal zijn in Vorden 803 wandelaars van
start gegaan. Een twaalftal heeft voortijdig
moeten afhaken vanwege ziektes of werk-
zaamheden.

Ontmoetings-
bijeenkomst o.l.s.
Op de openbare dorpsschool werd dezer da-
gen een ontmoetingsbijeenkomst gehouden
met de ouders van de leerlingen die het
komende schooljaar de eerste klas zullen
bezoeken
Na een algemeen overzicht van het hoofd
der school, G. W. Brinkman, gingen de ou-
ders met de onderwijzeressen me j. Okkels

Koerselman
cassettes

Z I L V « R W I T KDKL.STAAC

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

Aan de orde komt deze week:
1. Herziening bijstandsuitkeringen.
2. Spreekuur wethouder Bannink, donder-

dag 16 juni a.s.

Ad. 1. Herziening bijstandsuitkeringen.
De bijstand dient niet alleen voor noodza-
kelijke bestaans-kosten, die iedereen moet
maken. Want bijstand wordt ook gegeven
voor bijzondere uitgaven, die niet iedereen
heeft, maar die voor u wel noodzakelijk zijn.
Hoeveel bijstand u wordt toegekend, hangt
af van uw eigen inkomsten.
Ook daardoor is de bijstand een duidelijke
induviduele uitkering, die van persoon tot
persoon kan verschillen.

Met ingang van l juli 1977 zijn de normbe-
dragen als volgt:

Eigen inkomen.
Bijstand ontvangt u als u geen of te weinig
eigen inkomsten hebt.
Heeft u helemaal geen inkomen dan krijgt
u de bedragen die in de tabellen hieronder
vermeld staan. Heeft u wel wat eigen inko-
men dan vult de bijstand dat bedrag aan
tot dezelfde bedragen. Bijverdiensten wor-
den niet helemaal afgetrokken. Welke bij-
verdiensten ziet u hieronder.

Bijverdiensten uit arbeid.
Van het geld dat u verdient met een bfl-
baan wordt een derde niet als inkomen ge-
teld. Met de buitengewone kosten die u
moet maken om dat geld te kunnen verdie-
nen, zoals bijvoorbeeld reiskosten, wordt
rekening gehouden.
Is uw gezin onvolledig - geen vader of moe-
der - dan wordt de eerste ƒ 27,35 van wat
u per week verdient, niet afgetrokken. Per
maand is dit ƒ 118,50.

Bijverdiensten uit kostgangers.
De helft van wat uw kostgangers u beta-
len wordt gezien als uw verdiensten. Die
verdiensten worden per kostganger gesteld
op minimaal ƒ 51,25 per week of ƒ 222,- per
maand.
Evenals bij andere bijverdiensten wordt een
derde deel, dus minimaal ƒ 17,08 per week
of ƒ 74,- per maand, niet afgetrokken.
Heeft u vier of meer kostgangers, dan
wordt dat beschouwd als een pensionbe-
drijf en worden die inkomsten volledig af-
getrokken.

Inkomsten uit onderverhuur.
Een derde van de overeengekomen huur
wordt niet afgetrokken.
Maximaal mag u van al uw bijverdiensten
niet meer houden dan:
ƒ 68,30 per week of ƒ 296,- per maand voor
het onvolledig gezin (inclusief de eerste
ƒ 27,35 per week of ƒ 118,50 per maand van
bijverdiensten uit arbeid);
ƒ 40,95 per week of ƒ 177,50 per maand voor
een gezin met of zonder kinderen;
ƒ 28,75 per week of ƒ 124,50 per maand voor
alleenstaande en ƒ 15,35 per week of ƒ 66,50
per maand voor thuiswonende.

Andere inkomsten.
Al uw andere inkomsten worden geheel van
de uitkering afgetrokken. Dus ook uw per
l juli 1977 verhoogde A.O.W. of andere so-
ciale uitkering.

Kostgeld van inwonende kinderen.
Van uw kinderen die een inkomen hebben,
kunt u redelijk kostgeld verwachten. Daarin
zit ook een bijdrage in de vaste gezinslas-
ten. De bijstand stelt daar een zekere af-
trek tegenover. Dit is tenminste ƒ 10,75
per week of ƒ 46,50 per maand voor meer-
derjarigen en ƒ 7,15 per week of ƒ 31,- per
maand voor minderjarigen.

1. GEZINNEN
Basisbedrag:
Basisbedrag per week
echtpaar zonder kinderen
echtpaar met l kind
echtpaar met 2 kinderen

ƒ 229,80
ƒ 234,60
ƒ 236,55

echtpaar met 3 kinderen en meer ƒ 238,55

per maand
echtpaar zonder kinderen ƒ 995,90
echtpaar met l kind ƒ 1016,50
echtpaar met 2 kinderen ƒ 1025,10
echtpaar met 3 of meer kinderen ƒ 1033,70

Is het gezin onvolledig dan worden boven-
staande bedragen verminderd met ƒ 26,65
per week of ƒ 115,40 per maand (onvolle-
dig gezin is vader of moeder alleen met één
of meer kinderen).

Plus:
Woonkosten. Dit bedrag is gelijk aan de
,,kale" huur. Dat is het bedrag wat u aan
huur betaalt, verminderd met event. huur
van stoffering en meubilair, gas, licht, wa-
ter enz. en verminderd met de huursubsi-
die, die u kunt krijgen. Is bij de huur ver-
warming inbegrepen, dan wordt ƒ 680,-
per jaar afgetrokken.

Of:
Woonkosten eigen huis. Als u in een eigen
huis woont, dan is dit bedrag gelijk aan de
te betalen hypotheekrente, straat- en grond-
belasting, eigenaarsonderhoud e.d.

Plus:
Premie. De premie die u betaald voor een
vrijwillige verzekering of bejaardenverzeke-
ring bij een ziekenfonds. Maar niet de aan-
vullende premie.

Plus:
Een vergoeding, gelijk aan de kinderbijslag
voor zover u geen kinderbijslag op een an-
dere manier ontvangt.

Plus:
Een vakantie-uitkering van ƒ 16,10 per
week of ƒ 69,70 per maand.

Deze uitkering is voor het onvolledige ge-
zin ƒ 14,45 per week of ƒ 62,70 per maand.
Eens per jaar, in juni wordt dit bedrag uit-
betaald.

2. ALLEENSTAANDEN
Basisbedrag
Alleenstaanden die niet zelfstandig wonen.
Basisbedrag per week ƒ 186,40
Basisbedrag per maand ƒ 807,70

Alleenstaanden die wel zelfstandig wonen.
Basisbedrag per week ƒ 149,95
Basisbedrag per maand ƒ 649,70

Plus:
De premie die u betaalt voor een vrijwillige
verzekering of een bejaardenverzekering
bij een ziekenfonds. Maar niet de aanvul-
lende premie.

Plus:
Vakantieuitkering. Per week ƒ 11,25 of per
maand ƒ 48,80. Deze uitkering wordt een-
maal per jaar in juni uitbetaald.

Plus:
Voor alleenstaanden die wel zelfstandig
wonen Woonkosten (zie onder gezinnen).

3. THUISINWONENDE KINDEREN
(werkloos)

Basisbedrag.
16 jaar
basisbedrag per week ƒ 41,—
basisbedrag per maand ƒ 177,70

17 jaar
basisbedrag per week
basisbedrag per maand
18 tot 23 jaar
basisbedrag per week
basisbedrag per maand

lus:
vakantieuitkering
16 en 17 jaar
per week
per maand

ƒ 66,60
ƒ 288,50

ƒ 99,85
ƒ 432,70

ƒ 4,—
ƒ 17,40

tot 21 jaar
\r week ƒ 6,—

per maand ƒ 26,10
Deze uitkering wordt eenmaal per jaar be-
taald in juni.

4, BEWONERS VAN BEJAARDETE-
HUIZEN OF INRICHTINGEN

Basisbedrag
De kosten van verzorging of verpleging.

Plus:
De premie die u betaalt voor een bejaarden
verzekering bij een ziekenfonds. Maar niet
de aanvullende premie.

Plus:
Een bedrag voor persoonlyke uitgaven eens
per maand.
Voor een alleenstaande is dat ƒ 191,50 en
voor een echtpaar ƒ 348,—.
Als u door persoonlijke omstandigheden
weinig privé-uitgaven kunt doen, wordt de
uitkering lager maar niet minder dan
ƒ 69,— voor een alleenstaande en ƒ 140,—
voor een echtpaar.

Plus
Een vakantie-uitkering die gelijk is aan de
vakantie-uitkering van de A.O.W. Deze uit-
kering wordt eenmaal per jaar in mei uit-
betaald.

Plus:
Als de kosten van broodmaaltijden niet in
de verzorgingsprijs zijn begrepen, ontvangt
een alleenstaande daarvoor ƒ 76,— en een
echtpaar ƒ 152,— per maand.
Maar:
De bflstand wordt verleend voorzover de
eigen inkomsten niet voldoende zijn om bo-
venstaande kosten te betalen. Heeft u als
inkomsten naast de A.O.W. echter nog een
pensioen, dan mag u daarvan als echtpaar
ƒ 39,— en als alleenstaande ƒ 19,50 per
maand houden.

