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Meester Hazekamp neemt afscheid
Twintig jaar hoofd
van de O.L. basisschool op het Medler
Meester G. W. Hazekamp, hoofd van de nu al bijna een half jaar leegstaande O.L.
Basisschool Linde (de zgn. Medlerschool) zal over enige dagen definitief een punt
zetten achter zijn onderwijsloopbaan. Door de omstandigheden hiertoe
gedwongen - sluiting van de school per l augustus vorig jaar - en hoewel nog niet
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebbend, gaat hij met vervroegd pensioen
zoals dat heet. In verband met zijn afscheid als hoofdonderwijzer van de openbare
lagere school in de buurtschap Linde wordt hem op vrijdag 20 januari een receptie
aangeboden door b&w. Deze wordt gehouden in zaal Eykelkamp op het Medler
om 19.30 uur.

Door opheffing gedwongen
Zoals in vele streken van ons land, vooral de kleine kernen, gaan veel buurtscholen
noodgedwongen dicht omdat zij niet meer het toegestane aantal leerlingen kunnen
halen. Ook bij de Medlerschool, waaraan tot het laatst toe nog altijd twee
leerkrachten waren verbonden, liep dit aantal schrikbarend terug en daalde
beneden de norm. Pogingen van de oudercommissie om alsnog enkele leerlingen
aan te melden zodat de school geen eenmansschool zou worden, leverden geen
resultaat op. De dreigende sluiting, die als een "zwaard van Damocles" boven het
hoofd hing werd in het voorjaar 1977 een feit. Om toch het streekonderwijs
gaande te houden gingen de onderwijscommissie van de gemeente, de
oudercommissie van het Medler en het bestuur van de kath. stichting St.
Antoniusscholen rondom de tafel zitten. Na deverse vergaderingen en veel wikken
en wegen, eveneens na vooroverleg met de ouders van de scholen, werd besloten
om met ingang van l augustus 1977 een Bijzondere Streekschool op te richten, dit
omdat ook op de katholieke school op de Kranenburg het leerlingen aantal terug
liep. Meester Hazekamp besloot toen om een evenredige verdeling van het door
beide scholen in te brengen leerkrachten niet in de weg te staan, met vervroegd
pensioen te gaan.

Geen levensvatbaarheid
"Er was geen levensvatbaarheid meer, wel jammer want ik had gehoopt de school
af te kunnen bouwen, aldus meester Hazekamp. "Toen het gemeentebestuur met
de veel besproken onder wijsnota kwam, was het wel duidelijk wat er zou gaan
gebeuren. Het is erg jammer dat de school niet meer kan bestaan. Het is erg

Het is een verarming van de streek. Je merkt het nu al door de uitlatingen van de
mensen; er worden niet zoveel contacten meer gelegd. Voorts vindt ik dat je op een
grote school ook veel meer een "nummer" bent als kind, op de kleinere scholen
kan men meer individuele aandacht aan de jeugd schenken".

Lange ondenrijzersloopbaan
De heer hazekamp heeft ruim zevenendertig jaar in het onderwijs gezeten. Hij
werd op 26 april 1914 in Hengelo Ov. geboren en werd na enkele "baantjes" in het
Twentse in september 1942 als onderwijzer in vaste dienst benoemd te
Hoenderloo. "Het was geen aprilmop, maar op l april 1957 werd ik hoofd-
onderwijzer aan de openbare lagere school in Linde (ook wel Medlerschool
genoemd). De school bestond toen al 130 jaar. Voor mij waren als schoolhoofd
verbonden meester Koerselman (tot 1917), meester Wijchman (tot 1947), meester
W. Pongers ( tot 1954) waarna ik de opvolger werd van meester J. van
Amerongen. De huidige shool werd in 1911 gebouwd als vervanger van de oude die
er naast stond. Een van de schoolhoofden die het langste hier was was de heer
Koerselman (ruim 40 jaar).

Toen ik op het Medler kwam hadden we 51 leerlingen en daar ik nog niet getrouwd
was ging ik zolang op kamers in Ruurlo. Juffrouw Bergsma was toen
onderwijzeres. De school was in 1956 gedeeltelijk gemoderniseerd o.a. kwamen er
nieuwe ramen in. Ik had toen nog heel even acht klassen maar daarna verdwenen
het zevende en achtste leerjaar. Het aantal leerlingen zakte hierna elk jaar, door
vergrijzing van de streek, daling van geboortecijfer, wegtrekkende boerengezinnen

Mooie tijd
Het Medlerschoolhoofd kijkt wel met
waardering terug op zijn loopbaan aan
de school. "Er was altijd een
uitstekende samenwerking met de
oudercommissie, de andere scholen en
autoriteiten. Ik kom zelf uit Twente en
voel met eigenlijk nauw verbonden aan
de Achterhoek, waar de mensen van
hetzelfde slag zijn". Wat de
vernieuwingen in het onderwijs van nu
betreft "Je kunt niet zeggen dat het
oude allemaal verkeerd is. Je kunt wel
gaan veranderen maar de dingen die
goed zijn moet je behouden".
Filmen, operettes en toneel
Veel van zijn vrije tijd heeft meester
Hazekamp besteed aan zijn hobbies,
waarvan het filmen in de natuur een der
grootste is. "Al tijdens mijn loopbaan
in Hoenderloo was ik lid van het
Camerajagersgilde, een van de facetten
van de Vriendenkring van de Hoge
Veluwe. Ik maakte daar zwart-wit films
en ook kleurendia's onder meer van de
"wildernis" op de Hoge Veluwe. Voorts
van de prachtige fauna en flora uit die
streek maar ook van de Achterhoek en
Twente." Meester Hazekamp
vertoonde veel van zijn produkten voor
buurtverenigingen, scholen enz.

Elk jaar was hij ook de regisseur van de
kinderoperette die door de leerlingen
van de Medlerschool voor ouders en
anderen werd opgevoerd. Veel steun
had hij hierbij van zijn vrouw, die
souffleerde en zelf altijd de prachtige
costuumpjes ontwierp en vervaardigde.
Mevrouw Hazekamp is trouwens nog
steeds actief, want zij geeft les aan de
dependances van de Zutphense
Muziekschool in Gorssel, Eefde,
Warnsveld en Vorden. Overdag is zij nu
als tijdelijk onderwijs verbonden aan de
Bijzondere Streekschool op de
Kranenburg totdat hier een nieuwe
leerkracht zal zijn benoemd die de
Medler leerlingen zal begeleiden. Voor
een tiental jaar geleden was meester
Hazekamp ook regisseur, voorzitter en
souffleur van de toneelvereniging VOP,
die nu ter ziele is. Voorts verleende hij
medewerking bij het School- en
Volksfeest op de Medlertol.

Verhuizen
Te zijner tijd zal het gezin Hazekamp
naar een andere woning verhuizen. Het
gemeentebestuur wil de school met
bijbehorende hoofdwoning samen
verkopen. Iets wat meester Hazekamp
bijzonder betreurd omdat hij hier graag
wil blijven wonen. De kans om het pand
zelf te kopen schijnt niet aanwezig te
zijn. Hoe het zijn, hij kijkt in elk geval
terug op een mooie loopbaan op het
Medler waar het met de bevolking
prettig werken was. Vrijdagavond zal
ongetwijfeld op de receptie blijken
hoeveel waardering men heeft gehad
voor zijn onvermoeide ijveren.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gebedsweek mag niet vrijblijvend adjn.

Van 18-25 januari wordt over de gehele
wereld gehouden de Gebedsweek voor de
eenheid van de christenen. Deze gebeds-
week wordt gezamenlijk georganiseerd
door de R.K. kerk en de Wereldraad van
Kerken. Elk jaar op de vaste data 18-25
januari.

Kerkdienst in de Kapel de Wildenborch.

a.s. Zondagmorgen 22 januari wordt er
weer een kerkdienst gehouden in de
Kapel de Wildenborch. Na deze eerste
dienst in het nog nieuwe jaar is er
gelegenheid om elkaar, onder het genot
van een kopje koffie, te ontmoeten in het
nieuwe zaaltje naast de Kapel.

Wykavond.

In verband met de te houden Kerke-
raadsvergadering van de hervormde ge-
meente op donderdagavond 19 januari
zal de wijkavond bij de familie Rouwen-
horst op 't Biesterveld gehouden worden
op vrijdag 20 januari. Eén dag later dan
in het Kerkblad staat aangekondigd.
Graag geven we dit berichtje hier door.

Feestavond
v.v. Vorden
De voetbalvereniging Vorden heeft in
zaal Smit een uitermate geslaagde feest-
avond gehouden, waarvoor een groot
aantal donateurs en leden was komen
opdagen.
Dankzij de medewerking van het dans-
orkest "Take it Easy" zat de stemming
er al gauw in. Tijdens zijn openings-
woord memoreerde voorzitter
Scharrenberg het overlijden van de
heren H. Emsbroek en E. de Krossen.
Wat betreft de resultaten van de
verstillende elftallen sprak de heer
Scharrenberg de hoop uit dat het eerste
team zich in de 4e klas KNVB zal
handhaven. Over het bezoek van de
trainig door de lagere elftallen toonde
de voorzitter zich niet erg tevreden.
De "zwaar" geblesseerden te weten Bert
Vlogman en Dick Buunk werden een
voorspoedig herstel toegewenst.

Geluidsinstallatie voor Ratti

De sportvereniging Ratti heett een
nieuwe geluidsinstallatie gekregen voor
het sportterein. Het was een complete
verrassing toen op de gebruikelijke
Nieuwjaarsreceptie van de vereniging
•die gehouden werd in de kantine- de
radio- en teevee-speciaalzaak Olden-
kamp uit Vorden zelf de-gehiidsinstalla-

tie met Toebehoren aan het bestuur
overhandigde.

"Daar uw vereniging nog geen dergelijke
installatie in bezit had, hopen wij hier-
door u een dienst te kunnen bewijzen"
aldus de spontane heer Oldenkamp.
Ratti-voorzitter Ant. Heuvelink toonde

zich verrast en blij en uitte zijn grote
waardering en dank. "Daar het voor ons
financieel toch niet haalbaar was, had-
den wij als bestuur hieraan nog niet
gedacht. Een grote wens van de vereni-
ging is hiermee in vervulling gegaan",
aldus de Ratti-praeses. De leden van
Ratti onderstreepte deze woorden en de
sympathieke geste van de fa. Olden-
kamp met een langdurig applaus.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Jaarvergadering
tennisvereniging
Tijdens de jaarvergadering van de ten-
nisvereniging "Vordens Tennis Park" op
2 februari a.s. zal o.a. de uitbreiding van
het tennispark met een 4e baan worden
besproken. Als gevolg hiervan is het
weer mogelijk, in beperkte mate nieuwe
leden op te nemen. Belangstellenden, die
reeds op de wachtlijst stonden, worden
automatisch ingeschreven.
Gezien de grote belangstelling van bui-
ten onze gemeente, worden Vordenaren
die zich als lid willen aanmelden, ver-
zocht dit vóór 15 februari a.s. te doen.
zie advertentie.

EHBO doet beroep op
de plaatselijke sportverenigingen
"Leden van de EHBO hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid, het was weer
keurig verzorgd". Hoe vaak worden deze woorden niet bij sportwedstrijden en
andere evenementen gesproken. Het is zo vanzelfsprekend, die aanwezigheid van
de EHBO'ers. Men beseft vaak niet hoe dikwijls deze mensen worden gevraagd
om klaar te staan voor anderen.
Jan Lubbers, een EHBO'er waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan,
vertelde ons dat van de afdeling Vorden zo'n tiem personen gemiddeld 25 daeen
per jaar in touw zijn.

"Wij klagen hier nooit over, want wij
doen dit werk ontzettend graag. Toch is
het wel eens goed dat de mensen hier
even bij stil staan", zo zegt hij.
Jan Lubbers die deel uitmaakt van de
begeleidingscommissie van de Vordense
EHBO (deze commissie wijst onder
andere de mensen aan voor de verschil-
lende (sport)evenementen, vindt wel dat
deze sportverenigingen nu maar eens
wat terug moeten doen. Hiermede
bedoelde hij dat de verenigingen hun
leden in grote getale naar de bazar
moeten sturen.
want om de kas wat te spekken organi-
seert de EHBO op 25 februari een bazar
in het jeugdcentrum. Niet alleen dat er
jaarlijks heel wat rollen verband door de
EHBO'ers bij ongevallen worden
verstrekt maar bovenal wil de afdeling
Vorden dolgraag meerdere brancards
aanschaffen. Ook staat een beademha-
lingspop op het verlanglijstje alsmede
opblaasbare arm- en beenspalken. "Dit
alles kost een boel geld maar wij willen
de verenigingen nog beter gaan begelei-
den met nog beter materiaal. Vandaar
deze bazar", aldus Jan Lubbers.
De bazar zal groots worden opgezet.

Behalve het rad van Avontuur kan men
er allerlei spelletjes beoefenen zoals
ballero, schieten, sjoelen, rattenspei,
grabbelen voor de kinderen etc.
Daarnaast organiseert de begeleidings-
commissie bestaande uit de heren E.
Wentink, V. Eykelkamp en J. Lubbers
nog een huis-aan-huis verloting met
prachtige prijzen. Verschillende
verenigingen hebben de EHBO reeds
toegezegd deze loten aan de man te
willen brengen. ÉÉn misverstand rond-
om de EHBO wil Jan Lubbers nog
graag uit de wereld helpen. "Het werk
dat de EHBO-leden verrichten geschiedt
geheel belangeloos. Wordt er soms een
enveloppe met inhoud overhandigd dan
gaat dit geld in de kas. De mensen zelf
worden er geen stuiver beter van",
benadrukte Jan Lubbers.

BURGERLIJKE/:
STAND V8

Geboren: Everdien Christina Eggink.
Ondertrouwd: L. Bannink en A. R.
Rukker.
Gehuwd: G. J. Harmsen en G. Rietman.

^Kerkdiensten

HERV. KERK VORDEN
10.00 uur Ds. C. R. de Jong (Em. pred.
te Ruurlo)

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink. Na de
dienst gezamenlijk koffiedrinken in het
nieuwe zaaltje. (Nieuwjaarsbegroeting)

GEREF. KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst. 19.00 uur Ds. W. v. d.
Kooy, Lochem.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vriidae 18 uur tot zondag 23 uur: dr.
van Tongeren
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Tandarts: M. G. de Keuning, Eibergen.
Tel. 05454-1329. Spreekuur spoedgeval-
len 11.30 uur.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

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

TAFELTJE—DEK—JE
Mevr. Wolters tel. 1262.

