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Uitgave: Drukkery Wee vers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
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Kor respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 85, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Er gebeurt wat...
en er moet wat gebeuren!
Het gonst van bouwaktivitelten In het centrum van ons dorp. En deze
bouwaktlvltelten gelden het dorpscentrum. Er gebeurt wat. En er moet
wat gebeuren. Deze week donderdagavond 8 september worden o.a.
alle kollektanten vanuit de verschillende verenigingen en besturen uit-
genodigd voor een informatie-avond en wel In de grote zaal van het
Jeugdcentrum aan de Insullndelaan te Vorden. Op deze informatie-
avond worden alle medewerkers(sters) verwacht. Dat is een eerste ver-
eiste voor het slagen van de grote kollekte, die gehouden zal worden
huls aan huls tn heel de gemeente Vorden In de week van 19-24 sep-
tember Tijdens genoemde Informatie-avond zullen ook de kollektelijsten
worden uitgedeeld.

Een rondzendbrief geeft in de loop
van de volgende week alle ingezete-
nen uitvoerige, duidelijke informatie.
Het streefbedrag is een flink bedrag
ƒ 50.000,—. In feite toch maar 3% van
de totale kosten. Vorden krijgt dus
een dorpscentrum. Maar ook weer
niet helemaal te geef. Dat kan niet en
dat hoeft ook niet. De financiële
kommissie van het bestuur Stichting
Dorpscentrum heeft bij een plaatse-
lijke bank een fors bedrag moeten le-
nen. Door de te houden rondgang
moet de top van de last, van schuld
en rente, er af.
In vele buurtgemeenten is dat gelukt.
Bij ons in Vorden kan en zal en moet
het ook gelukken. Dan alleen is een
goede exploitatie mogelijk. De alge-
mene kommissie van de Stichting
Dorpscentrum doet dan ook een drin-
gend beroep op aller medewerking.
Kollektanten zijn ook welkom. Vele
handen maken licht werk. Ze worden
verwacht op en uitgenodigd voor de
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informatie-avond, deze week donder-
dag in het Jeugdcentrum.
Laten we als dorpsgenoten het niet
al te gemakkelijk aan anderen over
laten, laten we ons samen inzetten
voor deze goede zaak: ons dorpscen-
trum van ons dorp.
Velen hebben, terecht, al vele jaren
gevraagd om deze voorziening: een
dorpscentrum met vergaderlokalitei-
ten, een ontmoetingsruimte, een cen-
trum ook voor de jeugd en de jeugd-
soos en ook een toneelzaal met to-
neelakkomodatie. Dit geheel zal het
verenigingsleven, het kulturele leven
stimuleren, positief beïnvloeden. Er
komen stellig muziekuitvoeringen en
toneelopvoeringen. Ook in samenwer-
king met schouwburgen in deze regio
is er veel te realiseren.
We zijn er als bestuur van de Stich-
ting Dorpscentrum Vorden ook zeker
van dat sommigen onder ons best een
zeer royale gift kunnen geven. Mis-
schien wel met drie of zeker met twee
nullen. Laten zij dat ook doen. De
rondzendbrief (die volgende week
huis aan huis wordt bezorgd) ver-
meldt ook de rekeningnummers by
de verschillende banken in ons dorp
en ook het postgironummer.
Ook vele ouderen kunnen zo iets
goeds, iets blijvends doen voor de
dorpsgemeenschap. Het is een goede
bijdrage voor de toekomst, voor het
dorpsleven in komende jaren. En ook
voor de jeugd. Alle gezindten in onze
dorpssamenleving zijn gebaat by het
goed funktioneren van het dorpscen-
trum. Dat willen we nog eens met
nadruk stellen. Ook al hebben we mis-
schien in ander verband onze eigen,
beperkte ruimten, het dorpscentrum
vervult een funktie in het grote ge-
heel. Iedereen komt er wel (muziek,
toneel, vergaderingen, jeugdwerk, be-
jaardenkring enz.).
Nogmaals: de algemene kommissie
van het bestuur Stichting Dorpscen-
trum Vorden verwacht alle kollek-
tanten deze week donderdagavond 8
september in het Jeugdcentrum. Ook
al heeft u zich niet gemeld, komt u
toch en doet u mee. En leest u goed
de rondzendbrief, die u volgende week
verwachten kunt.

Er gebeurt wat in het centrum van
ons dorp: ons dorpscentrum wordt
gebouwd. En er moet wat gebeuren.
Dan kan er in de toekomst heel wat
gebeuren in ons schone achtkastelen-
dorp Vorden.

De algemene kommissie van het
bestuur Stichting Dorpscentrum

KOERSELMAN Cassettes

Uitstekend geslaagd nationaal
touwtrektoernooi in Vorden
EERSTE KAMPIOENSTEAMS: VORDEN A (JEUGD) EN
NOORDIJK (CATCH)

HEURE TRIOMFEERT IN DE 720 KG-KLASSE

Op het zonovergoten sportterrein van de Touwtrekverenlglng Vorden
weerklonken zondag de aanmoedigingskreten: „Kot an de bene; vast-
hollen; óén . . . twéé . . . jaaaaaahh . . ." behorende bij het enerve-
rende touwtrekfestijn dat daar gehouden werd. Het was het zevende
— en op een na laatste toernooi van de zomerkompetltie van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond — dat door de TTV Vorden uitstekend was
georganiseerd. De akkomodatie was voortreffelijk in het onlangs weer
uitgebreide klubhuis maar tevens had men een grote tent gehuurd waar
iedereen een frisse dronk of hartige hap kon krijgen.

HEURE ZEER STERK
De vele belangstellenden die, gelokt
door het fraaie weer, 's morgens al
een bezoek brachten, zagen in de 720
kg-klasse een spannend duel tussen
de beM^ koplopers, het Borculose
Heure^P het Hengelose Bekveld.
Heure, onder leiding van coach Jan
Markink, kwam . tot geweldige
krachtsexplosies. Als een hecht team
was er geen speld tussen te kragen.
Bekveld „sneuvelde" dan ook in bei-
de tre^^urten. Heure liep hierdoor
weer cBB punten uit op de naaste
konkurrentie en heeft de meeste kan-
sen om ons land in oktober te verte-
genwoordigen op de wereldkampioen-
schappen in Yersey. Eibergen werd
eervol derde.
In de 640 kg A-klasse waarvan de
kampioen ook naar Yersey gaat, was
het al Eibergen wat de klok sloeg.
Het achttal van Eibergen werd door
Jan Groot Wassing naar de eindover-
winning gecoached. De voorsprong
van Eibergen is nu zo groot dat de
nummer twee, Bekveld, geen kans
meer heeft op de titel.
In de catch-klasse behaalde de ploeg
van Noordijk ook officieus het kam-
pioenschap.
In de 560 kg-klasse stak Octopus met
kop en schouders boven de rest uit.
Vorden A werd (eveneens onofficieel)
titeldrager in de Jeugdklasse A. De

Beltrumse Bisonjeugd werd winnaar
in de B-klasse en TC Twente A be-
haalde de eerste plaats in de Jeugd-
klasse C.
Bij de 640 kg-klasse voor B-teams
ging Octopus met de^ttr strijken.
In de 640 kg-klasse C flB^k Bussloo
het sterkst en in de 640 D-klasse
werd Bekveld winnaar.
In de morgenuren waren ook een drie-
tal kandidaat-scheidsrechters „in
touw". Mej. Joke Spekman, de eerste
vrouwelijke arbiter, ha^fe hier hoge
punten. Voorts kweteiRok Frans
Reewyk en J. Wiggers uit Bathmen
zich uitstekend van hun taak. 's Mid-
dags mocht J. Meenink van Heure
zyn kunnen tonen.

UITSLAGEN
720 kg-klasse: 1. Heure; 2. Bekveld;
3. Eibergen; 4. Veldboys; 5. Twente;
6. Hof boys; 7. Warken.
560 kg-klasse: 1. Octopus; 2. Vorden,
Eibergen A en Bekveld; 3. Eibergen
B.
Catch-klasse: 1. Noordijk; 2. Heure;
3. EHTC.
Jeugdklasse A: 1. Vorden; 2. Bek-
veld; 3. Bathmen; 4. EHTC; 5. Oos-
terwyk.
Jeugdklasse B: 1. Bisons; 2. Vorden;
3. Octopus; 4. Oosterwijk; 5. Buss-
loo.
Jeugdklasse C: 1. Twente; 2. EHTC;

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vry-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrydag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmldddag van 16—17 uur.

Aan de orde komen deze week:

1. Het nieuwe alarmnummer van de
brandweer;

2. Kap vergunningen;
3. Afsluiting Schuttestraat in ver-

band met „kerkedag" op zondag
11 september a.s.

Ad 1.
HET NIEUWE ALARMNUMMER
VAN DE BRANDWEER
Denkt u aan het nieuwe alarmnum-
mer van de brandweer vanaf 16 sep-
tember: 05700-16633 b.g.g. 05700-
13333.
De oude meldnummers vervallen op
die datum voor de brandalarmering.

Ad 2.
KAPVERGUNNINGEN
Het komt wel eens voor, dat er een
aantal bomen gekapt worden, waar-
van achteraf biykt dat voor dit kap-
pen een kapvergunning nodig was.
Ook komt het nogal voor dat op het
gemeentehuis formulieren worden ge-
vraagd voor een kapvergunning.
Wanneer is een kapvergunning nodig
en hoe moet deze aangevraagd wor-
den?
De kapvergunning is gebaseerd op de
gemeenteiyke kapvergunning van 30
juli 1964 en het wijzigingsbesluit van
24 april 1973.

Artikel 2 van de gemeentelijke kap-
verordening stelt, dat het verboden
is zonder vergunning van burgemees-
ter en wethouders een houtopstand te
vellen anders dan bij wijze van dun-
ning.
Opgemerkt dient te worden, dat in
deze verordening onder ,,houtopstan-
den" worden verstaan hakhout of
één of meer bomen. In het het tweede
lid van dit artikel is vermeld, dat het
verbod tot velling van een houtop-
stand zonder vergunning van burge-
meester en wethouders niet van toe-
passing is op:
- wegbeplanting en eenzijdige be-

plantingen op of langs landbouw-
gronden, beide voorzover deze be-
plantingen bestaan uit populieren
of wilgen;

- vruchtbomen en windschermen om
boomgaarden;

- fijnsparren, niet ouder dan twaalf
jaar, bestemd om te dienen als
kerstbomen en geteeld op daar-
voor in het bijzonder bestemde
terreinen;

- kweekgoed.
Voor wat betreft houtopstanden die
deel uitmaken van bosbouwonderne-
mingen, die geregistreerd zijn bij het
Bosschap en die niet gelegen zijn bin-
nen de bebouwde kom, is slechts een
kapvergunning nodig wanneer het
gaat om een zelfstandige eenheid, die

geen grotere oppervlakte beslaat dan
10 are, of in geval van rijbeplanting
niet meer omvattend dan 20 bomen.
Volgens arikel 5 van de gemeentelij-
ke kapverordening kunnen burge-
meester en wethouders de vergunning
slechts weigeren in het belang van de
handhaving van het natuur-, land-
schaps- of dorpsschoon.
Aan het verlenen van de vergunning
kan als voorschrift verbonden worden
dat binnen een bepaalde termijn een
herbeplanting moet plaatsvinden in
overeenstemming met de te geven
aanwijzingen.
Indien iemand zonder een vergunning
toch bomen kapt, terwijl het zonder
vergunning vellen van bomen verbo-
den is (zie boven), wordt hy gestraft
met een geldboete van ten hoogste
ƒ 300,— of met een hechtenis van ten
hoogste twee maanden.