Eigen vermogen.
U hoeft niet al uw spaargeld aan te spre-
ken voor u voor bijstand in aanmerking
komt. Het vrijgelaten eigen vermogen
wordt per l januari 1977:
ƒ 11.800,— voor gezinnen
ƒ 5.900,— voor alleenstaanden
ƒ 7.100,— voor bejaarde echtparen in be-
jeerdentehuizen of inrichtingen
ƒ 3.600,— voor bejaarde alleenstaanden
in bejaardentehuizen of inrichtingen.
De rente van dit vermogen is ook vrij.

De gemeente kan nog inlichtingen geven
over:
— vermogen vastgelegd in een eigen wo-

ning (krediethypotheek);
— een aparte regeling voor vrijlating van

vermogen voor oudere ex-zelfstandigen
en langdurige werklozen.

Ad. 2 SPREEKUUR WETHOUDER
BANNINK
Wethouder Bannink zal donderdag 16 juni
a.s. geen spreekuur houden; ook het spreek-
uur van burgemeester Vunderink vervalt
vrijdag.

en me j. Werler naar de toekomstige klas-
sen van hun kinderen. Hier werd een uit-
eenzetting gegeven over wat er alzo in de
eerste klas gaat gebeuren. Bijzondere aan-
dacht werd daarbij geschonken aan de
nieuwe leesmethode „Letterstad", welke na
de zomervakantie in gebruik wordt geno-
men. De hiervoor geplande tijd werd hierbij
wel iets overschreden. Het is voor de be-
trokken ouders een zeer leerzame en aan-
gename avond geworden, welke dan ook
zeer op prijs werd gesteld.

Na de geslaagde schoolreis van de laagste
vier klassen naar Slagharen, staan in de
laatste week voor de vakantie de traditio-
nele meerdaagse schoolreizen voor de vflf-
de en zesde klassers op het programma.
Dat wordt dit jaar voor de 30e keer in suk-
sessie. De vijfde klas gaat naar de jeugd-
herberg „De Heemhoeve" in Ernst, terwijl
de zesde klas gaat kamperen in het Drent-
se Koekange.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
De plattelandsvrouwen uit Vorden hebben
hun jaarlijkse uitstapje gemaakt. De reis
ging ditmaal eerst naar Maarsbergen waar
een kijkje wred genomen bij een kaasboer-
derij. Dit werkte zo inspirerend dat de da-
mes haast vanzelfsprekend een half pond
kaas kochten.

Voorts werd een bezoek gebracht aan Wijk
bij Duurstede, waar ook de lunch werd ge-
bruikt. Vervolgens werd in Utrecht gewin-
keld waarna in Bilthoven een bezoek werd
gebracht aan een tuincentrum. Op de te-
rugweg werd in Eefde gedineerd. Het ap-
plaus aan het einde van de tocht viel mevr
Koning ten deel vanwege de prima organi-
satie, zo werd ons verteld.

De nationale
%>latenbon

een uniek kodo
voor vader

^-TV-Grammofoonplaten-
speciaalzaak

OLDËNKAMP
Stationsweg l - Vorden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Gezina Wilhelmina Bijenhof; Hen-
drik Arnold Rakitow; Martinus Joseph Ma-
ria Rouwen; Reindina Johanna Voskamp.

Ondertrouwd: M. J. Peppelman en M. van
den Bosch; J. Pardijs en B. H. Wuestenenk
F. Bargeman en A. J. Groot Jebbink; Th. J.
Spaans en J. H. Groot Roessink.

Gehuwd: A. de Bruin en H. I Buitenhuis;
M. van Haaf ten en C. C. Visser; H. Smalle-
goor en D. W. Stokkink.
Overleden: geen.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK !

Weer ontvangen:

NIEUWE
NYLONJACKS

nu 29,75

Vrijdags koopavond

Schoolreisje
Wie dinsdag 14 juni langs de openbare
kleuterschool „Het Kwetternest" kwam,
vond de school geheel verlaten. Alle kleu-
ters waren die dag vertrokken voor een
uitstapje naar het Galgengoor. Daar was
van alles georganiseerd, zodat na afloop
de kleuters thuis konden vertellen van on-
der andere vossenjacht, hutten bouwen,
sjouwen met takken, boomstammetjes en
ijsjes eten. Mede ook door de enthousiaste
inzet van veel ouders werd het uitstapje
tot een sukses.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

19 juni: 9.30 uur ds. J. Veenendaal gezins-
dienst; 19 uur ds. J. C. Krajenbrink geza-
menlyke zangdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
19 juni: 9.30 uur drs. E. de Vries, Kampen
kindernevendienst; 19 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink, zangdienst in de Herv. kerk

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

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSOIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutpheniseweg 58, tel. 2482
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuïten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
18 en 19 juni: W. C. Möhlmann, Doetin-
chem, tel. 08340-33765 en H. van Baren,
Lochem, telefoon 05730-1870

WEEKENu-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandag-
morgen 7 uur dr. Wegchelaer.
in de week daarop van 19 uur tot 7 uur
dr. Warringa

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflUqre-
bouw, Burg. GaUéestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtj'kzuisters en uitlenen verpleegkundilg'fl
artikelen van 13-0.3.30 uur in het wflkgeb.

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

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand juni mevr. Takkenkamp, tele-
foon 1422; gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl

een gehoor kan het poMtieburo, tel. 1230
of de families Erjerkamp tel. 1386 en Klein
Hékkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrtydag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tei
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 10 Jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-J.7.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u,
woensdag 14.00̂ 17.30 u. 14.00-17.80 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00̂ 17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.80-
12.30 uur; zo. gesloten

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



VOOR PRETTT-MABKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

DE WITTE SMID
VEETRAILLERS
achter auto of tractor
(ook voor vervoer van
paarden).
AANHANGWAGENS
BAGAGEWAGENS enz.
Tussen Lochem en Zutphen

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

Staat uw huis al met
foto in het landelyk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD" ?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WELDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

Spotqoedkoop !
keukenkastjes, keukenbuf-
fetten, buro's, opbergkasten
ladenkastjes enz.
Gratis bezorging

KUYK'S
MEUBELBEURS
Hulshof straat 8 (bij de Drie-
hoek), Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1258

Te koop:
Renault 5 b.j. '73 58000 km
ƒ 4850,—; Opel Kadett b.j.
'74 46000 km ƒ 4750,—; Re-
nault 4 b.j. '73 60000 km
ƒ 2750,—; Renault 4 b.j. '72
70000 km ƒ 1950,—; Re-
nault 6 b.j. '70 ƒ 650,—;
2 CV 4 b.j. '70 ƒ 650,—;
Volkswagen 1200 b.j, '72
50000 km ƒ 200,—.
Auto's verkeren in goede
staat, inruil mogelijk.
Olburgseweg 37, Steenderen
telefoon 05755-367

Te koop: perkplanten.
Zelledijk 12, Hengelo Gld.

Tapijt voor 't hele huis.
Van woonkamer tot slaapkamer,
keuken tot teenerkamer,
badkamer tot logeervertrek.
Wij hebben een zeer komplete \
kollektie!

0761

MOEDERS OPGELET !

Zondag 19 juni:

VADERDAG
KRUISBERGSEWEG 13 - HENGELO Gld.
TELEFOON 05753-2121

(

S

GEREEDSCHAPKISTEN
vanaf 27,50

STALEN KLAUWHAMER
nu voor 17,—

HANDZAGEN
vanaf 8,90

KAPZAGEN
vanaf 11,70

IJZERZAGEN
vanaf 6,30

TUINSLANG
per nieter vanaf 0,60

TUINKRUIWAGEN
nu voor .....

TUINSPROEIERS
in verschillende soorten

79,—

DE NIEUWE

BLACK EN DECKER BOORMACHINE
DN 77 ELECTROMATIC
2 toeren klopboormachine met mini-computer
nu 198,—

HAAKSE SLIJPMACHINE
HD 2180 met stalen koffer nu 358,—

Verder Black en Decker en AEG boormachines, schuur-
machines, decoupeerzagen en zaagmachines in verschil-

lende prysklassen en uitvoeringen

Uw adres voor keukens, sanitair, alle bouwmaterialen, open haarden, ijzer-
waren, gereedschappen.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00—12.30 uur en van 13.30—
17.30 uur; zaterdags van 9.00—12.30 uur; donderdagavonds van 19.00—
21.00 uur. Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

BËÜËR BESSELINK
BgUIOSJATONNEN

BELTRUM bij Groenlo tel. 05448-222
HENGELO-Ov. Drienerstraat 10

brengt ook voor lente en zomer de grootste

kollektie van Oost-Nederland in

BRUIDSJAPONNEN

maten 34 t/m 50 vanaf 195.-
en

AVONDJAPONNEN
maten 34 t/m 55

Maak even een afspraak, zodat u in alle rust kunt kijken en passen

coneoniM
Hengelo <gid>
tel.O5753~1461

Dansen
19 Juni

Torpedo 's

EEN MOOI AANBOD VOOR SLECHTS
ENKELE SIMCA1100 LIEFHEBBERS.

DE SIMCAHOOIX
Getint gli

RadkHnbouwkit

Schuifdak of radio

Achterruit wisser
en -wasser

Speciale
kleurstrips

Halogeen koplampen.

Voorruit van
gelaagd glas

Prachtige
interieurbekleding

Nu Is hetvoorSimca 1100 bijzondere uitvoering. De Simca
liefhebbers erg interessant om 1100 LX Special. Een mooie auto

bij ons binnen te stappen. Want voor een hele mooie prijs. Dus, Simca
naast alle, toch al aantrekkelijke, 0n 1100 lief hebbers, haast u en kom

Simca's 1100, hebben wij ÏAJ vandaag nog bij ons langs.
nu een beperkt aantal in •••• Want wie 't eerst komt-,

UiRftlER

SIMCA1100:9 MODELLEN TUSSEN ZO'N H EN 15 MILLE.

