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Achtkastelentocht

Prins Bernhard
29 juni 65 jaar

Oud-bungemeester A. E. van Ankel heeft
zijn stalen ros weer van stal gehaald om
de vakantiegangers weer te kunnen laten
genieten van de wekelijkse achtikastelentoehten door de mooie dreven van Vorden.
Woensdagmiddag melden zich 65 deelnemers voor deze eerste tocht. Tot en met
woensdagmiddag l september zal deze tocht
worden gehouden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Volgende week vrijdagmiddag fungeert de
heer Van Arkel als gids, wanneer de oudheidkundige vereniging- De Graafschap de
tocht zal maken.
HERVORMDE KERK VORDEN

Rekreatief
zwemmen voor
herhaling vatbaar
Het was jammer dat de weersomstandigheden het zaterdagmiddag Meten afweten
(ai zullen de boeren en tuinders daar een
andere mening op na houden) zodat plm.
90 kinderen in het zwembad In de Dennen
kwamen opdagen om mee te doen aan het
rekreatief zwemmen. In eerste instantie
hadden zioh nl. zo'n 140 kinderen opgegeven.

Een vrolijk lachende Prins Bernhard, die op
dinsdag 29 juni zijn 65ste verjaardag zal vieren.
Wij wensen de prins en de overige leden van
het Koninklijk Huis een prettige dag toe.

liet zijn woorden vergezeld gaan van het
aanbieden van een enveloppe met inhoud.

OPENBARE LES NUTSBLOKFLUIT
EN MEIODICACLUB
ë&£ de Natsblokflu-it- en
melodicaclub vrijdagavond in het Jeugdcentrum aan het eind van het cursusjaar
een openbare les. Dus geen uitvoering, maar
gewoon een avond waar ouders en andere
belangstellenden kiumnen zien en horen hoe
het met de muzikale kennis van de leerlingen is gesteld.
Dat men zich in een jaar heel wat op de
blokfluit en de melodica eigen kan maken,
daarvan konden plm. 100 bezoekers deze
avond getuigen. De heer D. de Boer die de
jeugd al jarenlang deze muzikale lessen bijbrengt, ziet dan ook tot zijn grote vreugde
veel kinderen later dapper hun partijtje
meeblazen bij de plaatselijke muziekkorpsen.

Na de pauze kwamen de meer geoefende
kinderen aan de beurt. Wanneer nl. de
blökfl'Uiitopleiding- achter de rug is (meestal na ca. twee jaren) dan wordt
gaan op de melodica. Deze groep
gen boden eveneens een gevarieerd programma, evenals de akkordeonisten die
daarna optraden.
De avond werd besloten met het spelen van
populaire liedjes door alle leerlingen samen.
Een gul applaus van het dankbaar publiek
was hun deel.
De voorzitter van de Nutsblokfluit- en melodiraolub de heer P. de Vries bracht de
heer De Boer dank vóór het gebodene en

Het programma dat ditmaal in het Jeugdcentrum werd geboden begon met een optreden van de beginners van de blokfluitclub, gevolgd door de gevorderden. Door
bedde groepen wend afzonderlijk, doch wel
in groepsverband gespeeld, terwijl de heer
De Boer de jongens en meisjes naar voren
haalde om te laten horen waartoe ze individueel op dit moment in staat zijn.

Overleden: A. J. de Greeff, oud 70 jaar; A.
M. Langwerden, oud 11 jaar, wonende te
Hengelo Old.

Bejaardenkring
Door omstandigheden kan de bejaardenkring a.s. donderdag 24 juni niet doorgaan.
Wij hopen u in de loop van deze zomer te
bezoeken, zodat wij u dan de aanvangsdatum kunnen mededelen en eventuele verdere mededelingen. Wij wensen u allen een
heel goede tijd toe.

Koerselman

cassettes
Z I L V B M W I T KDBL.STAAA.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 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. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde, t.w.:
1. Uitbreiding gemeentelijke huisvuilophaaldienst
2. Nota Waddenzee
3. Raadsvergadering d.d. 29 juni 1976
4. Spreekuur wethouder Bogchelman
Ad 1.
Uitbreiding gemeentelijke huisvuilophaaldienst

Mede door de uitbreiding van de gemeentelijke huisvuiiophaaJdienst is het noodzakelijk dat de ophaaldagen worden gewijzigd.
De wekelrjikse zaterdagroute wordt met ingang van l juli a.s. verplaatst naar de donderdag. Deze route omvat dus o.a. het dorp
Vorden en de Kranenburg. De laatste zaterdag dat er opgehaald zal worden is 26
juni a.s., terwijl op l juli a.s. voor helt eerst
op donderdag zal worden opgehaald. Voor
de overige delen van de gemeente Vorden
zal lx per veertien dagen op dinsdag het
huisvuil worden opgehaald. De eerste dinsdag zal 13 juli a.s. zfln. Dit sluit aan op de
proefophaaMag in het nieuwe buitengebiedgedeelte.
Voor Delden en Haokfort is de laatste donderdag ophaaldag op l juli a.s.
Wij wfltzen er nog nadrukkelijk op, dat vuilnis moet worden verpakt in plastic zakken
met gemeentelijke opdruk. Alleen een bosje
tuinjvuil van 30 om doorsnede en 100 cm
lang en grofvuil, dat niet in de zakken past,
mag apart worden aangeboden, dit impliceert, dat geen vuilnis in bijgezette dozen
mag worden aangeboden. Tevens verzoeken

wij u zorg te dragen, dat de vuilnis tijdig
aan de weg geplaatst wondt, aangezien de
vuilniswagen reeds vroeg zijn route gstfit
rijden.
Ad 3.
Nota Waddenzee

Hierbij brengien wij u ter kennis dat op de
secretarie afdeling Ruimtelijke Ordening1
c.a. tot 16-9-1976 voor een ieder de nota
over de ontwikkeling van de Waddenzee ter
inzage ligt. Deze nota, zal de procedure van
de planologische kernbeslissingen volgen.
Dit houdt in, dat iedereen de gelegenheid
krijgt zijn mening te geven over de in de
nota door de regering gedane beleidsuitspraken.
Ad 3.
Raadsvergadering d.d. 29 juni 1976

De gemeenteraad vergadert de eerstvolgende keer op 29 juni a.s., 's avonds om half
acht in het gemeentehuis. Zoals gebruikelijk geven wij in deze rubriek vooraf een
kort overzicht van de dan aan de orde komende onderwerpen (voor geïnteresseerden
ligigen de complete raadsvoorstellen ter inzage in de bibliotheek aan de Dorpsstraat).
De navolgende onderwerpen zullen ter tafel
komen:
- Bezwaarschrift van de heer D. L. Smit
tegien weigering- vrijstelling gebruiksbepaMngen bouwverordening
- Voorziening in vakatures commissies
etc.
- Benoeming bestuurslid Stichting Openbare Bibliotheek en Leeszaal Vorden

- Verhoging verzekerd bedrag fraude-verzekering
— Wijiziging Liozing-sverordening riolering1
- Vergoeding kosten vakonderwijs over
1975 aan de bijzondere lagere school het
Hoge
— Vaststelling- nieuwe legesverordening
- Voonbereidingisbesluit ten behoeve van
bouw trafohiuisje aan de Bleuminkmaatweg
- Beschikbaar stellen van een krediet ten
behoeve van tuinaanleg en gedeeltelijk
bestarten terrein bij de R.K. school De
Vordering
- Medewerking- ex artikel 50 Kleuteronderwjjsiwet R.K. IMeuterscihool op de
Kranenburg (aanschaf mat voor de
bouwhoek)
— Aangaan vaste geldlening groot ƒ l,—
miljoen met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
- Verhuur kantine sportzaal aan het Jebbink
— Vaststelling bestemminigsplan „Vorden
1975"
—• Rekonstruktie van de Lindeseweg t.w.
a. beschikbaarstelling krediet
b. overname 2 stroken gronden voor
boohtverbetering
- Regeling brandweer samenwerking gewest Midden IJsel
— Begrotingswijzigingen
Ad 4.
Spreekuur wethouder Bogchelman

Wethouder Bogchelman zal op donderdagmiddag 24 juni a.s. geen spreekuur houden.

Dit rekreatief zwemmen dat. werd georganiseerd door de zwem- en poloclub Vorden
'64 werd voor de eerste maal in Vorden gehouden. Mej. Jet Smit die als sipelleidster
optrad, vertelde voor de aanvang dat men
dit brj wtj'ze van proef heeft georganiseerd.
Welnu de proef is uitstekend geslaagd. Het
gehele gebeuren is voor herhaling vatbaar.
De jongens en meisjes (tjm. 14 jaar) werden in het ondiepe bassin enkele uren bezig
gesouden met een tientafl behendigheidswedstrijden (was ophangen, tegeltjes duiken, balspelletjes e.d.). De kinderen genoten volop en het was een lust om naar het
gekrioel in het water te kijken.
Op het gazon naast het diepe bassin kon
men zich verder vermaken met hockey en
ton. Een pluim op de hoed voor Vor'64 voor het bezorgen van enkele uurtjes speelgenot aan de Vordense jeugd is
hier zeer zeker op zijn plaats.