BRAND MFLDEN
Tel. 05700-16633 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 vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod telefoon
05753-1778, elke donderdag wan 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur, tel.
05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220
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(GRANDIOZE OPRUIMING
D l W U C il Vanaf 19 janauri 1978
Niet van dat benauwde, bij de H.C.I weten ze tenminste wat echt OPRUIMEN
betekent. Kijk, vergelijk en overtuigt u van onze SUPER LAGE PRIJZEN!!
PLAVUIZEN
Afmeting 25 x 25 cm. 2e soort absoluut slijt
vast. Gaal-bruin genuanceerd.
Zolang de voorraad strekt

H.C.I. opruimingsprijs 18,95 per m2

'n Partij VLOERTEGELS
Plm. 100 m2. Afmeting 20 x 20 cm
Beslist 1e soort. 100% slijtvast (Anna Werke)
Kleur: Herfstbont. Normaal 59,- per m2,

Nu alleen deze partij slechts 39,~ per m2

SPAANSE PLAVUIZEN
Afmeting 20 x 20 (rood-bruin)

Zo lang de voorraad strekt ll,oO per m2

De stunt van het jaar:
Let op:

Plm 90 m2 Vloertegels
Af meting 30 x 30 cm.
Met een kleine kleur afwijking. Vandaar bijzon-
der exclusief. Beslist 1e soort. Absoluut slijtvast
vorstbestendig.
Merk: (Anna Werk) Herfstbont SF.
Normale verkoopprijs 80,- per m2

Alleen bij de ^-y t?t\
H.C.I. slechts . ...O/,OU per m2

Bij ons komt u niet
voor verrassingen te staan

Al deze prijzen zijn

inclusief B.T.W.
Weer zo'n grandioze partij

VLOERTEGELS
Voratbeatendlg en slijtvast
Afmetingen 11,5 x 24 cm. Plm. 320 m2 voorra-
dig. 1e soort. Kleur: (korrilius, lava glans)

Nu speciale H.C.I. prijs ......... 36,- per m2

Dezelfde soort tegel met een geringe kleurafwij-
king. 1e soort. Lava glans.
Afmeting 11,5 x 24. Plm. 300 m2.

29,60 per m2

PLAVUIZEN
Plm. 200 in2. Groen - bruin
Teeuwen no. 520. 1e soort.
Afmetingen 20 x 20
Zolang de voorraad strekt ---- 3/,5U per m2

VLOERTEGELS
Rood-bruine. Merk Jansen-Dings. no. 474.
Afmeting 20 x 20 cm. Slijtvast en vorstbesten-
dig deze prachtige vloertegel die normaal f 60,-
perm2kost.
Nu in de opruiming slechts . . . 39,OU per m2

Plm. 120 m2 voorradig.

H.H. Stallenbouwers:
Opgelet!!!
Zolang de voorraad strekt plm. 600 m2.
VLOERTEGELS
Afmeting 10 x 20 cm. (Rood- bruin) 2e soort

Merk Vaccai i nu slechts l D,DU per m2

Incl. B.T.W.
'n Partij
1e SOORT VLOERTEGELS
Plm. 550 m2 geel onverglaast zeer geschikt voor
de stallenbouw, bergingen, schuur etc.
Afmeting 10,5 x 20. Kleur no. 208.
Merk: Teeuwen.

Deze 1e soort tegel nu voor slechts . . l D,DU
per m2

WANDTEGELS
2e soort. Misa 15/15. Wit en ivoor.

15,- per nrrNu slechts
Dubbelhardgebakken
VLOERTEGELS 2
Afmeting 10 x 10cm. Onverslijtbaar.
Plm. 100 m2. Merk: Ostara. Kleur grijs gevlamd.

Voor slechts 18,50 per m2

Wij wisten beslag te leggen op een grote partij
prachtige

Badkamer vloertegels
Plm. 900 m2. Keuze uit: vier verschillende kleu-
ren. Provencaals model. Deze sjieke tegel kost
elders plm. f 50,- per m2.

Bij de H.C.I. slechts fcOj" per m2

Haast u, soortgelijke partijen zijn meestal vrij'
snel uitverkocht,
'n Prachtig mooie
DECOR W ANDTEGEL
hoeft niet duur te zijn, althans bij de H.C.I. niet.

Kijk en vergelijk:
Merk Artistica. Afmeting 15 x 15. No. 441 en
no. 957.

Nu slechts 15,- per m2

Beperkte voorraad.

Gekleurde WANDTEGELS
Afmetingen 15 x 15 en 10 x 20 cm. Van be-
kende merken, zoals b.v. Mosa en Sphinx te
veel soorten om op te noemen.
Opruimingspartijen nu vooĵ lechts l D,"

w per m2

Prachtige Italiaanse
DECORTEGELS
Afmeting 15/15. MerkCisa. No. 11902en 11901

Tijdens de opruiming slech^L l «f ,Oll per m2

WANDTEGELS
Nu in de opruiming Saloni pergamino no. 403-

402 en 401 15,- per m"

MOZAIK TEGELS
Deze goud-bruine tegels van exclusief model.
Type Agrob Gold.

Nu voor 39,50 per m2

VERGLAASD MOZAIK
Plm. 60m2 voorradig.
Dit moet u gezien hebbend

Type SCO 372 nu 16,50 per m2

MOZAIK Clasical antiek
De naam zegt het al, een bijzonder exclusieve
tegel. Plm. 75m2 voorradig.

H.C.I. opruimingsprijs 39,50 per m2

MOZAIK
SH7701

Plm. 70 m2. Nu 39,50 per m2

MOZAIK
EP 6. ^^ _n
30 m2 voor slechts 39,50 per m2

Ook bijzonder geschikt voor aanrechtbladen.

UNIEK AANBOD:
2 stel dubbele aluminium

SCHUIFDEUREN
Kompleet met isolerend dubbelglas.
Afmeting 210 x 240

Eenmalig 1400,- per Stel
Incl. B.T.W. Normale prijs 2076,- incl. B.T.W.

uit onze overvolle magazijnen!
Echte opruimingsprijzen
SPAANDERPLAAT
8 mm dik. Afmeting per plaat 125 x 250 = 3,12m2

Opruimingsprijs O,Dö per m2

Dat is slechts 11,38 per plaatll
Afname uitsluitend volle platen. Zolang de voor-
raad strekt.

KEUKEN WANDKASTEN
(zolang de voorraad strekt)
Kleur oker
50 cm breed, 58 cm hoog nu 37,50
60 cm breed, 58 cm hoog nu 39,50
120 cm breed, 58 cm hoog nu 79,00
Afm. 60 cm x 30 hoog 35,00
afm. TOO x 30 hoog 39,50

In een van onze magazijnen hebben wij
een afdeling ingericht speciaal voor

opruimings-artikelen
Hierin staan allerlei artikelen die enigs-
zins beschadigd of overcompleet zijn.
Om u een indruk te geven
Keukenbloks verschillende maten

Reeds vanaf 10(J,~

R.V.S AANRECHTBLADEN
Licht beschadigd zelf uitzoeken vanaf ... /ö,"

Servieskasten of Aiang/leg-kasten
vanaf ~ 98,-

Kunststofbladen
Verschillende maten en kleuren

WANDKASTENJ^NAF 25,-

DEUREN vanaf 25,-
enz. enz. te veel om op te noemen

Voor de liefhebber altijd wat te vinden en na-
tuurlijk voor heel, heel weinig geld.

ATAG AFZUIGKAPPEN
Type 63S. Normale prijs 385,-

Alleen bij de H.C.I. nu 236,- incl.

Binnendeurkozijnen
Marbau. 10 stuks kompleet 100,- per stuk

Binnendeuren - altijd laag geprijsd

SANITAIR
Prijzen om van te watertanden

Wastafel met zuil wit
incl. mengkraan, ophanghaken en afvoer.
Van 145,- nu 120,-

Wastaf el met zuil,
Groen, beige en kal. geel. Incl. mengkraan, op-
hanghaken en afvoer. Van 185,- nu 140,-

Wastaf el met zuil
Kleur brons. Incl. mengkraan, ophanghaken en-
afvoer. Van 337,50 nu 270,-

Badkombinatie
Wit 170 x 75. Incl. badmengkraan, S.kopp.,
doucheslang, handdouche en afvoer
Van 235,- nu 190,-

Idem in kleur beige van 249,- nu 210,-

Duoblock Piza. Beige AO van 250,- nu. 195,-
Duoblock But. Wit AO. Van 190,- nu . . 160,-
Duoblock Boch. Beige AO. 280,- nu .. 225,-

Duoblock Sphinx
66 kl: Kal. Geel AO van 372,- nu 285,-
66 kl: Groen S-uitl van 372,- nu 285,-
66 kl: Camel S-uitl. van 372,- nu 285,-
66 kl: Camel AO-uitl. van 395,- nu 295,-

KLOSETKOMBIIMATIE
Klosetpot AO met laaghangend reservoir Wisa
500 incl. zitting -l- deksel wit
Van 168,50nu 140,-
Idem in groen. Van 210,50 nu 170,-

TOILETKASTEN
Toiletkast met 3 lade's en verlichting en 3 spie-
gels. Van 140,- nu 98,-
Toiletkast met 3 spiegels en verlichting.
Van 92,- nu 68,-
Toiletkast met 3 spiegels kleuren beige, groen
en mocca.
Van 115,-nu 75,-
Toiletkast 1 spiegel, 3 deurtjes. Kleur groen.
Van 89,75 nu 50,-

SPIEGEL 0 45 cm met gekleurde rand.
Kleuren: beige, groen, wit. Van 35,- nu.. 21,45

KOPEREN BUIS
0 12 nu 2,55 per meter
0 15 nu 2,50 per meter

Prijzen incl. B.T.W.
Zolang de voorraad strekt

Enkele showroomkeukens
nu met 25% KORTING

EIKEN REGENTONNEN
Uitstekende kwaliteit 200 liter afgehaald . 79,50

EIKEN BIELZEN afgehaald 22,50

AEG 4-toeren slagboormachine
SBZE incl. houtboren, staalboren,
verschillende slijpschijven 360,-

BLACK Er DECKER
2-toeren klopboormach. Dn77 Elektr 198,-
2-toeren klopboormach. Dn J 139,-
Boormachine Nr. 5500 79,-
Decoupeerzaag Nr. 5530 89,-
Cirkelzaag DN 54 139,-
Vlakschuurmachine Nr. 5550 89,-

DIVERSEN
Gereedschapskist van 27,50 nu.... 25,95
Stalen klauwhamer van 17,- nu . . . 14,50
LADDERS Aluminium
2x6 sports van 219,- nu 185,-
2x7 sports van 247,- nu 195,-
2 xSsports van 286,- nu 230,-

TUINHARKEN incl. steel
10 tands van 9,50 nu 5,85
12 tands van 11,50 nu 6,50

DEURBEL
Geelkoper kompleet klassiek model
Van 68,50 nu 39,80

AANBIEDING
VOOR DE OPENHAARD
Fireblocks van Ringlever
2të uur brandtijd van 3,25nu 2,95
8 stuks nu 22,50

Aanmaakblokjes van Belf ire
Per doos è 12 blokjes van 3,- nu 2,80

Verscheidenheid van haardsteden
voor scherpe prijzen
Alle prijzen inclusief B.T.W.
Betaling: uitsluitend é contant
Alle genoemde materialen zijn ook te leve-
ren door de U.B.I. doch In beperkte mate in
voorraad. Levering geschiedt vanuit Henge-
lo (G.)

A
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121

Uw adres voor al uw
bouwmaterialen - keukens
sanitair - ijzerwaren
gereedschappen - beton waren

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
van 9,00-12.30 uur en van 13.30-17.30
uur; zaterdags van 9.00-12.30 uur;
donderdagavonds van 19.00-21.00 uur.
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld. Binnenweg 4, Ulft. Tel. 08356-3141

U.B.I.



Goud en Zilver
en Horlogerie

tijdens de opruiming

10% KORTING
van 18-1-1978 tot en met 28-1-1978

Horlogerie - goud - zilver - optiek

Köhler-Wissink
Spalstraat 15, Hengelo (Gld.). tel. 05753-1374

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen
Z J88F volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

Op inruil verkregen:
TOYOTA Corolla 1200 automaat 1975
FORD Capri 1500 1972
VOLKSWAGEN 1300 1972
TOYOTA Sportwagen 1600 1977
TOYOTA Carina de luxe 1976
TOTOTA 1000 197(
AUDI 100 L ' 1973
CITROËNDyane6 1973
CITROEN 2CV4 1973
FIAT 125 1971
PEUGEOT 304 S 1973
SIMCA 1100GLS4-deurs * 1975
SIMCA 11004-deurs 1972
VOLKSWAGEN Passat 1974
CHRYSLER 180 1973
FIAT 127 2 stuks 1973

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOT

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

flinke timmerman
of iemand voor opleiding in
machinale houtbewerking.

AANNEMERSBEDRIJF

H. J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22, Vorden. Telefoon 6631

Gemeente Vorden
Herkeuring van maten,

gewichten en meetwerktuigen

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat de herkeuring van maten, gewichten en
meetwerktuigen zal plaats hebben in het Jeugdcen-
trum, Insulindelaan 4, alhier, op 21 februari 1978 van
10.00 -12.30 uur en van 13.30 -15.30 uur.

Aan de herijkplichtigen zullen door de Dienst van het
IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen worden
toegezonden, vermeldende de plaats en het tijdstip
voor de aanbieding ter herkeuring. Er wordt nadruk-
kelijk op gewezen, dat de verplichting tot herkeuring
blijft bestaan ook al wordt geen oproeping ontvan-
gen. De maten, gewichten en meetwerktuigen moeten
vóór l januari 1979 gestmpeld zijn met het jaarmerk 77
of 78. Bij verzuim of verhindering om van de zitting
gebruik te maken, bestaat nog gelegenheid tot
herkeuring aan het Ukkantoor te Zwolle, Covert
Flinckstraat 31, iedere maandag van 08.30 - 12.00 en
13.00 -16.00 uur. Voor de herkeuring is een keurloon
en voor de justering van gewichten een justeerloon
verschuldigd, dat bij het weer in ontvangst nemen van
de voorwerpen moet worden voldaan.