Hoe vraagt men een kapvergunning
aan?
Wanneer men één of meerdere bomen
wil vellen dan moet men een brief
schrijven aan burgemeester en wet-
houders met het verzoek de betref-
fende boom of bomen te mogen kap-
pen.
Ook dient mededeling in dit schrijven
aan burgemeester en wethouders ge-
daan te worden van de soort boom.

zoals bv. eik, beuk, wilg, populier etc.
die men wil kappen.
Tevens dient bij dit schrijven gevoegd
te worden een situatieschetsje waar-
op de betreffende boom (bomen) is
(zijn) aangegeven.
Op het betreffende verzoek tot het
kappen van bomen wordt door het
kollege van burgemeester en wethou-
ders binnen 8 weken beslist. In be-
paalde gevallen kunnen burgemees-
ter en wethouders de beslissing met
ten hoogste acht weken verdagen.
Van dit laatste moet de aanvrager in
kennis gesteld worden.
Indien de aanvrager binnen acht we-
ken niets gehoord heeft van burge-
meester en wethouders omtrent zijn
aanvragen en hem ook niet is mede-
gedeeld dat de beslissing is verdaagd
dan wordt de vergunning geacht te
zijn verleend.

Ad 3.
AFSLUITING GEDEELTE
SCHUTTESTRAAT
in verband met „kerkedag" op zon-
dag 11 september a.s.
Elders in dit blad vindt u de open-
bare bekendmaking van het besluit
van burgemeester en wethouders tot
afsluiting van een gedeelte van de
Schuttestraat in verband met de te
houden „kerkedag" op zondag 11
september a.s.

3. Bekveld; 4. Noordyk; 5. Twente B.
640 kg A-klasse: 1. Eibergen; 2. Bi-
sons; 3. Noordyk en Bekveld; 4. War-
ken; 5. Vorden; 6. Heure; 7. Bathmen.
640 kg B-klasse: 1. Octopus; 2. DES;
3. Okia; 4. EHTC; 5. Oosterwyk; 6.
Eibergen.
640 kg C-klasse: 1. Bussloo; 2. Sport_
zicht; 3. Bisons; 4. Bathmen; 5. Oc-
topus; 6. DVO.
640 kg D-klasse: 1. Bekveld; 2.
EHTC; 3. Twente; 4. Bisons; 5. DES.

Diplomazwemmen
Zaterdag 3 september jl. vond in het
zwembad In de Dennen het laatste
diplomazwemmen plaats voor het
seizoen 1977.
De examens, welke onder leiding
stond van chef-badmeester M. J.
Westerik, genoot een goede publieke
belangstelling. Dat de resultaten goed
waren, bleek wel uit het feit dat aan
95 personen het begeerde diploma
kon worden uitgereikt. In totaal wer-
den er het afgelopen seizoen 280 di-
ploma's uitgereikt.
Het bad zal haar poorten sluiten op
zaterdag 10 september a.s.

Eindkeuring Kalver-
opfokclub Vorden
Begunstigd door prachtig zomerweer
werd onder grote belangstelling de
eindkeuring van de kalveropfokklub,
uitgaande van de school voor alge-
meen vormend, biologisch en agra-
risch onderwys te Vorden, gehouden.
De organisatie van deze keuring was
in handen van de leraar dierhoudery
de heer Zevenhoeken, die by het jure-
reren werd bijgestaan door de heer
Lammers, eveneens leraar dierhou-
dery en de heer Kornegoor uit Baak.
By deze keuring werd gelet op de
omgang en het voorbrengen van het
kalf en op de verzorging van het toi-
let van het kalf. Het was voor de jury
een moeiiyke taak om de beste uit de
28 deelnemers te halen.
Als beste acht kwamen uit de bus:
Albert Velthuis, Lochem 325 pnt.;
Wim Lenselink, Vorden 320 pnt.;
Arend Teunissen, Warnsveld en Jan
Borgman, Vierakker 312 pnt.; Wim
Harenberg, Baak 306,5 pnt.; Reinier
Hendriksen, Vorden 304 pnt.; Wim
Arends, Vierakker 302 pnt. en Henk
Heuvelink, Vierakker 299,5 pnt.
Deze jongens ontvingen uit handen
van de direkteur van de school, de
heer G. J. Bannink, een beker of me-
dalje. Uit de deelnemers zal een acht-
tal worden gekozen om deze klub te
vertegenwoordigen op de centrale
keuring van de kalveropfokklub, die
op 14 september a.s. in Nettelhorst
zal plaatsvinden.

LP.
Musiktreffen

Vorden
vanaf heden

verkrijgbaar

o O o
Radio-TV-speciaalzaak

Oldenkamp
Vorden

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
DE KERKEDAG (zie berichten el-
ders in dit blad)

KAPEL WILDENBORCH
geen dienst i.v.m. kerkedag

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinderne-
vendienst; 19 uur ds. W. van der
Kooy uit Lochem

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.80 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrQ-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, telefoon 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten by de dienst-
doende hulsarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Moons, 's-Heerenberg, tel. 08346-
1875 en de Vries Reilingh, Neede, tel.
05450-1268 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wykgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wykzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur In het wykgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en In de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Sept.: mevr. Takkenkamp, telefoon
1422 (8—9 uur)

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschie-
den onder nr. 2323, ook bulten kan-
tooruren. By geen gehoor kan het
politieburo tel. 1230 of de families
Eijerkamp tel. 1386 en Klein Hekkel-
der (boekhandel Hassink) tel. 1332
gebeld worden

Met Ingang van 16 september
brandmeldlngsnummer 05700-
16683 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrydag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrydag 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

SPREEKUUR OGZO
agent: de heer Grootbod, elke don-
derdag van 17—18 uur in het Groene
Kruisgebouw.



Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Pietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de luodekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

Marton
Zutphenseweg Vorden

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VW Zomerprogramma
1977

V.V.V.-KANTOOR:
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.

Qeopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 2500 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Felth.
Beperkte deelname. Opgave bij het VW-kan-
toor. Kosten f 2,50 p. p. Laatste tocht 9 sept.

ZATERDAG 17 SEPTEMBER:
Jaarlijkse kastelenmarathon voor rekreatierul-
ters langs de acht kastelen van Vorden. Ter-
rein landgoed de Kiefskamp. Opgave telefoon
05752-6831.

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.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

WEEKEND-
AANBIEDING

KINDERPYAMA'S
60% katoen, 40% po-
lyester, maten 104 tot
164 vanaf

17.95
kleine stijging per maat

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

NED. BOND VAN

PLATTELANDSVROUWEN

Woensdag 14 september opent de af-
deling Vorden in zaal Smit haar

•

WINTERPROGRAMMA
met de Nederlandse Stichting voor
Kulturele Voorlichting met o.a. een
reis door Marokko. Aanvang 19.45 uur

NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE
WELKOM

Brood dat langer
vers blijft

koopt u alleen bij uw Warme Bakker.

Neem de proef op de som en probeer
het eens

WARME BAKKER

Oplaat
Dorpsstraat II, tel. 1373

Alles voor de inrichting van uw woning:

WOON- EN
SLAAPKAMERMEUBELEN

MATRASSEN EN DEKENS

GORDIJNSTOFFEN EN
VITRAGES

TAPIJT EN HARDE
VLOERBEDEKKING
Deskundig advies, vakkundig ver-
werkt bfl:

RUURLO

Hallo Jongens en meisjes,
op 16 en 17 september gaan onze klubs weer van
start.

Zaterdag Jongens- en meisjesklub „De Fluiter-
tjes" 6-7-8 jaar van 14—15.30 uur in „de Voorde".

Zaterdag jongens- en meisjesklub „de Kruimels"
9-10 jaar van 14—15.30 uur in het Jeugdcentrum.

Vrjjdag meisjesklub „de Big Otols" 11.12-13 jaar
van 18.30—20 uur in het Jeu|^^ntrum.
Vrijdag jongensklub „Samuël" 11-12-13 jaar van
19—20.30 uur in het Jeugdcentrum.

Vrijdag meisjesklub 14-15 jaar van 20—21.30 uur
in het Jeugdcentrum.

Vrijdag jongensklub 14-15 ja^fean 20.30—22 uur
in het Jeugdcentrum. ^J

VrQdag 9 september startavond 16 jaar en ouder
(gemengd) om 20 uur in het Jeugdcentrum.

ALLEN VAN HARTE WELKOM !

Het bestuur CJV Vorden

DANSLESSEN

BIJ

DANSSCHOOL

Th. A. Houtman
voor verloofden en gehuwden en volwassen
alleenstaanden

x

AANVANG EN LAATSTE
INSCHRIJVING

VORDEN JEUGDCENTRUM
om 20.30 uur a.s. zaterdag 10 sept.

VORDEN ZAAL SCHOENAKER
om 20 uur woensdag 14 september

Balroom - Latin - Old Time en Partydans; alles
volgens voorschrift van het NBD-programma

Vrijdag en zaterdag
9 en 10 september 1977

Oranjefeest
Wildenborch
Vrijdag- en zaterdagavond

Toneel door TAO uit Wildenborch,
blijspel in 3 bedrijven

„Hoekse en Kabeljauwse
twisten"
aanvang 20.00 uur.

Volksspelen
hij kasteel Wildenborch, aanvang
13.00 uur

ORANJEKOMMISSIE WILDENBORCH

WIJ PRESENTEREN DE NIEUWE

HERFST- EN WINTERKOLLEKTIE

1977/1978

en

AVONDKLEDING
prachtige kollektie voor bruidsmeisjes en
bruidsjonkers.

Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.

Kaarten inklusief koffie en kons.

/ 5,50 per stuk - Telefoon 05448-222

Aanvang van alle shows om 20 uur

Reserveer tijdig

maandag 12 september ENSCHEDE

donderdag 15 september
maandag 19 september
donderdag 22 september
maandag 26 september
donderdag 29 september
maandag 3 oktober
donderdag 6 oktober

OLDENZAAL
HENGELO (O)
LOCHEM
ARNHEM
DOETINCHEM
ZUTPHEN
GROENLO

Restaurant de Vluchte,
Oldenzaalsestraat 153
Hotel Terstege
Restaurant Cosa, Markt 2
Hotel Alpha
Hotel Haarhuis
Schouwburg Amphlon
Rest. de Gulden Helm, Markt
Hotel Meyer

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland:

BELTRUM BIJ GROOÉMD, TEL. 05448-222 HENGELO (O), TEL 05400-11983

De nieuwe winteApde komt binnen
bij de grote-rrratenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

IAMMERS
Loop eens binnen en bekijk het op uw gemak

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 1971

Rijschool TEGER
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Vraagt ervaren

rij-instrukteur
voor hele dagen of part-time

LET OP: NIEUW !
KOM OOK EVEN BIJ COR OP DE MARKT
AANLOPEN -OM UW LAKENS EN SLOPEN
TE KOPEN!

Deze week weer extra voordelig:

DEKBEDOVERTREKKEN, BAD-, KEUKEN-
EN THEEDOEKEN uitsluitend merkartikelen zo-
als: Favorita, Treffer, Goudzegel, Jorzolino, Elias
en de Witte Lietaer.

j Vordense
j marktverloting 1977

TREKKING
7 OKTOBER A.S.

•
I Hebt u ook al een lot?

Weekaanbfedlng

damespantoffel
met platte hak, vlot dessin.