%/ondwandel!ng
Ondanks het minder aangename weer en
de voetbalwedstrijd op de televisie mocht
de traditionele avondwandeling van de
Volksfeestcornmissie Medter zich zaterdagavond in een goede belangstelling verheugen. Aan dit evenement dat jaarlijks een
week voor het eigenlijke Volksfeest wordt
gehouden namen een 40-tal personen deel.
De start vond plaats bij café EykeKkamp.
De door de heer Ab Ribbers uitgezette tocht
van plm. zeven kilometer ging via de Schoneveldsdijik, richiting Medler en door de
fraaie omgeving van het Onstein terug
naar de finish bij de CUV Ons Belang-. Er
waren onderweg een aantal controleposten
en er moesten vragen worden beantwoord
o.m. over de afstand maan-aarde. Niemand
van de deelnemers, die vol lof waren over
de mooie wandeling, liep het parcours foutloos uit. De heer Ribtoers reikte met een
toepasselijk woord de prgzen uit.
De uitslag was: 1. groep André Knoef 45
strafp.; 2. ex equo groep H. Klein Kranenbarg, Ruurlo; groep Eykelkamp (heren Vorden; groep Eric Knoef Vorden en groep
Wim Neerlaar Ruurlo met allen 50 strafp.
De poedelprijs ging naar de groep Bert Fokkink met 95 strafp.
Op vrijdag 25 juni zal voor de vijftigste
keer het Volksfeest op het Medüer worden
gehouden, 's Avonds is er een grote cabaretavond met Hulzen WftUem uut Kotten,
terwijl zaterdag 26 juni het gouden feest
wordt vervolgd met volks- en kinderspelen
en een dansavond. Dit alles op het Medler.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Denim rokken
nu 24,95
Denim
overgooier
nu 49,50
Vrijdags koopavond

Zondag 27 juni: 8.30 uur ds. J. C. Krajenbrirtk; 10.00 uur de eerw. heer M. C. W.
Smit (Vorden)
KAPEL WILDENBORCH

Zondag 27 juni: 10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink, Gezinsdienst.
Died van de week: Gezang 395
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 27 juni: 9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier, bed. H.A.; 19.00 uur ds J. B. Kuhlemeier, bed. H.A. en Dankzegging
R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.00 uur; Bondag 10.30 uur (crècihe); door de week woensdag om 19.30 uur.
R.K. KERK KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag 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 mogelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende hulsarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN 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 wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wtjkzusters 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 feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreccepten.
TAFELTJE DEKJE
Tot 26 juni: mevr. GiMe, tel. 2151. Graag
belden tussen 8.00 en 9.00 uur.
BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel, 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en 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
SPREEKUUR OGZO

agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0575015603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gessloten.
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 v\
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

A&O
kijk en vergelijk

Appelmoes

GOED
GOEDKOOP

Ster
Aanbieding

1 KILO EXPORT

Tomaten

GOEDKOPER
'T GOEDKOOPSTE
Hollandse

Schouderkarbonade

BLOEMKOOL
Ulo

per stuk

HERO

SINAS
Magere varkenslappen

BB
CHAMPIG
NONS

literfles van 111 voor

250 gram

BONA

MARGARINE
500 gram

Rundergehakt

AARDBEIEN
500 gram

500 gram
CALYE

SLASAUS
BLOEMEN EN PLANTEN

0,5 liter van 233 voor

Riblappen

PAULIA'S

500 gram

KAMERPLANT

VLEESWAREN

Gekookte ham
100 gram

literblik

•

TANDPASTA

Pak è 6 stuks

PRODENT per tube
DUYYIS

spijsbroodjes

150 gram

knabbélnootjes

van 155 voor

Boterhamworst

van 177 voor

Leverkaas

Mini mars, Milky
Way of Snickers

200 gram

Hongaarse mix

Stroopwafels
per pak

150 gram

van 255 voor

mansm
KOFFER
3 ROLLEN

Witte Reus
Puntbroodjes

dropminta

van 659 voor

van 120 voor
10 stuks

mmm

•
•
BONZO

CALYE

vleesbrokjes
Wit-, knip- of
rondbrood
800 gram

•
UNIE

pop corn

pak d 500 gr. van 155

per zak van 129 voor

FELIX

A*O,meer
dan alleen.maar
voordelig

vleesbrokjes
pak è 270 gr. van 138

JONGE KAAS
500 gram

GROLSCH
krat è 20 pullen

2 literflessen

AFHAALPRIJS

1250

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

1
In plaats van kaarten
Onze hartelfllke dank voor
de vele felicitaties, bloemen
en kado's ter gelegenheid
van ons SO-rjarig huwelflk.

Bft dietae zegigien wfl allen, odk namens onze kinderen, haitelöik danlk voor de veile felicitaties,
bloemen en kadoos, die we bfl ons 40-jaiiig huweIfllksfeest mochten ontvang-en.
Joh. Boers
iA. Boers-Haselberg

G. J. Wullink
A. C. Wuffink>Groat Wassinik
en Mndenen

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos, ontvangen ter gelegenheid van ons
25-jaHig hoiweljjksfeest, zegg~en wfl u hartelflk dank.
Fam. BorigonjenGrobben

Door een noodlottig ongeval werd uit ons midden
weggenomen onze sporttvirienid
MARTIN LANGWEBDEN
op de jeugdige teefltflld van 11 jaar.
Zjjn spontaniteit en inzet zullen wfl nooit vergeten.

Vonden, juni 1976
Del)densew«g 4

VOOR
PEDICURE
Mevr. F. Koersvan Ginkel

GORDON

DRY GIN
van 16,95 voor

1495

jonge jenever
liter

Te koop: gjoJh. kinderwagen
(spfllkerstof). Tel. 057522495.

1295

•
DRY ^
SACK
SHERRY
van 12,25 voor

Aardb. roomvla
Mandarijnzandjes
6 stuks

1095

Te koop: kleulterledikanit -f
matras. W. F. van der
Viuurst, Het Jebbink 61,
Vonden, tel. 2072.
Te koop: kinderwagen +
wandeflwagenlbak met matras en zeiltje ƒ 100,—;
ƒ15,—; klein
met glas ƒ 20,—.
G. J. Jansen, Overweg 7,
Vorden.
Woningiruil gem. Vorden
den woning met
ingang, plaats voor
garage, woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, douche,
grote tuin.
Gevraagd: gelflikwaardig,
mag zonder garage.
Brieven onder nummer
16—l buro Contact.
Te koop gevraagd: stalroosters, l meter breed.
Rossel, Deldenseweg 6,
telefoon 1439.
De krant kunt u niet missen, geen dag!

KLEENEX

combi luier
normaal 895 nu

HBH
ZEEPPOEDER

Witte Reus
3y4 kilo

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

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

m
AJAX
per bus

HOY

cockt. worstjes
3 blikjes

Smith's chips
naturel of paprika

Nooti
50 gram

GEMEENTE VORDEN
Wijziging ophaaldagen huisvuil
Vanaf jiuli a.s. wondt de aaterdagroute (o.a. dorp
Vorden en Kranenlburg) verplaatst naar de donderdag. Laatste zaterdag is 26 juni; eerste donderdag l juli en verder wekelflks.
De donderdiagiroaite (Dolden enz.) wordt verplaatst naar de dinsdag. Laatste donderdag is
l juli, eerste dinsdag 13 juli en verder om de veertien dagen. De dinisdagroute wordt dan ophaaldag
voor het gehele buitengebied.

markilnx

zonneschermen
hebben de grotere uitval
en hebben geen
hinderlijke zijarmen

Trcnd-blocson
met 'n eigen aksent
1. Luchtig katoen. Kontrast-strepen In
Sailorlook.Uni-kraag, mouwboorden en
tailleband, f 34,50
2. Apart streep-dessin in écru/marine of
écru/rood. f 29,50. Daaronder hoort 'n fijne
zomerse broek.

Fbrtex- de Trend met Vi eigen aksent
MODECENTRUM

VW Vorden

VORDEN - TEL (05752) 1381

Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386
Elke maandagavond
ArvondiwandeMnig onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vertrek vanaf Marktplein. In
juni en juli vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l, — pjp., kinderen ƒ 0,50

Een mooi rapport, overgang
van school of jarig
Wfl hebben weer een nieuwe grote
sortering moeten bestellen in

jongens- en
meisjeshorloges

Elke woensdagmiddag
Adhltikastelenftetsltocihit^Rder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Marktplein. De
kosten zijn ƒ 2, — p.p. en ƒ l, — beneden 16 jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke fotowedstrtjd verbonden; inlichtingen hierover bfl het
VW4>uro

Vrijdag 25 juni
Oalbaretavond in de feesttent bfl Eykelkamp, Medler. Aanvang 20.00 uur, georganiseerd door Feestcommissie Medler

Zaterdag 26 juni

en ontvangen in de prezen van

48,50 - 49,75 - 59,75 69,75 - 85,95 enz. enz.
Steeds het beste wat in die prflizen te bieden valt,
met de bekende goede garantie en service!

d*

AGROOTKORMEIINK
horlogerie goud & zilver optiek

Volksspelen georganiseerd door de Feeatcomimissie Mecfler; 's morgens 10.00 uur vogelschieten
enz., 's avonds bal in de feesttent

^

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

Dinsdag 29 juni
Concert en show Tamboer en Majoretrten door de
muziekvereniging Sursum Oorda in de muziektexrt.

Vrijdag 2 juli
Bezaohitging Pinetum landgoed „De Belten".
Kosten ƒ 2,50 pjp. Voor eventuele deelname opgeven bfl secr. VW.

TENNISSCHOENEN
zware kwaliteit linnen met
binnengelengsteun

en

parazooi
Bij ons slechts

14,95
Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Refskïezen?
Keusgenoeg!

SCHUURPOEDER

•a

Hengelo, 18 juni 1976.

Te koop: 2 ha hoodgras.
Briefjes inleveren t.m. vrfldiag. D. Nflenhuis, Wilhelminalaan 2, Vorden.

KOEL SERVEREN:

van 15,95 voor

Te koop: Espa diepvriesikist
420 l, iy2 jaar oud; keukenverwarming wit, 23 cm br.;
gashaardjje en keukengeiser.
Schoolstraat 11, na 18 uur.
Te koop: aardlbeien op bestelling-. Bellen tot 13.00 u.,
's avonds na 7.00 uur.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vonden, tel. 05702-6659.