De Simca 1100 LX Special is nu te zien bij:

AutobedriJf-Rtlwïelhande!:

A. G. Tragter
Zutphenseweg 85, Tel, 05752-1256
Vorden

Geef vader op Vaderdag

voor zijn welverdiende rust

een gemakkelijke

fauteuil of

tuinstoel
Zie onze uitgebreide kollektie

STOELEN EN

TUINMEUBELEN

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Zaterdag 10 sept. bal voor gehuwden
Reservering nu reeds mogelijk

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VOMDËN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA Corolla 1200 coupé 1973
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
VAUXHALL VIVA 1975
FORD ESCORT 1970
CITROEN 2CV6 1976
FIAT 125 Speciaal 1971
OPEL Ascona 1973
OPEL Kadett 1972
Speciale aanbieding: BEDFOBD VRACHT-
AUTO met noen laadbak 4,25 ton laadverm.
Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstraat 28-30, Hengelo, ted. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA



Jonge genever
FLORIJN liter minimumprijs

Vieux
GANZEBOOM liter minimumprijs

HENKES JONGE GENEVER
liter

COOYMANS HAZELNOOT-
ADYOKAAT van 595 nu

CALEM PORT
rood - wit van 14,95 nu

BOOMSMA BERENBURGER
stenen kruik van 13.95 nu .

Extra zeepreklame
GROTE TON ALL
van 20,45 voor 1625

695
649
599

OMO DRAAGKARTON
van 795 voor

KOFFER ALL
voor

KOFFER DASH
voor

Uit on,ze notenbar

HONEY CRACKERS
250 gram

SHANG HAI MIX
250 gram

CHOCO ROZIJNEN
250 gram

Bloemen - planten
SNIJBLOEMEN: FRESIA'S

per bosje

KAMERPLANT: NESTVARENS

nu

VERDER DIVERSE SOORTEN

SNIJBLOEMEN - KAMERPLANTEN

VordenAlbers

COBINA
is de naam die zij heeft
gekregen.

Reindina Johanna
wordt er bij de doop
bijgegeven.
Op 8 juni om 19.16 uur zag
Corina voor het eerst het
daglicht,
3400 gram was haar ge-
boortegewicht.

Ria, Gerrit en Mike
Voskamp

Vorden, juni 1977
Larenseweg 4

Op 8 juni 1977 ben ik ge-
boren. Mijn namen zijn:

Patricia Maria
Mijn roepnaam is:

PATRICIA
John en Adrie Eijsink

Vorden, Het Kerspel 4

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen, ka-
doos en kaarten, ontvangen
bij ons 25-jarig huwelijks-
feest, danken wij u allen
hartelijk.

B. J. Lebbink
H. H. Lebbink-

Garritsen
Wichmond, juni 1977
Lankhorsterstraat 9

Te koop: boerenkool- en
rodekoolplanten. A. Dim-
mendaal, Ruurloseweg 102,
Vorden

Te koop: roodbont vaars-
kalf 2 maand oud en een
oude ïbietensnijder voor de
tuin. B. van Til, Koekoek-
straat 8, tel. 05754-712

Met vakantie:
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
van 16 juni t/m 17 juli a.s.
Voor dringende boodschap-
pen kunt u tot 3 juli terecht
bij mevr, Schaafsma-Stof-
fels, Raadhuisstraat 7, tele-
foon 1273 vragen naar
Schaaf sma.
Kantoor staatsloterij en ver-
koop van Triumph/Wala
foundation

Te koop: Afrikanenplanten
B. van Hackfortweg 3,
Vorden, na 18.30 uur

Te Jjfop: oliehaard en olie-
tai^JJö.200 liter).
W. Nijenhuis, Zutphense-
weg 115, Vorden

Alleenstaande heer, nog vol-
lediji^verkzaam, zoekt
wo^^iimte of kamer met
douche-gelegenheid.
Brieven onder nr. 16-1 buro
Contact

Te koop: vele soorten
bloemplanten. Hissink,
Heyendaalseweg 3, Vorden,
telefoon 05752-1778

Te koop: 45 are prima
kuilgras. P. Baron v. d.
Boren, Horsterkamp 6

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

Te koop: Wijandotte krie-
len en Zilver Duchwing
groot, l jaar oud NOZ.
H. Horstman, Reeoordweg
l, Vorden

VERMIST: 2 pauwhennen.
Gaarne bericht tegen ver-
goeding bij H. Lenderink,
Onsteinseweg 24, Vorden,
telefoon 6667

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Jongeman zoekt werk voor
de zaterdagmorgen in of
omgeving Vorden.
Brieven onder nr. 16-2 buro
Contact

Te koop: hooigras. Weulen
Kranenbarg, Ruurloseweg
45-47, Vorden

Verras vader met een echte
GAZELLE FIETS
voor jarenlang plezier

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G.
telefoon 05753-7278

CONTACT
GRAAG

GELEZEN

Op donderdag 16 juni zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkinderea
te vieren op zaterdag 25 juni a.s.

A. J. OLDENHAVE
en
D. J. OLDENHAVE-DIKKEBOER

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal Concordia te Hengelo (Gld.).

Vorden, juni 1977
Spiekerweg 6

Inplaats van kaarten

1952 1977

Zondag 19 juni is de dag van ons 25-jarig
! huwelijk.

We hopen dit samen te vieren op maandag 20
juni in zaal Concordia te Hengelo (Gld.).

G. J. A. TER BEEST
H. L. TER BEEST-PETERS

Ini, Hans en Iris
Gerard
Anneke
Erik

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur.

Vorden, Dr. W. C. H. Staringstraat 2

Op dinsdag 21 juni hopen we met onze kinderen
en kleinkinderen ons 55-jarig huwelijk te her-
denken.

GRADUS B. LEBBINK en
WILHELMINA E. LEBBINK-

GEURTSEN

Uit dankbaarheid is er om 14.00 uur een H. Mis
in de Sint Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg.

Receptie van 20.00 tot 21.30 uur in zaal Schoen-
aker, Ruurloseweg 64 te Kranenburg.

Vorden, juni 1977 / Eikenlaan 27

Op vrijdag 24 juni a.s. hopen wij met de kinderen
en kleinkinderen onze 45-jarige trouwdag te her-
denken

B. TE
R. TE KAttiP-HILFERINK

Vorden, juni 1977 / De Bongerd 26

-ir

JAN KORNEGOOR en
HERMIEN KORNEGOOR-WAGENVOORT

danken u hartelijk voor uw gelukwensen, bloe-
men en kadoos, die wij van u op onze trouwdag
mochten ontvangen. Mede hierdoor is het voor
ons een geweldig mooie dag geworden.

Vierakker, juni 1977 / Koekoekstraat 21

Onze hartelijke dank, ook mede namens onze
kinderen, voor uw belangstelling bij ons zilveren
huwelijksfeest ondervonden. Alle kadoos, bloemen
en persoonlijke attenties zullen een prettige her-
innering blijven aan deze voor ons zo onverge-
telijke dag.

H. KORENBLEK
J. E. KORENBLEK-BOSCH

Warnsveld, juni 1977 / Dennendijk 8

Voor de zeer vele blijken van spontane hartelijk-
heid, bloemen en kadoos die wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten ontvangen, zeggen wij u
hartelijk dank. Mede daardoor werd deze dag
voor ons onvergetelijk.

J. WINKELS
M. WINKELS-MEULENBRUGGE

Vorden (post Lochem), juni 1977
Vordensebinnenweg 9

Heden werd door een kortstondige ziekte weg-
genomen, onze lieve vader, opa en vriend

HEIN AVERINK

op de leeftijd van 90 jaar.

Kinderen en kleinkinderen
H. J. Nijland

Vorden, 12 juni'1977
Galgengoorweg 2

U wordt uitgenodigd de overledene de laatste eer
te bewijzen en verzocht op donderdag 16 juni om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den aanwezig te zijn.

BROOD ?
NATUURLIJK VERS VAN

WARME BAKKER

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Zomer-kolbert met sportieve stiksels.
f179,-

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

ONZE PANNEKOEKEN !

ONBESCHOFT LEKKER

Oafé-Retstaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naftimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1386



Om mee te kombineren:

modieuze kollektie

blouses en T-shirtsmodieuze
dames-
rokken

Komt u ook eens

vrijblijvend kijken

textiel en mede
/chooldermon

Zware eiken meubels
af fabriek

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

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

BIJENHOFS
FIJNHOUT BEWERKING B.Y.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Wegens vakantie

gesloten
van 20 tot en met 25 juni

Sigarenmagazijn, Boek- en Kantoorboekhandel

'Jan Hassink'
Raadlhuisistraat 14

Speciaal voor

VADERDAG
ZONDAG 19 JUNI

SCHEER-
APPARATEN

REMINGTON

De nieuwste Remington M 3 scheerappara
ten uit voorraad leverbaar.