Normaal ƒ 13,90 deze week

f 10.-
WULLINK

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 . Vorden - Tel. 1842

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

GEVRAAGD:

net flink meisje
(16—17 jaar) voor de winkel en
andere werkzaamheden

Kluvers sport totaal
Zutphenseweg 41 - Tolofoon 1318

ihcnscwcg - V Irlrlmm li:,7.Y.' IV

HUSQVARNA EN LEWENSTEEN

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1380



Citroen brandewijn
FLORIJN liter

Jonge genever
BOKMA liter

3 STERREN JENEVER
EELAART liter . 1190
BESSENGENEVER
HENKES liter

VIEUX
GANZEBOOM liter

995

1095
JAGERMEISTER
fles . 1295

20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Voor bier en frisdranken uitsluitend naar de
supermarkt

BELANGRIJK!
voor bezitters van diepvriezers

Wij bieden u 1e kwaliteit vlees tegen de

laagste prijs.

Zie onze aanbiedingen in de winkel

Uit onze melkkoeling

VOLLE DAGMELK
minimumprijs liter

VANILLEVLA
liter van 155 nu

CHOCOLADEVLA
!/2 liter van 97 voor

102

Nu extra laag in prijs

WITTE REUS ZEEPPOEDER
draagkarton van 695 voor

RADION ZEEPPOEDER
plastic zak 2 kilo

ALL ZEEPPOEDER
draagkarton van 925 voor .

498
415
695

A&O
SUPERMARKT

2000
Al bers-Vorden

Henk Lubbers en
Henny Lubbers-Vruggink
danken u hartelijk voor uw
gelukwensen, bloemen en
kadoos die wij van u op onze
trouwdag mochten ontvan-
gen. Mede hierdoor is het
voor ons tot een geweldig
nooie dag geworden,
/orden, september 1977
Het Wiemelink 15

Gevraagd: hulp in de huis-
houding, halve dag in de
week. Brieven onder num-
mer 27-1 buro Contact

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Sutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-Mirice

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

Mest is viezigheid,
maar doet wonderen
waar hij leid.
Gratis dunne varkensmest
af te halen.
H. J. Graaskamp, Ruurlose-
weg 46, Vorden

Te koop: Tomos A 3 b.j. '74
Tel. 05752-1404

Te koop: z.g.a.n. hangket-
tingen. B. Voskamp, Schut-
testraat 10, tel. 1407

LET OP: NIEUW
kom ook even bij Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

Jonge vrouw zoekt part-
time kantoorbaan.
Brieven onder nr. 30—l aan
buro Contact

Staat uw huis al met
foto In het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD"?

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

Tevens werken wy
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", huizenlQst
enz.

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

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

Op zaterdag 17 september 1977 hopen wij met
onze lieve ouders hun 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

H. J. BIJENHOF
en
R. H. G. BIJENHOF-HISHINK

Johan - Ineke
Gerdie _ Jan
Jan
Erna

Receptie van 19.30—22.00 uur in „'t Pantoffeltje"
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Hengelo (Gld.), september 1977
Ruurloseweg 12

Wegens vakantie

gesloten
VAN 12 T/M 17 SEPTEMBER

ESKES
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Heden is van ons heengegaan onze broer, zwager
en huisgenoot

JOHAN MEMELINK

in de ouderdom van 80 jaar.

G. W. Riefel-Memelink
H. Riefel
A. Memelink
Fam. R. J. Harmsen

Vorden, 4 september 1977
Oude Borculoseweg 2

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 8 september in het Jeugdcentrum te Vorden.
De teraardebestelling zal plaatsvinden om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon l SM

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 06702.1384

Voor de vele blijken van medeleven, betoond bij
het overlijden van mfln lieve man, onze beste
vader, grootvader en overgrootvader

CHBISTIAAN G. F. STENGER

betuigen wij onze hartelijke dank.

Uit aller naam:

H. F. G. Stenger-Torringa

Vorden, september 1977

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

Oafé-ItMtaunuit

't Wapen

van 't Medler
Medtar - Tel. WS4

DE SIMCA1100 LX SPECIAL,
•* schuif dak of radio •* getint glas

speciale kleurstrips •* prachtige interieur-
bekleding #• halogeen koplampen

•* voorruit van gelaagd a
•X- radio mbouwkit

•* achterruit wisse-

Dat is pas een
aanbieding. Wan:
toch al zo i

kost met al deze accessoires afhankelijk
van de uitvoering met schuifdak of radio
slechts f 13.065,:! en f 12.770.-*

Als u een echt luxueus uitgevoerde
auto voor een zeer
voordelige prijs wilt,
maak dan gebruik
van deze-aanbieding.

h uden.

12.770,-
met schuifdak

13.065.
Een vol jaar garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers.

DeSimca 1100 LX Special is nu te zien bij:

Autobedrijf-R ij wielhandel

A.6.Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden



De grote matenspecialist
Confectiebedrijf

DAMMERS
ia het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.

Zutphenaeweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

ZO UIT DE OVEN
heerlijk bruin gebakken

bruinbrood
Haal het b*j:

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

engelo
tel.05753-1461

Dansen
Zondag 11 september

Jackpot

1. De Bovag-garantle

2. De Flat garantie

3. OmraUgarantie
6 maanden

FIAT 133 groen, rood 1975
FIAT 600 geel 1973
FIAT 127 1972 1973 1974 1975
FIAT 127 Special 3-deurs 1975
FIAT 127 Special 3-deurs groen 1976
FIAT 127 Special metallic 1975
FIAT 128 Rally veel accessoires, groen 1972
FIAT 128 opknapper, rood 1971
VW 1300 opknapper 1969
NSUPRINZ L 1971
FIAT 128 1972 1973
FIAT 128 Panorama 1300 cc 1976
FIAT 128 3P 1300 cc sportcoupé 1976
CITROEN 2CV6 rood ƒ 1500,— 1973
FIAT 131 1600 cc Special 4-deurs 20.000 km 1975

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426

VOETBAL- EN SPORTSCHOENEN
steeds de grootste keuze.

LEREN
TRIMSCHOENEN
reeds vanaf

f29.90

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 1 Vorden

Wist U
dat wij uw oude meubelen
weer als nieuw

stofferen
Vraagt eens vrijblijvend
prijsopgaaf.
Dit valt u beslist mee.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop: plm. 3% ha mais.
Briefjes in te leveren tot en
met 17 sept. 20 uur.
H. Smeenk, Lankhorster-
straat 12, Wichmond

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

8TAALSTBALEN
Wfl maken van oud we«r
nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. Heuvelink, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vordbn, tel. 05752-1309.

SOOS
KRANENBURG/VORDEN
start van het komende win-
terseizoen op dinsdag 13
september, aanvang 14 uur
bij Schoenaker

Aangeboden: zit/slaapka-
mer met douche en kook-
gelegenheid. Tel. 05752-2774
na 18 uur

RUURLO

ORGANISEERT

grote
najaarsshow
op woensdag
21 september
's avonds 8 uur in

„De Luifel" te Ruurlo

met medewerking van

maakt door het chique dessin
deze japon ook geschikt voor een geklede ge-
legenheid. De in fraaie kleuren uitgevoerde
kwaliteit is zeer soepel en goed wasbaar.

Verkoopprijs:
Maten: 40-50 ƒ 179,-

Schoenenhuis - Klein Antink
Kapsalon - Masman
Bloemen - JaapGeerligs

Kaarten ad ƒ 5,- (inklusief koffie-kon-
sumptie en verloting) vanaf heden ver-
krijgbaar bij de deelnemende zaken

H. H. Varkensfokkers
en- mesters

DE KSWB-varkensintegratie heeft nog
ruimte voor enkele fokj^rs en mesters.

Let op!
Wij noemen u enkele voordelen van deze
samenwerking:

• Wekelijkse afname of toelevering van
biggen

• Vooraf bekende prijzen
• Gratis bedrijfsbegeleiding
• Gratis kwartaalboekhouding
• Afzet in direkte omgeving

Bel snel voor een vrijblijvende afspraak
en meer informatie:

Tapijtaanbieding
PRIMA
SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed vanaf

f59.-
WOONKAMERTAPIJT
100% wol
400 cm breed v.a.

f 189.-
Uit voorraad te leveren
5 jaar slijtgarantie
en gratis gelegd

WONINGINRICHTING
MANUFACTUKtN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSfcWEG TEL057W 1f>14

Fa Krijt
Wichmond - Dorpsstraat 10
Telefoon 05754-600

MENOVOEOER

Adverteren doet verkopen

Mededeling
1 oktober 1977 is de LAATSTE dag
waarop u

volle ZD-zegelkaarten
kunt inwisselen.

Tot die datum kunt u nog zegels ontvangen bij

• DROGISTERIJ VAN DE WAL

• GROENTEN-FRUIT-BLOEMEN

KLUMPER

• BROOD-BANKET OPLAAT

• SIGAREN-IJS BOERSMA

ZD-winkeliers

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis dat - in verband met de te
houden „kerkedag" op zondag 11 september 1977
- op laatstgenoemde datum van 9.00 tot 16.00 uur
een gedeelte van de Schuttestraat, gelegen tussen
de Ruurloseweg en Vordensebosweg gesloten zal
zijn in beide richtingen voor alle verkeer, behalve
voetgangers en bezoekers van de „kerkedag".

De afsluiting zal ter plaatse door verkeersborden
worden aangegeven.

GEVRAAGD:

werkster
voor 2 morgens per week

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Vorden - Telefoon 05752-1750
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Nederlandse Touwtrekbond
start met officiële gewestvorming
ANIMO VOOR DE TOUWTREKSPORT IN ALLE
PROVINCIES GROEIENDE
In veel provincies van ons land is het touwtrekken als wedstrijdsport een
nagenoeg onbekende sport Voornamelijk in de Achterhoek, de Veluwe,
Twente, Salland en sinds enige jaren in de omgeving van Aalsmeer heeft
deze krachtsport zich snel verbreid. Het zal echter niet lang meer duren
of In geheel Nederland zal men de stoere touwtrekkers — die ook op de
Olympische Spelen tot 1924 toen Parijs als gaststad optrad nog hun
mannetje stonden - In aktle kunnen zien. De Nederlandse Touwtrek-
kers Bond, de enige bond die nationaal en internationaal erkend is In
ons land, heeft het initiatief genomen om te komen tot een zgn. ge-
westvorming.

OVERAL KONTAKTEN
Bondsvoorzitter Meulenkamp uit
Neede is zeer enthousiast: „Men belt
mij soms tienmaal per dag op om in-
lichtingen over de touwtreksport.
Kontakten zijn gelegd bij Alkmaar, in
de Betuwe (Tiel), in Friesland waar
men rflp is, in Zuid-Holland, Twente,
Drente enz. Onze vakmensen, de pro-
pagandakommissie, moet overal naar
toe, men geeft demonstraties en in-
formatie, maar de financiën spelen
een grote rol."

WILDGROEI TEGEN GAAN
Gerrit Mannessen, kersvers hoofdbe-
stuurslid uit Warnsveld en in het da-
gelijks leven wethouder van sportza.
ken van deze plaats, heeft een heel
plan voor gewestvorming in elkaar
gezet. „De NTB is uit haar Jasje ge-
groeid. We moeten gewoon overgaan
tot het vormen van gewesten omdat
de mogelijkheden van „wildgroei" —
dus het ontstaan van niet bij de bond
aangesloten klubs — moeten worden
ontnomen. De tendens is waarneem-
baar dat dit niet uitgesloten is. De
NTB is de enige touwtrekbond in ons
land en de animo is nu zo ontzettend
groot, dat wfl als NTB het een taak
vinden dit te ontwikkelen, te propa-
geren en verder uit te breiden."
Meulenkamp: „Nu de gewestvorming
van start gaat zal men in andere de-
len van het land ook kunnen touw-
trekken. Deze mogelijkheid was er
vroeger niet. Onze verenigingen uit
Nieuwveen en Aalsmeer moeten soms
uren reizen zondags om deel te ne-
men aan de bondstoernooien. Ik ben

bijzonder blij dat het nu komt en de
touwtreksport, die onder meer door
pionier Jan Makkink werd samenge-
bundeld tot een bond, hier zyn vruch-
ten van zal plukken".