GANZEBOOM

JAGERMEISTER

Ruuriloseweg 49
Vonden, tel. 1715
(Ook bfl u thuis)

Bestuur en Leden
T-T.V. Vorden

Ontspanning, boodschappen doen, werk, trimmen
of zomaar blokjes om... waarvóór u uw nieuwe fiets
wilt gebruiken is uw zaak.
Maar die fiets staat voor u klaar! In het programma
1976 van Gazelle zijn zoveel modellen en
uitvoeringen dat er altijd één voor u bij is.
Loop 's aan bij ons. Grote kans dat u wegf letst.

speciaal
VAKANTIE-AANBIEDINGEN

Damesrokken
vanaf

25,00

Damesblouses
vanaf

19,95

Damesjaponnen
klokmodellen, modern dessin
vanaf
59,00

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval
van 1,60 cm tot 3,10 cm
Advies, Leveren en montage

IcKliel en mode

W i m Polman
VORDEN,
Dorpsstraat 22
WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

TWEEWIELERBEDRIJF

Tragter

Zutphenseweg - Vorden
Gazelle fietsen hebben Vredestein banden

/chooldermcin
raadhuisstraat tel 1367 vordert

Daar valt niets op af te dingen,
wat 'n magnifiek model! Bankkombinatie,
van eerlijk echt eiken bekleed met 'n kwaliteits
bloemstof of effen draion. Zeer komfortabele zit.
Bijzonder rake prijs, kompleet 16Q5.-

Vraag naar ons gratis Woonadviesboek

Een verzekerde afzet van mijn biggen?
Dat garanderen wij U.
Dèt biedt Ruvevo:
1. gegarandeerde afname van al uw biggen.
2. gegarandeerde minimum biggeprijs
(bodemprijs).
3. gegarandeerde hoge biggeprijs,
afgestemd op de 1 A-prijs voor slachtvarkens (zie onze afname-prijstabel).
Wat doet Ruvevo nog méér:
1. technisch advies inzake hokkenbouw etc.
2. wij kunnen zorgen voor best fokmateriaal.
3. wij assisteren bij de aankoop van beren.
Ruvevo biedt toch méér dan alleen
kwaliteitsvoeders.

Stuur mij geheel vrijblijvend nadere
informatie over uw uniek systeem
voor een gegarandeerde afname
van mijn biggen
Naam
Soort bedrijf
Straat

Zaterdag 26 juni

Bij de Warme Bakker

Bal voor gehuwden

komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is

—

en verloofden

Woonplaats

BAKKERIJ

Telefoon —

A

Zenden in open enveloppe, zonder postzegel aan:
Mengvoedercentrale RUVEVO b.v.,
Antwoordnummer 32, Ruurio.

„DE LUIFEL"

VAN

TE RUURLO

Mengvoedercentr. RUVEVO b.v., De Venterk^mp 8, Ruurio, tel.:05735-1646/1647

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384
Orflcest

DE MERANO'S
Reservering mogelflk, tel. 05735-1312

EN TOCH . . IS

IN CONTACT

concoiini

Zondagmiddag 27 juni om 2 uur
optreden van de

ADVERTEREN?
GOED BEKEKEN!!

Hengelo <gid.>

ONBETWIS

tel.O5753-1461

Dansen

UW MEUBEL SPECIALIST!

Drogisterij

Zutphenseweg • Vorden - Telefoon 05752-1514

TEN KATE

Lemmon Five

FIAT 127
CITROEN GS
CITROEN 2CV6
CITROEN 2CV 4
CITROEN 2CV 4
OPEL KADETT 2 stuks
VAUXHALL VIVA
VOLKSWAGEN 1302
OPEL MANTA S

r-

O

TOYOTA

g

TOYOTA

0
O

1973
1971
1975
1973
1971
1969
1970
1972
1972

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

>
O
0

TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:

TOYOTA TOYOT

O
O

OYOTA

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOWTA

27 JUNI

REURLSE FOLKLORE
DANSERS

Kunstgebitten-reparatie

•<
O

en verschillende buitenlandse dansgroepen met muzikale medewerkinig
van de SchaddensteJckers uit Ruurio.

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

TEGER

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

OCCASIONS

Telefoon 05735-1426

Stationsstraat 18
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

RUURLO

500
1973
1970
600
1971
850
1971
850 groen
1970
850 special
1973
127 blauw
127 special rood
1975
127 geel S^drs.
1974
128
1972-1973-1974

1970
1972
1974
1970
1972
1972
1973

FIAT 125
FIAT 126 special
SIMCA 1000 Rally rood
NSU PRINZ 4 de Luxe
FIAT 124 geel
VW 1302 metallic
CITROEN 2C4 rood
Diverse opknappers

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

O
0

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

VAKANTIEJAPONNEN
SORBO

Huishoud-

MEUBELEN

produkten

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

Wegens uitbreiding en nieuwbouw van ons
centrale SORBO-magazijn, hebben wij plaats
voor enkele

INPAKSTERS
leeftijd 16-22 jaar.

Tevens hebben wij in onze landelijke vrachtdienst
plaats voor een

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
leeftijd 22-30 jaar.
Sollicitaties te richten aan NEDAC B.V., Nieuwstad 2, Vorden.
Telefoon 1773, afdeling personeelszaken.

BIJ:

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

Deskundige voorlichting
Gratis thuis bezorgd
5 jaar garantie op de
konstruktie

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

RUURLO
ZONNEJURKJES vanaf 49,50 55,00 59,50
JAPONNEN
k/m tot maat 53

39,50 59,50 79,50

PAKJES tot maat 50

vanaf 59,50

MANTELS

vanaf 49,50

COATJES

vanaf 29,50

ROKKEN

vanaf 19,50

BLOUSES

vanaf 15,00

T-SHIRTS

vanaf

Vrijdags koopavond

RUURLO

9,95

Donderdag 24 juni 1976
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KAPEL IN DE WILDENBORCH VERVULT BELANGRIJKE
vJNKTIE IN BUURTSCHAP. UITBREIDING BIJNA GEREED
het buurtschap Wildenborch wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbreiding van
Kapel. Wanneer de werkzaamheden over enkele maanden klaar zijn dan valt de ofiële heropening zo ongeveer samen met het 25-jarig bestaan van de Kapel,
t zomaar een jubileum want de Kapel vervult in de buurtschap een belangrijke rol.
anneer de Kapel zou wegvallen dan ontstaat er hier een grote leegte. De Kapel en
daarnaast ook de school betekent voor ons een niet weg te denken stukje gemeenschap." Dit zegt de heer A. G. Mennink, die zich als voorzitter van de Kapelcommissie
nauw betrokken voelt bij het wel en wee In en rondom de Kapel.
Voordat de hiuiddige Kapel er in 1945 kwam,
stond er op «Me plek nabjj kasteel Wüldenboroh een izondagaschooltje. Het juiste jaartal is niet te achterhalen, maar de heer
Mennink is van (mening dat die school er
een eeuw geleden wend neergezet. Een juffrouw van het 'kasteel hield daar voor de
kinderen wekelijks „zondagsschool"
Het gebouwtje, hoewel idyllisch gelegen,
kreeg natuurlek wel te maken met de tand
des trjds. Men kon er op gegeven moment
dwars doorheen kflken. Na de Tweede Wereldoorlog kregen de (heer A. G. Mennink
en G. Pilaterink van het schoolbestuur opdracht om na te giaan wat er aan het in
slechte staat verkerende gebouwtje was te
doen.
Er 'kwam een plannetje op tafel voor een
stenen gebouwtje voor circa 100 personen.
„Voor een bescheiden gebouwtje zonder toneel was ongeveer 5000 gulden nodig. We
hebben toen !bjj 80 gezinnen gekollekteerd.
Deze „vrienden van de school" brachten het
lieve sommetje van 3300 gulden bijeen. Voor
die t$d een aanzienlek bedrag."
Toch werd er niet gebouwd want, zo vertelde de heer Mennink verder, in 1945 adopteerde de (Hervormde gemeente te Vorden
de Hervormde kerk te Ouissen. Nu stond
daar in Huissen een oude noodkerk (één
van de zeven kerken die door Zwitserland
aan ons land was (geschonken) van 21 bij 7

meter. Of de Wildenborch die niet wilde
hebben ?
Natuurlijk leek ons dat wel. We togen met
vjjftien mensen naar Huissen en hebben de
noodkerk in één dag naar de Wildenborch
overgehiuisd. Er 'moest nog wel het één en
ander aan gebeuren maar binnen enkele
maanden kon de Kapel in gebruik worden
genomen. Heit werd in beheer aan 't schoolbestuur overgedragen, terwijl de Kapel
eigendom werd van de Ned. Hervormde gemeenschap.
Wat de heer Mennink destijds bijzonder
heeft getroffen was de gemeenschapszin.
Mensen die de Geref. Kerk in Vorden bezoeken gaven ook gul voor de Kapel. Bij de
opening van de Kapel schonk de heer Staring bovendien 1000 gulden.
Momenteel wordt de Kapel door velen gebruikt en voorziet in een grote behoefte.
Zo worden er kerkdiensten gehouden,
schoolavonden e.d. De •vrouwenvereniging,
meisjesvereniging en de schietvereniging
houden daar hun bijeenkomsten, terwij de
Kapel ook dikwijls dienst doet bij begrafenissen.
„Het gebouw is moeilijk te exploiteren. We
hebben echter altijd zuinig aangedaan zodat we ons nooit in de schulden behoefden
te steken. Bovendien bespaart de zelfwerk-

BI'J ONS IN VORDEN . . .
Wat mot t'r in Vorden toch un geld zitten of wat mot ze volle lenen. Dat zo'j
teminste wel zeggen a'j de ni'je Rabo-banke an de Zutphenseweg zeet staon.
Misschien is allebeide wel van toepassing.
Zee heb t'r nog al wat van 'emaakt. 't Olde notarishuus was van de weg af
wel mooier um te zeen, maor i'j kont noe eenmaol neet 't olde laoten staon
a'j wat ni'js wilt hemmen. En trouwens, wie wil d'r nog in zo'n olde uutgeleafde brake van un huus wonen? 't Kan dan van buutten wel mooi lieken,
maor van binnen was 't toch niks. Völs te duuster en de vetrekken te hoge.
A'j spinneköppe wollen jagen mos i'j de leere op umdat un ragebolstelle noe
eenmaol neet langer is.
Maor laot hen, ze hebt now un gebouw waor ze met plezier in kont warken.
Daor kan boer Gresman zien geld tegen un leage rente in bewaring geven en
zien buurman Heujkamp 't weer tegen un hoge rente ophalen. Gek eigenluk,
de banke is van huus uut van en veur de boern en dat t'r dan toch nog zo'n
veschil in de rente zit. En dan mo'j oaver al dat geld van de lopende rekkeningen nog maor neet praoten. Maor da's bankologie en dat is mien te geleerd af. Oaveregens is e wel op de tookomst 'ebouwd, rojaal en ruum van
binnen en buuten, mien haos te rieve af.
't Is toch wel slim bekekken, mog ut met de banke es neet zo good meer gaon,
dan kont ze d'r zo un open loopstal van maken met echte Rabo-beeste d'r in.
Zee hebt al veur zovölle beeste 't geld op taofel motten leggen, veur die paar
kan 't d'r dan nog wel bi'j. Neet veur niks is d'n dirukteur van de botterfabriek
ok sikretaris van 't bankbestuur. At de botterfabriek dichte geet kan e misschien op de banke trechte as bedrijfsleider van de Rabostal.
Dat ze de gemeente ƒ 10.000,— anebaon hebt is meer dan dankensweerd. Of
de olde lanteerns b'j de karke wel tot eur rech komp, zö'w motten afwachten.
A't ze ok al grote schienwerpers op d'n toorn zet, bun'k bange da'j de lanteerns neet meer zeet. Maor daor bunt mensen zat die dat better kont bekieken as ikke bi'j ons in Vorden.
H. Leestman