Voor vaders hebben wij
nog vele kadotips

Voor vader
tijdelijk speciale aanbiedingen

Nieuwe overjarige
brommers
KREIDL
van 193

3 voetversnellingen
u 1800,—

PUCH 4 voetversnellingen
van 1898,— nu 1675,—

PUCH 4 voetversnellingen
met knipfl^Kchten
van 193(fl̂ hu 1785,—

Kinderfietsen
6 tot 10 jaar 119,50

Heren- en damesrijwielen
in pak slechts 215,—
geheel kompleet afgemonteerd
voor 249,50

Nieuwste modellen Kreidler, Zundapp
Yamaha en Puch brommers in alle
modellen en kleuren uit voorraad
leverbaar

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld . Tel. 05758-7278

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1354

In onze

Solar
lycra bikini's
zet u de bloemetjes
smaakvol buiten.

Leuke bloem- en supermodieuze
jeansdessins.

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

ZONWERING

Openbare les
op 18 juni 1977 in het Jeugdcentrum.

Aanvang- 8 uur precies.

De nieuwe kinderen met hun ouders zijn ook van
harte welkom. Het bestuur

Zonnewering
uit voorraad. Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Grote sortering
# ZWEMBROEKEN

# ZWEMVLIEZEN

# DUIKBRILLEN

^ ZWEMBANDEN

ti SNORKELS

Wapen- en Sporthandel

stttdt doeltnffendl

Zutphenseweg — Vorden

COOP. RAIFFEISENBANK
BOERENLEENBANK W.A.
TE KRANEh^JRG

De leden worden uitgenodigd tot bij-
woning van de jaarlijkse

ledenvergadering
te IBRden op woensdag 29 juni 1977
's avonds acht uur in zaal Schoenaker
Ruurloseweg 64 te Kranenburg.

AGENDA:
l Opening
2. Aanwijzing van een sekretaris en

stemopnemers
3. Notulen
4. Aanwijzing van twee leden, belast met voor-

lopige vaststelling notulen
5. Balans en winst- en verliesrekening 1976
6. Bestuursverkiezing
7. Verkiezing raad van toezicht
8. Mededelingen
9. Rondvraag

10. Sluiting

De volledige agenda alsmede de jaarrekening 1976
liggen vanaf heden op het kantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het bestuur

Ruime keuze en spotgoedkoop!

GEBRUIKTE
MEUBELS
voor huis, kantoor, kantine, magazijn
enz.

HANDELSONDERNEMING

KUYK
EN MEUBELBEURS

Hulshof straat 8 (bjj de Driehoek)
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1256

•Zonneschermen
•Jalouzieën

• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt van schaduw

iets moois

Eigen servicedienst

Vaderdag
geef vader een boek
buro-artikelen enz.
Kom eens kijken.

Een boek of pocket
hoort erbij

Boekhandel Hietbrink

De leiders (sters) kunnen gratis hun

GROEPSFOTO IN KLEUR
van de Avondvierdaagse afhalen

Foto Stijl
Julianalaan 14 - Vorden

Reklame vrijdag en zaterdag:

vruchten-
vlaaitjes

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:

ZWANENHALZEN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Herenshorts
in blauw, denim, bleu, khaki en wit.

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

DE HEER SLAGMAN IS MET

VAKANTIE VAN 18 JUNI t.m. 2 JULI

Mocht u tijdens deze periode geen
gehoor krijgen op ons nummer 1511
dan kunt u bellen de heer

Esselink, tel. 05430-5188

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman & Esselink b. v.
Het Hoge 35 - Vorden - Telefoon 05752-1511

Vaderdag-
geschenken

VERREKIJKERS

LUCHTBUKSEN

ZAKMESSEN

VISSTOELTJES
EN ZITSTOKKEN enz.

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg Vorden

H.C.I
Telefoon 05753-2121

Hummeloseweg 45

Hengelo (Gld.)



Donderdag 16 juni 1977

39e jaargang nr. 16 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
SCHIETVERENIGING „DE WILDENBORCH" DOPT AL
BIJNA KWART EEUW HAAR EIGEN BOONTJES
De schietvereniging in de Wildenborch is voor deze buurtschap meer dan alleen
een vereniging waar geschoten wordt. Vanzelfsprekend voert het schieten als zo-
danig de boventoon, maar de oudere leden van de vereniging benutten de dinsdag-
avond in de kapel tevens als een avondje „praoten", een kaartje leggen. Kortom
een avondje uit. „Het is dan ook duidelijk dat we in de Wildenborch samen met de
toneelvereniging een belangrijke funktie hebben" zegt voorzitter Jaap van Amstel.

Burgemeester Vunderink in aktie op de Wilden borchse schietbaan

Al bijna een kwart eeuw wordt er in de
kapel lustig op los geknald. Sinds kort heeft
de schietvereniging „De Wildenborch" de
beschikking over een viertal prachtige ba-
nen, gelegen onder de kapel. Het gehele
schuttershome is door de leden zelf aange-
legd.
In een jaar tijd werd elk vrij uurtje be-
steed om dit geheel te realiseren De totale
kosten, geschat op zo'n vijfduizend gulden,
zijn door zelfwerkzaamheid, kontributies
en bovenal een zuinig beleid, bij elkaar ver-
gaard.
„Voor subsidie komen we niet in aanmer-
king-. We zijn daarvoor iets te klein. Bo-

vendien hebben we geen jeugdleden", zo
vertelde ons Dick Pardijs die als kompeti-
tieleider nauw bij het wel en wee van de
vereniging is betrokken.
Vroeger werd alleen in de winter gescho-
ten. Mede door deze nieuwe banen en deels
ook doordat een groot deel van de leden
niet meer in de agrarische sektor werk-
zaam is, wordt in de zomermaanden ook
„doorgedraaid".
Het schieten is op heel wat modernere
leest geschoeid dan tijdens de oprichtings-j
jaren. (Tussen twee haakjes de oprichting1

geschiedde door de heren A. G. Mennink,
•renpfis, B. Berenp; Kreunen.)

Uitstapje
Het Vordens Dameskoor heeft dezer dagen
haar jaarlijkse uitstapje gemaakt. De tocht
ging ditmaal naar de bloemenveiling in
Aalsmeer. Daarna werd een bezoek ge-
bracht aan de Loosdrechtse plassen, waar
een rondvaart werd gemaakt en een kopje
koffie werd gedronken.
Vervolgens togen de dames naar Zeist waar
het Zeister slot werd bezichtigd. Na nog
wat gewinkeld te hebben in Zeist ging het
gezelschap naar Hoenderloo waar in res-
taurant „Rust een weinig" werd gedineerd.

Ingezonden
(Bulten verantwoordelijkheid der redactie)

TIEN JAAR AVONDVIEBDAAGSE
Als de eerste avondvierdaagse in 1967 ge-
houden is, dan hebben de wandelaars nu in
1977 deelgenomen aan de lle avondvier-
daagse.
Ken ik nu niet tellen of ...

Foto Stijl, sportfotograaf

„Normaal" komt
in Kranenburg
De nu in het hele land overbekende Ach-
terhoekse popformatie Normaal zal op za-
terdagavond 18 juni een optreden verzor-
gen in zaal Schoenaker op de Kranenburg.
Normaal is de bluesgroep die al twee jaar
lang volle zalen, het Lochemse popfestival
en ook de motorcross in Hengelo totaal op
zijn kop zette met zijn blues over zoepen,
motors en de wiev'n Zanger Buizerd Be-
rend komt uit Hummelo (Ben Jolink), en
voorts bestaat de groep uit Frederik Punt-
draod uit Zieuwent (solo gitaar), Wimken
van Diene uut Uutvelde (bas) en Brekken
Jan Schampschot (van de bakker uut Lich-
tenvoorde) de drummer. De motorcross-
smartlap „Oerend hard" is wel de bekend-
ste hit van de groep die op de hitparade in
de top meedraaide.

Kollekte van het
Rode Kruis
De kollekte van het Nederlandse Rode
Kruis heeft dit jaar opgebracht het prach-
tige bedrag van ƒ 7623,35.
Alle medewerkers(sters) en gevers (sters)
worden door het komité bedankt voor dit
prachtige resultaat.

Maandag:
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus *an 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rnpetitie muziekrer. Concordla in zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Dinsdag:
Valleybaltraininig in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantortJ vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Training zwem- en poloklub Vorden '64 In
de Dennen te Vorden
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Hulsh.school o.l.v. mevr. Annelles Tflman.

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

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

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
ledere vrijdagavond dammen In de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
Jeugidsociëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

De eerste schietavonden werden toen ge-
houden op de boerderij „Prinsenhoeve" van
de heer Berenpas. Daarna trok men naar
de kapel. Een boomstronk was de kogel-
vanger.
Het schieten beoefenen als hobby is geen
goedkope aangelegenheid. Men hoeft niet
zelf een buks te hebben (de vereniging
heeft er twee) hoewel de meeste leden
hiertoe wel overgaan Prijs van zo'n vuur-
wapen varieert tussen de 600 en 1500 gul-
den.

VUURAFDELING
In de Wildenborch heeft men een „vuuraf-
deling". Dat wil zeggen dat er wordt ge-
schoten met kaliber 22 (6 mm). Men is
aangesloten bij de afdeling „Oost-Gelder-
land". In totaal neemt „De Wildenborch"
met zes teams van vier schutters aan de
kompetitie en schietkonkoersen deel. Het
eerste team komt uit in de tweede klas.
Jaarlijks worden de prestaties van de schut-
ters beoordeeld aan de hand van de be-
haalde resultaten in de winterkompetitie
en op de konkoersen.
„Onder de schutters heerst een gezonde
rivaliteit, je streeft er natuurlijk allemaal
naar om de „tien" op de kaart te raken.
Met andere woorden om steeds tot betere
resultaten te komen", aldus Dick Pardijs
die vervolgens de knielende houding aan-
neemt om zijn schutterskapaciteiten te la-
ten zien. Na vijf schoten zegt hij veront-
schuldigend: „Nee ik maak geen deel meer
uit van het eerste viertal!"
Een trainer of hoe zo'n man bij schietver-
enigingen ook moge heten, heeft men in de
Wildenborch niet. De nieuwbakken schut-
ters worden door de ervaren schutters op-
geleid. Alvorens men echter tot de vereni-
ging als lid wil toetreden wordt min of
meer de doopceel gelicht. Dit om te voor-
komen dat een schietvereniging wordt „ge-
bruikt" om aan een wapenvergunning te
komen.