WERKWIJZE GEWESTVORMING
De Nederlandse Touwtrekkers Bond
wil in de toekomst vier gewesten
gaan vormen: noord, oost, zuid, west.
Elk gewest krijgt een bestuur van vijf
leden: voorzitter, sekretaris, penning-
meester en twee kommissarissen. Uit
alle gewesten zullen twee bestuursle-
den (voorzitter en sekretaris) in het
hoofdbestuur van de NTB worden
benoemd. Het hoofdbestuur zal naast
deze acht gewestleden worden ge-
vormd door een voorzitter, eerste en
tweede sekretaris, eerste en tweede
penningmeester, TWIF-vertegen-
woordiger, kaderlid, voorlichtings-
man en leden uit wedstrydkommissie,
propagandakommissie, scheidsrech-
terskommissie en jeugdkommissie. In
totaal zal dit hoofdbestuur dan uit 21
personen bestaan.
Het dagelijks bestuur bestaat uit ne-
gen personen: voorzitter, eerste en
tweede sekretaris, eerste en tweede
penningmeester, TWIF-lid, kaderlid
en voorlichter. In het bondsburo zul-
len tevens een medisch-, een juri-
disch- en een financieel adviseur een
taak krijgen.
De heer Mannessen vindt vooral het
kader zeer belangrijk. Iedereen van
jeugd tot bestuurslid zal deze kursus
moeten doorlopen. Voorts zijn er vier
faktoren die er uitspringen: opleiding
financiën, plaats en tijdsduur.

ONTWIKKELINGSFASE
„Wij willen deze gewestvorming in
drie fasen trachten te realiseren", al-
dus de heer Mannessen. „De eerste
fase loopt van januari 1979 tot 1981,
de volgende van 1981 tot 1983 en de
derde van 1983 tot 1985. Op l januari
1985 moet alles „rond" zijn. Aan de
voorbereiding van de gewestvorming
zal een kommissie worden gevormd,
waarin zitting hebben een jurist, me-
dikus, oud-leden hoofdbestuur, ka-
derlid, voorlichter, TWIF-lid en het
hoofdbestuur. Het bondsburo zal al-
les notuleren."
Mannessen: „Zeer belangrijk is dat
we de juiste mensen kunnen charte-
ren voor deze kommissie, die ook in
de propaganda laten blijken dat ze
goed op de hoogte zijn en alles kunnen
„kiemen", dus een goede basis leg-
gen. We zullen niet direkt met grote
dingen beginnen, punt a. is altijd be-
langrijker dan punt c."

OPDRACHT VOOR HET
HOOFDBESTUUR
„wy zien de gewestvorming als een
opdracht voor het nieuwe hoofdbe-
stuur voor de eerstkomende vijf tot
zes jaar. Het is een beleidsplan dat
uitgewerkt moet worden. We komen
aan een splitsing; je kunt zeggen:
„we houden het zoals het was en biy.
ven in een betrekkelijk kleine kring
aan het touwtrekken, of we gaan de
nieuwe weg op met aan het eind het
„huisje" dat klaar staat", aldus de
heer Mannessen.
„De voorbereidingskommissie krijgt
een bijzonder zware taak." Bonds-
voorzitter Meulenkamp vindt het erg
belangrijk dat er geschikte mensen
komen die overredingskracht hebben
en een hecht team vormen. „Wij als
voorbereidingskommissie moeten een
soort „raamgedachte" hebben, de
grove lijnen moeten op papier staan,
de details worden later uitgewerkt
per fase. Ik twijfel er niet aan of
door „schade en schande" zullen we
wijs worden maar met vallen en op-
staan zuU^fewe er komen . . ."
Er wachHR touwtrekkers in de ko-
mende jaren veel werk maar men is
vol goede moed. De touwtjes worden
in hand engehouden. Met gezamenlij-
ke krachtsinspanning zal men aan
het gestelde doe) beantwoorden.

De ploeg van Heure/Borculo welke op het toernooi in Vorden kampioen in hun klasse werd

16 Gelderse
kunstenaars in de
Bibliotheekgalerie
Vorden
Vanaf 7 september is er in de galerie
van de bibliotheek de tentoonstelling
„Nu Grafiek" te bezichtigen. Deze
expositie staat stil bij het grafische
werk van 16 Gelderse kunstenaars,
die ieder twee van hun werken laten
zien. Deze werken bestaan uit etsen,
litho's, zeefdrukken * en houtsneden.
Deze expositie is samengesteld door
de Tentoonstellingsdient van de Stich-
ting Beeldende Kunst Gelderland en
komt voort uit de maandelijkse kul-
turele rubriek van „Gelderland Nu",
waarin een werkstuk wordt uitgeroe-
pen tot prent-van-de-maand.
Deze prent met een ander kunstwerk
worden geëxposeerd. De tentoonstel-
ling in de openbare bibliotheek duurt
tot en met 30 september.

Sjaal, paraplu, ring met autosleutels,
armbanden, handschoenen, vrachtwa-
genwiel, enige bankbiljetten, enige
huissleutels, kinderklompen, mappen
met informatie over veehouderij, eni-
ge heren/jongensfietsen, aktentas,
regenjas, jongenshorloge, dames-
shawl, halskettinkje, autokontakt-
sleuteltjes, gympak, damesfiets, da-
mesknip, meisjesarmband, portemon-
nees, etui met sleutels, plastic jas,
kinderhandtas, fietssleutel, telelens,
gouden hanger, bril, huishoudporte-
monnee, babymuts, waterpas, heren-
regenjas, enige fietssleuteltjes, hon-
dehalsband, enige polshorloges, zon-
nebril, windjack, leerboek machine-
schrijven, een vest.

Karel Wolters
oogstte veel sukses
als dirigent
Onze oud-plaatsgenoot de heer Karel
Wolters, lid van het Gelders Orkest,
viel de eer te beurt om een PROM-
concert te dirigeren.

De Stichting Promenadeconcerten
organiseert concerten volgens de for-
mule kombinatie populair, klassieke
muziek, jazz-improvisatie en cabaret.
Vorige week waren in de overvolle
Kijnl ia l te Arnhem zelfs prinses Mar-
griet en de heer Van Vollenhoven
aanwezig. Wel een bewijs dat deze
concerten zeer in de belangstelling
staan. Voor Karel Wolters was het
een grote eer een dergelijk orkest te
dirigeren.

Aanstaande zondag
Kerke-dag

Aanstaande zondag (11 september) wordt een
kerkedag gehouden, een ontmoetingsdag voor ie-
dereen, uitgaande van de Hervormde gemeente
van Vorden. Eigenlek zou je beter van een ge-
meentedag kunnen spreken. Want het is een zon-
dag, waarop (by goed weer) de deuren van de
dorpskerk gesloten biyven. Omdat gemeenteleden
en gasten samenkomen in de open lucht, namelijk
op een weide aan de Schuttestraat by kasteel
Vorden. Het doel daarvan is: de saamhorigheid
te beleven rond het Evangelie in een samenzyn
met zang, muziek, spel, wandel- en praatpauzes
en een gezamenlijke broodmaaltijd.
Het onderwerp van deze dag is nameiyk: „Met de
middelen die we hebben - gemeente zyn". En een
heel belangrijk middel zyn de mensen zelf. Men-
sen, die het Evangelie horen en zich daardoor met
elkander verbonden weten. Door allen samen moet
het een goede dag worden.
Van de medewerkenden noemen we in het bijzon-
der: Vordens Jeugdkoor, de Rejoice Singers uit
Zelhem, de muziekvereniging Sursum Corda en
een jeugdgroep die een spel opvoert getiteld „Ge-
bruik alle middelen, die je hebt".
Vanaf half tien is het terrein open. Tot kwart over
tien wordt er gezameniyk koffie gedronken. In
een samenkomst mét de kinderen wordt een Evan-
gelieverhaal verteld en uitgebeeld. Daarna heb-
ben de kinderen een eigen spelprogramma en luis-
teren de anderen naar ds. Nyssen uit Driebergen
die het onderwerp van de dag inleidt. De brood-
maaltyd in groepen is een goede gelegenheid tot
onderling kontakt. 's Middags om twee uur is er
een slotsamenkomst met Vordens Jeugdkoor, een
samenvatting van de dag én het spel van de
jeugdgroep. Om drie uur wordt de dag afgesloten.
Wie per auto naar de kerkedag komt, wordt aan-
geraden vanaf de Ruurloseweg de Schuttestraat
op te rijden en langs deze straat te parkeren. De
ryrichting by het vertrek is dan via de Vorden-
se Bosweg naar de Horsterkamp. (Voor door-
gaand verkeer is het eerste stuk van de Schutte-
straat tijdens de kerkedag afgesloten.)
Natuuriyk zyn diegenen, die de broodmaaltyd niet
kunnen meemaken, ook welkom. Zij dienen dit
dan wel by de ingang te zeggen aan de ontvangst-
kommissie.

By slecht weer wordt om half tien de kerkklok
van de dorpskerk geluid. Dan wordt het pro-
gramma van deze kerkedag verplaatst naar het
Jeugdcentrum waar plm. tien uur gezameniyk
koffie gedronken wordt en naar de dorpskerk
waar om half elf de ochtendsamenkomst begint.
De broodmaaltyd en het middagprogramma wor-
den dan gehouden in het Jeugdcentrum terwyi de
verschillende jeugdaktiviteiten plaatsvinden in „de
Voorde" en zaal Smit. Maar gehoopt wordt op
mooi en goed nazomerweer, voor een samenzyn
op een unieke plek van ons dorp vlak by het ge-
restaureerde kasteel Vorden. Op de kaartschets
hiernaast kan iedereen zien hoe deze plek te be-
reiken is. Want nog eens: iedereen is welkom.

Buitengewone
ledenvergadering
v.v. Dash
Op 31 augustus jl. werd de reeds
maanden van tevoren aangekondigde
algemene buitengewone ledenverga-
dering gehouden in het instruktielo-
kaal van de sportzaal. De opkomst
was bedroevend - dus niet afwijkend
van het normale beeld van ledenver-
gaderingen.
Het belangrijkste punt was de vast-
stelling van nieuwe statuten in ver-
band de inwerkingtreding van het
2e boek van het nieuwe burgerlijk
wetboek per 26 juli 1976. Behoudens
enkele opmerkingen werden deze
konform het voorstel vastgesteld.
Ter vergadering werd afscheid geno-
men van twee bestuursleden te weten
mevr. T. van Houte en de heer W.
Lubbers. Resp. om studieredenen en
tijdelijk verblijf elders moesten deze
leden bedanken. Hun plaatsen worden
voorlopig ingenomen door mevr. H.
Kok en de heer J. Kos. In de eerst-
volgende normale algemene ledenver-
gadering zal aan de vergadering be-
krachtiging worden verzocht.
Betreurd werd dat deze aktieve be-
stuursleden (tijdelijk) moesten afha-
ken. Onder aanbieding van een klein
presentje en een bos bloemen werd
aan de dank van de vereniging uit-
drukking gegeven.