zaamheid van de gebruikers veel geld," zo
zegt de heer Menninlk.
Maar ook de huidige Kapel voldoet niet
meer aan de eisen des tijds. Er moest worden verbouwd. Een rekensommetje leerde al
gauw dat deze verbouwing 40.000 gulden
gaat kosten. Gelukkig voor de Kapelcommissie bood de Kerkvoogdg de helpende
hand en .zegde een bedrag voor de materialen toe.
Onder leiding van coördinator en uitvoerder Jaap van Amistel staken de Wildenborchers de handen uit de mouwen. Zo zal
straks de totale oppervlakte 250 m2 (voorheen 150 m2) (bedragen. Eerst moest er
voor vergaderingen ejd. een klein zaaltje
voor 50 personen bijkomen, alvorens de oude
zaal tot 220 personen kan worden uitgebreid. Onder het gebouw bevindt zich de
kelder van de schietvereniging.
„Leden van deze vereniging hebben ook
heel wat werk verzet, maar niet alleen zjj,
maar vrywel de gehele Wildenborchse bevolking (ieder op zijn manier) heeft zich
verdienstelijk gemaakt," zo zegt de heer
Mennink, die meent dat er toch nog iets
moet worden gedaan om niet in de schulden te geraken.
Zelf zal de heer Mennink een dia-avond
geven over zijn reis achter het Ijzeren GordQn. De baten zullen ten goede komen aan
de Kapel. De Wildenborchse Toneelvereniging TAO zal ook uitvoeringen geven,
waarvan de centjes ten goede zullen komen
aan de Kapel.
„Ik veonderstel dat we er dan wel uitspringen. In ieder geval zal de verbouwde Kapel
een stimulans betekenen voor nog meerdere
aktiviteiten in de Wildenborch," 'aldus zegt
de voorzitter van de Kapelcommissde de
heer A. G. Mennink.

••l

Raadsleden gaven goede voorbeeld
bij Sport Real te Vorden
De jeugd vond het prachtig. In grote getale waren jongens en meisjes dinsdagavond
naar Het Wiemelink gestroom om daar de eerste avond bij te wonen van Sport Real.
Deze avond die werd georganiseerd door het plaatselijk aktiecomité (PAC) werd geopend door de wethouder van sportzaken de heer H. A. Bogchelman. Deze wekte iedereen op om daadwerkelijk mee te doen aan meer lichaamsbeweging.
•P**
De wethouder liet het niet bij woorden en
repte zich vervolgens met rasse schreden
naar 't volleybalveld om daar mee te spelen
aan een partijtje volleybal. Hier hadden
zich een aantal raadsleden verzameld (ook
burgemeester mr. M. Vunderink gaf akte
de présence) om de Vordense bevolking te
laten zien hoe eendrachtig kan worden samengewerkt.
De^raadsleden wierpen zich vol enthousdaode strijd, waarbij het wel snel duiwerd dat onze nationale volleybalploeg niet bang behoeft te zijn voor concurrentie uit Vorden. Echter niet b<
rijk, waar het om ging was lichaamsbeweging.

De nieuwbouw
van de kapel in
de Wildenborch
zoals het er nu
nog uitziet.
Over enige tijd
zal het geheel

;t tfoede voorbeeld van de vroede vadeTe*ii te hebhon gade geslagen duurde het
niet lang of er werd door de aanwezigen

klaar zijn en

naar hartelust op de groenstroken aan Het
Wiemelink gespeeld. Hockey, scoop en frisher vormden de favoriete sportrui. Geen
wonder want dit sport- en spelmateriaal is
over het gehele land door het landeüjk aktiecomité verspreid.
De organisatoren kunnen met voldoening
terugzien op deze eerste avond Sport Real,
al zal hot plaatselijk comité wensen dat er
voortaan meer ouderen zullen meedoen,
want uiteindelijk worden deze avonden in
eerste instantie georganiseerd voor hen die
zich niet meer aktief met sport bezig houden.
Behalve deze wekelijkse avonden (iedere
dinsdagavond) aan Het Wiemelink zijn de
organisatoren voornemens zwem-, fiets- en
wandelavonden te organiseren.

zal de kapel
nog meer als

Judozaal taboe voor de heer Smit

voorheen aan
haar doel kunnen
beantwoorden

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
GEZINSDIENST IN DE KAPEL
DE WILDENBORCH
A.s. zondagmorgen 27 juni zal in de Kapel
aan de Kapelweg in de Wilidenborch een
GEZINSDIENST gehouden worden.
Leerlingen van de Wildenborchse school
hopen o.l.v. de heer Werner, hoofd der
school, aan deze dienst mee te werken.
(Zingend en spelend). Iedereen, jong en
oud, is hartelijk welkom in deze bizondere
dienst. De hoop is dat ook gezinnen uit
Medler/Linde aanwezdig willen zijn. Ook zij
worden uitgenodigd.
ORGELBESPELINGEN IN DE
HERVORMDE KERK

In het Kerkblad van de Hervormde Kerk
wordt bericht (en we nemen dat bericht
hier gaarne over) dat ook in de komende
zomerse vakantietyd weer drie orgelconcerten gegeven zullen worden op het orgel in
de Hervormde kerk te Vorden.
Dinsdagavond 6 juli: Ruidi van Straten
(Vorden); dinsdag 27 juli: Dirk Jansz.
Zwart (Rotterdam); dinsdag 10 augustus:
Ton Zwartferuis (Deventer).
Deze concerten zijn opgenomen in het zomerprogramana van de plaatselijke WV.
Het orgel in de Henvormde kerk is gebouwd
door de Groningse orgelbou/wer Lohman in
het jaar 1829.
Het is steEdg voor miuziekmiinnaars de moeite waard om op genoemde data een uurtje
te genieten van orgelmuziek in de stille
ruimte van deze oude dorpskerk. Na de orgelbespelingen is er de mogelijkheid om met
elkaar na te praten onder het genot van
een kopje koffie.
ON-GEWENST KERKBEZOEK . ..! ?
Elke pastor (elke „herder", of hg nou pastoor of dominee genoemd wordt) elke pastor nodigt „zjjn kudde", zijn mensen ter
kerke. „In de karke
, in de karke zei
(hoe kan 't anders!) de dominee". Meer-

malen ook schrijven we hier in deze rubriek
„Nieuws van de Kerken" dat iedereen
HARTELIJK WELKOM is. Ja, we wensen
ook u graag in de kerk.
Nu heeft er echter (het klinkt vreemd en
dat is het ook) ON-GEWENST KERKBEZOEK plaats gehad in de oude Hervormde
dorpskerk in Vorden en (naar ik hoor) ook
in de Gereformeerde kerk (Gelijke monniken, gelijke kappen
of zouden „zjj" zo'n
gezegde niet kennen
? ?)
Bij nacht en on-tij. De avonddienst (een
zangdienst) was allang uit. Misschien
zweefden de blijde klanken van het koor
Hosanna uit Eefde nog door de hoge gewelven: Cantate Domino
En er was in
dat nachtelijk uur geen open-deur-dienst.
Ze heblben toen de deur open-gebroken. Nee,
deze ongewenste kerkgangers hadden geen
enkele „inbreng". Ze waren niet aktief, niet
prodiuktief. Ze waren consumptief.
„Hebben is hebben «n krijgen de kunst
"
Als pastors van deze tijd preken en praten
we nog al eens tegen kerkgangers (sters)
die alleen maar komen „halen".
Zij, deze ongewenste kerkgangers, zij kwamen alleen maar halen, atélen
Wat een
vreemde kerkgang! Ze hebben de nodiging
stellig verkeerd verstaan, verkeerd gehoord
i ( ? ) Ja, u begrijpt het goed: dit
ongewenste kerkbezoek
kan ons GESTOLEN WORDEN!
Nog dit: u bent welkom in de kerk, in de
kerkdienst om samen de kerkdienst te maken en te zingen: Cantate Domino, Zingt
de Heer. Graag tot zondag, in kerk of
Kapel. Dan staat de deur wijd open!