„Daarom moet er kontrole worden uitge-
oefend. Elke schutter heeft namelijk een
pasje en staat tevens bij het gemeentehuis
geregistreerd dat hij een wapen heeft voor
de beoefening van de schietsport", zo zegt
voorzitter Jaap van Amstel.
De schietbanen worden tevens jaarlijks ge-
:ontroleerd op gebied van veiligheid en
geluid. Uit dit oogpunt bezien vinden de
jestuurders van de Wildenborchse vereni-

ging het een voordeel dat hun banen „ach-
teraf" liggen.

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 23.00 uur

Juni:
17 Vakantieweekend Jong Gelre
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
18 Rekreatief zwemmen In de Dennen
19 Nationaal ponyconcours Ponyklub

Hengelo
19 Toernooi afd. veteranen SV Ratti
24 Volksfeest Delden
25 Volksfeest Delden
25 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
26 Ringwedstrijd De Snoekbaars
29 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

Juli:
1 Landdag Tirade Laren Jong Gelre
2 Landdag Tirade Laren Jong Gelre

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
Al hef ut hele gebeurn rond de gyzeling de leste wekke wel 't grootste stuk van
onze andach ehad, in ow eigen plaatse kont t'r dan toch ok nog wel dinge ge-
beurn wao'j van opkiekt. En dat was in dit geval ut aftrean van ut hele zwem-
badbestuur in Vorden. Wi'j hadd'n dan wel zo 't een en ander eheurd oaver de
kritiek van de Vordense raod, maor dat ze zich dat in zwembadkringen zo an
/oliën trekken hadde Wi'j toch neet vewacht. Vanzelfsprekkend gao'j ow dan
afvraogen: waorumme dit alles? Lao'w 't hele geval maor us op un riege zetten,
't Zwembad „In de Dennen" hef tot nog toe altied goed edraaid. Veural too de
umliggende gemeenten nog gin eigen bad hadd'n hebt hier enorme aantallen
kinder en ok groten eur zwemdiploma 'ehaald. Financieel konnen zee zich goed
redden, zo goed zelfs dat zee d'r un bungelowtjen veur de badmeister bi'j konnen
zetten, um meer toezich op ut bad te kriegen. Die investering bliekt gin weg-
gegooid geld te wean, want ut ding, wat in die dage ƒ 85.000,— hef ekost, is
noe wel ut drie of vierdubbele weerd. Daor kö'j dus weinug op anmerken.
In eur hele bestaon, ik gleuve al meer dan veertug jaor, heb zee in totaal zo'n
135.000 gulden an subsidie van de gemeente ehad. A'j dan wet dat in andere
gemeenten zo'n bad per jaor um de 100.000 gulden an subsidie kost, kö'j allene
maor zeggen: zee heb ut hier goed 'edaon.

't Bestuur hef hier zelf in alle opzichten an met 'ewarkt deur op dage dat ut
knetterdruk was in 't zwembad oaveral bi'j te springen, waor dat neudug was,
zonder dat daor un geldelukke vegoeding tegenoaver ston. 't Is veur die luu
gewoon un hobby um alles zo goed meugeluk te laoten draaien. Volle van eur
vri'je tied is daor In gaon zitt'n, maor dat hadd'n zee d'r graag veur oaver.
Umdat un wat uutgebreidere renovatie in de penne was, heb ze an ut grote on-
derhold de leste jaorn neet te volle edaon um gin dubbele kosten te kriegen. De
plannen veur die verandering staot al zo'n betjen op pepier. A'j dat allemaole
us bekiekt, dan kan'k mien indenken dat ut bestuur, nao de felle kritiek van
bepaolde raodslejen, zeg: „bars maor met de pröttel".
Wieter kö'j ow afvraogen waorumme noe pas die kritiek? At ut zo Is da'J d'r
noe haos vegiftugd vvod, zal d'r ok wel un tied ewes wean da'j d'r allene nog
maor misseluk en beroerd wiern. Waorumme heb ze toen de mond nog neet los
edaon en de gemeenschap op de gevaorn ewezen. Van un attent raodslid meug
i'j toch vewachten dat 'e alle dinge in un gemeente in de gaten höld. Of is die
hele kritiek maor un betjen opdraaieri'je ?
Öaver un paar dinge zölt ze toch effen nao motten denken: At de exploitatie In
gemeentehande kump, zal dit zeker un extra (betaalde) kracht vraogen. De
ambitie veur bepaolde maatschappelukke werkzaamheden zal d'r bi'j ut bestuur
wel schone af wean. Ut iets veur de gemeenschap willen doen zölt ze wel neet
volle meer veur vuul'n.
Daorumme is ut maor better da'j bi'jmekare an de taofel gaot zitt'n en praot
de boel uut. Degene in de raod die wil nationaliseren kan maor better zien dat'e
in de Tweede Kamer kump en dan met Shell of Unilever beginnen, dan Is'e effen
zuute. Hier kö'w ut met eigen initiatief nog wel af. Mensen, die wat veur niks
wilt doen veur de gemeenschap, he'w nog wel bi'j ons in d'n Achterhook.
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Oriënteringsavondwandeling Kranen-
burgs Belang vanaf Schoenaker

melmarkt op het marktplein
.vond in hotel Bloemendaal

Meolerfeest, avondwandeling
Vrouwenvereniging dorp
Medlerfeest
I/^ïlerfeest

Wedstrijd HSV De Snoekbaars
Jeugdwedstrijd HSV De Snoekbaars
Wedstrijd HSV De Snoekbaars
Zwemvierdaagse In de Dennen
Zwemvierdaagse In de Dennen
Zwemvierdaagse In de Dennen
Zwemvierdaagse In de Dennen
Zwemvierdaagse In de Dennen

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-Vorden
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

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

Concert door
Concordia
De muziekvereniging Concordia is voorne-
mens, in het kader van het zomerprogram-
ma, bij gunstig weer een concert te geven
in de H. K. van Gelreweg—hoek Van Hee-
ckerenlaan op maandagavond 20 juni a.s.

Oranjefeest
Leesten-Warken
Het jaarlijkse Oranjefeest van de buurt-
schappen Leesten/Warken is als vanouds
weer bijzonder goed geslaagd.

De optocht van de schooljeugd was een van
de hoogtepunten. De kinderen waren mooi
gekostumeerd en de versierde fietsen, au-
to's en dergelijke was bijzonder leuk.

Met muziek van Juliana uit Almen voorop
vertrok men vanaf de school in Leesten;
in verband met de gebeurtenissen in De
Punt en Bovensmilde werd geen bezoek
aan Groot Graffel gebracht. Bij het feest-
terrein De Boggelaar vermaakte men zich
op de kinderkermis.

Bij het vogelschieten werd H. J. Heuvelink
koning. Loco-burgemeester G. C. B. Man-
nessen verrichtte de officiële opening in de
feesttent bij De Boggelaar. De toneelver-
eniging TAO uit de Wildenborch kwam op
de planken met het blijspel in dialekt ,,Zo
meuje Gerre ut ewild had". Het werd een
bijzonder goede vertolking terwijl iedereen
zich naar hartelust amuseerde Na afloop
was er dansen met The Evening Stars.

Bij de volksspelen ging bij het kleiduiven-
schieten de eerste prijs naar A. Nijhof. Bij
het schijfschieten werd B. van Til winnaar
en bij het dogcarrijden mevrouw Smalle-
goor. 's Avonds kon er opnieuw worden
gedanst met het trio Ben Lansing.

Felle kritiek van aktiegroep over centraal antennesysteem in
plan Boonk. De kwestie ligt de gemeente zwaar op de maag
Naar aanleiding van klachten van zo'n 40 bewoners in plan Boonk over het centra-
le antennesysteem gaf het gemeentebestu ur maandagavond in 't Pantoffeltje een
voorlichtingsavond over dit systeem. Als voorlichtingsavond heeft het niet aan zijn
doel beantwoord want waar het op neerkwam was het spuien van veel kritiek van-
uit de aanwezigen in de zaal op het gemeentebestuur dat er niet in slaagde deze
kritiek voldoende te weerleggen.