EHBO
diplomakursus
Op de onlangs geplaatste advertentie
voor opgave aan een nieuwe EHBO-
diplomakursus reageerden tot op he-
den slechts een zevental belangstel-
lenden. Dit is beslist veel te weinig
om deze kursus doorgang te laten
vinden.
Naar aanleiding van de vele reeds
gedane informaties naar een nieuw
te beginnen kursus is dit voor het
bestuur onbegrijpelijk. Zij neemt dan
ook aan dat de advertentie aan veler
aandacht ontsnapt is. Daar men zo
spoedig mogelijk met de kursus wil
starten, als er voldoende gegadigden
zijn, is opgave hiervoor mogelijk tot
uiterlijk 14 september. Zie voor op-
gave de advertentie elders in dit blad.

Oud-Rattispeler
werd burgemeester
van Pannerden
Met ingang van 16 september a.s. is
de heer H. W. M. Lichtenberg, mo-
menteel gemeentesekretaris in Mil-
lingen aan de RJjn, benoemd tot bur-
gemeester van de gemeente Panner-
den. De heer Lichtenberg Harry) is
van geboorte uit Vorden afkomstig,
waar hy 41 jaar geleden werd geboren
op de boerdery 't Waarle, behorend
by het landgoed 't Kiefskamp. Hy i
gekozen uit 27 sollicitanten, zyn pro.
f i eisene ts paste het beste by de ge-
meente Pannerden die ruim 2200 zie-
len telt en plm. 1000 ha groot is.

Oudere Vordenaren en vooral de
voetballiefhebbers zullen zich hem
goed kunnen herinneren, toen hij in-
dertijd met zijn broers Theo en Ben-
nie tot de „voetbalglorie" van de S V
Ratti op de Kranenburg behoorde. Zij
speelden allen in het eerste elftal dat
toen Ie klas GVB speelde.

Na zijn lagere schooljaren op de r.k
school te Kranenburg doorliep hij in
Zutphen de Mulo-school aan de Teng-
nagelshoek en werd na enkele jaren
op de gemeentesekretarie in Lichten-
voorde, benoemd in Millingen aan de
Rijn. Hij woonde toen nog in Vorden
en reisde dagelijks met de trein naar
Zevenaar, daarna op de fiets naar
Pannerden en met het veer naar Mil-
lingen. Hij doorliep daar alle afdelin-
gen. Toen negen jaar geleden — toen
hij. chef financiën was — de gemeen-
tesekretaris ernstig ziek werd, bleef
hij daar en werd diens opvolger.

De heer Lichtenberg, die lid is van
het CDA, vindt Pannerden een hech-
te bevolkingsgroep; het gemeen-
schapsgevoel is herhaaldelijk geble-
ken bij het treffen van voorzieningen
ten behoeve van een grote groep van
de bevolking.

De oud-Vordenaar vertolkte tegen-
over ons zijn indrukken over de ge-
meente Pannerden, die gelegen is in
een prachtig maar kwetsbaar natuur-

gebied. Hy wordt tegeiykertyd ook
gemeentesekretaris van Pannerden.

Door het verschil in geaardheid in de
gemeenten op het zgn. Gelders Ei-
and is de nieuwe burgemeester met

de inwoners van Pannerden niet zon-
der zorg over de plannen tot gemeen-
teiyke herindeling. De samenvoe-
gingsplannen voor de gemeenten
Pannerden en Herwen en Aerdt die in
1952 en 1960 werden gelanceerd zyn
weliswaar in de yskast gedeponeerd
maar de bevolking is er nog niet zo
^eker van dat het niet doorgaat. Wy
zullen er ons zeker niet by neerleggen
of het algemeen belang moet keihard
worden aangetoond, aldus de heer
Lichtenberg.

De pasbenoemde oud-Vordenaar is 15
jaar geleden gehuwd met mej. A.
Goossens uit Keyenborg en heeft een
dochter van 14 en een zoon van 10
jaar. Hij heeft tennis en zwemmen
als hobby. Op zaterdag 17 september
zal de officiële installatie plaatsvin-
den.

Feestavond
s.v. Ratti
Zaterdag jl. werd in zaal Schoenaker
de jaariykse feestavond van de SV
Ratti gehouden, welke zeer geslaagd
genoemd mag worden.
Voorzit'ter Heuvelink kon in zyn wel-
komstwoord vele leden begroeten en
hoopte dat het een gezellig feest zou
worden. Hij sprak echter ook de wens
uit dat Ratti een goed voetbalseizoen
tegemoet mag gaan.

Om de onkosten voor deze avond te
dekken, had de feestkommissie voor
een verloting gezorgd die door de
gulle medewerking van de Vordense
middenstand geslaagd genoemd mag
worden.
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Het klooster van de Kranenburg be-
staat 75 jaar. Wij brengen dit graag
ter kennis van al onze goede vrienden
uit de omgeving. Niet dat wij een
grote receptie gaan geven of dit met
alle mogelijke festiviteiten gaan om-
kleden. Dit is vanwege de huidige be
woners niet mogelijk. Er wonen im-
mers nog alleen maar bejaarde paters
en broeders. Wel zal dit feest ker-
kelijk gevierd worden en wel op 18
september om 10.30 uur in de Anto-
niuskerk. Pater Theo Simons, provin-
ciaal der Franciscanen zal dan in die
dienst voorgaan, daarbij geassisteerd
door enkele bewoners van het kloos-
ter. Graag nodigen we alle belang-
stellenden uit voor deze dienst.

EEN BERICHT UIT HET
ZENDINGSWERK

De gemeentelijke zendingskommissie
van de plaatselijke Hervormde Kerk
geeft graag het volgende bericht aan
u door.
Onze zendingsarbeiders dokter en
mevr. A. C. Hellemans-Koppen zijn,
met hun twee dochtertjes de maan-
den augustus en september met ver-
lof in Nederland, vanuit Kameroen in
Afrika. Er zijn in de maand septem-
ber twee bijeenkomsten belegd voor
het kontakt met de classis Zutphen,
die hen heeft uitgezonden.

— Op dinsdag 13 september in de
Sprankel te Ruurlo vertelt dokter
Hellemans aan de hand van film-
opnames en/of dia's over zijn
werk in Kameroen. Er is dan ook
ruim gelegenheid met elkaar van
gedachten te wisselen over dit
stuk zendingswerk.

— Zondag 25 september is er in de
Hervormde kerk te Warnsveld een
kerkdienst waarin dokter Helle-
mans en ds. Kranendonk, Herv.
predikant te Warnsveld, samen
hopen voor te gaan.

Voetbal
VORDEN LEED THUIS EEN 2—3
NEDERLAAG TEGEN GROL

In een aantrekkelijke wedstrjjd heeft
Vorden het eerste optreden in de 4e
klas KNVB, ondanks moedig spel,
moeten afsluiten met een kleine 2—3
nederlaag tegen het vorig seizoen uit
de 3e klas gedegradeerde Grol.
Gezien het spelbeeld had een gelijk-
spel de verhoudingen beter weer ge-
geven, maar bij voetbal tellen nu een-
maal de goals.
Onder leiding van de voortreffelijk
fluitende arbiter Ketelaar uit Almelo
ontspon zich een snelle wedstrijd
waarbij de teams weinig voor elkaar
onder deden. In de 9e minuut onder-
nam Chris Hissink een solo, hij
strandde echter op doelman Vaar-
werk, waarna de wegspringende bal,
zij het in buitenspelpositie, door Eddy
Hiddink werd ingetikt l—0. Geheel
onverwacht viel twee minuten later
de gelijkmaker. Grol linkerspits R.
Porskamp kon op zijn gemak de bal
aannemen, hij omspeelde enkele Vor-
den-verdedigers om vervolgens kei-
hard raak te schieten l—1.
Het spel bleef het aanzien ten volle
waard. Een enorme „spetter" van
Wentink ging juist naast. Aan de an-
dere kant eenzelfde situatie, de hard
ingeschoten bal van de Veluwe be-
landde op de vuisten van doelman Ten
Have.

De tweede helft begon met een offen-
sief van Vorden. Een goed schot van
Eddy Hiddink (Vorden zal van deze
speler ongetwijfeld nog veel plezier
kunnen beleven) ging juist over. Na
zes minuten maakte Grol-doelman
Vaarwerk zijn enige fout. Geheel on-
nodig liet hij de bal los, waarna Hid-
dink kon scoren 2—1. Grol liet zich
niet ontmoedigen en wenste zich niet
bij deze onfortuinlijk opgelopen ach-
terstand neer te leggen. Na een
kwartier spelen werd de Veluwe, door
een aarzeling in de Vordense defensie
in de gelegenheid gesteld te scoren
2—2. Beide ploegen vonden deze ge-
lijke stand maar niks. Hiddink zag
een fraaie schuive*- op even fraaie
wijze door Vaarwerk gestopt. Onder
aanvoering van P. Overkemping hield
de Grol-achterhoede het hoofd bo-

ven water in deze periode, zodat het
doelpunt van Vorden dat ,,in de lucht
hing" niet kwam. Gescoord werd er
echter aan de andere kant. Bij een op
het oog ongevaarlijke aanval hield
invaller Eric Baten de bal naast het
Vorden-doel nog juist binnen. Zijn
voorzet op maat werd op fraaie wijze
door te Veluwe (de beste man van
het veld) ingekopt 2—3.

Uitslagen v.v. Vorden:

Vorden—Grol 2—3; Doetinchem 3—
Vorden 2 l—1; Vorden 3—Ruurlo 4
3—1; Sp. Kotten 2—Vorden 4 4—0;
Vorden 6—Grolse Boys l l—2; Ratti
2—Vorden 8 5—1.

Programma v.v. Vorden:

Gendringen—Vorden; Vorden 2—Grol
4; Markelo 3—Vorden 3; Vorden 4—
WVC 4; Lochuizen 2—Vorden 5; Sp.
Lochem 5—Vorden 6; Vorden 7—Eri-
ca 4; Vorden 8—Erica 7.

SP. LOCHEM 4—RATTI l 2—4

De eerste klap is een daalder waard,
zal het eerste elftal van Ratti afde-
ling zondag gedacht hebben toen zij
zondagmorgen in Lochem aantraden
voor de eerste kompetitiewedstrijd
van het nieuwe voetbalseizoen. Lo-
chem 4, de tegenstander, werd name-
lijk met 2—4 door de groenwitten
verslagen.
Het was voor de rust geenszins te
merken dat de Rattianen 's avonds te-
voren hun feestavond hadden gehad
want er werd flink op los geschoten.
Al in de eerste minuten lukte het
linksbuiten Bennie Overbeek om tij-
dens een schermutseling voor het
Lochem-doel de score te openen O—1.
Ratti kwam hierna op gelukkige wij-
ze aan een tweede doelpunt doordat
een der Lochemse verdedigers een
voorzet van Theo Polman verkeerd
wegwerkte en in eigen doel schoot
O—2. Middenvelder Ton Peters bracht
de stand op O—3 en daarmee was de
rust nog niet aangebroken. Lochem
probeerde het nog met een uitval en
had zowaar nog sukses l—3.

Na de thee rolde de bal nauwelijks
het veld in of een der Lochemse aan-
vallers bleek de Ratti-defensie te
slim af te zijn. en reduceerde de ach-
terstand 2—3. Ratti gooide er een
schepje bovenop en met een afstand-
schot wist Ton Peters andermaal het
net te vinden 2—4. Met deze stand
was Ratti dubbel en dwars tevreden
het was een mooi begin van een
nieuw seizoen.

Uitslagen S V Ratti:

Afdeling zaterdag: Harfsen l—Ratti
l 6—0; Ratti 3—Zelos 6 1—2.
Afdeling zondag: Sp. Lochem 4—
Ratti l 2—4; Ratti 2—Vorden 8 5—
1; Erica 4—Ratti 3 8—0.
Afdeling dames: Baakse Boys—Ratti
2—0.