Vorden, 16 januari 1978.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout mr. M. Vunderink

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling te verlenen van de betreffende
bepalingen van het bestemmingsplan "Buitengebied
1970" aan:

de N.V. P.G.E.M., Utrechtsestraat 85 te Arnhem,
voor het plaatsen van de traforuimte "Tregter" aan
de Wiersserallee te Vorden.

De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
maandag 23 januari 1978 gedurende 14 dagen voor
een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaren tegen gemeld
voornemen indienen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 17 januari 1978

Burgemeester eflBthouders van Vorden
de burgemeester, Mr. M. Vunderink
de secretaris,
J. Drijfhout

Met spoed gevraagd

winkelmeisje

Draayers Shop Centrum
Tel. 2124. Na 6 uur 05738-1533.
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OPRUIMING
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OPRUIMING

Donderdag 19 januari
vanaf 8.30 uur

zijn bij ons de deuren open

Wij zetten de prijzen van de artikelen
FINAAL voor aap.

Komt u zelf maar eens met eigen ogen kijken
want het is gewoonweg te gek.

OPRUIMING

OPRUIMING

OPRUIMING

raadhuisstraat tel. 1367 vordert
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Gevraagd

vakkundige
nadfcsters
zo mogelijk met opleiding.

Seesing en Zn. b.v,
St. Janstraat 38, Keyenborg 38, Keyenborg.
Telefoon 05753-1641.

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenaeweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Zomervakantie!
Benidorm, Paar da

op de Donau, Av<
Rusland reiz
Wijndrinken
De stranden
opRhodos,
worden,Geni
Rijden,Vlieg
Want vakan

Bruin worden in
a, Deinen

capulco, naar
at je s van Split,

, Wegwezen!
sse, Relaxen
etië verliefd
othenburg,
g het maar,

eigen manier!

De reisprogramma's liggen voor u klaar
Haal nu de reisprogramnia's hij de RabobankAls u nu komt boeken, garanderen wij u in

ju l i of augustus de beste plekjes! De Rabobank
is de grootste reisbcmiddelaar van Nederland
en verkoopt verzorgde reizen van 16 bekende
reisorganisaties. Zij biedt een keuze uit
duizend-en-èèn mogelijkheden en geeft daarbij
een service zoals u die van de Rabobank mag
verwachten: persoonlijk, betrouwbaar en zeer
deskundig. U kunt bovendien meteen de reis-
verzekering, de Internationale Reis- en Krediet-
brief, reischcques en buitenlands geld laten
verzorgen. Bij ruim 3100 Rabobanken, dus
nooit ver uit de buurt!

van:
Arke Reizen / Ebatours / Van Fraassen /
Franse Toeristen Service / G.T.W.-Rcizen /
Holland International / Hotelplan
Internationale Reisorganisatie / Rederij ketel /
N.S. vakantiereizen / Rentahome / Scandinavian
Arctic Sumvay / Snel Reizen / Stoomvaartmij.
Zeeland (Big Ben Tours) / Tor Line / Vernu
Reizen / Vrij Uit autovakantiereizen /

Rabobank S
geld en goede raad

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

Inbouw» tation auto gas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK LPG inbouwstation - Bovag-lid

ttbi 't geweldig versierde „Pantoffettjje

Kleintje karnaval l
We maken er weer 'n gezellig feest van met een geweldig
stuk muziek (Moonlight Trio)

op zaterdag 4 februari
zondag 5 februari
maandag 6 februari

aanvang 8 uur

Entree f 5,-
Voor reserveringen
Tel. 05752 -1519 -1770
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"Graafschaprijders" Helpen
gaan kampioenen
huldigen

nood-zakelijk

Nog ruimer overzicht winkel Fa. Oldenkamp
Fa. Oldenkamp moderniseerde haar winkel, al is de winkelruimte wat klein toch heeft de heer Oldenkamp een ruimer
overzicht weten te creëren door zijn radio- en tv-apparaten langs de wanden te plaatsen, wat het geheel ten goede komt.

Achter de schermen wordt door de
versieringscommissie van de Vordense
auto- en motorclub "De Graafschap-
rijders" hard gewerkt teneinde zaterdag-
avond 21 januari de zaal van de heer
Smit een feestelijk aanzien te geven. Een
feestavond waarbij het bestuur van deze
vereniging op grootse wijze de verschil-
lende kamoioenen gaat huldigen.
En dat zijn er dit keer heel wat. Zo zal de
heer C. Radstake met als kaartlezer B.
Regelink worden gehuldigd voor het feit
dat zij in de categorie orientatieritten
kampioen van Nederland zijn geworden.
Ook het motorteam, bestaande uit C.
Radstake; D. J. Tuitert; J. H. Ool-
bekkink; D. J. Rouwenhorst en B.A.W.
Horsting werd kampioen van Nederland
en zal daarvoor worden gehudigd. Ver-
der de volgende clubkampioenen: Orien-
tatieritten: motoren A-klasse B.A.W.
Horsting; auto's A-klasse: J. Luiten;
Atuo's B-klasse: J. Mennink niet leden:
L. Roelvink uit Deventer. Betrouwbaar-
heidsritten: Klasse junioren: J. Willem-
sen; klasse senioren Th. Pragt. Onder-
linge clubwedstrijden cross: A-klasse: J.
Oosterink; B-klasse: W. Veenstra; jeugd -
klasse W. Arendsen; "Delden Trophy" J.
Oosterink. Clubkampioen toercompetl-
tie: binnenland B.A.W. Horsting; bui-
tenland J.F. Geertman. Tevens zal deze
avond de motorsportman van het jaar
1977 bekend worden gemaakt, (zie
advertententie)

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

1. Raadsvergadering 23 januari 1978.
2. Raadsvergaderingen 1978.
3. Spreekuur wethouder Bogchelman.

Pont 1. Op maandag 23 januari a.s. zal
's avonds om half 8 in het gemeentehuis
openbare raadsvergadering worden ge-
houden. Op de raadsagenda komen o.m.
de volgende punten voor:

1. Vaststelling exploitatievergoeding als
bedoeld in artikel 75, derde lid van de
Kleuteronderwijswet over 1977 ten be-
hoeve van de bijzondere kleuterscholen.
2. Vaststelling exploitatievergoeding als
bedoeld in artikel 103, tweede lid van de
Lager-onderwijswet 1920 over 1977 ten
behoeven van de scholen voor bijzonder
gewoon lager onderwijs.
3. Vaststelling bedrag per leerling als
bedoeld in artikel 55 bis van de Lager-
onderwijswet 1920 voor het jaar 1978.
4. Vaststelling bedrag voor administra-
tiekosten voor het jaar 1978 ten behoeve
van de scholen voor bijzonder gewoon
lager onderwijs.
5. Vaststelling getal wekelijkse lesuren
vakonderwijs als bedoeld in artikel 101
bis, eerste en tweede lid van de Lager-
onderwijswet 1920 voor het jaar 1978.
6. Verzoek van de Katholieke Stichting
Sint Antoniusscholen om medewerking
voor de aanschaf van leermiddelen ten
behoeve van de school aan het lebbink.
7. Opheffing van de gemeente Warns-
veld en verdeling van het gebied dier
gemeente over de gemeenten Zutphen en
Vorden.
8. Toekenning van een uitkering ineens
aan het gemeentepersoneel in verband
met de nacalculatie trend 1977.
9. Wijziging van de verordening on-
roerendgoedbelastingen.
10. Vaststelling nieuwe verordening op
de heffing van keurloon in de gemeente
Vorden.
11. Verkoop van een perceel bouwgrond
ui het bestemmingsplan "Medler-Tol
1969" aan de heer G. Ribbers, wonende
Onsteinseweg 14 te Vorden.
12. Verkoop van een tweetal percelen
industrieterrein.
13. Verder bouwrijp maken industrie-
terrein.
14. Verbetering van enkele wegen in de
buurtschap Delden.
15. Voorbereidingsbesluit voor de kom
van het dorp Vorden.
16. Het verstrekken van een financie-
ringsvoorschot aan de Stichting Dorps-
centrum Vorden.
17. Het geschikt maken van de boerderij
bij het kasteel/raadhuis voor ontvang-
sten en tentoonstellingen.

Zoals gebruikelijk zullen enige punten,
uit de raadsagenda gelicht, aan een
nadere beschouwing worden onderwor-
pen:

Opheffing van de gemeente Warnsveld
en verdeling van het gebied dier gemeen-
gemeente over de Gemeenten Zutphen
en Vorden.
Bij schrijven van 16 november 1977
hebben Gedeputeerde Staten van Gel-
derland aan de raden van de gemeente
Vorden, Warnsveld en Zutpheu een out-
werp-regeling toegezonden, die voorziet
in de "opheffing van de gemeente
Warnsveld en verdeling van het gebied
dier gemeente over de gemeenten Zut-
phen en Vorden". Genoemd college
voldeed hiermee aan de uitnodiging van
de Minister van Binnenlandse Zaken om
ingevolge artikel 160, tweede lid van de
gemeentewet een dergelijk ontwerp aan
de raden van de betrokken gemeenten
toe te zenden.

Ter voldoening aan het^ bepaalde in
artikel 161 van eerdergenoemde wet
heeft de burgemeester met ingang van 7
december 1977 de ontwerp-regeling met
de bijbehorende stukken op de secre-
tarie gedurende twee weken ter inzage
voor een ieder neergelegd. Hiervan is
vóór de nederlegging door de burge-
meester in meerdere nieuwsbladen, wel-
ke in de gemeente verspreiding vinden
aankondiging gedaan. Binnen een
maand na de dag, waarop de ontwerp-
regeling en de bijbehorende stukken op
de secretarie zijn neergelegd, kon een
ieder tegen de ontwerp-regeling schrif-
telijk bij Gedeputeerde Staten bezwaren
inbrengen. Ingevolge het bepaalde in
artikel 162, eerste lid van de gemeente-
wet doen de raden binnen twee maanden
na ontvangst van de ontwerp-regeling
Gedeputeerde Staten schriftelijk hun
gevoelen kennen, vergezeld van de notu-
len van het in de raad met betrekking
tot de ontwerp-regeling verhandelde. De
raad zal zich over deze materie thans
beraden, waarbij van de zijde van het
college van burgemeester en wethouders
het volgende wordt opgemerkt:

"1. in het algemeen zijn wij geen
voorstanders van opheffing van gemeen-
ten van een omvang als die van Warns-
veld, tenzij daarvoor duidelijk bijzonde-
re zwaarwichtige redenen aanwezig zijn.
Aangezien de redenen, waarom wordt
voorgesteld om tot opheffing van de
gemeente Warnsveld over te gaan, speci-
fieke aangelegenheden zijn van voor-
namelijk de gemeenten Zutphen en
Warnsveld menen wij ons over de nood-
zaak tot opheffing van de gemeente
Warnsveld niet te moeten uitspreken.
Uit dit uitgangspunt vloeit voort, dat wij
de beantwoording van de door Gede-
puteerde Statem opgeworpen vraag, of
het in casu niet meer in de rede ligt beide
gemeenten op te heffen en te komen tot
de vorming van een nieuwe gemeente,
niet als taak zien van onze gemeente;
2. mocht tot opheffing van de gemeente
Warnsveld worden overgegaan hetzij op

de wijze, zoals in de ontwerp-regeiuig is
aangegeven, hetzij op andere wijze, dan
zijn wij van oordeel dat het landelijk
gebied vande gemeente Warnsveld bij
onze quz^Hakter en taakstelling ver-
wante gemeente moet worden gevoegd.

Met Gedeputeerde Staten zijn wij daar-
bij van mening, dat de grens om
Zutphen jÉ^Warnsveld niet te "nauw"
mag worJ^Pgetrokken, zulks gezien de
wenselijkheid een grenswijziging zo te
ontwerpen, dat zij een voldoende oplos-
sing biedt voor een groot aantal jaren.
De territoriale uitwerking hiervan, zoals
die is weergegeven op de bij het schrijven
van Gedeputeerde Staten gevoegde
kaart en die ook door Gedeputeerde
Staten werd vooropgestaan in hun voor-
stel van 4 maart 1970, houdt met die
stelling ons inziens ruimschoots reke-
ning. In dit licht zouden wij de op de
onderhavige tekening voorgestelde
nieuwe grenzen aanvaardbaar willen
noemen. Wel betreuren wij dat Gedepu-
teerde Staten ook thans niet tegemoet-
komen aan het in mei 1970 gedaan
herhaald verzoek te willen overwegen het
gebied rond "De Boggelaar" bij Vorden
te voegen;
3. zoals uit het schrijven van Gedepu-
teerde Staten blijkt zou de voorgestelde
toevoeging aan Vorden betekenen, dat
circa 1000 inwoners en circa 1400 ha.
van Warnsveld naar onze gemeente
zouden overgaan. Derhalve een volko-
men landelijk gebied met enkel Wich-
mond als kern van enige betekenis."

De raad wordt voorgesteld Gedeputeer-
de Staten in de zin van het hierboven
onder l t/m 3 opgemerkte te berichten.
Het geschikt maken van de boerderij bij
het kasteel/raadhuis voor ontvangst en
tentoonstellingen.

In het totale restauratieplan van kasteel
Vorden is ook de restauratie van de bij-
behorende en in de onmiddelijke nabij-
heid gelegen boerderij begrepen. Met
deze restauratie is reeds een begin
gemaakt. Dit werk beperkt zich enkel
tot een z.g. kasko-restauratie. Zonder
enige andere voorzieningen te treffen is
de boerderij na de restauratie derhalve
alleen geschikt als bergruimte. Gezien
het bedrag, dat met de restauratie is
gemoeid, betreurt het college dat, te
meer daar de ontvangst- en vergader-
ruimte in het kasteel-raadhuis beperkt
is.