Namens de gemeente waren aanwezig loco-
burgemeester G. J. Bannink, de heer B.
Bekman die de afdeling antennesysteem
onder zijn hoede heeft, terwijl de heer Eike-
boom als vertegenwoordiger van de firma
Jongmans fungeerde, (Deze firma Jong-
mans heeft destijds het centrale antenne-
systeem aangelegd en heeft nu uit dien
hoofde een kontrakt met de gemeente Vor-
den over het uit de wereld helpen van sto-
ringen.
Zoals gezegd de aktiegroep (namens de 40)
trok fel van leer Men verweet het gemeen-
tebestuur dat men de klachten die reeds
op 9 februari zijn ingediend, niet au serieux
zijn genomen. „We hebben in al die tijd
taal noch teken van de gemeente gehoord",
zo sprak één der woordvoerders. De heer
Bannink wees er op dat het niet de be-

doeling van het gemeentebestuur is ge-
weest de klachten te negeren.
Tijdens de vergadering bleek dat de klach-
ten daadwerkelijk naar de firma Jongmans
zijn doorgespeeld. Bij monde van de heer
Eikeboom verklaarde deze firma dat een
veel voorkomend verschijnsel was kapotte
snoeren en dergelijke.
Uiteindelijk bleef als enigste klacht over
dat Nederland II niet goed funktioneert.
(reflexen). Dit bleek tevens de essentie van
de binnengekomen klachten te zijn.
De heer B. Oldenkamp, plaatselijk hande-
laar in radio en televisie, brak een lans
voor de aktievoerders. Hij wees er op dat
men in Vorden te maken heeft met op
oude basis gebouwde systemen. Hij betwij-
felde het of de zaak deskundig door de fir-
ma Jongmans was gekontroleerd. Hij bood

de aanwezigen aan op pro deo-basis alles
door te lichten. Applaus viel hem ten deel.
Verder adviseerde hij het gemeentebestuur
alle systemen onder deskundige leiding
grondig te laten onderzoeken.
Uit de woorden van de heer Eikeboom
bleek dat het centrale antennesysteem in
plan Boonk beoordeeld dient te worden als
een systeem dat voldoet aan de eisen zo-
als bij de bouw (tien jaar geleden) zijn
gesteld.

De klachten die door de bewoners zijn ge-
uit, zullen te beginnen bij de aktiegroep,
stuk voor stuk worden nagetrokken, zo
zegde de heer Bannink aan het slot toe.
„In ieder geval moet de ontvangst beter
zijn dan een individuele antenne ter plaat-
se", zo sprak de heer Eikeboom.

Feit blijft dat men in plan Boonk een cen-
traal antennesysteem blijft houden die niet
meer aan de eisen van deze tijd voldoet
Het gemeentebestuur zal uit laten rekenen
wat een nieuw antennesysteem voor de ge-
bruikers zal gaan kosten. „En dat kan wel
eens verschrikkelijk tegenvallen", aldus de
heer Bannink die de aanwezigen bedankte
voor de geuite kritiek.



Hollandia
zit ook na maanden

nog alsof het zo
uit de verpakking komt

Hier kunt u lezen waarom.

. i
Hollandia is
voor de volle
100% van katoen

Want katoen draaft- nu eenmaal het plezierigst
En het Kaai het langst mee.

Hollandia raakt nooit u i t de vorm.
Hollandia doet er alles aan om
de pasvorm van haar ondergoed
poriVkt te kriJK r<'n. Dus tfocn
pasvorm die na één wasbeurt
tne t het waswater verdwenen is.

Hollandia / i t u
als

PasvoiTn heel't alles te maken
met het model van het onder-

. Hollandia ontwerpt het zo
dat het als tfc^oten zit. En als

gegoten bl i j f t z i t t e n .

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

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

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

Goed ondergoed
heeft een merk.

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

tcHÜel CA mode

/chooldermcift
raadhuisstraat 1*11167 vorden

Verzoeke de aan ons
gerichte korrespondentie

te adresseren met

Postbus 22

DRUKKERIJ WEEYERS B.Y.
Postbus 22 - Yorden

Ranger 49,95
styled by Windsor.
Volnerf leder, luxe
gevoerd voetbed:
super kwaliteit in
Zweedse muilen

Marathon
44,95 Royale sandaal van

eerste klas matenalen.
VoQtbed leder bekleed.

WULLINK
Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel 1342

DERKSEN'S
Goederenhal jeans and jackets

^
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*

Spijker... Goed!!
in Spijkergoed.

Lois Roy Rogers

Levis Bip

Lee Wrangier

Love 49 R

Land Lubber

^

^

^

Spalstraat 32 Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753 -1884

Drukwerk
in offset
of boekdruk

Drukkerij Weevers b,v,

SPECIALE
AANBIEDING

gewoonweg
te gek

Bobos
spijkerbroeken

normaal 69,50 nu

tot en met 18 juni

f 59.-
zolang de voorraad strekt

IcKliel en mode
/chooldermctn

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

opvallend
IE

il~-!V3

rW^ aeslaagd, bij-de-tijds pilot-
*** ** 2h W van 100% katoen. Keus

uit diverse modetinten.

lange mouw

f 27.50
korte mouw

f 21.95
\ l

^Mfc f V ' > i

V '̂̂ ^ l̂' ̂ HELMINK
y*

Ideeën voor vaderdag
f 22,95 f 54,95

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

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

Wandelen in de z a n d v e r s t u i v i n g . N a t u u r l i j k gaat dan de kamera mee,
w a n t je weet nooi t , w a t je tegenkomt. Het /.at me ditmaal niet erg mee,
wan t er waren t i jdens die wande l ing we in ig interessante onderwerpen
voorde kamera, /.odat die rus t ig opgeborgen bleet ' in de plastic /.ak, die
i k al t i jd gebruik als ik de kamera meeneem naar een zanderig oord. Je
k u n t name l i j k /o 'n toestel beter n ie t met /and in aanraking brengen. En
dan k i j k j e , tijdens een korte rustpauze, eens rustig door de zoeker en je
d e n k t : de / a n d v l a k t e met op de achtergrond die bomen, dat l i jk t eigen-
l i j k met eens /o 'n slechte plaat . En je maakt een toto.

Het was. zoals de eerste toto laat zien, niet veel
bijzonders. De toto is wel scherp, maar er ontbreekt
duideli jk iets aan. Dan valt je oog op een vliegden met
wat berkeboompjes. Als we die eens op de voorgrond
nemen. Dat ziet er al heel wa t beter u i t zo door de
zoeker. En ook de foto va i t ix ;s l i s t i tegen. Hoe-
wel... als je eerlijk bent, dan tüoetje i ven, dat het
toch nog een wat gewoon plaatje is. En u.m heb je ge-
l u k , wan t plots loopt je dochtertje door het beeld.

En als je even, in een flits, dat kind op de voorgrond
hebt gezien, ga je voor de derde keer die foto maken.
Op de achtergrond het bos, daarboven de takken van
de den, die zorgen vooreen omlijsting. En dat vro-
lijke kind op de voorgrond. Omdat je de lens moet
scherpstellen op het kind dichtbij, worden de takken
en het bos in de verte wat onscherp. Maar dat is geen
bezwaar. En zo ontstond deze toch wel geslaagde
foto: toevallig omdat dat meisje door het beeld liep.



DASH 3
TOCH
KAMPIOEN ?

Hiernaast ziet u een foto van het roem-
ruchte herenteam, dat in klasse 2B dit jaar
menig balletje heeft gespeeld.

Het is u misschien nooit opgevallen, maar
de cyfers van de uitslagen waren meestal
O—3, soms l—2. Een niet mis te verstane
prestatie van deze heren die er samen met
hun trainer voor staan.

Nog even een korte verklaring by de kleu-
ren op de foto (of bent u soms een zwart-
kijker, wij niet). In deze tijd na de verkie-
zing laat de vereniging zien dat er veel wit
is onder het rood. De zwarte strepen zijn
de rouwbanden die de vereniging speciaal
draagt voor teams als heren 3. Een team
dat toch kampioen werd, alleen anders.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GEZINSDIENST SAMEN MET DE
ZOND AGS SCHOOL

De kerkdienst in de Hervormde kerk te
Vorden zal a.s. zondagmorgen 19 juni het
karakter hebben van een gezinsdienst in
samenwerking met de zondagsschool in het
dorp en in Medler/Linde.
Vlak voor de aanvang van de dienst gaan
de kinderen samen met de leiding het kerk-
gebouw binnen. Tijdens detze dienst neemt
een groep kinderen afscheid van de zon-
dagsschool. Na deze gezinsdienst begint
dan voor de zondagsschool de zomervakan-
tie.
De jeugd is steeds welkom in de kerk-
diensten. VoorS^g jonge jeugd is er elke
zondagmorgen kïnderoppas in zaal l van
„de Voorde".
In de genoemde gezinsdienst hoopt voor te
gaan ds. J. Veenendaal. Iedereen, jong en
oud, is van harte welkom.

ZANGDIENST IN DE DORPSKERK

A.s. zondagavond 19 juni zal er in de Her-
vormde dorpskerk een gezamenlijke zang-
dienst gehouden worden. Er zullen beken-
de, mooie liederen gezongen worden!
De chr. gemengde zangvereniging Excelsior
heeft medewerking toegezegd aan deze in-
terkerkelijke zangdienst. De zangdienst-
kommissie stelt deze vokale medewerking
ten zeerste op prijs. Verder hopen instru-
mentaal aan deze dienst mee te werken:
Rudy van Straten (orgel) en Gerdjen Ro-
meyn (fluit).
Het thema van de dienst (doorlopend in de
Schriftlezingen, de te zingen liederen en in
het kort gesproken woord) luidt: „toeris-
ten/evangelisten". Voorganger hoopt te zijn
ds. J. C. Krajenbrink.
De zangdienstkommissie nodigt u (en ook
gasten/vakantiegangers) graag uit voor
deze avonddienst. Wilt u het liedboek voor
de kerken meenemen?