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)
EEN ONTMOETING
MET PRINS BERNHARD

De leerlingen van de zesde klas OLS dorp
Vorden hebben een bazar gehouden (begin
maart) zoals u het zich nog herinnert. (De
bazar was ten bate van het zeilend zeeschip
De Eendracht).
Nu waren er twee leerlingen uitgenodigd
om in Soesitdrjk Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Bernhiard een cheque aan te bieden
van een half miljoen!
Meester Brink man heeft een jongen en

een meisje uitgekozen. Wij Rein 't Jong
(organisator van de akitie) en Annet Mengerink (medewerkster) waren de gelukkigen. Woensdag 16 juni vertrokken we met
de heer en mevrouw Brinkman* Toen we
daar aankwamen werden we goed ontvangen. Daarna werd ons verzocht naar de tuin
te gaan, waar een soort tuinfeest was. We
kregen Eendracht T-tshirts aan en konden
even onze gang gaan. Prins Bernhard kwam
en wij moesten vast klaar gaan staan. We
werden voorgesteld aan verschillende heren
van de aktie Bendracht en de Tros. Er werd
gelachen en gedronken.
Prins Bernhard kwam nu bij ons. Wij kregen de cheque in handen: het geluid verstomde
Iemand uit de directie van de
vereniging „Het Zeilend Zeeschip" hield een
toespraak. Er werden foto's voor verschillende kranten gemaakt. Zijne Koninklijke
Hoogheid bedankte ons voor de cheque die
wij hem overhandigden. Hij wou ons net
wat wagen: maar de telefoon ging. Hij had
tone geen tijd meer voor ons.
Een man van de directie bood ons vele dingen aan. Daarna gingen we éten terwijl een
Surinaamse steelband-groep muziek maakte. We gingen zeer voldaan naar huis en
we willen van deze gelegenheid gebruik maken om de Vordense winkeliers te bedanken want door hun giften werd de Eendracht geholpen en hebben wij zo'n leuke
dag gehad!!
Annet Mengerink
Rein 't Jong

Schooltouwtrektoernooi uitgesteld
In verband met het tragische ongeval j.l.
vrijdagavond, waarbij de jeugdige A. M.
Langwerden om het leven kwam, heeft het
bestuur van de touwtrekvereniging Vorden
het schooltouwtrektoernool voor alle Vordense basisscholen - dat zaterdag j.l. zou
worden gehouden - afgelast. Het verongelukte jongetje was lid van de jeugdploeg
van Vorden. Het scholentoernooi zal nu op
een latere datum in het jaar worden gehouden, waarbij ook de jongens die aanvankeiyk voor hun school waren opgegeven, ondanks dat zij de school verlaten hebben, mogen meedoen.

Tijdens de raadsvergadering die volgende
week dinsdagavond in Vorden zal warden
gehouden komt o.m. het bezwaarschrift aan
de orde van de heer D. L. Smit aan de Molenweg. Zoals bekend wil de heer Smit een
judozaal bouwen achter zijn huis.
B. en W. reageerden hier destijds afwijzend
op maar op verzoek van het toenmalig
raadslid de heer J. W. M. Gerritsen, die verzocht te onderzoeken of de mogelijkheid
aanwezig is de aanvraag van de heer Smit
te behandelen in het kader van de zgn.
„Vrije beroepen"-regeling, besloot de raad
de beslissing op het beroep van de heer
Smit aan te houden.
B. en W. hebben intussen nader overleg gepleegd met de stedenbouwkundige welk overleg geen nieuwe elementen heeft opgeleverd.
Volgens de stedebouwikundige is in het bestemmingsplan ,,Vorden herziening 1962"
een ontheffing mogelijk indien het betreft
bebouwing ten behoeve van de huisvesting
van beoefenaars (stens) van een vrij beroep,
zoals artsen, advokaten, architekten e.d.
Een zo ruiime interpretatie van een beroep
als bedoeld in deze voorschriften, dat hieronder ook een judozaail zou vallen achtte hij
niet acceptabel. Ieder vrij beroep agrariër,
winkelier, caféhouder, autohandelaar en
sloper zou onder deze regeling kunnen vallen, hetgeen zeker niet de bedoeling is geweest van dut voorschrift.
B. en W. van Vorden blijven dan ook bq
hun eerder ingenomen standpunt en stellen
de raad voor het beroep van de heer Smit
ongegrond te verklaren.
De heer A. J. Jansen
beheerder sportzaal
Met ingang van l augustus is de heer A. J.
Jansen, De Hanekamp 15 uit Vorden benoemd tot beheerder van Ie sportzaal aan
Het Jebbink te Vorden. Het aantal sollicitanten voor deze funktie bedroeg 33. De
heer Jansen die de vereiste Horeca-ddploma's bezit, zal tevens de exploitatie van de
kantine in de sportzaal voor zijn rekening
nemen.
B. en W. stellen de raad voor om daarvoor
een in meer gemeenten gebruikelijke regeling te treffen. De vergoeding kan worden
aangepast aan de resultaten van het eerste
jaar, aldus B. en W.
Gemeente gaat vaste geldlening aan
In de raad van volgende week dinsdag zullen B. en W. de raad voorstellen een vaste
geldlening aan te gaan met de N.V. Bank
voor Ned. Gemeenten minimaal groot één
miljoen gulden tegen een rente van !>
met een looptijd van 25 jaren.
De investeringen ten aanzien van het sportgebouw, wegenverbetering en verbouw van

heit kasteel Vorden maken deze vaste geldlening noodzakelijk.
Weliswaar zou de gemeente nog korte tijd
verder kunnen financieren met kasgeldleningen en/of rekeningcourantgelden (zoals
de laatste jaren steeds het geval was) wat
gezien uit het oogpunt van rentebetaling
voordeliger is, de gemeente kan aan het
aangaan van een vaste geldlening niet ontkomen.
Van overheidswege wordt steeds het standpunt gehuldigd, dat voor investeringen op
lange termijn, niet te dekken uit gewone
middelen, vaste geldleningen moeten worden aangegaan.
Verder komen in de raadsvergadering o.a.
de volgende punten aan de orde: beschikbaar stellen krediet tjb.v. van het aanleggen van de tuin en hét gedeeltelijk bestraten van het terrein bij de nieuwe R.K.
school De Vordering; het aangaan van de
gemeenschappelijke regeling „Regeling
brandweer samenwerking gewest Midden
IJssel". Voorts zal aan de orde komen het
vaststellen van het bestemmingsplan „Vorden 1975", waartegen een negental bezwaarschriften zijn ingediend. B. en W.
stellen voor deze bezwaarschriften ongegrond te verklaren.

Geslaagden
Aan de School voor Algemeen Vormend,
Biologisch en Agrarisch Onderwüs te Vorden slaafden de volgende leerlingen:
Uit Vorden: J. W. Abbink en J. Bosch; uit
Dieren: mej. A. M. Assié; uit Brummen:
H. Beker en K. B. Boomikamp; uit Zutphen:
A. van den Berg, M. Huetink en T. B. M.
Keurenitjes; uit Lochem: G. H. Dinkelman
en mej. M. Flleischeuer; uit Baak: J. H. M.
Jansen; uit Voorst: W. O. Paap; uit Warnsveld: A. Smallegoor; uit Hengelo Gld.: G.
H. Vos en A. Wesselink. Afgewezen l kandidaat.
Voor het Praktrjikexamen Machinaal melken
in doorloopmelksy sternen (8 standen)
slaagden: J. W. Abbink, H. Beker, J. Bosch,
G. H. Dinkelman, J. H. M. Jansen, T. B. M.
Keurentjes en G. H. Vos.
Voor het Praktrjikexamen Machinaal melken
PI A3 in de rij slaagde: A. Wesselink.

Geslaagd
Te Arnhem slaagide onze plaatsgenote mevrouw iF. Koers-van Ginkel voor het diploma algehele voetverzorging-chiropody.

Ds. J. H. Jansen benoemd tot erevoorzitter bijz. school Het Hoge
Op doktersadvies heeft ds. J. H. Jansen moeten bedanken als voorzitter van de Bijz.
school Het Hoge. Meer dan 30 jaren heeft de heer Jansen zitting gehad in het schoolbestuur en bijna al die jaren was hij voorzitter.
Het bestuur en personeel van de school hebben tijdens een intieme bijeenkomst afscheid genomen van de scheldende voorzitter.
De waarnemend voorzitter de heer H.
Weenk en het hoofd der school de heer A.
J. ZeevalMnk spraken woorden van dank
voor het vele werk dat hij heeft verricht in
het belang der school. Vooral de laatste jaren kwam de heer Jansen regelmatig in de
sohool. Beide sprekers boden cadeaus aan
terwijl ook mevrouw Jansen niet werd vergieten.
In opdracht van het schoolbestuur benoemde de heer Weenk de heer Jansen hierna tot
ere-voorzitter. Ds. Jansen aanvaardde deze
benoeming met vreugde en bedankt bestuur
en personeel voor de prettige samenwerking.
Wat het aantal leerlingen betreft op deze
school Het Hoge. Niet minder dan 76 leerlingen gaan de school verlaten. Voor zover
op dit moment bekend komen er 48 nieuwelingen.

Van de 76 leerlingen die de school verlaten
graan er 55 naar de Mavo, Havo of Lyceum;
8 naar de huishoudschool; 6 naar de landbouwschool; 5 naar de technische school; l
naar de tudnbouwsdhool en l naar de detailhandelsvaikscihooil.
Voor het komende cursusjaar zal gewerkt
moeten wonden met elf leerkrachten. Officieel was dart ook al het geval sedert januari van dit jaar. Mevrouw Tuinsma bleef
echter twee dagen verbonden aan school
voor rekening van hot bestuur. Het hoofd
der school leverde een gedeelte van zijn
lesvrije tyd in en gaf de overige uren les
in de derde klas. Bestuur en personeel van
de school siteHen dat zfl veel dank verschuldigd zijn aan mevrouw Tuinsma dat zij op
deze wijae aan de sohool wilde blijven. Men
vindt het jammer dat dit niet zo kan doorgaan, haar werk wordt ten zeerste gewaardeerd, aldus kregen we te horten.