In overleg met het architektenbureau
Heineman is daarom nagegaan welke
eenvoudige voorzieningen beslist nodig
zijn om in de boerderij een ruimte te
krijgen die dienst kan doen voor ont-
vangsten, vergaderen, kleine tentoonstel-
lingen of een funktie kan gaan vérvullen
in het kader van het V.V.V. c.q. het
meer betrekken van de burgers bij het

werk van het gemeentebestuur door het
geven van voorlichting door middel van
het exposeren van plannen, foto's etc.

uenoemd architektenoure^taheeft daar-
toe een plan ontworpen. öMJlan voor-
ziet in een entree met garderoberuimte
en een tweetal toiletten aan de westkant
en aan de kant van het toegangspad
vanaf de Schuttestraat in een grote
ruimte met een afmeting vaja&bij 12 m,
geschikt voor ongeveer lol^tplaatsen.
Aan de achterkant blijft dan nog een
ruime berging over. Voorgesteld wordt
voor genoemd plan ƒ 95.000,- op de
kapitaaldienst van de gemeentebegro-
ting voor 1978 uit te trekken. Dekking
van dit bedrag kan plaatsvinden uit het
resterende bedrag van de reserve voor
verbouw etc. van het kasteel met bijge-
bouwen, welk restant op l januari 1978
nog rond ƒ 156.000,-- bedroeg.

Punt 2. Raadsvergaderingen in 1978.

In principe zijn voor het jaar 1978 de
volgende data gepland voor raadsver-
gaderingen:
maandag 23 januari
dinsdag 28 februari
dinsdag 28 maart
dinsdag 25 april
dinsdag 30 mei
dinsdag 27 juni
dinsdag 22 augustus
dinsdag 19 september
dinsdag 17 oktober
dinsdag 21 november
dinsdag 19 december.
Genoemde raadsvergaderingen zullen
worden gehouden in het gemeentehuis,
meestal 's avonds om half 8. Het
gemeentebestuur heeft zich de laatste
tijd wat verbaasd over de geringe belang-
stelling die er vanuit de bevolking bleek
te bestaan voor raadsvergaderingen.
Voor een belangrijke vergadering als de
begrotingsbehandeling kwamen slechts
enkele mensen opdagen. Als men be-
denkt dat in een hoog ontwikkelde
parlementaire democratie, zoals wij die
thans in Nederland kennen in principe
door de burgers zelf bestuurd wordt, zij
het dan bij wijze van vertegenwoordi-
ging, is het wel bedroevend te moeten
konstateren dat zo weinig mensen zich
over het wel en wee van de Vordense
gemeenschap bekommeren, terwijl toch
belangrijke beslissingen worden geno-
men. Dit is de reden dat U allen wordt
verzocht eens een raadsvergadering bij
te wonen. De bode zal U - wanneer zulks
qua aantal bezoekers redelijkerwijs mo-
gelijk is - gaarne trakteren op een kop
koffie. Wij hopen op een betere opkomst
bij de volgende raadsvergaderingen!

Punt 3. Spreekuur wethouder Bogchel-
man.
Het spreekuur van wethouder bogcnel-
man op donderdag 19 januari a.s. zal
geen doorgang vinden.

Van een trouw gemeente-lid ontving ik
een goede gift voor de grote nood in
India. Dit, en ook een brief van het
Werelddiakonaat, is voor mij aanleiding
om ons (u en mijzelf) nog eens te wijzen
op de nood in India.
In genoemde brief lezen we:
"Na het bezoek, dat drie mensen namens
de Wereldraad van Kerken aan het
rampgebied brachten, kunnen wij u het
volgende bercihten. Op zaterdag 19
november 1977 raasde in de staat
Andhra Pradesh gedurende vier uur een
zware storm vanuit zee het deltagebied
van de Krishna-rivier binnen. Tijdens
het noodweer, waarbij de wind snelhe-
den van meer dan 120 kilometer per uur
bereikte en de plensregens op sommige
plaatsen in enkele uren tijd voor een
neerslag van 40 cm zorgden, werd het
helemaal donker. Laat in de middag
stuwde de cycloon bovendien een vloed-
golf de noordelijke delta in.

Op afstand is het nauwelijks te begrijpen
dat in een zeer korte tijd een gebied van
16 kilometer breed en 25 kilometer diep
het land in werd overspoeld door een
reusachtige watermassa, die een top-
hoogte bereikte van 17 meter. Vernemen
we dan ook nog dat een aantal mensen
werd meegezogen toen dat water in snel
tempo weer terugvloeide, dan kunnen we
ons slecht een wredere natuurramp
voorstellen. Onze gedachten gaan uit
naar allen, die door dit geweld letterlijk
werden overweldigd, en naar de gezin-
nen, die gebroken en geschonden achter-
bleven.
Het aantal doden wordt geschat op
25.000. Nauwkeurig is dit aantal niet
omdat zich in deze tijd van het jaar veel
seizoen-arbeiders in het deltagebied be-
vinden. 200 tot 300.000 stuks vee vonden
de dood. De oogst werd vernield. Wat
bleef er over van de huizen, die niet
berekend zijn op dit soort geweld? Twee
tot drie miljoen daklozen moeten ver-
der."

Het verzoek vanuit Genéve (Hoofdkan-
toor Wereldraad van Kerken) is nu om
internationaal, als leden-kerken van de
Wereldraad van Kerken, een bijdrage
bijeen te brengen van 12 miljoen gulden
dat met name gebruikt zal worden in de
periode van herstel en wederopbouw.
Wij hier in Nederland kunnen via
S.O.H. (Stichting Oecumenische Hulp
aan Kerken en Vluchtelingen) GIRO
5261, Utrecht onze bijdrage geven om
daar in India weer een leven te helpen
opbouwen.

De nood dwingt ons te helpen.
Helpen....nood-zakelijk!
S.O.H., Giro 5261, Utrecht. India.
Ja, helpen....nood-zakelijk.

Ds. J.C. Krajenbrink.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Handtekeningaktie
"stop de neutronen-
bom" in Vorden
Net zoals in omringende plaatsen zal er
ook in Vorden een handtekeningactie
tegen de neutronenbom plaats vinden.
De neutronenbom is het nieuwste a-
toomwapen dat in de Verenigde Staten
ontwikkeld is, maar nog niet in produk-
tie is genomen. Van militaire zijde is er
op aangedrongen om dit wel te doen.
President Carter wil echter rekening
houden met advies van NATO partners,
waaronder Nederland.

In deze landen zouden de N-bommen
opgeslagen moeten worden. Wat is de
eutronen bom precies? Het is een wapen,
dat door middel van neutronenstraling
zeer snel levende wezens doden kan
zonder dat tegelijkertijd veel schade
wordt toegebracht aan materiële goede-
ren zoals gebouwen, wegen, fabrieken,
bruggen e.d. Een van de belangrijkste
bezwaren tegen de invoering van de
neutronenbom is dat de zg. atoom-
drempel verlaagd zal worden. Dat wil
zeggen dat het gevaar van atoomoorlog
toeneemt en de atoomwedloop en de
bewapening in zijn geheel worden opge-
jaagd. Terwijl men juist deze wapen-
wedloop terug^wil dringen en verdere
ontspanning wil bereiken.

Voorstanders van de neutronenbom
spreken over een "schoon en humaan"
wapen. De neutronenbom is er echter in
de eerste plaats op gericht om mensen te
doden. De vele mensen die getroffen
worden door de straling zullen meteen
sterven maar anderen zullen langzaam
wegkwijnen. Humaan is het wapen dus
helemaal niet. Al meer dan 660.000
mensen in Nederland hebben hun hand-
tekening gezet voor de actie "Stop de
neutronenbom". Zij komen uit alle lagen
van de bevolking. Diverse poltieke groe-
peringen en vredesorganisaties zoals Pax
Christi hebben ook hun steun gegevne.
Dankzij anti-neutronenbom bewegingen
moesten beslissingen in de NATO over
de N-bom reeds herhaalde malen uitge-
steld worden. Het doel van de actie is
uiteraard om de neutronenbom hele-
maal te stoppen. Door uw handtekening
te zetten tegen de N-bom helpt u mee om
te voorkomen dat de bom in produktie
wordt genomen.
Eén dezer dagen zullen er in Vorden
lijsten rondgaan waaop u uw protest
tegen de Neutronenbom duidelijk kunt
maken. We hopen op uw sympathie.

Namens:
Bert Weenink

LUC Velhorst
Joop Kluft

Mr. R. A. van De Wall Bake die precies elf jaar watereraaf van het Waterschap
van de Baakse beek is geweest, neeft maandag j.l. officieel afscheid genomen ajs
watergraaf. Mr. Van den Wall Bake woont nog altijd op het landgoed De
Kiefskamp, maar dat duurt niet lang meer. Het landgoed is inmiddels verkocht
aan het Gelders Landschap en de heer en mevrouw Van den Wall Bake gaan
binnen afzienbare tijd in het dorp wonen. Voor het bewonen en instand houden
van Huize De Keifskamp zoekt Het Geldersch Landschap nog een oplossing. De
heer Van den Wall Bake is in het verleden voorzitter van deze instelling geweest.
Op dit moment is hij weer bestuurslid. Hij is voorts raadslid, lid van de
voorberiedingscommissie van de ruilverkaveling Ruurlo en lid van de natuurbe-
schermingsraad die de minister adviseert over natuurbeschermingszaken. Er blijft
voor hem dus nog genoeg te doen, nu hij zijn functie als watergraaf heeft
neergelegd, omdat hij inmiddels 65 jaar is geworden.



Donderdag 26 januari
heropenen wij
onze geheel herbouwde zaak.
Wij houden daarom open huis
van 15.00-21.00 uur.

HARMSEN DOE HET ZELF CENTRUM
Schoolstraat 6-8, Vorden. Telefoon 05751-1486

1000 m2 verkoopruimte

Alle partijen INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN
TEL. 05752-1514

zijn het eens

over onze

PRIJS-POLITIEK

a

Wandmeubel

Bankstel

Slaapkamer

Slaapkamer

Tienerkamer

Scheepsbed

: 250 breed massief front

: Massief eiken klein model

: Praktisch geheel massief eiken

: Kompleet modern met bovenbouw

Bijpassende 3 deurs linnenkast

: Ledikant, nachtkastje + secrétaire

Zwaar massief eiken

bankstel
in diverse bTkledingsstoffen losse,
voorgevormde zit en rugkussens
voor veel zit comfort.
Onze nullijnDrijs

Onze nullijnprijs ...

HUBO-DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Tevens voor al uw schilderwerk.

Vuren bankstel
van 29,95 voor 24,50

Vuren tabounet
Van 22,50 voor 18,50

Buro's
Nog enkele. Voor 99,00

Black en Decker
klopboormachine nu 99,00

Black en Decker
Cirkelzaagmachine nu 109,00

Printplaten Knottyleder
244 hoog en 122 breed nu per plaat 19,95

Grenen wandschroten
breed nu per meter

Merantie wandschroten
breed nu per meter

1,25

1,60

Onze nullijnprijs ...

Onze nullijnprijs ...

Onze nullijnprijs ...

Onze nullijnprijs ...

Nullijnprijs

: Vuren met veel bergruimte incl. bodem Onze nullijnprijs ...

1998,
1898,
1198,
755,
598,
388,
275,
220,

Zie verder onze etalages en de speciale krant
i

HELMINK B.V
in 't centrum van Vorden

* Prima service + garantie
* Ruime parkeergelegenheid
* Gratis bezorging
* Uit voorraad leverbaar

ALLE PARTIJEN ZIJN HET EENS OVER ONZE PRIJS-POLITIEK

ote

Dansen

Excalibur

De enige echte gi
begint donderdag 19 januari om 8 uur bij Ld Hl IH Bi S Zutphenseweg - Vorden

in de stoffenafdeling
Coupons tegen weggeef prijzen
En per meter van de rol
MET GROTE KORTING
Laat deze koopjes u niet ontglippen. Wees er als de kippen bij ook in de grote maten!!

In de afd. Damesconf ectie
Japonnen, blouses, truitjes
rokken en mantels tegen
WERKELIJK DOLLE PRIJZEN



INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
•oorten Iflsten, in alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlflsten van schilde-
ryen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderden
Snelle levering.

Llferamo
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

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

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

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

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

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

Te koop
Winterfruit

è l gulden per kilo

AARDAPPELEN
iedere zaterdag van 9-13 uur
bij B. J. WEANINK
Regelinkstraat 13, Hengelo.

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

SCHILDERIJEN

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

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstij d-
artikejen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boeren antiek.

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

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

UITKNIPPEN
Karnaval

Te huur:
prachtige dames- heren-
en kinder kostuums,
baarden en pruiken.

Tel: 05750-21320.
Na 19.00 uur.

Fruitverkoop
Handappels
Stoof- en handperen
Elke zaterdag van
9.00 tot 12.00 uur

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden.

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

19 januari

Tapijt- en meubelshowroom
Groenloseweg 9, Ruurlo. Telefoon 05735-1239

Profiteer van de vele koopjes zoals:

bij

Eiken slaapkamer zonder kast
Van 1764,-voor 1195,-

Eiken bankstel gebloemde stof
Van2630,-voor 2100,-

Eiken bankstel gebloemde stof
Van 2642,-voor 2100,-

Eiken bankstel gebloemde stof
Van2710,-voor 2175,-

Eiken bankstel leren kussens
Van 3780,-voor 2995,-
Eiken televisiekast
Van 851,- voor 495,-

Eiken mimisets massief
Van 239,-voor 169,-

Eetkamertafelsteakgekleurd, rond
Van 89,- voor 69,-
H aardbankjes
Meeneemprijs 17,50

Ook in gordijnstof
veel koopjes
Couponnen met kortingen tot 50%

Ook in vloerbedekking
veel aanbiedingen

en coupons
Nylon tapijt 400 breed per strekkende
meter. Meeneemprijs 35,- 49,- 65,-

Coupon wol 6,- mtr.
Normale prijs 1633,- nu 995,-

Coupon wol 3,25 mtr.
Normale prijs 1121,- nu 670,-

Coupon wol 2,10 mtr.
Normale prijs 655,- nu 390,-

Coupon nylon 7,- mtr.
Normale prijs 553,- nu 330,-

Coupon nylon 4,20 mtr
Normale prijs 407,- nu 245,-

Coupon nylon 3,20 mtr
Normale prijs 3,10 nu 190,-

Coupon draion 4,45 mtr.
Normale prijs 890,- nu 550,-

Afgeprijsd tapijt en couponnen wor-
den niet gratis gelegd.