MEDEWERKERS GEVRAAGD VOOR
NES AMMIM IN ISRAËL

De christelijke nederzetting Nes Ammim in
Galilea werd in het begin van de zestiger
jaren gesticht om een positieve bijdrage te
leveren in de verhouding tussen de joden
en christenen, door in de staat Israël werk-
zaam te zijn zonder partikulier winstdoel.
Dit besluit werd genomen door christenen
en kerken in Nederland, Zwitserland, de
Verenigde Staten en West-Duitsland. Deze
sober levende nederzetting handhaaft zich
door de kuituur van rozen (Belinda, Sonia
en Baccarat) en avocado's; ook wordt er
geëxperimenteerd niet het telen van lelies
en tulpen.
Het dorp telt nu ruim 100 bewoners, inklu-
sief een tiental gezinnen met kinderen en
heeft nog een overwegend Nederlandse be-
zetting. Er is nog dringend behoefte aan
uitbreiding met: ervaren rozenkwekers, een
tuinman, timmerlieden, een elektricien, een
vrachtwagenchauffeur, personeel voor se-
kretariaatswerkzaamheden en keukenper-
soneel o.a. een kok.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot
het Bureau van Nes Ammim Nederland ten
aanzien van de heer J de Boer, van Lynden
van Sandenburglaan 43 te Utrecht alwaar
ook'verdere informatie verkregen kan wor-
den (.telefoon 030-716773V

Geslaagd
Aan de chr. pedagogische akademie Groen
van Prinsterer te Doetinchem slaagde onze
plaatsgenoot B. Mombarg voor het diploma
onderwijzer.

OW ïRIEUWO

Tennissen
„VORDENS TENNISPARK" SPEELDE
TEGEN ALMEN
In het kader van een uitwisselingsprogram-
ma speelde de tennisvereniging "~
Tennispark thuis tegen Almen. De
strijden werden gespeeld in de kategorieën
gemeng.d- en herendubbel.
Van een totaal van 190 games nam Almen
er 115 voor zijn rekening, zodat de eind-
stand van de 17 gespeelde wedstrijden 5—
12 in het voordeel van Almen werd. In de
kategorie gemengd won Vorden 4 partijen
en verloor er 8. De heren dubbel konden
het slechts tot l gelijkspel brengen. Vorden
verloor 4 partijen.
Op 18 en 19 juni organiseert Vordens Ten-
nispark een jeugdtoernooi voor haar junior-
leden in de leeftijd tot 12 jaar en van 12—
18 jaar. Tevens wordt er in de maand juni
een onderlinge kompetitie voor de senioren
gehouden.

Motorsport
VORDENSE MOTORCROSSERS
WONNEN VAN HAMAC UIT HARFSEN
,,De crosswedstrijden tussen De Graaf-
schaprijders uit Vorden en Hamac uit Harf-
sen beginnen zo langzamerhand op een
Grand Prix te lijken", zo reageerde sekre-
taris Jan Slagman van de Vordense klub
na afloop van de tweekamp tussen beide
klubs Slagman doelde op het aantal deel-
nemers aan deze op het circuit Delden ge-
houden race. Niet minder dan 85 coureurs

kwamen aan de start zodat eerst series
gereden moesten worden. Uiteindelijk
plaatsten zich zowel in de A-klasse als de
B-klasse twaalf rijders van elke klub voor
de finale welke bestond uit een manche
van 15 minuten en 2 ronden.
In de A-klasse (allen startbewijshouders
van de KNMV) ontspon zich een uitermate
spannende strijd. Eerst leek Jan Ellenkamp
van De Graafschaprijders de beste papieren
te hebben. In het tweede deel van de wed-
strijd moest hij Jan Oosterink echter voor-
bij laten gaan. Tot overmaat van ramp
kreeg Ellenkamp een defekte ketting en
finishte hij uiteindelijk tls tiende. Jan Oos-
terink kwam zegevierend over de eind-
streep. De einduitslag in deze A-klasse: 1.
Jan Oosterink, Vorden; 2. F. Wilmerink,
Harfsen; 3. Jan Klein Brinke, Vorden; 4. D.
Woessink, Harfsen; 5. H. Hulshof, Vorden;
6. G. Leunk, Harfsen; 7. P. Peters, Harf-
sen; 8. Joh. Bijenhof, Vorden; 9. A. Ame-
link, Harfsen; 10. J. Ellenkamp, Vorden.
In totaliteit won Harfsen met 166 tegen
Vorden 162 punten.
In de B-klasse was de strijd zo mogelijk
nog spannender. Eerst nam Gerrit Wentink
de kop, die hij echter al snel af moest
staan aan Veenstra die evenwel wegens
machinepech uitviel. H. Korenblik uit Harf-
sen nam de koppositie over en stond deze
niet meer af. 2. G. Wentink, Vorden; 3.
H. Koeleman, Harfsen; 4. W. de Wal, Harf-
sen; 5. E. Berenschot, Vorden; 6. R. v. d.
Straat, Vorden; 7. J. Arfman, Vorden; 8. T.
Harmsen, Vorden; 9. T. H. Sleedoorn, Vor-
den; 10. H. Kamperman, Vorden. De Graaf-
schaprijders behaalden in deze B-klasse 202
punten tegen Hamac 166 punten
Dit betekent dat De Graafschaprijders de-
ze tweekamp wonnen met 737 punten tegen
Hamac 651 punten. De Vordense coureurs
kwamen hierdoor definitief in het bezit van
de wisselbeker, zodat het volgend seizoen
een nieuwe wisselprijs zal moeten worden
aangeschaft.

JAN OOSTERINK DE SNELSTE
TIJDENS MOTORCROSS
DE GRAAFSCHAPRIJDERS

Enkele dagen na de wedstrijd tegen Hamac
uit Harfsen kwamen de crossers van de
Vordense motorklub De Graafschaprijders
opnieuw op het circuit Delden te Vorden in
aktie voor de vierde onderlinge klubwed-
strijd van dit seizoen.
In totaal worden er zeven wedstrijden ge-

Voetoaiiers onthulden réklamezuil

Onder de vrolijke tonen van de boerenka-
pel van Concordia trok het voetbalelftal
van Vorden V met hun dames naar het
bedrijf van Jan van Ark (Kluvers Sport
Totaal).

Daar aangekomen onthulde de sekretaris
van Vorden, d eheer Jansen, een réklame-

zuil. Namens het vijfde werd het woord
gevoerd door Harry Jansen.
De geste van de voetballers werd door de
heer Van Ark zeer op prijs gesteld want
het volgend seizoen zullen de spelers van
Vorden V in nieuwe trainingspakken wor-
den gestoken, beschikbaar gesteld door: u
raadt het al, Jan van Ark.

reden, waarvan de vijf beste (10 manches)
meetellen voor het klubkampioenschap.
In de A-klasse toonde Jan Oosterink zich
op Bultaco de snelste; 2. J. Ellenkamp,
Maico; 3. J. Broekhof, Maico; 4 Joh. Bij-
enhof, Husqvarna; 5. H. Heilegers, Maico;
6. Th. Pragt, KTM; 7. G. Lichtebarg, Mai-
co; 8. J. Klein Brinke, Maico; 9. J. Wueste-
nenk, Maico; 10. B. Eilander, Susuki.
Winnaar in de B-klasse werd Wietze Veen-
stra KTM; 2. A. Boesveld, Maico; 3. H.
Groot Nulend, Maico; 4. G. Hoftijzer KT
M; 5. J. Arfman, Maico; 6. J. Lenselink,
Montesa; 7. H. Memelink, Susuki; 8. R.
Groot Nuelend, Maico; 9. J. Willemsen,
Montesa; 10. G. Radstake, Bultaco.
Jeugdklasse (bromfietsen): 1. R. Oosterink
Kreidler; 2. R. Helmink, Zundapp; 3. M.
Arendsen, Minarelli; 4. W. Arendsen Kreid-
ler.
De stand in de A-klasse na vier verreden
wedstrijden is dat momenteel Joh. Bijen-
hof met 208 punten als eerste staat geklas-
seerd op de voet gevolgd door de Maico-
rijder Jan Klein Brinke die tot dusver 204

heeft verzameld.
-klasse staat Ap Boesveld met 216

^9' eerste, gevolgd door Herman Groot
Nulend met 202 punten.
Hieruit kan men afleiden dat het dit jaar
een bijzonder spannend kampioenschap is,
wa^bij in beide klassen voor de uiteinde-
1 ^H' otaaluitslag nog van alles mogelijk

Pa a r des port
LRV DE GRAAFSCHAP
Zondag 5 juni werd er te Zieuwent aan een
groot concours deelgenomen. Bert Wagen-
voort werd met Lightfeet opnieuw derde in
het springen terwijl Annie Lebbink een
zesde prijs in de dressuur kreeg.