Feestelijk afscheid leerlingen
huishoudschool
De uitreiking van de diploma's aan de leerlingen van de Chr. Huishoudschool te Vorden ging dinsdagiavond gepaard met een
gezellig samenzijn.
Voordat het officiële gedeelte een aanvang
nam vond er in de openlucht een barbecue
plaats, waarbfl iedereen zich de hapjes goed
liet smaken.
Hierna sprak de voorzitter van de school
de heer A. Schouten (hjj is de opvolger van
de heer A. G. Mennink) een kort welkomstwoord tot de aanwezigen, waarbfl hfl de
geslaagde leerlingen tevens zijn gelukwensen aanbood.
Hierna kreeg de direktrice van de school
mej. L. A. Nijhoff het woord die uiteenzette
dat dit de eerste keer was dat examens
nieuwe stijl 4-<jarige cursus zijn gehouden.
„Een zucht van verlichting voor ons allemaal dat het achter de rug is. Er waren
ook zoveel veranderingen."
Mej. Nijhoff vond het uitermate jammer
dat van de 47 leerlingen er één moest worden afgewezen. Over „wat zeggen cijfers nu
eigenlijk" merkte de direktrice op dat cijfers in feite niets zeggen over de wezenlijke dingen zoals geluk, begrip hebben voor
elkaar, dienstbaarheid.
Zij hoopte dat de school de leerlingen meer
had gegeven dan alleen het laten halen van
een hoog cijfer. Na dit officiële gedeelte

Ouders weer in
de eerste klas
Evenals in voorgaande jaren hebben de
nieuwe leerlingen van de openbare dorpsschool ook nu weer een middag de school
bezocht voor een nadere kennismaking.
Men meende er goed aan te doen, voordat
deze zgn. „Kuikenmiddag'' gehouden zou
worden, ook eens de ouders uit te nodigen
voor een nadere oriëntatie over het schoolleven en het onderwas in de eerste klas.
Voor deze bijeenkomst bestond van de zijde
der ouders een grote belangstelling. Het
hoofd der school de heer G. W. Brinkman
gaf allereerst een uiteenzetting1 over de
overgangsperiode van kleuter naar lagere
school met de daarbij behorende aanpassingsrnoeilijkheden van vroeger en thans.
Het opvangen en wennen van de leerlingen
aan de „grote" school en aan de juffrouw
moet leiden tot een kwestie van wederzijds
begrip en vertrouwen. Hij hoopte dat bfl
eventuele en niet te voorziene moeilijkheden direkt kontakt met de school opgenomen zal worden.
Daarna werden de ouders in twee groepen
gesplitst om in de eerste klas zelf de eerste
les te doen. Daarnaast kon men zich vragenderwjjs over één en ander op de hoogte
laten stellen. Na afloop kon men konkluderen dat het zowel voor de ouders als voor

bleven allen nog een poosje gezellig bijeen.
De namen van de geslaagden zgn: M. M.
P. R. Akkerman, Vorden; H. Berendsen,
Wichrnond; W. A. Berendsen, Vorden; J.
van den Berg, Zutpftien; M. B. K. van den
Berg, Zutpfaen; J. M. B. Besselink, Vorden;
G. C. G. Bolk, Hengelo Gld.; T. J. B. van
Boven, Hengelo Gld.; A. E. Brummelman,
Vorden; A. M. H. Rurjs, Zutphen; S. M.
Olaase, Zutphen; M. Dokter, Warnsvelld; G.
B. Enzerink, Hengelo Gld.; P. van Eijk, Vorden; M. J. Harmsen, Hengelo Gld.; B. G.
Hogeslag, Vonden; E. van Houte, Vorden;
A. B. Hulshof, Hengelo Gld.; H. W. Huurneman, Hengelo Gld.; G. Ch. Jolink, Zutphen;
J. M. H. Kluin, Zutphen; H. E. Krjjjt, Wichmond; H. E. J. Langwenden, Hengelo Gld.;
M. H. W. Lebbink, Vorden; G. Lenselink,
Almen; R. Maalderink, Hengelo Gld.; W.
Maalderink, Hengelo Gld.; G. Mengerink,
Vorden; J. G. Nrjlaind, Linde; H. W. Oldenhave, Varssel; F. Oltihof, Hengelo Gld.; D.
H. Pelskamp, Almen; J. H. Peppelman,
Hengelo Gld.; B. Rietiman, Vorden; H. H. J.
Ruesink, Hengelo Gld.; A. H. G. S
Hengelo Gld.; J. H. F. SaaJLmink,
Gld.; J. H. Steeman, Vorden; R. Steenfolik,
Hengelo Gld.; W. A. Tïöhelman, Warnsveld;
H. H. Toonk, Hengelo Gld.; A. J. Vrossink,
Zutpthien; J. H. Vliem, Vorden; G. H. Wasseveld, Vorden; Th. A. W. Wentink, Vorden;
J. B. G. Wesselink, Ruurlo.
^^

het onderwijzend personeel een zeer geslaagde avond is geworden.

Uitstapje
Dameskoor
Leden van het Vordens Dameskoor hebben
hun jaarlijks uitstapje gemaakt. Nadat een
bezoek was gebracht aan de Westerbouwing werden de botanische tuinen in Wageningen bezocht, terwijl de dames tevens
in deze plaats gingen winkelen.
Tussen de middag werd in de buurt van het
vliegveld Deelen gepicknickt waarna het
richting Montferland ging. Na een bezoek
aan de Gouden Handen werd tot slot gedineerd in Erve Kots.

te Delden
Vrijdag- en zaterdag a.s. zullen de bewoners
van het buurtschap Delden weer het traditionele volksfeest vieren. Vrydagavond
zal het toneelstuk Een zoen van Miss Urk
worden opgevoerd. Een blijspel in drie bedrijvon. Zaterdag vinden de traditionele
volks- en kinderspelen plaats. Dit alles op
het feestterrein nabij café Het Zwaantje.
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Fneddy Eykellkamp; 2. Jan Jansen; 3. Raymond Kuyt. Dl: 1. Bert Maalderink; 2.
Gerot Bjjenihof; 3. Benno Sch/uppers. D2: 1.
Huuib Martens; 2. Henri Barendsen; 3. Eddy de Klerk. D3: 1. M. Bekman; 2. E. Pleiter; 3. E. Pardijs. Welpen: 1. Rene te Veldhuis; 2. Laurens Eykelkamp; 3. Peter Dekker.

Voetbal
MONSTER-TOERNOOI SV RATTI
(afdeling zaterdag)
WAS EEN GROOTS EVENEMENT
Zaterdag j.l. opende voorzitter A. Heuvelink
het toernooi voor de elftallen uitkomende
in de 3e klasse GVB afd. zaterdag.
Het was voor hem een groot genoegen om
te constateren dat alle medewerkers van
duit toernooi weer aanwezig waren en dat
het niét anders kon of het moest weer slagen. Het weer was iets minder dan de vorige week, maar had geen invloed op het
toernooi.
De mensen van de EHBO hadden wel wat
meer te doen, maar ernstige blessures bleven gelukkig achterwege.
Het einde van dit perfekt georganiseerd
toernooi, die zich toch met een kleine akkommodatie moest behelpen (maximale
deelname 24 elftallen) verliep zonder enige
strubbelingen.
Voordat de voorzitter tot de prijsuitreiking1
overging werden eerst enkele leden met 'n
bloemetje verrast, die zg hadden verdiend
door hun groite inzet om de velden op tfld
voor dit toernooi klaar te krijjgen.
H\j bedankte de heren scheidsrechters A. v.
d. Berg, M. G. W. Boeckholt, J. A. Bergenhenegiouwer, W. A. B. Bekken, F. v. Lingen, G. Holsbeke en J. de Greef. voor hun
correcte leiding van de wedstrijden en
mochten dan ook een enveloppe met inhoud
in ontvangst nemen. Daarna gingen de heren zich te goed doen aan een rijsttafel die
was klaargemaakt door mevr. Van Langen.
De mensen van de EHBO en de geluidsinstallatie werden danik toegezegd voor hun
medewerking. De organisatoren werd alle
lof toegesproken en werd er medegedeeld
volgend jaar beslist weer zo'n toernooi te
organiseren.
De firma's die hun wagens en directiewagen beschikbaar hadden gesteld werden ook
niet vergeten, evenals het kantine-personeel
en mochten een woord van dank in ontvangst nemen. Zo er nog iemand vergeten
is, dan nogimaal onze hariteltjke dank, aldus
de voorzitter.
Daarna ging men over tot de prijsuitreiking. Dit was voor de orgianiserende vereniging toch een diulbbel feest want SV Ratti 2 mocht de Ie prijs in onitvangist nemen.
Zij waren Ie gewonden van Poule l door
na strafschoppen van Sp. Eefde 3 in de finale te winnen; daarna van Apeldoorn 9
met 4—l te winnen en tegen Oene 5 gelijk ^
te spelen.
Apeldoorn 9 werd tweede en Oene 5 mocht
de 3e prijs mee naar huis nemen. Sp. Eefde
3 pakte de 4e plaats. Vios Vaassen 7 werd
een eervolle 5e plaats toebedeeld en FC
Nieuwland 3 ging met de laaste plaats naar
hiuis: 6e prijs.
FC Nieuwland 3 mocht de Fair-Play Cup'
persoonlijk van de heer B. Eykelkamp in
ontvangst nemen. De heer Eykelkamp was
blfl dit te kunnen doen, ook al omdat hij nog
bfl de veteranen voetbalde en dat hij de
sportiviteit op de eerste plaats stelde.
ONDERLING TOERNOOI SV RATTI
Het onderling toernooi van SV Ratti nadert het einde. Gespeeld werden 2 wedstryden nl. Zondag l-Zondag 2 5—2 en Zaterdag l^Zatendag 4 8—0. Deze week wordt
gespeeld 24 juni Zaterdag 2-Ratti A; 26 juni Zaterdag l-Zondag 1.
PUPILLEN SPORTDAG
VOETBALVER. VORDEN
Met veel enthousiasme hebben de pupillen
van de voetbalvereniging Vorden zaterdagmorgen deelgenomen aan de sportdag die
rondom de terreinen op het gemeentelijk
sportpark werd georgiamiseerd. De jongelui
konden eikaars krachten meten op het gebied van het verschieten, hoogspringen, verspringen, doelsdiieten, dribbelen e.d.
Na afloop werden de prijswinnaars door de
heren G. Wentink en H. Mulder naar voren
geroepen en mochten de nummer l t.m. 3
op het „schavot" plaats nemen om de prijzen in ontvangst te nemen.
De verschillende winnaars zijn: Pupillen El:
1. Kees Jansen; 2. Johan Bgigink; 3. Johan
Krajenbiink. E2: 1. Mare v. d. Linden; 2.
Leo Stokikers; 3. LUC de Krosse. E3: 1.

J.l. woensdag hield de hengelaarsvereniging
De Snoekbaars een onderlinge wedstrqd.
Ondanks Koning Voetbal zater er toch nog
30 enthousiaiste vissers aan het water. Jammer voor hen waren de visjes waarschgnlijk ook voetbal krjiken, want de vangst was
maar matig.
Uitslagen: 1. A. Jansen 15 stuks, 249 cm; 2.
J. Fleming 5 stuks, 81 om; 3. H. Golstein 5
stuks, 78 cm; 4. A. Vruggink 4 stuks, 69
cm; 5. J. Besselink 3 stuks, 58 cm; 6. G.
Boeseveld 3 stuks, 50 cm. Verder wisten
nog 7 deelnemers elk l visje te verschalken. De volgende onderlinge wedstrijd is op
zondag 8 augustus.
Op zondag 27 juni is voor alle leden gelegenheid om mee te doen aan de ringwedstrjjd. Samenkomst bij De Uitrusting, Eefde.