Zoals u ziet het loont de moeite om even te komen kijken.

op alle niet afgeprijsde in voorraad zijnde goederen 10% korting tot
en met 4 februari. Opruimingsgoederen graag contant betalen.

Uitspanning

„DE HEIKAMP"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerdery. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK

Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

l Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128i
en in volautomatische DAF

Instrukteur: voor Hengelo (Gld.):
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

voor bedrijfsauto
verhuur per dag

Automohielbedrijf
Croenevekl.
Dr Stoven l , /ntplu'M
'K-l: 05750-20344
l hin/.r\vi*n 27, Ltuhrm
ÏH: 05730-4226

vestiging lochsm vanaf 1 12 77

Te huur in Voorthuizen:
plm. 4pers. vrijstaande bunga-
low met veel mogelijkheden.
Unieke ligging. Bosrijke omg.
Alle comfort. Voor nadere in-
formatie overdag: 05752-1514
's avonds na 18.00 uur 05753-
2113.

Te koop: meststrooier Kem-
per, 4 jaar oud.
Vr.prijs/1500,-
Bandensleep 4!/z m breed.
ƒ150,-.
Doorloop melkwagen 2x3
stands + aftakas overbren-
ging/1500,-
J. Reymer, Ruurloseweg 37,
Steenderen. Tel. 05755-367.

Te koop: Volkswagen Golf
B.j. juni 1977. 7000 km. gelo-
pen, kleur wit. Vaste prijs
ƒ9000,-.
Opel Kadett Speciaal,
kleur blauw. B.j. 1975. 32000
km. gelopen.
Vraagprijs ƒ 7250,-.
Tel. 05755-367, Olburgseweg
37, Steenderen.

Uitslag kerstpuzzel
Een enorme hoeveelheid oplossingen zijn binnen gekomen, de prijswinnaars
hebben we laten trekken door een neutraal iemand. Hier volgt de uitslag:
1. H.A. de Meyer, Henri Dunantlaan 12 Ruurlo
2. Yvonne Schepers, Insulindelaan 30 Vorden
3. Mevr. G. Kost van Echten, Prins Clauslaan 3 Vorden
4. D.A. Brerveld. Goudvinkendijk 5 Ruurlo
5. H. Nijland, Ruurloseweg 94, Hengelo Gld
6. D. Holtslag, Hilverinkweg l Vorden
7. Mevr. J. Klein Haar, Barchemseweg 20, Ruurlo
8. B.J.H. Wesselink, Eikenlaan 23, Vorden
9. G.J. Schumaker. B.v. Hackfortweg 35, Vorden
10 A. Vruggink-Vrielink G 26, Ruurlo

De prijzen kunnen worden afgehaald aan ons adres Nieuwstad 12, Vorden. Allen
hartelijk dank voor het meedoen en tot een volgende keer.

DE VERBORGEN RAAD LUIDT: IN DE WINTER IS ER LEVEN.
KERSTFEEST WIL Ü VREDE GEVEN. NA HET DONKER KOMT HET
LICHT: HOUDT DAAROP UW BLIK GFRICHT!

Uitslag kleurplaat
Er waren zeer veel inzendingen. Iedereen had natuurlijk erg zijn best gedaan,
daarom was het erg moeilijk de beste er uit te halen. We hebben ook een beetje
gekeken hoe oud jullie waren. Jammer voor enkele inzenders die hun naam
vergeten waren in te vullen, die vielen natuurlijk buiten de prijzen.
Hier volgt de uitslag:
Ie prijs Eddie Horsting, 't Wiemelink 38, Vorden
2e prijs Yvonne Kasteel, Wilhelminalaan 4, Ruurlo
3e prijs Gerthy Starink, Schapend ijk l, Hengelo GLD
4e prijs Margriet Berenpas, Nieuwstad 19, Vorden
5e prijs Christel Kraayeveld, de Hanekamp 8, Vorden
6e prijs Jan Schuppers, Dorpsstraat 15, Wichmond
7e prijs Elly en Wilma Rijkenbarg, Koedijk 2, H 86, Ruurlo
8e prijs Ciska Valstar, de Boncerd 10, Vorden
9e prijs Anneke Pasman, de bongerd 11, Vorden
10e prijs Peter Weenk, Stationstraat 12, Ruurlo
lle Robert Bos, Ruurloseweg 80, Vorden
12e Heidi Horsting, 't Wiemelink 38, Vorden
13e prijs Gcrma Kasteel. Wiersseweg 26, Ruurlo

Allemaal hartelijk dank voor jullie mooie kleurplaten, de prijswinnaars
gefeliciteerd. De prijzen liggen klaar bij het kantoor Nieuwstad 12 Vorden. Tot de
volgende keer.

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint

in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl

voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u

het zeker niet te laten . . .

bodeaa

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

Ook nu weer

2 halen
1 betalen

in onze grandioze

OPRUIMING
(vanaf donderdag 19ianuar[L

japonnen
deux pieces

rokken
blouses - jumpers

*
ook avondkleding

sterk afgeprijsd

Beltrum bij Groenlo. Tel. 05448-222. Hengelo-Ov., Drienerstraat 10. Tel. 05400-11983

GRANDIOZE OPRUIMING BIJ
MANTELS v.a. 75,—
JAPONNEN v.a. 20,—
PAKJES v.a. 40,—
ROKKEN v.a. 10,—
BLOUSES v.a. 10,—
PULLOVERS v.a. 5,—
HERENJASSEN EN COATS v.a. 69—
KOSTUUMS v.a. 145,—
KOLBERTS v.a. 49,—
PANTALONS v.a. 25,—
JACKETS v.a. 59,—
PULLOVERS-VESTEN v.a. 15,—

Voordelige kinderkleding
JASJES EN JOPPERS v.a. 25,—
SPIJKERPAKKEN v.a. 25,—
JURKJES v.a. 12,50
TRUITJES EN VESTJES v.a. 3,50

JACKETS v.a.
PANTALONS v.a.
ROKJES . v.a.

25,—
15,—
5,—

In huishoudtextiel nu spotkoopjesü!
LAKENS v.a. 19,50
SLOPEN v.a. 14,75
BEDSETS v.a. 29,50
Baddoeken en keukendoeken 2e keus - spotgoedkoop

VEEL PRIJZENPAKKERS UIT ONZE MEUBELAFDELING
Div. oud-Holl. kasten sterk verlaagd in prijs
BANKSTELLEN v.a. 1650,—
SALONTAFELS v.a. 169,—
EETHOEKEN v.a. 485,—

SLAAPKAMERS uw droomprijs 375,—
TIENERKAMERS 329,—
LINNENKASTEN meeneemprijs v.a. 79,—

POLYETHER MATRASSEN v.a. 99 —
DEKENS acryl v.a. 44,50
Dekens - draion + wol speciale prijzen

WOLLEN TAPIJT 400 cm prijspakker . . 149,—
KEUKENTAPIJT 200 cm nu '. 29,—
NYLONTAPIJT v.a. 42,50-69-89,-99,—

Gordijnstoffen: keuze uit 700 stuks

Vanaf 19 jan. t.m. 28 jan. 10% korting
op niet afgeprijsde goederen



Nuts-
cursussen

Pottenbakken
Kinderen (van 6,7 en 8jaar)
6 lessen van 1 uur

aanvang : donderdag 26 januari
16.00 -17.00 uur elke week

Plaats : 't Hoge 64
Opgave : Mevr. Colenbrander

tel. 2297
(alleen donderdag- en vrijdagoch-
tend).

Prijs : f27,-

Pottenbakken
Volwassenen
6 lessen van 2 uur

Aanvang : donderdag 26 januari
9.30 -11.30 uur elke week

Plaats : 't Hoge 64
Opgave : Mevr. Lubberdink/Nutsspaarbank

tel. 1988
Prijs : f 70,-. f 60,- (voor nutsleden)

Frans-conversatie
13 lessen van 2 uur.

Aanvang : 28 februari
19.30 - 21.30 uur elke week

Plaats : Hotel Bloemendaal
Opgave : Mevr. Lubberdink/Nutsspaarbank

tel. 1988
Prijs : f 70,-. f 60,- (voor nutsleden)

De vervolgcursus - Hindelooper Schilderwerk - is al weer van start. Een nieuwe begincursus - Hindelooper

Schilderwerk - gaat begin maart van start. Nadere gegevens volgen per advertentie.

Carnavalsartikelen

u vindt een ruime sortering bij

Koerselman
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Telefoon 1364

Wegens verhuizing te koop:
2 gashaarden, 2 gevelkachels.
Klein Geltink, Zutphenseweg
62, Vorden.

Damesrokken
gewoonweg te gek
Uitzoeken 10,-
Textiel en mode
Schooldenman

Te koop: kinderwagen, kleu-
terbedje met toebehoren.
Droogkap met standaard
(Philips) Kanariekooi, Tennis-
racket + spanner (P). Aqua-
riumbak 50 x 30 x 30. Tele-
foon 05752-2782.

Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
IJselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743

is ook ruim gesorteerd in
kamerplanten
en snijbloemen

Damesjaponnen
Reeds vanaf 25,•
Textiel en mode
Schoolderman

OPRUIMING
Voor de liefhebbers!!!
Zuiver wollen merktapijt gebloemd
Coupon 800 mtr. van 2384,- nu .. 1650,-

vanaf donderdag 19 januari

Zuiver wollen merktapijt gebloemd
Coupon 800 mtr. van 2520,- nu .. 1760,-

4 Boerenknopstoelen
Met originele biezenmatzitting
incl. eetkamertaf el op kolomvoet
Eiken 110 cm 0 nu 825,-

Windsor stoelen
Eiken met kunstleer
Beklede zitting nu per stuk... 119,-

Eiken stoelen met zadelzitting nu per stuk 195,-

eetkamer stoelen
Skai bekleding zitting
en rug. Nu per stuk .. 53,50

Bergmeubel eiken
Massief voorfront 160 breed
Nu 949,-

Massr jf vurenhoutenbedjes 80/190 incl. bodem blank of bruin gebeitst
Nu.. 129,-

Massief vurenhouten bedjes
80/190
incl. bodem. Onbewerkt 86,-

Matrassen
SG 30 2 zijden doorgestikt
80 breed.. .98,- 90 breed... 105,-

Ladekastjes - Buikkastjes - Dekenkisten NU ZEER VOORDELIG

Bergmeubel eiken
Breed200cm. Nu. 1125,-

Mimisets eiken
Nu per set 105,-

Donsbedden 65% eendendons - 35% eendenveertjes

1 pers. 140/200 229,50 2 pers. 200/200 309,50
Zuiver wollen dekens
1 en 2 persoons nu.. 30% KORTING

Draion dekens
1 en 2 persoons nu zeer voordelig

Coupons gordijnstoffen Voor minder dan de helft van de prijs

Zuiver wollen merktapijt
400 breed nu 139,-

Zuiver wollen merktapijt
400 breed nu 199,-

B. LAMMERS
Zie etalage - zie etalage

Meubelen - tapijten - lederwaren
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421

LICHTFLITSEN
In een donkere dure tijd zijn onderstaan-
de prijzen in de

ruiming
BIJ

Kop en schotels
Vanaf ,

Soepkoppen
Vanaf..

Borden
Vanaf

Nesten schAn
Vanaf

Bloempotten
Vanaf

PedaalemnWs
Van 32,50 voor

Geëmailleerde
pannen
(Electr.) van 61,95 voor..

Moulinex Grill
Vanaf

Electr. Haardroger
Van 79,50 voor

Hairstylers
Van 42,50 voor
Scheerapparaten
Vanaf..

0.95

0,95

1.25

94)5

1,80

24,50

38,50

99,00

45,00

29,00
35,00

35,00
Ladyshavers
Vanaf

Broodsnijmachine
Vanaf 35,00

Toiletkast + spiegel
Van 37,90 voor Z4V90

Turner/versterker
2x30 Watt.
Van 695,00 voor 495,00

Stereo-combinatie
incl. boxen.
Turner - versterker -
platenspeler - cassette ... 49brUU

Stereo-cassettedeck
Van 379,00 voor 299,00

Digitale klokradio's
Van 198,00 voor IDO,UU

Portabie's
Voor 19V00

Cassetterecorders -m-m
vanaf 99,00

Er is te veel om op te noemen, dus kom kijken
en profiteren.

SIMELKOMERS PROFITEREN ZEKER.

Raadhuisstraat 2. Vorden. Telefoon 2124.

Feestavond
„De Graafschaprijders"

De Vordense Auto- en
Motordub „De Graafschap-
rijders

nodigt hierbij haar

leden
uit tot het bijwonen van haar jaar-
lijkse feestavond, die gehouden zal
worden op

zaterdag 21 januari a.s.
in zaal F. P. Smit
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Aanvang 8 uur.

Het Bestuur

/chooldermon

Herenwinterjassen

Vanaf 75,-

Heren (colberts
Vanaf

Damesbonneterie
Uitzoeken vanaf 2,50
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6 januari werd het huwelijk voltrokken van de heer Geert Jan van Zeeburg en Alberdine Bongers. Ter gelegenheid hiervan
vormden de sportvereniging Ratti en Vordense Hondenclub een erehaag, van b' Ie verenigingen is de heer van Zeeburg
aktief lid. De heer Dolphijn schoot dit leuke moment.

Dorpscentrum duurder dan begroot Sinaasappel
Vorig jaar mei heeft de raad van Vorden ƒ 950.000,- uitgetrokken voor de bouw van
een dorpscentrum door de Stichting Dorpscentrum te Vorden. Thans delen B&W,
naar aanleiding van een schrijver van de Stichting mede, dat door verschillende
oorzaken er rekening mee moet worden gehouden, dat de Investeringsbegroting
met/141.500,- zal worden overschreden. In feite zou er/ 229.500,- op tafel moeten
komen, maar door een jaarfijkse aanpassing van de subsidie door de provinsie
Gelderland ad/ 44.000,- en gebruik makende van de post onvoorzien van ƒ 44.000,-
kan van dat bedrag nog ƒ 88.000,- worden afgetrokken zodat er een totale
overschrijding van de begroting overblijft van ƒ 141.500,-

Als oorzaak van de overschrijding wor-
den onder andere genoemd de tegenval-
lers bij het grondwerk, hogere kosten
van de lift en C.V. installatie. Het grote
verschil zit in de interieuikosten. In de
begroting van de architekt van
ƒ 125.000,-. De interieurcommissie heeft
echter een begroting opgemaakt en
ingediend van ƒ 300.000,-. Het bestuur
van de Stichting dorpscentrum heeft na
besturing van het inrichtingsplan gekon-
kludeerd dat het totaalberdag voor een
verantwoorden inrichting van het ge-
bouw nodig is.