Programma Ratti:

Afdeling zaterdag: Ratti l—Erica 1;
Ratti 2—Harfsen 3; DZC 5—Ratti 3;
Ratti 4—Zelos 5.
Afdeling jeugd: Gazelle/Nieuwland
Al—Ratti Al.
Afdeling zondag: Ratti l—Socii 3;
SCS 3—Ratti 2; Ratti 3—Eerbeekse
Boys 4.
Afdeling dames: Ratti—De Hoven.

Volleybal
START KOMPETITIE DASH

Maandagavond werd in de Hanzehal

de spits afgebeten van de kompeti-
tie 1977/78. Het was meteen flink
raak tegen het Ie herenteam dat voor
het eerst in de promotieklasse (de
hoogste klasse in het distrikt) uit-
komt. Het team moest de strijd aan-
gaan tegen het team uit Bathmen
(ABS), dat pas uit de landelijke derde
divisie was gedegradeerd. Het team
uit Vorden had een gewijzigde op-
stelling ten opzichte van vorig jaar.
Alles liep nog wat stroef. Gezegd kan
worden dat er met inzet gespeeld is
en dat met ere verloren is met 3—0.
Te hopen is dat de vuurproef een
positief effekt heeft voor de rest van
het wedstrijdseizoen.

Het tweede damesteam bracht het
tegen het damesteam van Almelo er
veel beter af. Zij wonnen met 3—0.
Desondanks kan in het spel wel ver-
betering worden gebracht, maar dat
zal zeker nog wel komen.

Ondanks de 3—O nederlaag van het
tweede herenteam tegen Hansa 5 -
een ploeg met echte oude rotten -
belooft dit team wel wat. Er was veel
enthousiasme. De achterstand in de
eerste set van 13—l werd snel ver-
kleind tot 15—11. Zodra dit team
meer op elkaar is ingespeeld en het
nodige zelfvertrouwen krijgt, zal het
zich in de Ie klasse zeker goed kun-
nen handhaven.

Het programma voor 12 sept. is:

Heren Ie klasse: Wilhelmina 3—Dash
3; dames promotieklasse: Dash l—
S VS 2; dames 2e klasse: Dash 4—
Hansa 4; heren Ie klasse Dash 2—
Hansa 6; dames Ie klasse: Dash 2—
DVC 1.

Motorsport
WESTERINK UIT ZUTPHEN
WINT PCC-RIT VAN
DE GRAAFSCHAPRIJDERS

Onder ideale weersomstandigheden
organiseerde de Vordense auto- en
motorklub De Graafschaprijders zon-
dagmiddag een oriënteringsrit.
Deze rit, met een lengte van 47 km,
was uitgezet door de heren B. Rege-
link en G. Versteege. De rit telde te-
vens mee voor het kampioenschap
van Gelderland, waarvoor elk jaar
vijf ritten worden georganiseerd en
waarvan de drie beste resultaten be-
palend zijn voor de puntentelling in
casu het k^H>ioenschap.

Start en finish van de rit in Vorden
was bij café Schoenaker op de Kra-
nenburg waar de heer D. J. Rouwen-
horst na afloop de prijzen uitreikte.
PCC-rit A-k^sse: 1. J. W. Westerink
Zutphen ; 2^B Kranenborg, Borculo;
3. H. A. v. o^Koning, Borculo;.

PCC-rit B-klasse: 1. H. Stomps,
Ruurlo; 2. J. H. Langeler, Borculo.

Auto's A-klasse: 1. L. Roelvink, De-
venter; 2. J. Luyten, Hengelo; 3. M.
A. Veldhuis, Wijhe.

Auto's B-klasse: 1. J. A. Postma,
Warnsvedl; 2. M. Elsman, Zelhem; 3.
J. Mennink, Ruurlo.

Auto's toerklasse: 1. Goorhuis, Wehl;
2. H. Volk, Nijverdal; 3. B. Wessels,
Raalte.

Motoren A-klasse: 1. B. A. W. Hors-
tfng, Vorden.

Motoren toerklasse: 1. A. Stieding,
Eefde; 2. W. Peters, Molenhoek.

Waterpolo
VORDENSE DAMES TE ZWAK
VOOR IJSSELMEEUWEN

Voor de waterpolokompetitie hebben
de dames van Vorden een verdiende
2—4 nederlaag geleden tegen de IJs-
selmeeuwen uit Zutphen. Speciaal in
de eerste en tweede speelperiode ble-
ken de Zutphense dames aanvallend
gevaarlijk.

In de eerste periode keek Vorden te-
gen een O—2 achterstand aan. Nadat
Zutphen de voorsprong tot O—3 had
verhoogd gelukte het Anneke Sikkens
tegen te scoren l—3. In de derde pe-
riode bleef deze stand ongewijzigd. In
de vierde periode een gelijkopgaande
strijd. Jet Smit verkleinde tot 2—3
waarna de bezoekers even later de
zege veilig stelden 2—4.

De dames 2 van Vorden verloren met
O—2 van OKK l uit Eerbeek. Deze
stand was reeds bij de rust bereikt.

Dammen
VORDENSE DAMMERS WINNEN
EERSTE PRIJZEN
IN ANTWERPEN

Op uitnodiging van de Belgische
dambond speelden zondag drie leden
van de Vordense damklub DCV, te
weten H. Grotenhuis ten Harkel, Th.
Slütter en S. Wiersma met als gast-
speler H. Bouwhuis uit Eibergen mee
in een toernooi te Antwerpen.

In totaal namen aan dit toernooi 200
dammers deel. In groep l behaalde H.
Grotenhuis uit drie partijen zes pun-
ten. In groep 2 kwam Th. Sl^U;er uit
drie partijen ook op zes pi^vi. In
groep 5 haalde S. Wiersma ook de
volle winst binnen. H. Bouwhuis die
in de ,,Excellent"-klasse uitkwam,
presteerde het om uit drie partijen 5
punten te halen. Alle vier spelers
mochten een Melitta-koffiej|ta,ppa-
raat in ontvangst nemen.

Ook het ploegenklassement leverde
DCV een eerste plaats op. Deze prys
bestond uit een kristallen vaas, be-
schikbaar gesteld door ,,De Gazette"
uit Antwerpen. De einduitslag was: 1.
DCV Vorden; 2. VAD Amsterdam; 3.
TDV Polski Tilburg.

RONDGANG
door heel de gemeente Vorden ten bate van het

DORPSCENTRUM
in de week van 19 tot en met 24 september

SAMEN ZAL HET WEL GELUKKEN

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Wie nog wel us in darp kump en zien ogen goed
de kos gif, hef al wel ezeen dat zee met ons
ni'je darpscentrum al aardug te gange bunt.
Grote kranen (die net zo volle vesjouwt as
tien kearls) en un groten bult kalkzandstene
wiest t'r wel op dat t'r een en ander gebeurn
mot. Na'k eheurd hebbe, bunt t'r al un hoop
kearls druk, die zich 't zweit uut 'n naod
warkt. At de zunne maor effen schient staot
zee d'r al "topless" of op zien achterhooks
ezeg, met de blote boek te aösen.
Noe waarn d'r in 't begin ok un paar aardugge
deerntjes van zo'n duuzend wekke an't wark.
Un paar nichjes van de annemmer nao'k eheurd
hebbe. Normaal studeern die an een of andere
hogeschole. Umdat de colleges pas weer in sep-
tember begonn'n, wazz'n zee in de vakansie
maor in d'n bouw egaon. Ander passender wark
was t'r veur eur neet te kriegen ewes.
Zee deien wel neet 't zwaorste wark, maor met
koffiezetten, afwassen en de boel schone hollen
konnen zee zich bi'j zo'n trop volk toch aardig
te nutte maken.
Noe wil 't geval dat zee zich, zoas tegeswoor-
dug de gewoonte is, net kleeën as de mansluu
die t'r an 't wark wazzen. Dus ok bi'j un bet-
jen zunne "topless".
De andere bouwvakkers vonnen dat heel gewoon
en bleven d'r kold onder. Die ziet jao wel va-
ker wat at zee op 't steiger staot en bi'j un
ander in de slaopkamer kont kieken. Dat had
niks te beduun.
Met de nievere warkers in 't gemeentehuus was
't anders. Daor was 't wark schone af. Die
prakkezeern as 't effen kon maor un boodschap
nao de vetrekken an de zuudkante urn zodoende
nog maor iets op te vangen van al 't moois
wat buuten te ziene was. Die dachten, niet ten
onrechte: in 't nije gemeentehuus zie'w allene
maor un blote koe dus
Begriepelijk dat dat neet kon. De deerntjes
bunt noe dan ok al argens anders te wark esteld
op un plaatse in un ni'je buurte waor nog gin
mense woont. A'j nog wat an te vraogen hebt of
zo, gao maor gerös nao 't gemeentehuus hen,
i'j wod t'r zoa'j gewend bunt, vlot eholpen.
Wieters motte wi'j zo zuutjesan maor een paar
cent op zied leggen veur de grote kollekte,
die dizze maond in onze gemeente wod ehollen.
Veurdat ut ni'je centrum goed kan draaien
schient t'r nog wel iets neudug te wean, dus
hold t'r un betjen rekkening met.
En dan mo'w metene maor hoppen dat ut jeugd-
wark ok us un keer goed van de grond kump.
Wi'j hadd'n dan wel un jeugdcentrum maor ik
gleuve neet dat dat helemaol an zien doel hef
beantwoord. Noe zal 't ok neet metvall'n,
veural veur de leiding urn dat in de vake wei-
nugge vri'je tied tot un goed ende te brengen.
Meschien dat in Vorden, met ut ni'je gebouw,
ok un jeugdleider anesteld kan wodd'n.
Zo ene hef t'r veur eleerd en wod dus veronder-
steld te wetten hoe'j met de jeugd umme mot
gaon, umme ze ut nao de zin te maken,
op volle plaatsen heb ze tegeswoordug al zo'n
man d'r lopen, dus waorumme hier neet? Die paar
cent, die ut meer kost as at te in de w.w. löp,
bunt te verwaarlozen.
't Gebouw allene zal 't urn nooit doen. Zonder
goeie leiding trekt de jeugd toch weer weg nao
andere plaatsen bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman,

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

Spelen met de kamera en een bereklauw. Dat is de titel van deze kleine
toto-reportage. Die bereklauw is een grote schermbloem die wel twee
meter hoog kan worden. Hij staat in onze tu in en ik had al lang gewacht
op een kans om hem eens van verschillende kanten met de kamera te
bekijken. En als je zoiets van plan bent. dan moetje 't gewoon doen. Zo
stond ik die zomenniddag met de kamera in de aanslag. Eerst - dacht
ik - een toto van de bloem van de zijkant. Van tamelijk dichtbij geno-
men en scherpgesteld op de verste bloemschermen. Gelukkig was de
achtergrond donker genoeg waardoor de witte bloemen duidelijk uit-
komen. Maar ik had het gevoel dat er nog meer in zou kunnen zitten.

Foto in tegenlicht. Die ontstond omdat ik onder de
bloem ging liggen en de kamera naar boven richtte.
Die eigenlijk witte bloemtros leek. tegen de lichte
lucht, bijna een pentekening in zwart en wit. Vooral
de donkere stengels vanui t het middelpunt zouden
er - dacht ik - een mooie plaat van maken. Nu ik de
afdruk bekijk, ben ik er best tevreden mee. 'k Geloof.
dat ik er een vergroting van laat maken, die op spaan-
plaat gep lak t , een mooie, /eltgemaakte wandversie-

Toen had ik een plotselinge meevaller, want op het
moment, dat de zon bijna onderging bij een donkere
lucht zag ik ineens nog een fotokans. Op goed geluk
nam ik deze foto en ziedaar! weer een heel ander
effekt. Die zon van opzij maakt van de bloemen net
kleine lampjes, die lijken te branden. De zwarte
bloemstengels zorgen vooreen goed kontrast. Zo kun
je - door gewoon wat te spelen met je kamera en een
bereklauw - soms boeiende'foto's maken. Met een
resultaat waar je een beetje trots op mag zijn.