De LRV is van plan binnenkort te starten
met een avond voor de rekreatieruiters.
Onder begeleiding zal een aangepaste in-
struktie voor deze steeds groter wordende
groep ruiters plaatsvinden.
Personen die belangstelling hebben om
hieraan mee te doen, ook al zijn ze nog
geen lid van de LRV, kunnen zich voor
inlichtingen wenden tot B. Wagenvoort,
Brinkerhof 16, telefoon 2176

Studietoelagen
kursusjaar
1977/1978
Voor het kursusjaar 1977/1978 bestaat er
gelegenheid een studietoelage aan te vra-

gen bij het Provinciaal Studiefonds.
Dit kan alleen voor degenen wier ouders of
verzorgers in de provincie Gelderland
woonachtig zijn, of door studerenden die
in hun eigen onderhoud voorzien en in Gel-
derland wonen
Het betreft alleen studies waarvoor geen
ryksstudietoelage kan worden verkregen.
De studietoelagen, die verstrekt worden in
de vorm van een renteloos voorschot, wor-
den telkens voor ten hoogste één jaar ver-
leend. Bij de verlening van de toelage wordt
rekening gehouden met de noodzakelijke
kosten van levensonderhoud van de alleen-
staande studerende of van het gezin waar-
toe de studerende behoort.
Ter bepaling van de toelagen stelt Gedepu-
teerde Staten jaarlijks de normen vast,
welke zijn afgeleid van de normen die de
minister van Onderwijs en Wetenschappen
hanteert bij de toekenning van rijksstudie-
toelagen.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op
het gemeentehuis in de plaats van inwo-
ning. Ze dienen zo spoedig mogelijk, maar
in elk geval vóór l augustus 1977, volledig
ingevuld te worden ingeleverd.
Mocht een opleiding halverwege het kur-
susjaar 1977/1978 beginnen dan dient het
verzoek vóór de aanvang avn de opleiding
te worden ingediend.
Indien een aanvraag bij het rijk is afgewe-
zen op grond van studieresultaten, dan
kan alsnog - ook na l augustus - een aan-
vraag worden ingediend, met dien verstan-
de dat dat moet geschieden binnen één
maand nadat van rijkswege het bericht van
afwijzing is ontvangen.
Wordt een aanvraag bij het rijk afgewezen
op grond van te late indiening of te hoog
inkomen, dan komt men bij het Provinciaal
Studiefonds ook niet in aanmerking voor
een studietoelage.
Voor nadere inlichtingen kan men zich
wenden tot het Provinciaal Studiefons, Huis
der Provincie, Markt 11 te Arnhem, tele-
foon 085-457411, toestel 2159.

Verzoeke de aan ons
gerichte korrespondentie

te adresseren met

Postbus 22

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.

Postbus 22 - Vorden

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

Laat ik maar eerlijk toegeven: ook al heb ik nogal wat gelezen over het
maken van toto's, toch mis luk t er echt wel eens wat. Dat komt waar-
schijnl i jk, omdat je hij het fotograferen jezelf vaak koncentreert opeen
onderdeel. Je vergeet dan wat anders en dat is soms iets heel simpels. -
Het verhaal begint bij een t ip , die ik las in een blad. Daarin stond: een
goeie toto heelt vaak een voorgrond, een middenpartij en een achter-
grond. 7.6'n Toto wilde ik op een zaterdagmorgen gaan maken. En
ergens in de polder rond ons dorp vond ik een uitstekend motief: een
inham van een r i v i e r t j e met wat meerpalen en een boot.
Dat was he t !

Dan ga je aan het zoeken: de juiste l ichtval , de goede
opname-plaats en on .*.>" -^-v^r: moment heb je het:
je staat , .̂  pumom nklein kunstwerkje te maken,
uat denk je op zo'n moment. Het resultaat is te zien
op de eerste foto. Het is - met permissie - een flop. In
mijn enthousiasme om alles goed te doen had ik een
vinger voor de lens gehouden tijdens het afdrukken.
En ook de tweede opname mislukte omdat ik de
kamera bewoog, waardoor er trillingsonscherpte is
ontstaan.

G e l u k k i g maak ik - zeker van zo'n foto - als regel
meer opnamen. Zodat ik toch de foto kan laten zien,
die ik had verwacht. Een foto, die diepte en een goede
beeldopbouw heeft (dank zij die voorgrond rechts, de
middenpartij met de boot en een achtergrond). Wat ik
er mee wil zeggen is: vergeet bij het maken van een
foto voor alles de basisregels niet. Want zelfs de
mooiste foto mis luk t als je een vinger voor de lens
houdt of per ongeluk de kamera beweegt bij het af-
d rukken .



AANBIEDINGEN
VOOR VADERDAG

UW VAKANTIE
EN SUKSESVOLLE SCHOLIEREN

Draagbare televisie
handige draagbare televisie, aansluiting op
lichtnet en accu, kleur wit of oranje.
Tijdelijk géén 452,— maar 369,—

Radio cassetterecorder
verschillende merken radio cassetterecorders
prijs vanaf 189,—

Draagbare radio
zakradio met batterijen 24,50

Schaub Lorenz draagbare radio
met alle golfbereiken. Lichtnet en batterijvoe-
ding. Géén 165,— maar 125,—

Erres draagbare radio
met FM en MG. Lichtnet en batterijvoeding.
Géén 162,— maar 129,—

Draagbare radio's
vanaf 69,—

Cassetterecorder
Schaub Lorenz cassetterecorder met inge-
bouwde microfoon. Voor lichtnet en batterij-
voeding. Géén 185,— maar 159,—

Erres fraaie cassetterecorder
met draagriem en ingebouwde microfoon. Voor
batterij en netvoeding. Géén 129,— maar 99,—

Stereo platenspeler
vanaf 199,—

Langspeelplaten en muziekcassettes
groot sortiment

Singles
al vanaf 4,45

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Leuk voor Vaderdag
veel keus in

KOFFERS

KEISTASSEN

DOKUMENTKOFFERS

DOSSIERMAPPEN

RIJBEWIJSETUIS

PORTEFEUILLES

PORTEMONNEES

SLEUTELETUIS

PARAPLUUS

Meubelen Tapijten Lederwaren

LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 1421

GIEMS
Gems is een bedrijf met ca. 90 medewerkers.
Wij ontwerpen en fabriceren tanks en
apparaten voor de industrie.

Voor onze produktie-afdeling vragen wij

geschoolde en/of geoefende

KONSTRUKTIE- BANKWERKERS
LASSERS OF FOTO-LASSERS
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt
opnemen met het bedrijf

(05752-1546, toestel 24 of 19)

Folklore rokken en japonnen
style 1977

ROKKEN vanaf 49,50

JAPONNEN vanaf 69,00

BLOUSES vanaf 15,00

T-SHIRTS

in allerlei kleuren en varianten vanaf 7,50

Voor bij-de-tijdse mode naar:

!••*

Verras vader
met een mooie

burolamp
Voor de warme dagen is een

tafelventilator
ook een fijn kado !

Dekker Electro b.v.
Zutphenseweg 8 — Telefoon 2122

VOOR AL UW ELEKTRISCHE
INSTALLATIES

A.s. zaterdag 18 juni

GROTE
CAMPINGSTOELEN-
YERKOOP

grote keuze

cash en carry-prijzen
Verkoopadres:

NIEUWSTAD 34, YORDEN

Houdt vader bij-de-tijd
op Vaderdag ...

met een modieus Pilot-shirt

met een goed gekozen das

met een sportief kolbert

met een lekker T-shirt

met een sportief jack

met een geinige zwembroek

met een echte jeans pantalon

met een lichte zomerbroek

met een paar fijne sokken

VRIJDAGS KOOP AVOND

Adverteren

doet

verkopen

Voor

Vaderdag-
geschenken
't is ...

Koerselman
waar u slagen kan

Burg. Galléestraat 12 - Telefoon 05752-1364

Sportieve
geschenken
voor vader

KLUVERS
SPORT TOTAAL
Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 05752-1318

l

l

Voor vaderdag
vindt u

PANTALONS

OVERHEMDEN

VESTEN

T-SHIRTS
BIJ UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-15I4

WILT U EEN STRALENDE
A.S. VADER MET VADERDAG . . .

komt u dan eens vrijblijvend kijken
in onze speciale

herenmode-
afdeling
waar wij u een keurkollektie geschen-
ken kunnen aanbieden tegen
populaire prijzen.

textiel en mode
schoolclermciA

raadhuisstraat tol. 1367 vonten

ALLEEN BIJ DE ECHTE GRAMMOFOONPLATENZAAK — ALLEEN BIJ DE ECHTE GRAMMOFOONPLATENZAAK —

De nationale platenbon
een fantastisch geschenk voor vader...

in Yorden alleen verkrijgbaar bij

RADIO-T.V. GRAMMOFOONPLATENSPECIAALZAAK

„Oldenkamp"
Stationsweg T, Yorden, tel. 05752-2577 b.g.g. 05730-2825

ALLEEN BIJ DE ECHTE GRAMMOFOONPLATENZAAK — ALLEEN BIJ DE ECHTE GRAMMOFOONPLATENZAAK —

Voor ƒ 356,— een Union
dames- of herenfiets met
knijpremmen en SA 3 ver-
snellingsnaaf en ƒ 299,—
kost dezelfde Union met
remnaaf, naar keuze in
groen of zwart.
Kom kijken bij TRAGTER
Zutphenseweg
Tevens nog enkele tweede-
hands fietsen en l zware
Puch brommer (tweeper-
soons) als nieuw

Enkele Empo herenfietsen
met kleine lakschade ƒ 25,-
goedkoper.
l overjarige Gazelle Clipper
gezinsfiets en 2 overjarige
groene meisjesfietsen, be-
hoorlijk wat goedkoper dan
nieuwe. Kom kijken bij
TRAGTER Zutphenseweg
Steeds grote keus in Empo,
Gazelle, Union, Rivel

Voor
al uw

Drukwerk

Drukkerij
WEEVERS

VADERDAG . . .
VERGEET HEM NIET

mooie en nuttige geschenken in

BOORMACHINES

GEREEDSCHAPPEN

TUIN ARTIKELEN

Tl IN MEUBELEN

MOTORMAAIERS

ASSTANDAARDS ENZ.

bij:

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261