Het college vraagt zich wel af of bij de
samenstelling van de postinrichting wel
voldoende gezocht is naar mogelijkhe-
den om de kosten lager te houden. De
raad van Vorden wordt in de vergade-
ring van maandag 23 januari voorgesteld
een bedrag van ƒ 200.000,- als financie-
ringsvoorschot aan de Stcihting te ver-
strekken, zonder daarvoor rente in
rekening te brengen. Binnen vier maan-
den na ingebruikneming van het dorps-
centrum zal dit financieringsvoorschot
moeten worden afgereken. Het jaarlijkse
exploitatietekort word door deze tegen-
vallers nu geraamd op/130.000,-. Zodra
een juister beeld verkregen kan worden
in de kapitaalslasten zal verhoging van
het jaarlijks subsidie aan de Stichting
Dorpscentrum nader aan de orde wor-
den gesteld, aldus B&W in hun advies
aan de raad.

VERKOOP GROND OP HET INDU-
STRIETERREIN
De raad van Vorden zal maandagavond
23 januari worden voorgesteld om plm.
8080 vierkante meter grond op het
industrieterrein te verkopen aan Wol-
brink B.V. te Baak. De kosten bedragen
ƒ 215.715,- exclusief BTW. De heer
Wolbrink (konstruktiebedrijf) heeft deze
aanvrage ingediend omdat ter plaatse
van het huidige bedrijf geen uitbrei-
dingsmogelijkheden bestaan. Verder zal
worden voorgesteld om 4140 vierkante
meter grond, eveneens op het industrie-
terrein, te verkopen aan B.V. Techno-
Import uit Rotterdam, teneinde in Vor-
den de vestiging mogelijk te maken van
het onder beheer van genoemde vennot-
schap staande landbouwmechanisatie-
bedrijf te Eefde. De totale, verkoopprijs
bedraagt ƒ 99.644,- excl. BTW.

Door de verkoop van deze twee percelen
grond is het noodzakelijk om over te
gaan tot verdere aanleg van de Nijver-
heidsweg zowel in westelijke als in ooste-
lijke richting. De raad wordt voorgesteld
hiervoor ƒ 65.000,- te vorderen. Voorge-
steld zal worden om aan de heer G.

Ribbers een bouwperceel te verkopen in
het bestemingsplan "Medter-Tol 1969"

Het gaat hier om 725 vierkante meter
tegen een totale verkoopprijs van
ƒ 44.900,- excl. BTW.

In de raad van maandat 23 januari zal
voorts worden voorgesteld om
ƒ 220.000,- beschikbaar te stellen voor
de verbetering van enige wegen in de
buurtschap Delden. Dit geld zal worden
gebruikt voor de verbetering van een
gedeelte van de Deldensebroekweg. ge-
deelte van de Riethuisweg en de ver-
betering van de asfaltweg van de Tolweg.
De raad van Vorden zal verder worden
voorgesteld om ƒ 95.000,- beschikbaar te
stellen voor het geschikt maken van de
boerderij bij het kasteel Vorden voor
ontvangst en tentoonstellingen.

naar Spanje
- Er is in Deventer of

omstreken iemand die zich al sinaas-
appel-etend een weg baant naar Spanje.
De hoofdprijs van de TISSAP-aktie,
die de gezamenlijke Fruto-winkeliers
op dit moment houden, is namenlijk:
een fantastisch mooie, tweepersoons
vakantie in Spanje, het zonnige vader-
land van de TISSAP-sinaasappelen

Er is trouwens méér nieuws in de
Fruto-zaken: wie voor f 4,— van die
sappige TISSAP-sinaasappelen of
-mandarijntjes koopt, mag een enve-
loppe trekken met daarin een sticker-
tje. Soms^fcen er twee of zelfs drie
van die stmtertjes in zo'n enveloppe.
Wie er twaalf van op de enveloppe
plakt, ontvangt - alstublieft - gratis
tien verrukkelijke TISSAP-sinaas-
appelen.
Er zijn dus twee redenen om vanaf
vandaag uw verse groenten of fruit
bij een Krut o- vers/aak in te kopen:
'n kans op een vakantie in Spanje plus
de zekerheid van gratis sinaasappelen.

ons in d*n Achterhook.
I'j kont zeggen wa'j wilt maor oaver gebrek an belangstelling in de
regionale dagbladpers he'w de leste tied neet te klagen. Vorden kump de
leste tied wal in een vekeerd daglecht te staon alles wod vaak maor
opeblaozen. En at de veschillende commissies van kasteelopening en
dorpshuus (of de lejen daorvan) 't net zo doet as tot now zal dat wel zo
blieven. Want lao'w eerluk wean, a'j de bedragen heurt die de inrichting
van 't dorpshuus achteraf meer mot kosten (140.000 oftewel 140% hoger),
is dat ok de moeite wel weerd um d'r oaver in de krante te schrieven. I'j
kont ow ok afvraogen of de mensen die de eerste begroting heb emaakt
dan nargens gin vestand van hadd'n.

Denk ow us effen in: un jong stel hef trouwplannen, 't huus heb zee met un
top-hypotheek können kopen en nao lang cieveren denkt zee veur de
inrichting 25.000 gulden neudug te hemmen, die de olde luu van
weerskanten op taofel wilt leggen. Maor dan komp zee op zekeren dag in
huus en zekt: "Wi'j mot 60.000 gulden (=+140%) hemmen um 't huus
beheurluk in te richten". Dan zolle wi'j toch zeggen "bu'j now knettergek
ewodd'n, dat liekt jao nargens op". In un tied waor zee de verhoging van de
sociale veurzieningen zovölle meugeluk af wilt remmen past dit neet, want
ut dorpshuus is neet anders as un sociale veurziening veur de vri'je tied.
Maor jao, 't is gemeenschapsgeld en daor wod wel vaker wat makkeluk
met um esprongen.

Bi'j de inrichting van un eigen huus zölt deur de commissie-leden wel
andere maotstaven wodd'n anelegd. Noe kan ut bes wean dat dizze kritiek
misplaatst is maor dan is dat gewoon un gevolg van te weinug informatie.
In de dage dat t'r un kollekte veur ut dorpscentrum zol wodd'n eholl'n wier
d'r ezeg dat wi'j ons steentjen bi'j mossen dragen zoda'w können zeggen:
"Dat is ons dorpscentrum. Allemaole goed en wel maor dan meuge wi'j
toch ok wel wat meer besunderheden vewachten oaver ut besteede geld.
Waorumme en waorveur d'r opens zovölle meet mot wearu Mot t'r
duurdere stuule kommen of was de vloerbedekking te goedkoop? Is de
Kokken 't duurste wat t'r te kriegen was of is de verlichting super - de -
luxe? Wod ut beneudugde via de Vordense zaken betrokken of wod ut
deur mensen van buuten de plaatsen eleverd?

Allemaole vraogen waor wi'j 't antwoord maor op mot raon. Op tied de
plaatselu kke krante Contact Inschakelen gif vaste neet zovölle wark en de
mensen kriegt dan wat meer begrip veur allehande zaken. Maor meestal
mot t'r hier eers ruzie of onenugheid wean veur a'j iets te heurn kriegt.
Maor meschien ontbrekt ut ok wel an goeie leiding, ok bi'j de
feestcommissie van 't kasteel. At zee der enen hadd'n van 't formaar as de
veurzitter van de gemeenteraodsvegaderingen wier d'r minder epraot maor
kwam d'r meet tot stand bi'j ons in d'n Achterhook. H. Leestman

Gemeentenieuws
(vervolg artikel vorig no.)

Ontwerp-bestemmingsplan
penmeer 1976".

'Het Scha-

Het ontwerp-bestemmingsplan "Het
Schapenmeer 1976" omvat het gebied
gelegen tussen het Lekkerbekje en de
Galgengoorweg, genaamd " 't Schapen-
meer". Op dit gebied rust momenteel
-ingevolge artikel 26 der voorschriften
van het vigerende bestemmingsplan
"Buitengebied 1970"- de bestemming
"Gastinrichting". De op de plankaart als
"Gastinrichting" aangewezen grond is
bestemd voor de bouw van hotels,
motels, vakantiecentra, studiecentra,
restaurants, cafés etc.

Daar echter het gebied het karakter van
een zomerhuisjesterrein draagt en het
onderhavig gebied in de door de Raad
d.d. 24 juni 1975 vastgestelde basis-
struktuur openluchtrekreatie is aange-
wezen als "beperkt zomerhuisjesterrein"
werd door de Raad d.d. 26 augustus
1976 een voorbereidingsbesluit voor het
terrein van "Het Schapenmeer" geno-
men, teneinde ongewenste ontwikke-
lingen tegen te gaan. Bovenstaande
bracht ons college ertoe een (klein)
bestemmingsplan voor dit gebied voor te
bereiden en een ontwerp-bestemmings-
plan werd vanaf 25 augustus 1976 ter
inzage gelegd. Tegen het ontwerp-be-
stemmingsplan werden twee bezwaar-
schriften ingediend.

Door de Raad werd op 28 december
1976 bij besluit nr. 7 het bestemmings-
plan vastgesteld en nadat het plan over-

eenkomstig het besluit was gewijzigd
door de stedebouwkundiee werd het
gedurende één maand ter inzage gelegd,
gedurende welke termijn bezwaren kon-
den worden ingediend bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland. Door één per-
soon werd van deze gelegenheid gebruik
gemaakt. Vervolgens werd onverwijld
het bestemmingsplan ter goedkeuring
gezonden aan Gedeputeerde Staten. Een
beslissing betreffende gehele of gedeel-
telijke goedkeuring van dit plan werd
nog niet ontvangen, doch is vóór l mei
1978 wel te verwachten.

Ontwerp-bestemmingsplan
Kom 1976 nr. l"

'Vorden-

Dit ontwerp-bestemmingsplan, omvat-
tend het gebied dat ten noorden be-
grensd wordt door de Burgemeester
Galleestraat, ten westen door de Insulin-
delaan, ten oosten door de Stationsweg
en ten zuiden door de Molenweg, is
voorbereid teneinde de bouw van wo-
ningen mogelijk te maken op het vrij
grote binnenterrein gelegen binnen het
plangebied.

Het onderhavige ontwerp-bestemmings-
plan lag van eind november tot eind
december 1976 voor een- ieder ter inzage.
Gedurende deze periode werden vier
bezwaarschriften ingediend. Door de
raad werd het bestemmingsplan bij
besluit nr. 7 vastgesteld en werden de be-
zwaarschriften gegrond verklaard. Na-
dat ook dit vastgestelde bestemmings-
plan ter inzage had gelegen, werd het ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten
van Gelderland gezond. Gehele goed-
keuring door Gedeputeerde Staten werd

verkregen d.d. 26 september 1977, nr.
8227/526-RO-106. Aangezien de Inspek-
teur van de Ruimtelijke Ordening -die
als enige bezwaar kan maken- zulks niet
heeft gedaan, is bedoeld plan thans
vigerend geworden.
Ontwerp-bestemmingsplan voor de kom
van het dorp Vorden.

In de periode van l oktober 1976 tot l
oktober 1977 kwam de commissie ter
voorbereiding van een bestemmingsplan
voor de kern van het dorp Vorden,
kortweg genoemd de commissie kom-
plan enige malen bijeen om het door de
stedebouwkundige vervaardigde con-
cept-bestemmingsplan te bespreken. Het
concept-bestemmingsplan en de door de
commissie komplan geformuleerde con-
clusies werden vervolgens door het colle-
ge van burgemeester en wethouders
uitvoerig besproken. Nadat in eerste
instantie dit onderwerp in een verga-
dering van de commissie van algemeen
bestuur globaal aan de orde kwam, werd
in een volgende vergadering, waartoe
ook de stedebouwkundige -om een nade-
re toelichting te geven- werd uitge-
nodigd, het komplan uitvoerig bespro-
ken. Het advies van de commissie voor
algemeen bestuur kwam grotendeels
overeen met de conclusies van de com-
missie komplan.

Momenteel wordt gewerkt aan een po-
pulaire versie van het komplan, welke op
grote schaal zal worden verspreid, ten-
einde inspraak mogelijk te maken.
Hierna zullen nog enkele voorlichtings-
avonden worden gehouden en zal ver-
volgens de officiële bestemmingsplan-
procedure gevolgd worden.

Vorige week speelde voetbalvereniging Vorden gelijk in Groenlo onze fotograaf de heer Braakhekke schoot dit plaatje, we
willen het niet nalaten dit alsnog te plaatsen.

Vorden accepteert

gedeelte Warnsveld
VORDEN — „Hoewel wij in

het algemeen geen voorstanders
zijn van opheffing van gemeen-
ten als Warnsveld, zijn wij van
oordeel, dat wanneer hiertoe
wordt besloten het landelijk ge-
bied van deze gemeente qua ka-
rakter en taakstelling aan Vor-
den moet worden gevoegd."

Samengevat komt hierop de
mening neer van B en W in een
voorstel aan de Vordense raad,
dat maandagavond 23 januari
behandelt wordt. Over de nood-
zaak van de samenvoeging van
het dorp Warnsveld met Zutp-
hen spreken B en W van Vorden
zich niet uit. Wel zeggen zij het
niet eens te zijn met het ge-
meentebestuur van Warnsveld,
dat gezegd heeft dat bij een
eventuele samenvoeging een te
groot gedeelte van het landelijk
gebied ten zuiden van het dorp
bij Zutphen zou worden ge-
voegd. Deze grens loopt via de
Vierakkerse Laak. B en W van
Vorden zijn namelijk van oor-

deel, dat deze zuidelijke grens
niet te nauw mag worden ge-
trokken omdat zij een oplossing
moet bieden voor een groot aan-
tal jaren.

Toevoeging van het landelijk
gebied, inclusief het dorp Wish-
mond betekent voor Vorden een
toename van ongeveer 1000 in-
woners en circa 1400 hectare
grondgebied.