Diplomazwemmen
In het zwemlbad In de Dennen werd zaterdagmorgen voor de eerste maal in dit seizoen diplomazwemimen gehouden. De 60
kandidaten die zich voor het A- of B-diploma hadden opgegeven waren opgeleid door
badimeester M. J. Westerak.
Van de 20 A-kandidaten moest er één worden afgewezen, terwijl van de 40 B-kandidaten er 34 met gloed gevolg de proeveij aflegden. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van KNZB-official B. H. Kreeftenlberg uit 's-Heerenbeng. Op het zwemibad
zal binnenkort worden gepubliceerd wanneer er opnieuw diplomazwemimen wordt
gehouden.

Touwtrekken
Beltrum stond zondagmiddag in het teken
van de touwtreiksport; niet minder dan 20
ploegen waren in akltie op het bondstoernooi dat op perfecte wjjize door de plaatsei$ke touwtrekvereniginig Vios-Bdsons was
georganiseerd. Het evenement werd gehouden op het sportpark De Sonders en ondanks de slechte weersomstanditgheden waren de organisatoren niet ontevreden over
de belangstelling. Het toernooi kreeg een
internationaal tintje door de deelname van
de Royal Air Forcenploeg uit Mönchengladdie deze middag in goede vorm sta:en.
Nadat een minuut stilte in acht was genomen voor de door een noodlottig' ongeval
omgekomen 12-jarQ^ge A. Langwerden,
jeugdlid van de TTV Vorden - deze vereniging nam deze middag niet deel met haar
.eams - waren er spannende duels te zien.
boral in de 640 C-klasse ging heit hard,
waarbij het favoriete Octopus (Nieuwveen)
het zwaar te verduren kreeg. Bathmen wist
zich met Octopus een eerste plaats te veroveren, terwijl ook Sportzicht uit Aalsmeer
sterk naar voren kwam. De Royal Air Forc e-acht kwam adem te kort om het Holtense Okia te verslaan maar bleek goed
voor een vijfde plaats, terwijl de Beltrumse Bisons met zeven punten uit de bus
kwamen.
In de 640 D-klasse ging het vlugger omdat
een aantal verenigingen afwezig bleek.
Eiibergen bleef de ranglijst aanvoeren en
werd wederom eerste met echter slechts
een punt verschil met Busstoo, Voorst. Octopus en Vorden (reglementair) eindigden
geujik. Bij de jeugd kon Oosterwtjk, dat ditmaal geen concurrentie van Vorden had,
gemakkelijk aan negen punten komen.
Eiibergen was goed op dreef met Octopus
A in haar kielzog. In de B-Masse bleek de
jeugd van Bekveld in topvoipn en stoomde
Octopus B eowel deze müdag als in het algemeen klassement voorbij. EHTC viel niet
tegen, Oosterwijk B was goed voor een
vierde en Octopus C voor een vijfde plaats.
Bekveld was met een tweede jeugdploeg
present die nog ongeoefend was maar in de
toekomst zeker van zich zal laten horen.
Scheidsrechters waren de heren G. Broyl,
Hamersiteen en Allb. Weenk.
Op zondag 27 juni zal de TTV Bussloo
Voorst een groot toernooi organiseren voor
de ploegen uit de 720 kg- de 640 A- en 640
B^klasse. Dit telt mee voor de bondscompetitie.
%

Dinsdag:
Elke dinsdagiavond Sport Real op de groenstroken langis Het Wiemelinlk.
Dinsdagavond zomertrainlng zwem- en polokluib Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eefde
Eüke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.sohool o.l.v. mevr. Annelies Tflman.
Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW

Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (hulsvrouwen)

Donderdag:
Donderdagavond zomertralning zwem- en
potaklub Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

VrUdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)
Jeugtiisocdëtedt open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderfl bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderkluib De Pluitertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum,; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Jeugdsooieteit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jenigdsociëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

Juni:
24 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45
uur
25 Volksfeest Delden
26 Vordense zwemkampioenscfaappen
Z en PC Vorden '64
26 Volksfeest DeMen
28 Vergadering PvdA in hotel Bloemendaal

Juli:
10 PrettjHmarM verzorgd door de Z en PC
Vorden '64
15 Veronica Omroep Organisatie Drive-inshiow in zaal Smit met Lex Harding en
Hans Mondt
17 Kringconcours voor Paarden. Selectie
Gelderse kampioenschappen
18 Ponyconcours. Terrein nabfl Huize Enzerinck

Augustus:
8 Viswedstrflden De Snoekbaars
18 BJoemsehikcursus FtoraMa in 't Jeugdcentrum
23-27 Zwemvlerdaagse onder leiding van
Z en PC Vorden '64
25 Bdoernschikoursiuis Ffloralia in 't Jeugdcentrum
29 Viswedstrtjden De Snoekbaars

FOTOSTRIP.
VERHAAL

September:
l Blloemiscihikcursfus
centrum
8 Btoemschilkoursus
centrum
15 Bfoemschikoursus
centrum
23 BJoeonschikcursus
tel Bakker

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Laat ik het maar eerlijk bekennen: hoe graag ik ook de fotokamera hanteer,
zodra er een baby in de zoeker komt, h«b ik moeilijkheden. Zo'n plaatje als
hierboven bijvoorbeeld mag dan wel een lekker knulletje laten zien, de foto
zelf is, met permissie, eenmislukking. Zo'n kind ligt er maar te liggen en alle
stralende lachjes nemen niet weg, dat het een erg stijf prentje is. Neen, babies
fotograferen is niet mijn sterkste kant. Tot erop een goeie dag een vriend langs
kwam, die in mijn ogen erg ver is in de fotografie. Ik liet hem wat van mijn
fotowerk zien en vertelde hem van mijn probleem. Eigenlijk wel een beetje
met de bedoeling om nu eens van hem te horen, hoe het wél zou kunnen.

Maandag;
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcen
Knip- en naaikursus vflta 7-9 uur, Je
centrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal S
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters

Mijn plannetje lukte, want ik kreeg al gauw een stukje
theorie over Het Fotograferen Van Babies. Erg kleine
kinderen - zei hij - zijn liggend niet leuk. Dan zijn ze
stijf en het gezichtje is niet expressief. Babies kun je
het beste bij het fotograferen rechtop houden. En hij
voegde de daad bij de raad door samen met mij naar de
buren te gaan en daar een paar foto's te maken van
dezelfde baby, die ik ook had gefotografeerd. En al
tijdens het fotograferen zag ik, dat-ie geüjk had.

Op de tweede foto klom de kleine op een bank naar
boven. Net toen hij triomfantelijk boven de bank
uitkeek, werd deze foto gemaakt. De achtergrond is
een lichte muur, dus baby staat er kontrastrijk op. Die
derde foto behoeft helemaal geen toelichting. Zo'n
stralend kind op de arm van zijn vader,dat is wel even
anders dan die laag-bij-de-grondse opname van mij.
Zo leert een mens elke dag wat als-ie toegeeft, dat hij
graag wat op wil steken.

Floralia in 't JeugdFloraMa in 't JeugdFloralia in 't JeugdFtoralia in zaal ho-

Oktober:
9 Viswedstrtjden De Snoekbaars

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktlvltelten aan ons doo* te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

HET WORDT WEER
BARBECUE-TIJD
HIER ZIJN ALVAST
WAT TIPS

We weten allemaal hloe feestelijk het is om
op een imootie zomeravond vlees te roosteren
op de barbecue, 't Is sfeervol als we gasten
hebben. Maar het is ook gezellig in edgen
kiing, in de tuin, op balkon, camping of
boot.
Nu zjjn er barbecues in soorten en prijzen,
van heel klein tot heel giroot. En dat maakt
't ons moeilrjik als we zo'n stuk gereedsdhap gaan uitkiezen in de winkel. Om het
eeiwooidiger te maken, zijn hier een paar
tips.
Hoe groot moet een barbecue zyn?
De grootte laten we afhangen van het gemfixidedde aantal eters dat we zullen hebben. Een middelmaat is al gauw royaal genoeg, en die 'Veribnudkit bovendien niet zo
veel houtskool. We kunnen hem makkelijk
meenemen en bg minder mooi weer kunnen we hem zelfs gebruiken in de open
haand.
Oon niet te verkwisten! te zijn met brandstof, zouden we ook op de vuurbak moeten
letten. Een ooniscihe bodem vraagt minder

1926
1976
50 JAAR
ORANJEFEEST
TE MEDLER

dit jaar aanzienlijk meer zullen worden. De
vierdaagse-fietsers van elders kunnen overnachten op campings in Borculo en omgeving.
Voor-inschrijving is mogelijk bij de WV in
Borculo, die ook uitgebreide inlichtingen
over de fietsvierdaagse kan verstrekken.

krijgbaar op elk gemeentehuis en dienen zo
spoedig mogelijk maar in elk geval vóór
l augustus 1976 te worden ingezonden.
Mocht een opleiding halverwege het cursusjaar 1976/77 aanvangen dan dient het verzoek vóór de aanvang van de opleiding te
worden ingediend.
Indien uw aanvraag: om een studietoelage
brj het rijk is afgewezen op grond van studieresultaten, dan kunt u alsnog - ook na
de sluitingsdatum van l augustus 1976 een verzoek om een studietoelage brj het
Gelders Studiefonds indienen.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan is
het secretariaat van het Gelders Studiefonds gaarne bereid u nadere inlichtingen
te geven (telefoon 085-457411, toestel 2159).
Indien u een aanvraag om een studietoelage
bij het Gelders Studiefonds heeft ingediend
en u na l september 1976 nog geen bericht
heeft ontvangen, wil dat niet zeggen dat
uw aanvraag- wordt afgewezen.

brandstof dan een vlakke: dus krgigen we
met minder houtskool groter vuur.
Let g-oed op de wind
Voor we het muur aansteken, kijken we
eerst uit welke hoek de wind komt. Nooit
spiriiu'tis, benzine of petroleum gebruiken!
Ajanmaakblokjes mogen wel.
Op windstille avonden ontdekken we pas
hoe handig het is als de barbecue een extra
luchitaanvoeriroositer heeft. Zonder zo'n
rooster kan het vuur te snel doven met als
gevolg dat het vQiees niet vlug genoeg gaar
wordit. Let op. Het rooster mag ook weer
niet te veel openingen hebben. Gaat het
barbecuevoiur vlammen, dan blijft er niets
over van het vlees.
Het schoonmaken moet simpel zijn
Kies vooral een barbecue die makkelijk is
te reinigen. Glad materiaal. Geen uitsteeksels. Een goede keus is bijvoorbeeld de
EgiaM'te barbecue van ƒ 29,50. Met z"n stookgedeelte van aluminium en z'n zijkant van

staal is die zo wieer schoon. Bovendien ligt
hij gunstig in prijs.
En dan nog wat. Onbewaakt vuur is voor
kinderen een enorme uitdaging. Laten we
daarom noodt wegilopen als er kinderen zijn.
En hou water of zand bij de hand. 't Is een
kleine moeite, die een barbeouefeest een
stuk veiliger maakt.
Studietoelagen 1976/77

Stichting Gelders
Studiefonds
Voor het cursusjaar 1976/77 bestaat er
voor inwoners van de provincie Gelderland
weer getletgenlheid een studietoelage aan te
'vragen bij de Stichting Gelders Studiefonds. Dit betreft alleen studies waarvoor
geen rijksstudietoela.g'en kan worden verkregen.
Formulieren voor een aanvrage zijn ver-

Vrijdagavond 25 juni 20.00 uur

FEESTAVOND
in de grote feesttent op het parkeerterrein bij café Eykelkamp.

Beweging voor
elke Nederlander

Fietsvierdaagse
in Borculo
Van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 juli
wordt in Borculo voor de vijfde keer een
fietsvierdaagse gehouden. Het is een toerevenement, waarbij van de deelnemers geen
Olympische snelheidsprestaties worden verwacht.
De lengte van de routes is 45 en 80 km. De
vierdaagse-fietsers zullen ondermeer Gelselaar, Neede, Eibergen, Ruurlo, Zelhem,
Haaksbergen, Lochem, Laren en Barchem
aandoen, langs secundaire wegen en Vrigafietspaden.
De start is alle vier dagen bij de sporthal in
Borculo. Daar wordt men 's middags terug
verwacht. Langs de routes zijn controleposten, die tevens als rustpunten dienen.
Elke deelnemer die alle vier ritten uitrijdt,
krijgt een medaille. Verder zijn er bekers
voor ondermeer de jongste en de oudste
deelnemer en de grootste groep (fietsclub,
schoolklas, buurtvereniging enz.).
Uit het hele land stromen al aanmeldingen
voor deelname binnen. Vorig jaar bedroeg
het aantal deelnemers van buiten de streek
ca. driehonderd. Verwacht wordt dat het er

dus ook voor u!

Doe mee!
Elke dinsdagavond
aanHetWïemelink

Zaterdag 26 juni 10.00
schieten.

uur v.m. vogelschieten, schijf schieten, bei-

Zaterdagmiddag 13.30
voor dames.

uur diverse volksspelen o.a.

dogcarrijden

Zaterdagavond DANSEN met „De Woodpeckers".
Optreden van het cabaretgezelschap van „Hulzen Willem" uit Winterswijk. Na afloop is er stemminasmuziek bij café Eykelkamp.

Draaimolen, schiettent e.a. attrakties op het feestterrein.

Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

Wij hebben alles voor de

Niet al te HP,
maar wei /Male

TENNISSPORT
o.a.:
rackets
ballen
rackethoezen
rokjes
shorts
shirts
sokken

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

enz.

voor

Semi klassiek van uitvoering, zowel overhemd als pantalon. Prettig, passende maten,
waarin u zich helemaal thuis voelt.
Kwaliteiten, om voorjaar en zomer in
tegemoet te gaan.

3 y4vX) Gewone spaarrekening
„Grijp 5" spaarrekeningen voor 11 t. m. 145%% jarigen
6%

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Drukwerk

Met ingang van 1 juli 1976
gelden de volgende
(verhoogde) rentetarieven :

Spaar-Premie-Boekje
Spaarrekeningen met een opzegtermijn van
3 maanden

Maitens

7%

siee.fr doeltrcflendl

Bedrijfs- en ambtenarenspaarrekeningen
Spaarloonrekeningen

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

„Zilvervloot" spaarrekeningen met 10% premie
7/2% voor 15t.m. 20-jarigen
Winstdelings-spaarrekeningen

handel

en
industrie
•edte

Spaarrekeningen met een opzegtermijn van
6 maanden

Vakantie voordeeltje

Cassettes Basf
3 stuks C 60 van 11,85
3 süuks C 90 van 17,25
3 stiiks O120 van 23,25

nu 8,95
nu 18,—
nu 17,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

briefpapier
rekeningen
briefkaarten

Wij hebben een groot assortiment

orderbloks

TUINMEUBELEN

folders

voor u in voorraad

konvokaties

Kom een kijkje nemen bij

enveloppen

raambiljetten

12

7%% en 7 jaar vast
Spaardepotbewijzen op naam met een looptijd
7%% van 5 jaar vast

LID VAN DE

r~*

first
imary

8%% en 7 Jaar vast
Wat is voor u de gunstigste vorm van sparen?
Dat is afhankelijk van uw omstandigheden. Wij willen u bij
uw keuze graag adviseren.

Wapen- en Sporthandel
de bank voor iedereen
Zutphenseweg 26, Vorden
B. v. d. Heydenlaan 3, Wichmond

Drukkerij
ittedi

WEEVERS

Spaarrekeningen met een opzegtermijn van
maanden
Spaarrekeningen met een opzegtermijn van
6% 24 maanden
Depositobrieven aan toonder met een looptijd
514%
van 2 Jaar
Termijnplanbrieven aan toonder met een looptijd
van 4 jaar
Spaardepotbewijzen op naam met een -looptijd
van 4 jaar
Termijnplanbrieven aan toonder met een looptijd
7% van 5 jaar vast
5%

Zutphenseweg

dotltrtfftndl

Vorden

teütiel en mode

/chooldermcin

SPECIALE
FEESTAANBIEDINGEN

Na een grondige verbouwing en uitbreiding is onze zaak thans aangepast aan

van zaterdag 26 juni tot en met woensdag 30 juni

onder het genot van een drankje.

uw en onze wensen.
Wij willen u dit graag laten zien op vrijdag 25 juni van 15.00 tot 22.00 uur

Uit onze
uitgebreide vershoek

198
98

SLABONEN
1

kg

BLOEMKOOL
per stuk

500 gram

TOMATEN
1 kg

GRANNY SMITH
1

kg

GROTE ANANASSEN
per stuk

NIEUWE AARDAPPELEN
per kg

SUNKIST SINAASAPPELEN
1 8 voor

Grote bos TROSANJERS
Alleen zaterdag

bij 2 SLA EN l KOMKOMMER
zolang de voorraad strekt

139
179
205

HAK APPELMOES
van 165 voor

GEISHA ASPERGES
250 gram

DELMONTE ANANAS
van 227 voor

Uit onze nieuwe
plantenkas
MOOIE CACTUS
voor

CYPRIPEDILUM ORCHIDEE
Venusschoentje

Dagelijks vers gesneden

YORDEN

350
695

Alleen zaterdag

en panklare groente

J. J. DIJK

DUBBELE
HOEFIJZERZEGELS
Bloemenspuit gratis
BIJ ELKE PLANT VANAF 10,00

Tentoon 1334

zolang de voorraad strekt

Voordat u de kotters pakt, nog even
zo'n vlot en voordelig VAKANTIEJAPONNETJE halen bij '

OOK VOOR

meubelen en
woningtextiel

Zutphenseweg

EIKEN BANKSTEL
bekleding draion velours
nu 1495,CORDUROY BANKSTEL
nu 1295,KUSSENKASTEN v.a. 1650,.
WANDMEUBELS v.a.

475

GLOXINIA OF
BEGONIA

Speciaalzaak in Bloemen, Groenten en Fruit

Zutphenseweg 5

295

Planten-aktie

169
149
219
295
150
298

AARDBEIEN

Openjngsaanbieding
bloemen

Gratis receptenboekje
en poster

De Olympische Zomerspelen
in kleur

Kleuren televisie
Schaub Lorenz
Nieuwste model groot-beeld kleuren televisie
met 66 cm beeldbuis. Prograrnmakiezer met
tiptoetsen. Regeling beeüld en geluid met
schuif regelaars

De prijs 1998,00

625,.

Grote kollektie
GORDIJNSTOFFEN
VITRAGES EN TAPIJTEN
op voorraad

Schaub Lorenz
kleuren televisie geljjk aan het grootbeeld
apparaat maar met 51 om beeldbuis. Past
goed in uw wiandimeulbel

De prijs 1525,00
Draagbare kleurentelevisie
van Philips met 46 cm beeldbuis. Bediening
uiterst eenvoudig

Vrijdags koopavond

De prijs 1695,00

De resterende helft van juni en de hele maand juli geven wij op
alle stereo-apparatuur geen 2 jaar maar 3 JAAR GARANTIE !

Natuurlek alles met volledige garantie!
Voor Beeld en Geluid
RUURLO

OLDENKAMP

GEMS WINKEL

RADIO T.V. GRAMMOFOONPLATEN SPECIAALZAAK
Stationsweg l - Vorden - Tel. 05752-2577 b.g.g. 05730-2825
Rep. van alle apparatuur, ook al is deze niet bij ons gekocht

VORDEN (05752-2124)

Voor nieuwe

meubelen en
vloerbedekking
uw adres .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

SPECIALE AANBIEDING

DAMESMOUERE

WEEKENDAANBIEDING
TEN KATE

in cognac. Leest met
voetbed en sterke rubberzool.

heup/taille slips

Deze week

norm. 5,25 p. st.
nu 3 stuks voor

34,95

11,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

Adverteer in Contact

Vorden

HELMINK

Gevraagd:

vakantiehulp
(handige jongen voor alle
mogelijke karweitjes)

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