Dammen
J. BOTJDRI JUNIOR
KAMPIOEN DISTRIKT OOST

De afgelopen weken heeft het junio-
renkampioenschap van distrikt oost
plaats gevonden. De Vordense deel-
nemers kwamen tot goede resulta-
ten. J. Boudri werd namelijk kam-
pioen met 11 punten uit 7 wedstrij-
den.

De Vordenaren J. Masselink en G.
Prinsen eindigden met 10 punten op
een gedeelde tweede plaats. Hiermee
plaatsten deze dammers zich voor het
kampioenschap van Gelderland. H.
Grotenhuis ten Harkel en H. Ruesink
waren reeds rechtstreeks geplaatst
zodat d edamklub DCV met vijf spe-
lers op dit kampioenschap zal uitko-
men.

Bij de aspiranten hebben zich de vol-
gende spelers voor het kampioenschap
van Gelderland geplaatst: W. van
Sonderen, H. Hofman, E. Kornegoor
en B. Hlddink.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten

Opennlnffsttyden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 Jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

Maandag:
Knip. en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repetitie muziekvereniging Concor-
dia in zaal Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphijn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 ok-
tober.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NW.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje
Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaa
Smit.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.

VrtJdag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bij hè
klubgebouw op 't Medler.

Gymnafttekvereniging Sparta (meis-
[es, jongens en heren).
Vfeisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.
Meisjesklub 11-12-13 jaar in het
Jeugdcentrum
Jongensklub „Samuël" 11-12-13 jaar
in het Jeugdcentrum.
Jongensklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Meisjesklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Gemengde klub 16 jaar en ouder in
het Jeugdcentrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bij de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bij troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.
Jongens- en meisjesklub „de Fluiter-
tjes" 6-7-8 jaar in „de Voorde"
Jongens- en meisjesklub „de Krui-
mels" 9-10 jaar in het Jeugdcentrum

September:
7 Nutsfloralia bloemschikkursus
7 Poppenkast in de openbare

bibliotheek
8 Reisje bejaardenkring 1.15 uur

vanaf de markt
9 Oranjefeest Wildenborch
9 Start gemengde klub 16 jaar en

ouder in het Jeugdcentrum
10 Oranjefeest Wildenborch
10 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
11 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
11 Kerkedag Herv. gemeente
13 Soos Kranenburg
14 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
14 Nutsfloralia bloemschikkursus
17 Klubkampioenschap Vordense
18 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
Tennisvereniging

21 Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

22 Bejaardenkring in het Jeugd-
centrum, 1.45 uur

22 Nutsfloralia bloemschikkursus
23 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Klubkampioenschap Vordense

Tennisvereniging
25 Tentoonstelling Nutsfloralia
23 Volksfeest Linde
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Volksfeest Linde
27 Soos Kranenburg
28 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
28 KPO
28 Vrouwengroep dorp
29 „Open huis" in „de Voorde"
30 Schietwedstrtjden Jong Gelre

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-

Vorden
5 Ring-najaarsvergadering Jong

Gelre
5 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
6 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 1.45 uur
7 Dropping Jong Gelre
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
8 Bal voor gehuwden in zaal

Eykelkamp
11 Soos Kranenburg
12 Volksdansen voor ouderen in het

Jeugdcentrum
12 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
19 KPO
20 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 1.45 uur
25 Provinciale najaarsvergadering

Jong Gelre
25 Soos Kranenburg

MOLENPRAAT 5a

De wrede barmhartigheden van Janus Rees

"DE RATTENG door Henri van Dorsten

November:
3 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 1.45 uur
4 Toneelavond Jong Gelre
5 Toneelavond Jong Gelre
8 Soos Kranenburg

16 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
17 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 1.45 uur
22 Soos Kranenburg
23 Sport en spel Jong Gelre
25 Ledenvergadering en film

Jong Gelre

December:
l St. Nicolaasmiddag bejaarden-

kring in het Jeugdcentrum
1.45 uur

6 Soos Kranenburg
15 Kerstmiddag bejaardenkring in

het Jeugdcentrum, 1.45 uur
20 Soos Kranenburg
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen

in zaal Smit

De besturen van de verenigingen
worden verzocht hun aktiviteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze

De hoge vijfverdiepings-industriemolen was in 1820
gebouwd op het fundament van een kruittoren. In dat
fundament moeten ze een kelder hebben aangetroffen
en intact hebben gelaten, een kelder die op de bouw-
tekening niet voorkwam, noch in de koopaKte.
Toen Janus Rees de kelder ontdekte, was hij stellig
de enige levende ziel die van deze ondergrondse
ruimte afwist.
Janus was niet van onze streek. Hij was uit Alphen
a/d Rijn gekomen, een tijdje na de eerste wereldoor-
log. Hij kocht de molen van de erven Slingeland voor
de ronde som van twaalfduizend gulden. Hij was een
sterke kerel met een benige, al ietsken kalende kop.
Als hij lachte deed hij dat geruisloos, een klinker-
loos gehijg, dat meestal in een hoestbui eindigde,
ja, een vreemde baas die Janus. "—Hie is 'n apar-
ten" hadden de boeren-hier al vlot vastgesteld,—en
ok ietsken gek d'r bie, now ja, ietsken? Zekt nuw
zelf, hie nuumt zik een barmhartigen rottengod, is
dat dan gienen aparten?"
Janus heeft de toegang tot de kelder goed geheim
gehouden. Op de zondagmiddagen, als hij alleen in
de zorgvuldig afgesloten molen was, heeft hij de in-
gang zogezegd "gecamoufleerd". Hij heeft de ingang
afgesloten met een oude molensteen, die hij kon doen
kantelen en vastzetten, eerdat hij in het donker
afdaalde met een mijnwerkerslamp op z'n kalende kop.
In het donker heeft hij wat ontdekt, wat waarschijn-
lijk niemand ooit heeft vermoed, ook de bouwers van
de molen niet, - een romantische ontdekking.

Janus was getrouwd met Ale van der Wel uit Leiden
("m'n grootste fout" zoals hij later zou opmerken.)
Zij was niet één van de slimsten en eenzaam opge-
groeid in de stad, zonder vriendinnen e*i met een
zwijgzame moeder, zodat Ale nergens van wist toen
ze trouwde. En-daar de gezegende kanarieboekje^
"Wat ieflfcr opgroeiend meisje van 15 jaat moet^^-
ten", nog niet waren verschenen, zal ze geen zinnig
antwoord hebben kunnen geven op de vraag waar de
kindertjes vandaan komen.
Ze ontdekte dan ook dat Janus in het huwelijk een
heel andtore man was dan de bescheiden, wat £
persoonPHet wie ze "verkering" had gehad.
Meer dan een slappe handdruk bij komen en gaan was
er tussen hen nooit geweest. Bepaald was wel dat
zij het geld, vaders versterf, zou meenemen in het
huwelijk. Dat gebeurde.
Zij ging het huwelijk in met het ideaal te hebben
getrouwd met een vriendelijk, rustig en kalm per-
soon, zij het dat deze het erg op geld had gemunt.
Nu beschouwde zij de ongelikte bruut met andere
ogen! Ook werd zij al spoedig gewaar, dat alle kle-
ren haar te nauw werden. Ze werd er mensenschuw van.
Als er onverwachts bezoek kwam, verstopte ze zich in
een kast. Ook trof ze maatregelen met de vitrages.
Ze werden vervangen door ondoorzichtige exemplaren,
die het hele raam bedekten. De vrouw gedroeg zich
als de zon in een regenachtig seizoen: voortdurend
verscholen. Nu zul je zeggen: "Achter de wolken
schijnt toch de zon'." Inderdaad, - maar hier leek
't 'r niet op.
Het kind dat wier geboren had een paardevoet. Pas
na vier jaar kon het een beetje praten. Het stotter-
de echter, ook maakte het buigingen voor elk vervoer-
middel. En het gaapte voortdurend zonder dat het
slaap had. In die tijd nam Ale zelf de gewoonte aan
de dingen twee keer in één zin te vermelden: Hebbie
gisteren de grote brand nog gezien, de brand?
Of:— Laten we dan afspreken als er veel wind is,
breng ik de koffie om acht é negen uur op de molen,
de koffie met veel wind".
Het bleef bij dit ene kind. Ale zou gezegd hebben:
"Janus Rees, je hebt me met het dopen van Arie één
keer onder de preekstoel gehad, het zal me niet
weer overkomen, onder de preekstoel."
Die sombere eerste jaren gingen voorbij. De jongen
gaapte nog steeds zonder slaap te hebben, hij boog
als een knipmes voor de meelauto's; hij bleek ech-
ter niet geheel zonder vermogens te zijn, want hij
leerde lezen, - dus bezat hij de gave die de minst
begaafde mens onderscheidt van de schranderste aap.
Toen Arie de smaak van het lezen te pakken had, las
hij de hele Bijbel van voren naar achteren en van
achteren naar voren.
Met schrijven en rekenen bleef hij achter, maar op
de catechisatie werd hij de trots van dominee
C.J.H. Swaardecroon. Welke jongen kan die lange,
lange zin opzeggen uit het gebed van het oude doops-
formulier, deze: gij die den verstokten Farao met
al zijn volk in de Roode Zee verdronken en Uw volk
Israël droogvoets daar door geleid hebt, door het-
welk de doop beduid werd, wij bidden dat ook dit
kind enz. enz, want dit gaat nog een hele tijd
door, totdat het eindigt met: "en dat om u eeuwig-
lijk te loven en te prijzen. "Wel, Arie kende die
lange zin uit het hoofd, misschien wel na een hon-

Hij had, - een heel ander onderwerp - ook het fiet-
sen geleerd. Daar was hij trouwens een rare in.
Vaak fietste hij van de ene kant van de weg naar de
andere, en zo zigzaggend, legde hij de afstand bij-
na dubbel af. Als dominee Swaardecroon dit zag, zei
hij tot zijn leerlingen: -- Ziet toch dit aan:
zijn drijven is als het drijven van Jehu, de zoon
van Nimsi, want hij drijft onzinniglijk V.
Ale vereenzaamde en werd ongelukkig. Zij kreeg geen
goed woord meer van Janus. Diens belangstelling
richtte zich meer en meer op de molen. Het leek er
op of hij met de molen was getrouwd.
Hij vertroetelde de molen. Hij liet al het houtwerk
door een schildersbedrijf grondig onder handen ne-
men. Alles wier heldergroen en glanzend wit gelakt.
En op de baard van de molen prijkte in gothische
karakters sw naam: "De Vlijt" .
Janus breidde de activiteiten uit met een zagerij,
die z'n energie van een stoomketel ontving.
Het gezaagde iepenhout, waarvan onder andere bak-
kerskarren werden gemaakt, werd "gewaterd" in een
doorgetrokken tochtsloot, die verbinding had met het
kanaal verder op. Janus nam drie man aan voor de
zagerij, onder een streng contract. Een ouwe baas
uit ons dorp, Jan Middeldijk geheten. Verder een
geoefende, geschoolde houtzager, Berend Bonen, én
een knecht uit Dalfsen, Geert de Vries.
Zij zaagden om zo te zeggen "Van dik hout..."
Hele bomen door het zaagraam. Blokken wilgenhout
voor de klompenmaker met de cirkelzagen, fijnhout
met lintzagen. Het liep voortreffelijk en winst-
gevend. Alleen Berend Bonen was lastig. Brutaal
tegen Janus. En bovenal: ruw met de molen!
Hij had een vreemde invloed op de anderen. De goed
onderhouden industriemolen liep mooi en regelmatig,
behalve wanneer bij harde wind op de vijfde verdie-
ping het drijfwerk voor de zagerij werd ingeschakeld.
Dan was het mis met de regelmaat.
Als de wind 's nachts krachtig opstak moest men om
vijf uur met het werk beginnen. Zo stond het in de
contracten en zo gebeurde het.
Alleen Berend Bonen was altijd te laat. En als hij
er was, liep de molen onregelmatig— of was het ver-
beelding? De molenmaker lachte om de klachten van
Janus.— Een beetje misschien, Als er een harde
boom wordt ingebracht.'t Zal van geringe invloed we-
zen. Hoe gaat het met de ratten? Het benige gezicht
van Janus betrok nog meer, sinds de tochtsloot was
doorgetrokken tot aan de zagerij vijver, wemelde
het soms van de ratten, maar Janus antwoorde:
—Ik vind er wel wat op. Zo hoog de lieve Heer bo-
ven de mensen is verheven, zo hoog zal ik verheven
zijn boven dit gedierte, maar ik zal een barmhar-
tige rattengod zijn;" Hij lachte geluidloos, hijgen
dat eindigde in een hoestbui

in deze rubriek worden opgenomen.) derdvoudige repetitie, goed hij deed het toch maar.