Wel betreuren B en W van
Vorden het, dat Gedeputeerde
Staten geen aanleiding hebben
kunnen vinden het gebied rond
„De Boggelaar" aan Vorden toe
te wijzen, temeer, omdat de be-
woners op deze gemeente geo-
riënteerd zijn. Nogmaals zal een
beroep op GS worden gedaan
om hun standpunt in deze te
wijzigen.

Toch gepakt
na doorrijden

om
half drie reed de Vordenaar B.
met zijn auto tegen de in de
Stationsstraat geparkeerd staan-
de wagen van de heer B., ook
uit Vorden. De man reed door
en werd enkele minuten later
aangehouden door een surveille-
rende politiebeambte. Toen
bleek dat de man drank ge-
bruikt had, werd een bloedproef
afgenomen.

Zwaargewond
VORDEN -- Doordat hij be-

klemd raakte tussen zijn vracht-
wagen en een aanhanger is de
Doebinchemse chauffeur JE.
zwaar gewond geraakt. De 53-
j<a.rge man is opgenomen in het
Nijmeegse Radboudaiekenhiuia.

De chauffeur wilde de aanhan-
ger achteruit duwen met de
vrachtwagen. Bij het vastkoppe-
len zette hij de aanhanger van
de handrem, waardoor deze naar
de wagen toe reed en de man
bekneld werd. Het ongeval ge-
beurde rond half
drie bij een kippenfokkerij in
Vorden.



Januari
19 Herv. Vrouwen ver. in de K. ^1
25 KPO
25 Jrlerv. Groep dorp
28 Jeugdcentrum: Gezamenlijke uit-

voering Vorden Dameskoor en Vor-
dens Toneel.

31 Soos Kranenburg

Februari
14 Soos Kranenburg
21 NCV afdeling Vorden
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
23 KPO
28 Soos Kranenburg

Maart
14 Soos Kranenburg
21 NCV afdeling Vorden
23 Herv. Vrouwen ver. in de Kapel
28 Soos Kranenburg

Openningstyden 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.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphrjn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.
Gemengde klub 16 jaar en ouder in
het Jeugdcentrum (CJV)

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
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. Trjman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NW.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
•ottes Sursum Corda in de gymzaal
^n 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 zaal
Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.
Bridgen in 't Pantoffeltje

Vrijdag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden brj het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub 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

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen brj de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij brj 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

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

Winterinspektie
K.N.R.S.
Door inspekteur Nieuwenhuis zijn van
de volgende eigenaren dieren in het
K-N.R.S ingeschreven:
J. Arfman: Gouda 2 b77, Pieternel 74
b—74, Frieda 74 B76, Gerdien b76.
H. J. Berenpas: Marleen b77, Irene 2
b77. A.R.J. Zents: Mies b77, Ina 28 b76.
J.F.A. Zents: Ineke 4 b76, Lieze 15 b79,
Vina 2 b78, Trees 9 b75, Ina b76. J. W.
Temmink: Fransje 4 b+80. L. Groot-
Bramel: Mina 271 b75, Clara 8 b79,
Mina 211 b+80. G. J. Bijenhof: Sara 11
b79, Bea 3 b75. B. F. Bennink: Bea
b+84, Henrëtte 8 b-l-81. M. Ruesink:
Aleida b78. M. J. Lebbink: Linda b77.
B. Voskamp: Berdine b77. G. J. Harm-
sen: Liesbeth 2 b76, Carolien b+81,
Mieke b77. M. Regelink: Rikie b78,
Paulien b78, Jannie 16 b75, Magda b78,
Gerda b+80, Leentje b+81, José 2
b+81, Annie 3 b+82. G. Th. Humme-
link: Lies 13 b78. Gebr. Klein Gotink:
Willy b78. G. J. Pardijs: Hermke b+82,
Aafje b79, Gerritje b79, Truus b77,
Dinie b78. R. J. Kornegoor: Neeltje
b+83, Rennie b+80, Truida b+80,
Geertje b77, Aaltjen b78, Wietske b+82,
Geraldine b+82. H. Boenink: Makke
b79, Herwaldé b+81, Toos b77. D. W.
Bergman: Recth 88 b79. D. J. Tjoonk
E72: Tasja b78, Rebekka 17 b78,
Rebekka 10 b+84. H. J. W. Brummel-
man: Roosje b77, Marijke b79. H. Be-
renpas: Sophia 2 b76, Jantje 51 b76,
Leentje l b+80, Neeltje 6 b+80. H.
Regelink: Defei 12 b76, Julia 8 b79,
Marijke b77, Gre 5 b79, Hennie b78. A.
Ruiterkamp: Gerrie 3 b77, Jo 3 b76,
Truusje b78. M. Regelink: Doortje's Sil
b-voul.

Nu profiteren van

deze koopjes in onze

Groene rubberlaarzen
Maten 28 tot en met 40

Gele rubberlaarzen
Maten 21 tot en met 29

Damespantoffels
Vanaf

Damesschoenen
Vanaf

Herenpantoffels
Voor

Herenschoenen
Vanaf

Piedro - Renata kinderschoenen nu belangrijk voordeliger

Wullink Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

RUU

VRIJDAGS KOOP A VOND

schoonmoeders

Donderdag 19 januari begint onze grote

Balans • opruiming
Enorme koopjes op onze textiel-
afdeling vele coupons en restan-
ten met kortingen van

10 tot 50%
Pakt uw voordeel
Uw zaak

Volgens ons niet altijd.
Maar als uw a. s.

schoonmoeder straks uw
trouwkaart uit onze

Kennemer
Kaarten Kollektie

ontvangt, dan zal zij zeker
zeggen tegen uw a. s.

schoonvader:
'Toch hebben wij iets gemist
bij' t begin van ons huwelijk'

Dus, mensen-met-
trouwplannen, kom snel eens

bij ons naar die uitgebreide
en smaakvolle kollektie

huwelijks-en dankbetuigings
kaarten kijken!

Tuincentrum
| „DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743

heeft voor u vanaf febru-
ari iedere maand ook een
grandioze aanbieding in
tuingereedschap.
Leest u daarom nauwlet-
tend onze advertenties.

te koop: Groene kinderwagen
hoog model, rode wandel wa-
gen, autoped, fietszitje, drie-
wieler en kanariehok.
H. J. Kip, De Bongerd 3, Vor-
den.

Kinderpull's
Maten 104 t/m 176
uitzoeken 5,-

Textiel en mode

Schooldennen
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

heeft a.s. zaterdag een
formidabele aanbieding
in vogelhuisjes
Zeer fraai en rustiek
Voor maar 29,50

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

UW MEUBEL SPECIALIST!

M I i - I r f lHi l l ll'iT i .' 1 i

Karnavalsvereniging

De Deurdreajers
Vorden-Kranenburg

Laatste gelegenheid voor

opgave karnavalsoptocht
Tot en met maandag 23 januari is er
nog gelegenheid voor opgave aan
deze optocht.

Opgave met motto inleveren bij: M. Westerik,
tel. 2254 of J. van Langen, tel. 2339.

Grote zang en
toneeluitvoering
te geven door Vordens dameskoor en
Vordens toneel op zaterdag 28 januari
a.s. in 't Jeugdcentrum

Voor de pauze kunt u genieten van een
concert door

Vordens Dameskoor
daarna brengt

Vordens toneel
u het prachtige toneelspel in
drie bedrijven

„Het witte Legioen"
van Maarten van Vucht

Deze prachtige avond mag U niet missen, zorg dus tij-
dig voor toegangs bewijzen, welke a ƒ 4,- vanaf heden
in voorverkoop verkrijgbaar zijn bij de volgende
adressen: Kantoor en Boekhandel Hassink, Sigaren
Magazijn Eyerkamp, Sigaren Magazijn Boersma, bij
de leden en voorzover aanwezig 's avonds aan de zaal.

Zaal open 19.00 uur.
aanvang der voorstelling 19.30 uur.

Adverteren doet verkopen

Extra voordelige
aanbiedingen
Champignons 200 gram .

Uien 5 kilo,

Golden Delicious 2 kilo

159
139
249
90Hutspot 500 gram

Maandag tot en met woensdag _ -^
Zuurkool uit 't vat 500 gram .. 59

Koop bij ons uw Spaanse Citrusfruit en
doe mee met de geweldige
gratis Tissap aktie

Weekendaanbieding bloemen o-vr
Mimosa 1 bosje 3/ 5

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

Hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag



Kom ook even bij COR op dt
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

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

Sigaremnag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

te koop: tweezits banK, l ge-
stof, gemakstoel, staande
schemerlamp hout, gedr. met
gebl. kap. alles i.g.st.
B. v. Hackfortweg 14, tele-
foon 2462.

Te koop: Natuursteen smeed-
ijzer salontafel 130-60-40, In-
sulindelaan 26, tel. 2648.

Meisjesjacks
Reeds vanaf 10,-
Textiel en mode
Schoolderman

Te koop een bankstel ƒ 500,-
Een ovale salontafel 66 x 126
met glasplaat / 175,- En een
Esta koelkast ƒ 125,-. Alles
goed onderhouden.
De Steege 4, Vorden.

Woningruil aangeboden:
Ruime huurwoning (hoek-
huis) te Zutphen. 4 slaapka-
mers. Gevraagd soortgelijke
woning in Vorden.
Inl. B. v. Hackfortweg 18,
Vorden.

Herenoverhemden
Reeds vanaf 10,-
Textiel en mode
Schoolderman

Te koop: elektr. boiler 120 Itr.
H. Besselink, Mispelkamp-
dijk 44, Vorden.

Gratis af te halen jong hondje
4 mnd. Mispelkampdijk 40,
Vorden.

Tuincentrum
"DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker,
Tel. 05750-20743

geeft adviezen, ontwerp,
onderhoud tuinen en legt
ze aan.

Kom vrijblijvend voor inlich-
tingen.

Te koop. Rode manou tafel
9U v met glasplaat en en
lektuurmand. G. J. Woesten-
enk, Brinkerhof 44, Vorden.
Tel. 05752-2457.

Corduroybroeken
Reeds vanaf 30,-
Textiel en mode
Schoolderman

Te koop: FIAT 124, trekhaak
FIAT 850, trekhaak FORD
1600, gasinstall. tank 601.
Tel. 05752-1969.

Te koop: i.z.g.st. zijnde 3 per-
soons winter-t oercaravan.
H. Dostal, Onsteinseweg 16,
Medler, Vorden.

Inplaats van kaarten

BENNIETIESSINK
en
CARLANOPPERT

gaan trouwen op vrijdag 27 januari a.s.
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden door Ds. J. Veenendaal.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
16.30 uur in zaal Smit te Vorden.

Holskampweg 3, Vorden
Koppelweg 25, Doesburg

Toekomstig adres: Koolzaadhof 110, Biddinghuizen

Bedroefd maar zeer dankbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, is geheel onverwachts van ons
heengegaan onze lieve moeder en oma

JOSEPHINA AGNES HERMINA MARIA
SCHLEDORN

weduwe van Gerhard Wolbert

moeder is 78 jaar geworden.

Toronto (Can.):
Malden:
Vorden:

Uden:
Hengelo (Gld.):

Zutphen:
Toronto (Can.):

Herbeek:
Oss:

Lochem:
Enschede:
Enschede:

Twello:
Rijswijk:

Jan en Ine
Leo en Dory
Willy en Rikie
Frans en José
Pons en Lies
Louise en Dick
Laurens en Gerda
CilieenWalfred
Felix en Loes
Lia en Ben
Hedwig en Chris
Paul en Joke
Bernadette en Jan
Trees en Andre
en kleinkinderen

Vorden, 17 januari 1978
Ruurloseweg 66

De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op vrijdag 20
januari om 10.30 uur in de St. Antoniuskerk te Kra-
nenburg-Vorden, waarbij u wordt uitgenodigd.
De teraardebestelling zal hierna plaatsvinden op het
R.K. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Heden heeft de Heer tot Zich genomen mijn lieve
man en onze lieve vader, groot- en overgrootvader

BEREND JAN ZWEVERINK
echtgenoot van H. J. Bieldennan

in de gezegende ouderdom van 91 jaar.

Hengelo (Gld.) H. J. Zweverink-Bielderman
Vorden H. G. Memelink-Zweverink

H. J. Memelink
Hengelo (Gld.) A. J. Zweverink

H. Zweverink-Olthof
H. J. Zweverink
G. A. Zweverink-Maalderink
klein- en achterkleinkinderen

Hengelo (Gld.), 15 januari 1978
Ruurloseweg 84

De begrafenis zal op donderdag 19 januari 1978 om
13.00 uur plaats hebben op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden aldaar uitgenodigd.

Na een langdurige ziekte ging van ons heen, mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder en oma

WILLEMINA BREUKER
echtgenote van B. J. Wassink

in de ouderdom van 79 jaar.

B. J. Wassink
J. Wassink
J. W. Dimmendaal-Wassink
A. Dimmendaal
en kleinkinderen

Vorden, 16 januari 1978
De Steege 10

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 20
januari om 12.00 uur in De Voorde, Kerkstraat 15, te
Vorden, waarna de begrafenis om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats zal plaatshebben.

Heden is na een langdurige ziekte van ons heenge-
gaan, onze lieve zuster, schoonzuster en tante

WILLEMINA WASSINK-BREUKER
echtgenote van B. J. Wassink

in de ouderdom van 79 jaar

Zuster, schoonzuster, zwagers
neven en nichten

Vorden, 16 januari 1978

Concordia - Hengelo
Carnavalsbal

op zaterdag 4 februari

Gekostumeerd is T"/7f* Trftfflf} *?
niet verplicht.

Reserveer tijdig om teleurstelling te
voorkomen

A.s. maandag 23 januari is onze zaak

de gehele dag

gesloten
Banketbakkerij

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden Telefoon 1750

Tennis vereniging
VORDENS TENNISPARK

op 2 februari a.s.
om 20.00 uur
in bar-bodega 't Pa ntoff eitje

Gezien de grote belangstelling van buiten onze
gemeente Vorden, worden Vordenaren verzocht zich
als lid aan te willen melden voor 15 februari a.s.
teneinde teleurstelling te voorkomen. Aanmelding bij
mevr. Wolbers, Pieter v. Vollenhovelaan 2, Tel. 2172.

Het bestuur

Jonge Florijn 11 rSf O

Citroen Brandewijn Rorijn O,/O

Brandewijn Gildester 11 f SI O

Noval Port nu 9,95

Cayd Sherry van 6,95 voor D,ZO

St. Raphaël van 8,50 voor D,9O

Smit Advocaat van 6,55 voor O, 9O

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Grote

Balans • opruiming
in onze afdeling

sportartikelen
Trainingspakken
tientallen guldens goedkoper

Sportschoenen, rackets, ,,ski"-
jacks
VOOR WEGGEEFPRIJZEN

10% KORTING
op alle niet afgeprijsde
sportartikelen.

Wij hebben ook knalkoopjes in onze afdelingen
dierenartikelen, hengelsport- en aquaria-artikelen

VOOR ECHT VOORDEELI

Kluvers Sport totaal
Zutphenseweg 41 Vorden Telefoon 1318



De beuk erin
in ons eiken!

We willen in onze gezellige meubelshop
weer een frisse wind laten waaien

Geheel
eiken eethoek
Tafel mat tuimelMad
140 x 80 + 4 stoelen

Van 1096,- nu 675,-'

Eethoeken,
die geweldig gecombineerd

kunnen worden met zo'n
fraaie originele

Groenlose kast,
die geen 3115,- kost maar nu

Eiken eethoek
2250,-

Ronde tafel 0105 cm
met tuimelMad
+ 4 oergezellige stoelen
met biezen mat

Van 2555,-nu 1695,-
Eiken eethoek
Uittrektafel 140 X 85
en massieve rand
+ 4 stoelen bekleed met
echt leer

Van 3900,- nu 2475,-

Om het geheel
nu compleet te maken, kiest u

er bij, één of meer van die

gezellige fauteuils
in oud-Hollands eiken

of gestoffeerd,
waarop wij nu een korting geven van

10% tot 50%

De grootste meepakker van aeze
opruiming

Oostenrijkse eethoek
Bestaande uit hoekbank - armstoel - stoel - uitschuiftal

Alles bekleed met gezellige Tiroler stof

Wat bieden
wij
nog meer!
Eiken ladetaf el

Van875,-nu....495f-

Echt leren fauteuil

Van 1895,-nu... 995,-

Haardbankjes
Eiken met velours

Van 98,- nu . . . . 59,50

Salontafel 100 x 100
Met handgevormde
Franse plavuizen

Van 1150,- nu... 595,-

Van 3480,-nu 1495,-

Eiken mimisets
Bijzet-tafels - Hal-
meubels - Lade-
kastjes

25% korting
mmtmm^mmmmm*mm

Eiken secrétaire

985,-nu. .475

Gebloemde 2-zits
bank
van 1968,-nu.. 1495,-

••••••••••••••••••i
Fauteuil
bekleed met mohair
velours
Van 1695,-nu... 975,-

Dit alles dn nog véél meer in onze
GRANDIOZE OPRUIMING

Van donderdag
19 januari
t/m 28 januari

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

SYNTONE DE LUXE MEfORGE .BANK
t.w.v. f 7370,—

Deze SYNTONE de Luxe, toonaangevend model in de
RIHA-kollektie, heeft alles wat een hedendaags orgel
moet bieden: 5 voetmaten - 3 toonfamilies (klankkleu-
ren) - zeer natuurgetrouw synthesizerstemmen, instel-
baar via presets - ingebouwde Polyvoice®-registers voor
het verkrijgen van een prachtig strijkorkest - de ARC®,
RIHA's unieke één-vinger automatiek - gescheiden
vibrato - een meer-kanaüg Travel Tone® systeem -
percussion-presets - aparte solostemmen - de fraaie
RIHA-verlichting en nog veel meer!

Prijs f 7.370,—.

Exclusief geschonken door de Nederlandse Orgelfabriek Al HA Ermelo

GAARNE ZENDEN WIJ ÓÓK U HET RODE KRUIS PUZZELSPELEN MAGAZINE GRATIS TOE!
TELEFOON 079 - 31 05 48 ( ZOETERMEER )

Dammen
Voor de onderlinge competietie van de
Vordense damclub DVC werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Hulshof -
Slutter 2-0; Wassink-Hoenink 2-0; Heu-
vink-Nijenhuis 1-1; Masselink-Graas-
kamp 2-0; Lankhaar-Grotenhuis 0-2;
Reusink-Dimmendaal 2-0; Lamers-OU-
kes 2-0; Wansink-Sloetjes 2-0; Breuker-
Esselink 2-0.

Grotenhuis blijft
aan de leiding
De zesde ronde om het juniorendam-
kampioenschap van Gelderland heeft
geen verrassende uitslagen opgeleverd.
De vijf hoogst genoteerden wisten allen
tot winst te komen. De Vordenaren
Ruesink en Grotenhuis ten Harkel won-
nen resp. van Hofman en Disveld.
Boudri en Masselink verloren van resp.
Hiensch en Elgersma.

De ander uitslagen waren: Visschers-
van Smalen 1-1; Spaan-Rinsen 0-2.
Stand: 1. Grotenhuis ten Harkel 6
gespeeld 10 punten; 2/3 Elgersma en
Hiensch 6-9; 4/5 Prinsen en Ruesink 6-7.
Bij de aspiranten boekte de Vordenaar
Hiddink zijn eerste overwinning en wel
op van de Bom. Hij blijft op de elfde
plaats staan. Aan de kop gaan hier
Jansen en Sonderen met 12 punten uit 6
partijen.

1. U komt toch ook op 28 januari naar
het Jeugdcentrum?

Voetbal
Uitslagen Sv. ratti afd. zaterdag
Beekbergen l- Sv. Ratti l 2-2; Gazzelle
Nieuwl. 3 - Sv. Ratti 21-0; SSE 6 - Sv.
Ratti 4 3-4.

afd. jeugd.
Sv. Ratti Al - Salandia Al 0-2; Sv. Ratti
BI - Erica B2 0-5.

afd. zondag.
A.Z.C. 4 - Sv. Ratti 10-1; V.V. Vorden 8-
Sv. ratti 2 2-1.

2. Vordens Dameskoor en Vordens
Toneel rekenen op u op 28 januari.

Programma Sv. Ratti afd. zaterdag

P.T.T l - Sv. ratti 1; D.Z.C. 4 - Sv. Ratti
2; Sv. Ratti 3 - S.V.D.W. 3; sp. Ambon 3
- Sv. Ratti 4.

afd. jeugd.
Sv. ratti Al - Sp. Eefde Al; Sv. Ratti BI
vrij; Sv. Ratti Cl - De hoven Cl.

Programma Sv. Ratti afd. zondag
Voorst 3 - Sv. ratti 1; Sv. ratti 3 - V.V.
Vorden 7; Eerb. Boys 6 - Sv. Ratti 2.

3. Wie van zang houdt en ook van toneel
ziet op 28 januari heel veel.

Uitslagen van zaterdag 14 januari
Vorden BI-AD BI 2-0; Vorden B2- Sp.
Lochem B3 7-1; Vorden Cl-WUh. SSS
Cl 0-1; Gaz. Nwl. C2-Vorden C2 0-4;

Uitslagen van zondag 15 januari
H en K 2-Vorden 2 2-0; Vorden 3-Sp.
Eibergen 6 2-0; Sp. Neede 4-Vorden 4
2-1; Vorden 5-Bredevoort 2 3-2; Vorden
6-Ruurlo 31-0; Zutphania 4-Vorden 7
7-1; Vorden 8-Ratti 2 2-1.

Programma van zaterdag 21 januari
Gaz. Nwl. Al-Vorden Al; Vorden Bl-
Varsseveld BI; Vorden B2-Zutphen B2;
Voorst Cl-Vorden Cl; Warnv. B C2-
Vorden C2; Vorden C3-Be Quick C3.

Programma van zondag 22 januari
Vorden-VarsseveldjZelhem 2-Vorden 2;
Vorden 3-Witkampers 3; RKZVC 4-Vor-
den 4; Vorden 5-Noordijk 2; Vorden 6-
EGVVV l; Ratti 3- Vorden 7; Dier. B. 5-
Vorden 8.

Voetbal
AZC4-RATTI10-1
Ratti l afd. zondag heeft tegen AZC 4
een kostbare overwinning behaald. De
Rattianen wonnen met 0-1, waardoor
AZC - dat bovenaan de ranglijst stond -
naar de tweede plaats verdween. Na een
kwartier wist Ratti het eerst en ook
winnende doelpunt te maken. Een goed
gericht schot werd door de AZC-doel-
man aanvankelijk met de voet gekeerd,
maar toen Ant. Peters de bal weer te
pakken kreeg scoorde hij 0-1. ratti bleef
aanvallen en kreeg vele scoringskansen
doch de ruststand bleef ongewijzigd.
Na de thee kwam AZC opzetten en kon
zelfs een tegenpunt scoren. Het
doelpunt werd echter terecht afgekeurd
omdat een der AZC-spelers de bal met
de hand had "meegenomen". Ratti pro-
beerde het nog met diverse uitvallen mar
in de stand kwam geen verandering
meer.

BEEKBERGEN l - s.v. RATTI l
Afd. zaterdag

Op een zwaar maar goed besppelbaar
veld ging s.v. Ratti direkt in de aanval.
Schoten van J. Dijkman en J. Nijenhuis
hadden een beter lot verdiend, maar het
houtwerk stond steeds in de weg. Beek-
bergen kwam toen los, wat resulteerde in
de 29 min. dat zij Ratti op een 1-0
achterstand zette. In de 34 min. kwam
s.v. Ratti op een ongelukkige wijze op
een 2-0 achterstand, een hard schot van
Beekbergen waarvan doelman W. Was-
sink de bal niet klemvast had werd
onder zijn handen weggetrapt, maar op
de doellijn stond M. Dijkman als vol-
leerd doelman. Maar het mocht niet
helpen want de toegekende strafschop
werd goed benut.
s.v. Ratti ging toen alles of niets spelen
war resulteerde in 2 doelpunten. Door
goed doorgaan van J. Nijenhuis werd de
stand op 2-1 gebracht, s.v. Ratti ging
steeds beter spelen en zo werd Beek-
bergen weggespeeld. Het was opnieuw J.
Nijenhuis die de stand naast elkaar
bracht. Er werd door Ratti uitstekend
gevoetbald en zo kon men dan opnieuw
l punt in de wacht slepen.

Waterpolo
Dames van Vorden winnen met 1-3 van
Nunspeet
Het eerste damesteam van de Vordense
waterpolovereniging heeft de uitwed-
strijd tegen Nunspeet verdiend met 1-3
gewonnen. Het was een pittige wedstrijd,
waarbij door beide teams fanatiek voor
de overwinning werd gestreden. Vorden
nam in de eerste periode door Jan Smit
de leiding waarna Nunspeet de balans in
evenwicht bracht.
In de tweede periode speelde doelvrouwe
Rinie Teunissen zeer goed en voorkwam
zij enkele doelpunten. Aan de andere
kant scoorde Vorden wel via Marleen
Sikkens. In de derde periode werd de
eindstand 1-3 bereikt door een goal van
Mariet Doornink.

Vorden versloeg Triton (Putten) met
korfbalcijfers 7-9.
Voor de waterpolocompetitie speelden
de heren l van Vorden tegen Triton. In
deze ontmoeting werd er lustig op los
gescoord.Het begon toen Triton uiter-
mate sensationeel speelde. Voordat de
Vordense doelman de bal had aange-
raakt was de stand al 3-0. Vorden liet
zich echter niet ontmoedigen en door
Arjan Mengerink werd de stand tot 3-2
gereduceerd. In de tweede periode toon-
de Vorden zich de betere ploeg. Nadat
Elbrink de balans in evenwicht had
gebracht (3-3) nam Triton opnieuw de
leiding. Elbrink en Rikkerink gaven
Vorden in deze periode een 4-5 voor-
sprong.
De doelpuntenregen zette zich in de
derde periode onverminderd voort.
Sjaak Gotink bracht de stand op 4-6
waarna Triton weer tegen scoorde. Erik
Rikkerink bracht de stand op 5-7. Nadat
in de laatste periode de thuisclub
opnieuw de achterstand tot één doelpunt
verschil had gereduceerd, brachten Erik
Rikkerink en Arjan Mengerink Vorden
de definitieve winst 7-9.

Geslaagde dropping
s.v. Ratti
Onder ideale weersomstandigheden or-
ganiseerde de s.v. Ratti vrijdagavond een
dropping voor leden en niet-leden, die
bijzonder geslaagd is. Er waren liefst 70
deelnemers. De "meute" werd los gela-
ten in het Grote Veld dicht bij Lochem
en moesten in ruim twee uur tijd een
afstand van 10 kilometer afleggen naar
de finish, de kantine van Ratti.
Er waren twee verschillende droppings.
Bij de zgn. oriënteringsdropping moes-
ten de deelnemers diverse opdrachten
uitvoeren onder meer een gedicht maken
van zes regels over de belvenissen tijdens
de tocht, hoelang bestaat de s.v. Ratti,
hoeveel kilometer is de dropping enz.
Verder was er een "wilde" dropping,
waarbij men in de snelst mogelijke tijd
weer binnen moest zijn. ledere deelne-
mer moest wel een veer en een ei
meebrengen en bij binnenkomst een
papieren hoed ophebben. Iedereen vol-
bracht deze opgave. Om elf uur waren
allen binnen, zeer voldaan maar wel
moe.
Ratti-voorzitter Heuvelink reikte de prij-
zen uit en dankte iedereen voor de
spontane deelname. Hij dankte speciaal
de organisatoren de heren G. J. van
Zeeburg en J. W. Sloetjes voor het
uitzetten van de tocht.
Uitslag: Oriënteringsdropping: l Groep
Bart Nijhof. 2 Groep Willy Bos. 3 Groep
Antoon Peters. De eerste prijswinnaar
kreeg tevens een wisselbaker terwijl de
overigen een envelop met inhoud ont-
vingen. De poedelprijs was voor de groep
A. Heuvelink, die een groot aantal eieren
kregen.
Uitslag wilde dropping: l Groep B.
Kulsdom, 79 min. 2 Groep mevr. Lich-
tenberg 101 min. De poedelprijs kwam
in het bezit van de groep H. Nijenhuis.
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