Op een windstille dag maakte dominee Swaaraecroon
zich op. Hagelwitte frak en dito das. De glanzend
witte.haren en de witte snor zorgvuldig gekamd.
De zwarte bolhoed, de lange zwarte jas en de ge-
streepte broek gestoken in de glimmend gepoetste
beenkappen.Hij plaatste de paraplu in het foudraal
van het hoge 27" rijwiel met de blinkede verchroom-
de velgen.— Waar gaat de reis naar toe, C.J.H ?
vroeg de vrouw Herika, die niet nieuwsgierig was,
maar wel graag alles wilde weten.—Ik tijg uit,"
aldus de dominee "tot onderzoek naar een ratten-
plaag in een molen en tot aanmoediging van het
kerkbezoek op den zondag". En daar fietste hij heen,
Hij zat een beetje Stijfjes achterover op het zadel
van de hoge fiets en als iemand hen beleefd groette
lichtte hij de bolhoed, maar als iemand verstrooid
"Móge" mompelde, verwaardigde hij zich niet tot een
wedergroet. De dag was goed gekozen, windstil.
Ale was in de keuken toen ëe dominee binnentrad. Ze
kende hem aanvankelijk niet terug. Hij zei dat hij
de dominee was van de Nederlands Hervormde Kerk.
Ze keek hem verschrikt aan met d'r bolle ogen. Ze
bewoog haar hoofd richting kelderdeur en riep:

(wordt vervolgd)

RONDGANG
door heel de gemeente Vorden ten bate van het

DORPSCENTRUM
j n de week van 19 tot en met 24 september

SAMEN ZAL HET WEL GELUKKEN



Bedrijfsvoetbalelftal
Exportslachterij D. J. Janssen
kampioen Afd. Gelderland

De heer D. J. Janssen uit Vorden, die
In Apeldoorn een exportslachterij
runt, heeft met zijn medewerkers een
sportief sukses behaald. Het bedrflfs-
voetbalteam van deze firma slaagde

er namelijk in om kampioen van Gel-
derland te worden.
Het team van Janssen slaagde er al-
lereerst in om kampioen van de re-
gio Apeldoorn te worden. Daarna

werd gespeeld tegen de winnaar van
de zomeravondkompetitie. Tegen
Ernst werd het l—1. Janssen werd
na het nemen van strafschoppen de
winnaar.

Uiteindelijk kwamen zes elftallen in
Eibergen in aktie om uit te maken
wie zich kampioen van Gelderland
mocht noemen. Na een spannende
strijd plaatsten zich Reusken BV uit
Eerbeek en exportslachterij Janssen
zich voor de finale. Dit werd een ui-
termate enerverende aangelegenheid.
De ploeg uit Eerbeek, aanvallend iets
sterker, nam een l—O voorsprong.
Het team van Janssen vocht energiek
terug en kwam nog voor rust op l—
1. Ondanks enkele hachelijke momen-
ten voor beide doelen kwam in deze
stand na de thee geen verandering.
Strafschoppen moesten de beslissing
brengen. Derk Besselink en de zijnen
beschikten over de minste zenuwen
en schoten vier keer raak. Eerbeek
kon hier slechts één treffer tegenover
stellen.
Op bijgaande foto het suksesvolle
team waarvan enkele spelers uit Vor-
den afkomstig zfln. Op de achterste
rij zien we namelijk links verzorger
J. Pijpers; D. Besselink 4e van links;
H. Klein Brinke 5e van links. On-
derste ry links J. Leegstra en uiterst
rechts H. Bats.

Soos Kranenburg
De soos heeft de zomerslaap achter
de rug en is wakker geworden voor

het komende winterseizoen. Ze gaat
weer starten op dinsdag 13 septem-
ber by zaal Schoenaker voor een 14-
daagse bijeenkomst.
Het is een gezellige gelegenheid om
by elkaar te zyn. Het bestuur hpopt
dan ook nieuwe leden te ontmoeten
en wel alleenstaanden boven de 55
jaar en 65+ van harte welkom.
(Zie verder advertentie elders in dit
blad.)

Winterprogramma
Plattelandsvrouwen
Vorden
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft dezer
dagen het winterprogramma bekend
gemaakt.
Donderdagmiddag 8 september komt
mevr. N. Warringa-Hendriks, dieren-
arts te Vorden, de dames aan de hand
van dia's iets vertellen over haar
praktykervaring.
Woensdag 14 september de Neder-
landse Stichting voor kulturele voor-
lichting; woensdag 12 oktober ver-
telt de schryfster Jos van Nanen Pie-
ters over haar werk.
Woensdag 16 november houdt Pim
Zaal-Siegers een lezing over het on-
derwerp „Van generatiekloof naar
generatiekloof".

Het Kerstfeest wordt gevierd op
woensdag 21 december.

Dinsdag 20 september gaan de dames
een uitstapje maken naar Meyerinks
wevery in Winterswijk, terwyi tevens
een bezoek zal wórden gebracht aan
Erve Kots. Verder staan er nog een
aantal kursussen op het programma
waarvoor opgave kan worden ge-
daan by het bestuur.

Trïmaktie Sparta
groot sukses
Ruim 70 deelnemers namen maandag
5 september deel aan de aktie Trim
U Fit, die door de gymnastiekvereni-
ging Sparta werd georganiseerd.
Gebleken is dat er veel plezier be-
staat in het uitoefenen van een goede
konditletest. Jammer is het dat de
Vordense heren nog drempelvrees to-
nen voor deze test.
Sparta hoopt dan ook dat op de vol-
gende drie trimavonden die gehouden
zullen worden op 26 september, 31
oktober en 28 november, er meer he-
ren zullen komen.
Kom heren, trommel uw vriend, zoon
of buurman eens op en kijk dan eens
wie van u de beste kondltie heeft.
Het bestuur van Sparta belooft u een
leuke avond.

LH.B.O.afd.Vorden
BJJ voldoende deelname beginnen wy
EO spoedig mogeiyk met een nieuwe
kursus.

Opgave en inlichtingen bij mevr. Te Slaa, Pasto-
rieweg 3, Vorden, tel. 05752-1297 liefst tussen
18 en 19 uur

GEVRAAGD ZELFSTANDIGE

electromonteur
Dekker Electro b.v.
Zutphenseweg 8 — Vorden — Telefoon 05703-2122

U bent van harte welkom
op de KERKEDAG

AANSTAANDE ZONDAG 11 SEPTEMBER
van 10 tot 15 uur op de weide aan de Schuttestraat by
KASTEEL VORDEN (ontvangst vanaf half tien).

Een ontmoetingsdag voor iedereen, uitgaande van de
Herv. Gemeente. Medewerkenden:

MUZIEKVERENIGING „SURSUM CORDA"

VORDENS JEUGDKOOR - REJOICE SINGERS

EEN JEUGDGROEP dat een spel opvoert

Ds. NIJSSEN uit Driebergen over: „Met de middelen
die we hebben — gemeente zyn"

Eigen spelprogramma voor kinderen van 6—12 jaar.
Oppas voor peuters en kleuters in een tent.

Gezamenlijke koffiemaaltijd
Ook wie alleen de ochtend kan meemaken, is welkom;
maar dient dit wel te zeggen bij de ingang.

Bij slecht weer:
luidt om half tien de kerkklok. In dat geval: ca tien uur koffie drinken in
het Jeugdcentrum; om half elf samenkomst in de dorpskerk, daarna de
broodmaaltijd en middagprogramma in het Jeugdcentrum.

Extra voordelige
aanbiedingen

Bloemkool
per stuk 198

James Greeve
1 kilo . . 198

Tomaten
1 kilo . 129

Uiterst sfeervolle, eiken slaapkamer met een origineel, puur klassiek karakter.
Maakt Uw rustkamer tot een echte leefkamer. Bestaat uit: 2-persoons ledikant
(200 x 450 cm) met opbouw, 2 nachtkastjes met opbouw, toilettafel met losse
spiegel en een 4-deurs linnenkast.

Zie onze grote kollektie meubelen op de 1e en 2e etage

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Gesneden snijbonen
panklaar Vb kilo 195

Dageiyks vers gesneden

PANKLARE GROENTEN
ook grotere hoeveelheden voor uw
diepvries op bestelling

Weekendaanbieding BLOEMEN:

Troschrysanten
1 bos 225

Weekendaanbieding PLANTEN:

Ficus benjamin!
plm. 80 cm 750

Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Gevraagd in onze siytery/wtfnhandel

flinke hulp
voor enkele middagen per week. Enige ervaring ge-
wenst.

liefst bekend met het horeca-vak voor de bediening
tijdens recepties e.d.

Slijterij - Wijnhandel Sluit
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon 05752-1391

Adverteren doet verkopen

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

verlovingen weerhelemaaT'in"?
Als u' t ons vraagt, ja! Want onze zaak wordt de laatste tijd
overstroomd doorverliefdeparen, die hun verlovingskaart
komen uitkiezen uit onze kersverse Kennemer Kaarten
Kollektie. Trouwens, óók voor huwelijks-, dankbetuigings-

en geboorte kaarten komen ze
in 99 % van de gevallen bij ons
terug. Logisch, want voor
zo' n even uitgebreide als
smaakvolle kollektie ben je
automatisch
'getrouwd' aan:

Fokkerij WEEVERS
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

Uw
zomergroenten

verlangen een goede

diepvriesruimte

DIEPVRIES-

* Met maximale isolatie en stroom-
besparing

* Bovenblad krasvast

* Binnenverlichting

* Gescheiden invriesvak voor snelinvriezen

* Bedrijfszekere werking

* Royale garantie

inhoud 210 liter 469,—
inhoud 260 liter 520,-
inhoud 320 liter 595,-
inhoud 400 liter 698,-

deze prijzen zijn inklusief BTW en
gratis thuis bezorgd

VOOR KOELEN EN VRIEZEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop: vroege aardappe-
len ƒ 15,— per mud.
Vordensebosweg 7, Vorden

Te koop: NSU 1000 b.j. '68
Telefoon 05752-2368

Wapen- en Sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden


