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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Henk Oonk sportm an van het jaar bij
De Graafschaprijders
„Met het kiezen van de sportman van het
jaar hebben we in het bestuur niet moeilijk
gehad. Immers hfl die alle trainingen constant bezoekt, kampioen van Nederland
wordt b ijde betrouwibaarheidsritten in de
klasse boven de 175 cc; crosskampioen in de
B-afdeling bij De Graafschaprijders en bovendien nog De Delden Tropy wint, die alleen kan in aanmerking komen om sportman
van het jaar te worden," aldus argumenteerde voorzitter Bieldenman de keuze van Henk
Oonk.
De huldiging van deze sportman was zaterdagavond één der hoogtepunten op de jaarlijkse feestavond van de Vordense auto- en
motorclub De Graafschaprijders. Deze feestavond werd gehouden in de prachtige versierde zaal van hotel Smit.
Tijdens zijn openingswoord memoreerde
voorzitter W. Bielderman het jubileumjaar
1975. „Het was een jaar waarop wij met veel
genoegen kunnen terugzien," aldus de voorzitter die woorden van welkom sprak tot de
eigenaren van het Delden-oircuit, alsmede
tot de wethouder van sportzaken de heer H.
A. Bogchelman. Terloops wenste hij erevoorzitter Pardfls, die wegens ziekte niet
aanwezig kon zfln, van harte beterschap toe.
Hierna werden de verschillende kampioenen
gehuldigd. Dit waren cross A-klasse: Jan
Oosterink; idem B-tklasse Henk Oonk. Betrouwtoaarheidsritten senioren: W. Veenstra,
junioren H. Oonk. Delden Trophy: H. Oonk.

j Oriënteringsritten leden (motoren): G. Ver! steege; auto's: B. Regelink. B-rgders: D. G.
i Regelink. Niet-leden A en B: L. Roelvink uit
j Deventer. Toercompetitie binnenland: B. A.
W. Horsting; idem buitenland D. J. Tuitert.
Hierna werden de kampioenenvan Nederland gehuldigd door de wethouder van sportzaken de heer H. A. Bogchelman.
„Het komt niet alle dagen voor dat wij hier
in Vorden kampioenen van Nederland kunnen huldigen. Een bijzonder compliment aan
deze spontlieden en hun dames is dan ook
zeiker op zijn plaats." De heer Bogchelman
maakte nog meer complimentjes en wel aan
het bestuur van De Graafschaprijders en
wel voor de wijze waarop zij „last" en „overlast" weten te onderscheiden.
Voorzitter Bielderman: „Bedankt voor het
compliment. Uit uw woorden heb ik begrepen dat de vergunningen nog een tijdje doorgaan! We moeten inderdaad zorgen dat wij
de „müieumensen" voor blijven.
De kampioenen van Nederland die werden
gehuldigd waren: Betrouwibaarheidsritten
junioren: 126 cc t.m. 175 cc T. Pragt; boven
de 175 cc: H. Oonk. Cross Juniorcup 250 cc:
H. Hellegers. Oriënteren: het motorteam bestaande uit D. J. Tuitert, H. A. WolsheimerA. Wolshedmer; G. Versteege-mej. B. ter
Maat; B. A. W. Horsting^J. Duiten.
Na deze huldiging was het de beurt aan een
cabaretgroepje dat een imitatie gaf van Farce Majeure. Helaas viel dit optreden geheel

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Z I L V E R W I T C B K L. «TAAI.

in het water, aangezien de jongelui op een
dergelijke luide wijze door The Starlets werden begeleid, dat niemand in de zaal er een
woord van verstond. Jammer!

Ambtenarenbond
huldigde leden
De druk bezochte jaarvergadering van de
ABVA afd. Vorden-Hengelo stond in het teken van de huldiging van de jubilarissen de
heren Golstein, Roosendaal en Hoekman,
vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. De distriotsbestuurder de heer Knol herinnerde er
in zijn toespraak aan dat zulke leden de basis vormen voor een krachtige vakbond.
Namens het hoofdbestuur van ABVA speldde hij de jubilarissen de insigne op. Tevens
werd een attentie aan de echtgenotes aangeboden. De voorzitter de heer A. Ploeger feliciteerde de jubilarissen namens de afdeling
en bood hen elk een boekenbon aan, terwijl
de echtgenotes met 'n plant werden bedacht.
Bij de behandeling van de div. jaarverslagen kwam naar voren dat uit de sector ge-

zondheidszorg zoals bejaardencentra en verpleeginrichtingen weinig werknemers zijn
georganiseerd. Het overleg met de gemeente
Vorden ontwikkelt zich positief.
In verband met een mogelijk nieuwe organisatievorm van de ABVA pleitte de heer Knol
ervoor dat naast de belangen van de verschillende groepen, de vakbond als geheel centraal dient te staan met een eigen maatschappijvisie, waarbij de solidariteit onontbeerlijk is. De vergadering was dan ook van
mening dat deze punten ook in een nieuwe
organisatievorm centraal moeten blijven
staan.
Uitvoerig werd stil gestaan bij een mogelijke vervroeging van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanwege de extra lasten die dat
met zich brengt is op korte termijn verlaging hiervan niet te verwachten.

leuke kleren waar je
snel bij moet zijn
zoals deze tunica
van grove Mexicaanse
weefstof uitgevoerd in
mülticolorstrepen voor

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 06702-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.10 uur.

69,-

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'B avonds 7
tot 's morgens 7 uur

bij:

MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

Tafeltennis
in Vorden ?
De heren D. Buunk, W. Buunk en Joh. Ottens zijn voornemens een taf el tennis vereniging o pte richten in Vorden. Eerst willen zij
zich deze tak van sport meester maken. Zover zijn ze nog niet want zondagavond tfldens een gehouden toernooi werden Wim en
Diok Buunk met „ferme klappen" door de
uiteindelijke kampioen Joop Westerveld van
de tafel geveegd. Voor nadere inlichtingen
tel. 05752^1749.

tijdens de
jaarlijkse uitreiking van de
prijzen bij De
Graafschaprijders

GEMEENTENIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
1. Reacties op „Gemeentenieuws".
2. Wat moet u doen voor een nieuw rybewys.
Ad. 1.
Reacties op deze rubriek „Gemeentenieuws".
De aflevering van Gemeenitenieuws van
vandaag is de 166e in successie. In deze afleveringen zijn de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde gesteld. Uiteraard
kan elk afzonderlek onderwerp niet evenveel
belangstelling bij iedereen opwekken. Dit
behoeft ons inziens ook niet: de belangstellingssfeer bij de een ligt anders dan bij de
ander, zodat niet elk punt voor iedereen van
belang is.

Gelukkig komen nu af en toe reacties bij
het gemeentebestuur binnen over deze rubriek: de ene keer positief de andere kere
minder positief. Eigenlijk is de rubriek ook
hierom begonnen: naast het geven van pure
voorlichting over het wel en wee van de gemeente, tracht het gemeentebestuur de burger meer bjj de gemeentelijke zaken te betrekken (vgl. de sportraad, de voorbereidingscommissie voor het bestemmingsplan
voor de bebouwde kom e.d.).
In dit verband is het echter ook noodzakelijk
dat van de kant van de burgers wat meer
reacties komen: b.v. dat men het ergens niet
(helemaal) mee eens is, of dat men bepaalde
vraagstukken in deze rubriek behandeld wil
zien, omdat ze van algemeen belang zijn; ja
zelfs, of deze rubriek wel op prijs wordt gesteld in de huidige vorm.
Het gemeentebestuur nodigt dan ook de
mensen die „iets op het hart hebben" uit, om
te reageren bij de gemeente: het kan de communicatie tussen bestuur en burgers alleen
maar verbeteren.

Gez. vergadering

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

Ad. 2.
Wat moet u doen voor een nieuw rijbewijs?
Er zijn in ons land ruim 4% miljoen rijbewijzen in omloop, die allemaal van tijd tot tg d
vernieuwd moeten worden. Gelukkig nooit
allemaal tegelijker tijd, dat zou het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen nooit kunnen verwerken. Maar wel één keer in de 5
jaar:
5 jaar na de datum van afgifte is het rijbewijs niet meer geldig. Weliswaar kan in het
zesde jaar na afgifte het rijbewijs nog vernieuwd worden, maar in die periode mag u
geen auto besturen. Als dat zesde jaar verstrijkt zonder dat u voor vernieuwing van
het rijbewijs hebt gezorgd, dan zult u zelfs
opnieuw rijexamen moeten doen om weer
voor een rijbewijs in aanmerking te komen.

Wat moet u doen om uw rijbewijs
te laten vernieuwen?
Alle formulieren die u nodig hebt kunt u
verkrijgen op de gemeentesecretarie. U ontvangt (tegen betaling) een zogenaamde
„Eigen Verklaring". Voorts moet u een uittreksel uit het persoonsregister hebben. Een
volledig ingevulde, gedateerde en getekende
„Eigen Verklaring" stuurt u met het uittreksel uit het persoonsregister en de retourenveloppe naar de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Boutenslaan l te Rijswijk (Z.H.). Beide documenten moeten in één enveloppe worden verzonden.
Is er medisch iets aan de hand óf bent u 60
jaar of ouder, dan dient op de „Eigen Verklaring" een rapport van een arts (niet uw
huisarts) gesteld te worden. Als alles in orde
is ontvangt u na ongeveer twee weken een
geneeskundige verklaring, terwijl u dan ook
het uittreksel uit het persoonsregister terug
krijgt.
Daarna gaat u opnieuw naar de gemeentesecretarie om het volledig ingevulde aanvraagformulier in te dienen, samen met:

a. de geneeskundige verklaring,
b. het uittreksel uit het persoonsregister,
en
c. twee recente pasfoto's (geen kleurenfoto's).
Na nog weer eens twee weken kunt u dan in
het bezit zijn van uw nieuwe rijbewijs, dat
u door de Provinciale Griffie te Arnhem
wordt thuisgestuurd.
Soms moet het oude rijbewijs worden ingeleverd, of een verklaring over dit rijbewijs.
Dit is namelijk noodzakelijk als het rijbewijs
niet werd afgegeven door de Commissaris
der Koningin in de Provincie waar de aanvraag voor vernieuwing wordt ingediend
(dus indien niet afgegeven door de Commissaris der Koningin in Gelderland).
Als u het oude rijbewijs liever ndet inlevert,
kan een officiële verklaring over dat rijbewijs worden bijgesloten. Die verklaring moet
worden aangevraagd bij en wordt afgegeven
door degene die het oude rijbewijs heeft verstrekt.
Het verdient aanbeveling de aanvraag voor
vernieuwing van uw rijbewijs niet eerder dan
één maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het oude rijbewijs in te
dienen.
Kosten.
De kosten verbonden aan het vernieuwen
van het rijbewijs, bedragen momenteel:
- uittreksel uit persoonsregister
+ „Eigen Verklaring"
ƒ 6,75
- aanvraagrijbewijsbfl de Provinciale Grifie
ƒ 6,—
Totaal ƒ 12,75
De benodigde formulieren voor het vernieuwen van uw rijbewijs kunt u krijgen bij de
afdeling Bevolking c.a. ter gemeentesecretarie. De secretaries is van maandag t.m. donderdag alleen geopend van 8.00 tot 12.30 uur.
Vrijdags tevens van 13.30 tot 17.00 uur.

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

LIEVERTJE

>

op de foto

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 15 februari: 10.00 uur ds. E. Hoogerwerf te Vlissingen; Zendingszondag. Kindernevendienst klas l, 2 en3; 19.00 uur Interkerkelijke Zangdienst in de Ned. Herv.
Kerk

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

Verkrijgbaar

Alle prijswinnaars

HERVORMDE KERK VORDHN
Zondag 15 februari: 10.00 uur ds. J. Veenendaal, Heilige Doop, Kindernevendienst; 19.00
uur gezamenlijke zangdienst, ds. J. Veenendaal

De afd. Vorden van de ABTB, CBTB en de
Geld. Mg. van Landbouw beleggen op donderdagavond 12 februari in zaal Smit een
gezamenlijke ledenvergadering. Voor deze
vergadering is als inleider uitgenodigd de
heer ir. De Bruin, directeur van de provinciale landbouwkundige dienst te Arnhem.
Hij zal spreken over het onderwerp: Struktuur van Gelderland, in relatie tot de ontwikkeling van de land- en tuinbouw. De heer
De Bruin is als directeur van het overlegorgaan PLD zeer nauw betrokken bij het
maken van diverse plannen, zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau. Hierbij
denkt men aan streekplannen. Ongetwijfeld
zal hij ook de kwestie van een tweede woning, bouwvoorschriften, afgravingen e.d. in
zijn betoog betrekken.

KLEUREN-TV?
WIST U
dat u voor ƒ 18,— per week
zonder aanbetaling de allernieuwste kleurentelevisie bij
u in huis kan staan?
En met onze 4 jaar garantiezekerheid.
Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, tel. 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, tel. 2404

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebottw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wjjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wfjkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag* tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitalultend spoedreccepten.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bty
geen gehoor kan het polltteburo, tel. 1280
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasalnk) tel. 1382,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 87, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 00700-12981.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konslatorlekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2120.
Voor het maken van afspraken Is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05703-2340.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konslstorlekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak la het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 10 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 00703-2340
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 080-402220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 0570010603. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gessloten.
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.40
tot 19.45 uur In het Groene Kruisgebouw.
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 \\
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 U.

14.00-17.30 u.

Het politie-telefoonnummer van Vorden is
05752-1230. Bfl geen gehoor gelieve u te
bellen kengetal 055 telefoon 264455. De
plaatselijke politie zal dan contact met u
opnemen.
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SUPER SLAGERIJ

BIOTEX

4 Gelderse schijven halen

3 BETALEN

4 Hamburgers halen

3 BETALEN

KUIKENFILET

100 gram

138

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

628

Runderstoofrollade

500 gram

528
108

WIENER SNITZEL

OSSESTAART

248

500 gram

Vleeswaren
BOTERHAMWORST

;

200 gram
150 gram

GEK.

LEVERWORST

SLAGERSKWALITEIT
250 gram

ZONNETUIN
COX ORANGE
SINAASAPPELEN
GRAPE FRUITS
BLOEMKOOL
KLEI-AARDAPPELEN .

98
135
98
135

HAGELWIT
BINTJE

;i
;i

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 16 februari:

ZUURKOOL

500 gram

ZUURKOOLSPEK

500 gram

225

125
IfciV

fU
1f V

498

WORTELTJES

PANKLAAR
500 gram

WIENER SNITZEL

GEPANEERD
100 gram

RODE KOOL

PANKLAAR
500 gram

VERSE WORST fijn

500 gram

VLEESGEHAKT

500 gram

Alles zolang de voorraad strekt

ü'l

400 gram
van 395 nu
van./aardb.
literrol

55
325
238

GRAAG TOT

9PECIAAL STUNTVOORDEEL
IN ONZE GROENTE-CONSERVEN
BRUINE BONEN

HAK
3/4 pot van 168 voor

139

SPERZIEBONEN

A&O
literblik van 119 voor

DOPERWTEN fijn

A&O
literblik van 139 voor

89
99

WASVOORDEEL

DIEPVRIES VOORDEEL
IGLO TUINBONEN
KABELJAUWFILET
ASO IJS
IGLO VISSTICKS

55
109

Woensdag 18 februari:

M

EXTRA FIJN
450 gram nu

65
290

Dinsdag 17 februari:

A&n

SPAANSE
HAND 2 kilo

3 stuks

halvarine

279
298
159
229

PRESTO

voor de afwas, flacon

DIXAN ZEEPPOEDER

109

698

1098
Vloeibaar schuurmiddel JIF
269
BONTKRACHT

voor de bonte was
in fraaie emmer

voor uw schoonmaak

»oo

BASTOGNE
KOEKEN

MARGARINE

SUPERVOORDEELTJES

Halfvolle melk

79

lifer voor

MOWE
TOMATENKETCHUP DEL
van 145 voor

GRIEKSE PERZIKEN

W0MGEZ SLIJTERIJ
1325

JONGE GENEVER
JONGE GENEVER

1325

DRIE STERREN
literfles

FLORIJN
literfles

1325

SHERRY

750

Framb. brandewijn

liter voor

795

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEV
TOMPOUCEN

doos a 5 stuks
nu slechts

APPELCAKETAART

gen 298 maar

CHIPOLATASTAM

alleen deze week

198
275
298

198
175

NARCISSEN
ACAULI'S

BANAANSCHUIM

VOOR DE KLEINTJES
grote zak

189
98
98

GEVULDE KANO'S

per pak

105

JODENKOEKEN

bus van 205 voor

STROOPWAFELS

Goudvlees bouillon

6

van252 voor

229

bierpul voor

129

•"

ASO
Chocolade drank
AUGURKEN

KOELEMAN
3/4 literpot

149

ASO '
Vruchtenlim

79

literfles

krat a 20 beugelflessen

diverse soorten
2 zakjes van 196 voor

Prisma koffie
A & O SPECULAAS

A & O Groenteof kippesoep
3 blikken

i

98

literfles

VAN NELLE 250 gram van 269 nu

ZOETWAREN VOORDEEL

169

AARDBEIEN OF ABRIKOZEN pot van 195 voor

GROLSCH BIER

BLOEMEN S PLANTEN

169

liferblik

De Betuwe
Konfiture jam
FRANSE MOSTERD

DE TERRY
diverse soorten nu

119

1298

139

229
79

250
Nieuwstad 5
Vorden
Telefoon 1232
Hit)

NIEUW
eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzentafels
KEUHE
Nijrerheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

zowel in de confectie als in de
stoffenafdeling is er al een
fantastisch boeket aanwezig.
Komt spoedig eens een kijkje bij
ons nemen

Propaangas
in fles of tank
KEUNE Yorden
tel. 05752-1736 - 1737
STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek
A. M. Heuvelink Metaalwaren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309
Te koop: vierdels van 'n
jonge stier. J. G. Reintjes
Vordensebinnenweg 2 te
Lochem, tel. 2514
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 _ Vorden
Telefoon 2219

CARNAVAL
Te huur:
beeldige dames-t
heren- en kinderkostuums
Telefoon 05750-12219
na 19.00 uur
Te koop: appels Golden
Delicious ƒ 7,- per kist.
Makkink, Vierakkersestraatweg 4, Vierakker,
telefoon 05750-14354
Te koop: l Philips televisietoestel zwart-wit 2,5 jr
oud; en een propaan gashaard. H. Weenk, Brandenborchweg 2, Vorden
telefoon 6770

VERPLEEGINRICHTING

ONZE VOORJAARSKOLLEKTIE
KOMT UIT DE KNOP

'Het Enzerinck'
Almenseweg 60 - Vorden

Triumph BEHA'S - PANTY'S
KORSELETS EN
KORSETTEN
bij

In onze verpleeginrichting kunnen
weer een aantal

leerling bejaardenverzorgsters

CONFECTIEBEDRIJF

MMERS

HUIZE

Vorden

worden geplaatst.

[nwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt I
Of als u sterven moet I
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12
2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38
3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36
Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de
E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een
persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.
STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

Onze voorkeur gaat uit naar
meisjes van 17 a 18 jaar, die niet
meer partieel leerplichtig zijn en
die belangstelling neben voor een
gerichte opleiding.
Zij die hiervoor interesse heben kunnen schriftelijk solliciteren of telefonisch een afspraak
maken met de heer Ottens voor een persoonlijk gesprek (05752-1372).

EN TOCH .

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
DISCOUNT CENTRUM
RUURLO

. IS

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!
Zutplu>nsc\v<>K

KAMERBREED TAPIJT
prachtige kollektie, per meter reeds v.a.

39,00

- Vorden - Telefoon 05752-1514

OVERGORDIJNSTOFFEN EN VITRAGES
ruime sortering, per meter vanaf

Het is geen kleinigheid

3,95
19,95

VELOURS
per meter vanaf

Alles vakkundig gelegd resp. gemaakt!

Dorpsstraat 29 - Tel. 05735-1361

Te koop: Ford Stationcar
1973. Lammerskampweg
9 te Ruurlo
Te koop: 6 MRIJ vee
volbloed stiertjes van 11
tot 12 maand oud van
goede afstamming en produktie.
Tevens jonge hennen tegen de leg.
L. Groot Bramel, Wiersserbroekweg l, Vorden
telefoon 05752-6639
FruitbedrIJf Medler
Golden Delicious
onbespoten 4,- p. k.
Goudreinet
voor hand en moes
Cox Orange
Stoofperen
Verkoop zaterdags van
9 tot 12 uur

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is
bepaald geen kleinigheid.
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
metz'n goede eigenschappen (veel toeMesingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transportyKorraden
dicht bij huls).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasappara^fcwel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze gWn mankementen? Zijn ze wel schoon?
Het Is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

Verstandig met aardgas
Onderhoud, werk voor de
vakman

conconnifi
engelo <gid>

tel.O5753-1461

DANSEN
15 FEBRUARI

Splinters

En voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland

Velen zien
uw etalage

duizenden
zien uw
advertentie

Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

TIJDELIJK:

20% KORTING

Bromfietsers let op l maart!

Sola-Elife - Demeijere - W.M.F.

PANNEN

Klaar terwijl u wacht
In 'n wip goed geregeld bij
de Rabobank.
1 Maart a.s. gaat het nieuwe
bromfietsjaar weer in.
En dat betekent een nieuw
bromfietsplaatje. Stap daarom
L even binnen bij de Rabobank.
l Dan wordt Uw bromfietsverzekering een-twee-drie
aan de balie geregeld,
't Plaatje neemt U meteen mee,
makkelijker kan 't al niet!

Rabobank O
geU en goede raad

voor gas en elektra

KOERSELMAN Vorden
Burg. Galléestraat 12 - Telefoon 05752-1364

TEGER

OCCASIONS

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Daf
Fiat

RUURLO
Telefoon 05735-1426

Stationsstraat 18
500
600
600 groen
850 Special
127
127 geel
127 3-deurs
128
1971
44 opknapper
128 groen

1973
1970
1972
1970
1972
1973
1973
1973
1972
1968
1974

Fiat 128 Special
Fiat 128 met schade
Fiat 125 Special
Fiat 125 Special
Simca 1100
Simca 1000
Opel Kadert
Audi 70L
Opel Rekord met radio en
acnterruitverwarming
VW 1302 metallic

1975
1973
1970
1972
1972
1969
1972
1970
1970
1972

Inruil en financiering mogelijk
Onze showroom is vrydags geopend tot 21.00 uur, zaterdags de gehele dag
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37e jaargang nr. 49

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

TERUGKEER STICHTING JEUGDSOCIETEIT VORDEN
IN EEN NIEUWE RUIMTE ?
„Helaas moeten wij vaststellen dat het ons
ook in 1975 niet is gelukt om een permanent
onderkomen te vinden voor onze jeugdsociëteit. Ondanks de vele pogingen die o.a.
bestonden uit de aankoop en plaatsing van
een barak als overbrugging totdat het nieuwe dorpscentrum klaar zou zijn, werd er
geen geschikte ruimte gevonden.
Helemaal pessimistisch zijn we echter niet,
de gemeente Vorden heeft oor voor onze problemen. Vooral de nieuwbakken wethouder
van jeugd- en sportzaken de heer Bogchelman heeft zich ten aanzien van de Stichting
Jeugdsooiëteit Vorden in het afgelopen jaar
niet onlbetuigd gelaten. In elk geval staat
vast dat wij in het eerste kwartaal van 1976
gaan beschikken ove reen vaste ruimte, wat
voor ons als Stichting betekent een beter
kontakt vanuit een vaste ruimte met de Vordense jeugd," aldus de secretaris van de
Jeugdsoos, de heer B. H. M. Mombarg.
De konsekwentie hiervan is dat wanneer de
Jeugdsociëteit inderdaad de nieuwe ruimte
in gebruik kan nemen, men gelijktijdig moet
overgaan tot een ledenstop. Momenteel telt
de „soos" 205 leden.
WANNEER EEN GEDIPLOMEERD
JEUGDWERKER ?

De meeste politieke partijen in Vorden hebben tijdens hun verkiezingscampagne nogal

gepleit voor het aanstellen van een gedipomeerd jeugdwerker in Vorden. Set spijt secretaris Mombarg dat het er nog steeds niet
van is gekomen.
„Met in het vooruitzicht een nieuwe start in
een vaste ruimte was een jeugdwerker zeker op zijn plaats geweest, niet alleen voor
de Jeugdsociëteit maar ook voor andere verenigingen die op welke manier dan ook zich
bezig houden met jeugd- en jeugdwerk. Natuurlijk begrijp ik wel dat een aansteling
van een dergelijke -jeugdwerker bepaalde
wettelijke maar ook financiële eisen met zich
brengt. Maar dan vraag ik mij af of het regionaal dan niet mogelijk geweest was en
nog is om een dergelijk iemand aan te trekken," zo zegt de heer Momibarg.
Wanneer de Jeugdsociëteit straks weer gaat
draaien in een vaste ruimte dan krijgt zij
de volgende categorieën onder haar hoede:
de werkende jongeren, de middelbare schooljeugd, de lagere schooljeugd (vooral gedurende de vakanties en de kleuters (eveneens gedurende de vakanties).
De heer Momibarg trekt na vijf jaar jeugdsoos de conclusie dat het jeugdbeleid van dit
moment louter en alleen drijft op de voor
buitenstaanders vaak onbegrijpelijke inzet,
de nodige dosis wilskracht en het onmisbare
doorzettingsvermogen.

,,Maar," zo zegt hij, „hiermee heb je het
eigenlijke jeugdwerk nog niet gehad. Het bevat n.!, een ontzaglijke problematiek en het
vraagt daartoe om een breed en voortdurend
overleg met steeds wisselende partners
d.m.v. een uitgebreid netwerk van communicatiekanalen, niet alleen met het jeugden jongerenwerk maar ook en vooral met
o.a. belanghebbende ouders, jong volwassenen, jongeren of jeugdigen. Dit proces van
beleidsvorming stelt hoge eisen aan de zonder meer in te schaikelen funktionarissen.
Het vergt eveneens een maximale openheid
en openbaarheid van het bestuur.
De heer Mombarg wijst er na aanleiding van
bovenstaande op dat een jeugdwerker gewoon noodzakelijk is. „Wij hopen dat de belofte die bijna alle politieke partijen in hun
verkiezingsprogramma's hebben verwerkt
ten aanzien van een jeugdwerker, deze belofte nog voor de verkiezingen van 1978 waar
zullen maken." Ondanks het feit dat de
jeugdsoos geen vaste ontmoetingsruimte
had in het afgelopen jaar werden er zeer vele
aktiviteiten ontwikkeld, hetgeen in de nabije
toekomst wanneer de Stichting Jeugdsociëteit Vorden daadwerkelijk een vaste ruimte
heeft, beslist zal betekenen dat we nog veel
van hen zullen horen.

VERJAARDAG
PRINSES CHRISTINA
Prinses Christina, die op 18 februari haar 29ste verjaardag viert, heeft in het afgelopen jaar haar bestemming gevonden. Zij is in het huwelijk getreden met de
heer Jorge Guillermo en heel Nederland heeft kunnen
zien via de tv hoe deze jonge man haar met zijn zorgen omringde. De trouwplechtigheid werd doorweven
met zang (de door de prinses zo geliefde kunst en
waarin ze zelf ook aktief is) door de vermaarde zangeres Elly Ameling. Het werd een indrukwekkende
gebeurtenis in^en feestelijk met bloemen versierde
Domkerk te

dorp, stelde iemand voor, terwijl een ander
een verkeersspiegel noemt op het onoverzichtelijke stuk t.o. de Gems etc. etc.
(Met de opmerking van Goof van der Peijl
dat het beter zou zijn jonge bomen aan te
planten dan oude te restaureren, ben ik het
persoonlijk eens. Men moet niet sentimenteel
doen over ouwe verrotte exemplaren en vooral niet wanneer een bepaalde soort bflna z'n
maximum leeftijd heeft bereiüot. Dit is een
persoonlijke mening, ik schrijf dit niet namens de werkgroep).
Helaas is de waarheid van punt 4 van dit
ingezonden stuk maar al te vaak gebleken
n.l. de egoïstische trek van: „het zal mijn
tijd wel duren".
Wandel/fietspaden
Zoals velen al tot hun groot genoegen zullen
hebben vastgesteld, is het Hoetinkpad, zowel als het pad langs de beek bij de Maatse
Bult, open voor het publiek. We zijn er erg
blij mee en willen hier onze erkentelijkheid
uitspreken voor de betoonde inschikkelijkheid. Moge deze betuiging vergezeld gaan
van de wens, dat van de opengestelde gelegenheden geen misbruik zal worden gemaakt, maar een verstandig gebruik! En
wat het Hoetinkpad betreft - laat niet als
dank, net op het erf van een ander, het visitekaartje van uw hond achter
Boomfeestdag 1976
Het planten van bomen zal plaatsvinden op
de Bosket kasteel bij de Wildenborch en op
Den Bramel. De feestdag valt op 17 maart
a.s. en 275 kinderen van de basisscholen in
Vorden en de Kranenburg zullen het plantwerk verrichten. Als er nog vragen zijn over
deze feestelijke aangelegenheid dan zij hier
verwezen naar onze secretaris, de heer A.
Turfboer, Insulindelaan te Vorden, die hiervoor de contactman is.
Opgaven voor de monumentenlijst
Zij, die een bepaald gebouw c.q. object kennen, waarvan men meent dat het behouden
moet blijven, kunnen dit opgeven voor eventuele plaatsing als aanvulling op de monumentenlijst. Dit moet dan wel zo gauw mogelijk gebeuren, met opgave van naam eigenaar/bewoner, straatnaam en huisnummer
en zo mogelijk met de stichtingsdatum. De
opgave sluit medio maart a.s., dus niet te
lang wachten met uw opgave a.u.b.
Als er mensen zijn die bestaande (of vergeten) namen weten van boerderijen, die de
naam op de voorgevel van het gebouw of
anderszins missen, dan worden ze verzocht
deze opgave te doen aan de heer G. J. Koerselman, Burg. Galléestraat 12, Vorden.
Henri van Dorsten

Kort na de trouwdag is het paar op huwelijksreis gegaan en daarna naar New York waar beiden werkzaam
zijn. Wij wens&^prinses Christina een goede verjaardag toe.

(Nadruk verboden)

Voetbal
TOCH VOETBAL IN VORDEN

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
INTERKERKELIJKE ZANGDIENST

De interkerkelijke dienst van a.s. zondagavond in de Dorpskerk zal een échte zangdienst zijn. Er wordt dan geen preek gehouden. Maar rondom het thema „Navolging"
worden een aantal Evangelie-gedeelten gelezen, telkens gevolgd door een heel korte
toelichting of de declamatie van een gedicht.
Veel liederen, die daarbij aansluiten, zullen
in beurtizang worden gezongen. Dat wil zeggen: de aanwezige kerkgangers worden in
twee groepen gedeeld, die afwisselend enkele strofen van een lied afzonderlijk zingen en dan weer gezamenlijk. Zo trokken
oudtijds de Israëlieten in beurtzang zingend
op naar de tempel.
Het spreekt vanzelf dat er flink wat mensen
nodig zijn om zo'n beurtzang tot zijn recht
te doen komen. En het is een fijne ervaring,
om loflzingend een stukje van de zondagavond in de kerk te zijn. De dienst wordt geleid door ds. Veenendaal, terwijl Rudie van
Straten het orgel bespeelt.
RAAD VAN KERKEN
TE VORDEN-KRANENBURG

Een paar weken geleden vergaderde de Raad
van Kerken te Vorden-Kranenlburg. In deze
raad zijn vertegenwoordigd: de R.K. parochies in Vorden en in de Kranenburg, de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk.
Omdat ds. Jansen afscheid genomen heeft
als voorzitter werd voor deze keer de vergadering geleid door ds. Krajenbrink. Allerlei
plannen voor de toekomst werden besproken:
o.a. een gezamenlijke dienst in de Lijdenstijd,
een nabeschouwing over de vijfde assemblee
te Nairobi in Kenya (Afrika). Hiervoor zal
prof. dr. Runia te Kampen in eerste instantie
gevraagd worden. Hij heeft deze assemblee
bijgewoond als vertegenwoordiger van de
Gereformeerde kerken in Nederland. Hij
heeft in het vorige najaar ook reeds een inleiding gehouden in Vorden (i nde zaal van
de Huishoudschool). Verder werd op genoemde vergadering ook gesproken over het
vormen van een gespreksgroep over „Gemengd getrouwd". Een kleine commissie zal
dit voorbereiden. Zo staan er allerlei activi-

teiten op stapel, vanuit de Raad van Kerken.
De volgende vergadering is gepland op donderdag 19 februari. Tijdens deze vergadering
zal ook een nieuwe voorzitter gekozen worden. Niet een van de pastores, maar een gemeentelid. Het werk van de plaatselijke
Raad van Kerken is een zaak die alle kerkleden ter harte gaat. Laten we dat ook laten
merken bij activiteiten door genoemde Raad
georganiseerd.

Hannibal's leger was door uitputting en slijtage tijdens de slopende overtocht over de
bergketens (die onneembaar geacht werden)
tot de helft geslonken, maar hij versloeg de
Romeinse legioenen desalniettemin, o.a. in
de Povlakte. De Romeinen benoemden toen
Publius Cornelius Scipio, met de speciale opdracht om de staat Carthago (aan de Afrikaanse kust van de Middellandse Zee gelegen) te vernietigen. Eén van de senatoren
eindigde elke redevoering, ongeacht over
welk onderwerp, met de slotzin: „Voor het
overige ben ik van oordeel dat Carthago verDE WERELDSGEBEDSDAG
nietigd
moet worden".
In het begin van de Lijdenstijd wordt wereldwijd de Wereldgebedsdag gehouden (vroeger Met verwijzing naar deze historie, die inderde Vrouweniwereldgebedsdag). Dit jaar op daad met de vernietiging van Carthago is
vrijdag 5 maart. Voor Vorden en omgeving geëindigd, heeft de werkgroep vele van haar
wordt deze gebedsbijeenkomst gehouden in publikaties met een soortgelijke wederkede Gereformeerde Kerk aan de Zutphense- rende slotzin besloten, omdat het hoofddoel
weg, tegenover het Postkantoor. We hopen van de Werkgroep is: „Het zware, doorgaanu te zijner tijd nadere informaties te geven de verkeer moet om Vorden heen - Carthago!" En lukt dat? En hoe denkt de werkover de liturgie.
groep dit te bewerkstelligen? Zo ongeveer
luidde de vraag van o.a. de geachte inzender
van een stuk in Contact, de heer G. van der
KLUBWERK - JEUGDWERK
Peijl Jr. De vraag stellen is gemakkeijker
Van de klubleiding ontvingen wij het volgen- dan haar beantwoorden. Er wordt op elk nide bericht, dat we graag aan u doorgeven.
veau aan dit vraagstuk gewerkt, ook achter
Jaarfeest op komst!!
We zijn druk bezig een jaarfeest voor te be- de schermen, vooral ook door het gemeentereiden! Het is de bedoeling dat de kinderen bestuur. Maar het gaat hier om een Rijkseen eenvoudig programma brengen van lied- weg en het is niet eenvoudig om op korte
jes, volksdansen, toneelstukjes e.d. We ho- termijn tot een voor allen (of bijna allen)
pen dit feest te kunnen houden op zaterdag verantwoorde oplossing te komen. Ook kun21 februari in het Jeugdcentrum. Ouders en nen in een bepaald stadium niet alle kaarten
andere belangstellenden zijn van harte wel- open op tafel worden gelegd, met andere
kom! Tot ziens! CJV Samuël, De Klub van woorden: niet alles is rijp voor publikatie,
20, De Kruimels, De Fluitertjes. (Zie de ad- wat betreft de gesprekken die met verschillende instanties hebben plaatsgehad en nog
vertentie).
zullen plaatsvinden. Als een voorlopige conclusie mag voorlopig wellicht gelden, dat een
plan „Rondweg om de zuid", niet alleen veel
weerstand zal ontmoeten, maar vermoedelijk
ook veel meer geld gaat kosten dan een
Nieuws van de werkgroep
noordelijke rondweg, waar al een bestaande
Leefbaarheid Vorden (WLV)
verkeersweg als basis van uitgang aanwezig
is. Een andere lezer van Contact merkte op
dat de situatie in Groenlo veel ernstiger is
dan in Vorden. Dat is waar en de werkgroep
wenst de Grolsen veel succes in hun pogingen het zware verkeer om Groenlo heen te
krijgen.
Wat betekent Carthago? Misschien zijn er Intussen is „het hemd nader dan de rok" en
meer mensen die zich deze vraag hebben ge- onze werkgroep zal „gewoon dóórgaan", in
steld, net als de Vordenaar die me onlangs het belang van de niwoners van Vorden en
hierover aan de jas trok. In 218 voor Chris- voor allen, die hier, vooral 's zomers, rust en
tus trok Hannibal, de beroemde Oartlhager ontspanning zoeken. Doorgaan, dat vereist
veldheer, met 40.000 soldaten en 37 olifanten een niet aflatende aandacht en wilskracht,
over Pyreneeën en Alpen. Het was de 2e en zich door niet laten ontmoedigen, al zal
Punische oorlog - een verrassende aanval op het nog wel even duren voordat het doel is
Italië. Eer de Romeinen er erg in hadden bereikt
! Misschien zullen er andere dinstond Hannibal voor hun poorten en deed de gen aan voorafgaan, zoals een inhaalverbod
mare de ronde: „Hannibal ante portam of een snelheidsbeperking of eenrichtingverstat", - „Hannibal staat voor de poort".
keer op de grote doorgaande weg door het

Noordelijke
rondweg

Terwijl in Nederlan het voetballen het afgelopen weekend taboe was, werd in Vorden
wel gespeeld en wel de ontmoeting tussen
Vorden 4 en de veteranen (Vorden 7). Het
werd een pittig partijtje die door de „jongelui" met 5—3 werd gewonnen. Bij het vierde
blonken uit Frans Staring en Tonnie Haverkamp, althans beide heren vonden zich zelf
enor moged, terwijl laatste man Harry te
Lindert geluk had dat de arbiter geen gele
kaart bij zich had. Bij de „oudjes" was het
voor doelman Ter Heurne zo nu en dan om
„oud" van te worden bij het nastaren van de
„projektielen".
SV RATTI ald. zaterdag
Door de weersomstandigheden was het gehele programma afgelast. Maar toch houdt
SV Ratti de spelers bezig om hun conditie
op peil te houden. Zo vertrok men zaterdag
met 3 teams naar de sporthal te Lochem om
daar mee te spelen in een onderling toernooi
tegen Brinkman-Niemeyer uit Zutphen, een
ervaren zaalvoetbail tegenstander. Er werden 5 poules gevormd: poule A Ratti l; poule B Ratti 2; poule C Brink-Niemeyer 2; poule D Ratti 3; poule E Brinkman-Niemeyer 1.
Er werd hard om de punten gestreden, maar
door de ervaring was Brinkman-Niemeyer
toch de toaas. Eindstand: 1. Brinkman-Niemeyer 7 pnt.; 2. SV Ratti 3 6 pnt.; 3. SV Ratti 2 5 pnt.; 4. SV Ratti l 2 pnt.; 5. BrinkmanNiemeyer 2 O pnt. Misschien kan SV Ratti
in de toekomst in eigen plaats ook zaalvoetbal organiseren.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-IJselboys; SV Ratti 2 vrij; SV Ratti 3-Sp. Dieren
2; SV Ratti 4 vrij.
Programma afd. zondag: Juventus-Vorden;
Vorden 2-Winterswijk 2; Vorden 3-Be Quick
4; De Hoven 4-Vorden 4; Dier. Boys 4-Vorden 5; Steenderen 4-Vorden 7.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense damvereniging DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: A. Abbink-A.
Greflhorst O—2; E. Postma-A. Berends 2—0;
A. Grefhorst-S. Teerink 2—0; H. VreemanG. Brurrnnelman O—2; G. Memelink-R.
Bruinsma O—2; C. Ridder-T. Snellenberg l—
1; B. Hiddink- Gille l—1; E. BrummelmanA. Pelyter 2—0; R. Bruinsma-C. Ridder 2—
0; N. de Klerk-L. Eykelkamp 1—1; B. Hiddink-E. Bruinsma 2—e; G. Brummelman-H.

Vreeman O—2; T. Snelleniberg-G. Memelink
2—0; E. Brummelman-E. Bruinsma O—2; A.
van Laren-E. Brummelmaan O—2; E. Pleyter
-G. Memelink O—2; C. Ridder-L. EykeUcamp
1—1.

Waterpolo
HEREN VORDEN STUURDEN
BRUMMEN MET 6—1 NEDERLAAG
HUISWAARTS

De heren van Vorden hebben de kans op promotie in eigen hand 'gehouden door Brummen l met niet minder dan 6—l te verslaan.
Dit gebeurde zaterdagavond in het overdekte bad te Eefde.
Arjan Mengerink opende de score en kon de
voorsprong van Vorden in de eerste twee periodes tot 3—O uitbreiden. Toen had de achterhoede van Brummen tegen Mengerink het
juiste verweer gevonden en kwam hij niet
meer tot scoren toe.
Hans Brinkman die een uitstekende wedstrijd speelde gaf toen Henco Elbrink een
niet te missen kans 4—0. In de derde periode
kreeg Geertjan Sikkens de bal toegespeeld
van Elibrink. Hij soleerde door de Brununendefensie en liet 5—O aantekenen. Vrij opzwemmen van Kier Knol was de reden dat
Erik Rikkering de stand op 6—O kon brengen. Hierna gelukte het Wilco Elsnof, de
midvoor van Brummen om de eer te redden:
6—1. Verder kreeg bruidegom doelman Ter
Heurne in het Vorden-doel nauwelijks werk
van betekenis op te knappen.
DAMES VORDEN BLIJVEN FAVORIET

VOOR HET KAMPIOENSCHAP

Voor de competitie hebben de dames van
Vorden zaterdagavond twee wedstrijden gespeeld. De eerste ontmoeting tegen Brummen leverde een 5—l zege op, waarmee Vorden nog eens duidelijk onderstreepte serieuze aspiraties te hebben voor 't kampioenschap.
Met goed opgezette aanvallen werden de
Brummense dames uit positie gespeeld,
waarbij aangetekend dat Vorden veel kansen
ongebruikt liet. Via Anneke Sikkens kwam
Vorden op l—O. Even Iter werd een dekkingsfout in de Vordense achterhoede goed
afgestraft l—1.
Tot meerdere daden van betekenis kwam
Brummen niet. Dankzij doelpunten van Jet
Smit, Heleen Maljers en Anneke Sikkens
werd de eerste helft afgesloten met een 4—l
voorsprong. In de tweede helft bepaalde Heleen Maljers de eindstand op 5—1.
VORDEN (dames)-IJSSELMEUWEN 8—0
De Vordense dames hebben ook deze met
veel zorg tegemoet geziene wedstrijd tegen
het jeugdige team van de LTsselmeeuwen
succesvol afgesloten. De wedstrijd was amper begonnen of Anneke Sikkens gaf Vorden op aangeven van Truus Brandenbarg 'n
l—O voorsprong. Even later werd een snel
door Jet Smit genomen vrije worp door Anneke Sikkens in een doelpunt omgebogen:
2—0.
Even leek het erop dat de LJsselmeeuwen
terug zouden komen. Leonie Sikkens wist 'n
doelpunt te voorkomen hoewel haar dit wel
op een strafworp kwam te staan, die evenwel werd gemist.
In de tweede helft het initiatief nagenoeg
geheel aan Vorden. Nadat de Zutpsense
doelfvrouwe een fraai sohot van Leonie Sikkens had gestopt moest aan de andere kant
Rinie Teunissen ook een paar maal handelend optreden. Uit een pass van Leonie Sikkens bepaalde Heleen Maljers de eindstand
op 3—0.

Volleybal
I)ASH 2 VERSTEVIGT POSITIE
Heren eerste klasse Zutphen
Het herenteam van Dash Vorden heeft dit
seizoen nog weinig succes gehad; nu stak
Hansa 3 - dat overigens een ernstige kampioenskandidaat is - de Vordenaren de loef
af: O—3. Hansa 4 doet ook nog mee in de
kopgroep en gaf Harfsen geen kans in het
spel te komen: O—3.
Stand: Hansa 5 16—41; Hansa 3 16—40;
Hansa 6 15—33; Hansa 4 15—31; Wilhelmina 2 14—24; Bruvoc 2 13—17; Voorst l 14—
15; Harfsen l 16—15; WIK 2 14—14; Dash l
14—8; Wilhelmina 3 13—2.
Dames eerste klasse Zutphen
Dash 2 Vorden heeft zijn positie aan kop
aanmerkelijk verbeterd door een mooie 3—O
zege op nummer twee: DVC l Dieren. Harfsen begint de aansluiting te verliezen want
het struikelde andermaal, nu tegen DVO 1.
De Keyenborgse dames wonnen met volle
cijfers: 3—0. WIK benutte de kans en kon
twee punten bemachtigen dank zij l—2 tegen de Bruvoc-reserves. Ook Valto l kreeg
niet de volle winst van Wilhelmina 4: l—2,
terwijl Hansa 3-Wilhelmina 3 eenzelfde uitslag te zien gaf: l—2.
Stand: Daslh 2 16—39; DVC l 17—33; Valto
1 18—33; Harfsen l 17—32; DVO l 15—29;
Hansa 3 17—26; WIK l 15—25; Wilhelmina
3 16—25; Bruvoc 2 15—15; Wilhelmina 5
12—8; Hansa 4 14—7; Wilhelmina 4 15—7.
Dames tweede klasse Zutphen
Dash 3 kreeg als koploper een lastige tegenstander, de reserves van DVO. De Keyenborgse dames knabbelden er een puntje af
en verloren met gering verschil: l—2. Doordat runner-up Valto 2 niet speelde behoudt
Dash een grote voorsprong. Valto 3 en Bruvoc 3 verschilden niet veel in kracht: l—2,
terwijl Hansa 5 kostbare punten behaalde
op plaatsgenote Wilhelmina 7: l—2. WIK 2
maakte een goede beurt en won van Daslh 4
met 3—0. In de middenmoot behaalde Wilhelmina 6 twee punten op het Zutphense
Hansa 6: 2—1.
Stand: Dash 3 16—42; Valto 2 14—34; WIK
2 14—31; DVO 2 14—28; Bruvoc 3 15—26;
Hansa 6 13—21; Hansa 5 14—17; Wilhelmina 6 14—17; Bruvoc 4 12—12; Wilhelmina
7 14—12; Dash 4 14—10; Valto 3 14—10; Almen 12—8.

De drie alternatieve voorontwerpen van
het streekplan Oost-Gelderland

wel lc®

goed voordelig... voor iedereen

STREEKPLAN
OOST-GELDERLAND
MEEDENKEN
OVER EIGEN TOEKOMST
„SPELREGELS" ALS BASIS VOOR
HET STREEKPLAN
Zoals reeds is vermeld, wordt al enige jaren aan de voorbereiding van het streekplan Ooet-Gelderland gewerkt. Wie deze
werkzaamheden heeft gevolgd, weet dat in
het najaar van 1973 de eerste inspraakronde plaatsvond, waarbij de Oostgelderse
bevolking zich heeft kunnen uitspreken
over de vraag, welke doelstellingen aan
het streekplan ten grondslag moeten liggen.
In de nota „Uitgangspunten, Probleemstelling en Doelstellingen Oost-Gelderland" die
in 1974 door het provinciaal bestuur werd
vastgesteld, zijn de wensen en meningen
van de bevolking en de betreffende gemeentebesturen verwerkt. Daarbij gaat het vooral om de doelstellingen, omdat die te beschouwen zijn als de „spelregels" waaraan
de plannenmakers bfl het verdere werk gebonden z^jn. De belangrijkste spelregel is de
hoofddoelstelling die we reeds in een vorig
artikel hebben vermeld. Ze luidt:
„In het streekplan Oost-Gelderland zal de
eigen landelijke karakteristiek centraal
staan. Elementen als natuur, landschap,
rust en klein-schaligheid spelen hierby een
belangrijke rol".
Hierby is wel toegevoegd, dat er ruimte
moet zijn voor bepaalde ontwikkelingen ten
•behoeve van de werkgelegenheid en de
landbouw.
Natuur, landschap en milieu.
Grote aaneengesloten natuurgebieden en
ook kleine stukken natuur die van bijzondere waarde zijn, dienen in stand te worden gehouden. Datzelfde geldt voor waardevoHe landschappen, zeker als daarin aantrekkelijke overbltjfseeln uit vroeger tijden
voorkomen. Soms kan zelfs aan verbetering
van een landschap worden gedacht.
De milieuverontreiniging dient tot een aanvaardbaar peil te worden teruggedrongen.
Werkgelegenheid
De situatie met betrekking tot de werkgelegenheid moet worden verbeterd. Vooral
bestaat behoefte aan een uitbreiding van
het aantal arbeidsplaatsen op een hoger niveau. Dat geldt zowel voor de industrie als
voor de dienstensector.
Verder zegt de spelregel over de werkgelegenheid dat de plaatsen waar wordt gewerkt moeten aansluiten bij de woonkernen,
opdat de afstand tussen wonen en werken
beperkt blijft.
Landbouw
De produktieomstandigheden in de landbouw zullen zodanig moeten zijn, dat het
inkomen van de agrariërs gelijkwaardig is
aan dat van de rest van de bevolking. De
produktieomstandigheden zullen mede door
ruilverkavelingen en waterbeheersing moeten worden verbeterd. Overigens mag de
verbetering van de produktieomstandigheden niet gaan ten koste van milieu, natuur
en landschap. Indien uit een oogpunt van
natuur- en/of landschapsbescherming beperkingen aan de landbouw worden opgelegd, zullen financiële kompensaties gezocht
moeten worden.
Wonen
Bij het verdelen van de nieuwbouw over de
streek dient een zekere bundeling te worden nagestreefd. Tevens moet worden gestreefd naar een verscheidenheid van woonmilieus.
De bundeling beoogt het landschap te sparen en maakt betere voorzieningen mogelijk.
Voorzieningen
Oost^Gelderland dient de beschikking te
hebben over goede voorzieningen zoals winkels, scholen, bibliotheken, sportakkommodatie, dorpslhuizen, schouwburgen en dergelijke. Dat wil zeggen, dat iedere plaats alle
soorten voorzieningen kan krijgen. In een
kleine plaats kan bijvoorbeeld een schouw-

Uitvoering van
Sursum Corda
had veel bekijks
In het Jeugdcentrum te Vorden gaf de muziekvereniging Sursum Corda twee avonden
achtereen haar jaarlijkse uitvoering, waarvoor een overweldigende belangstelling bestond. Beide avonden was de zaal tot de nok
gevuld.
Voorzitter Wichers stak zijn vreugde over
dez espontane opkomst dan ook niet onder
stoelen of banken. Hij deelde verder mede
dat de beide aangeschafte bekkens voor de
muziekvereniging uit eigen kas konden worden betaald, evenals de gedeeltelijke aanschaf van een tweetal lyra's.
De heer Wichers maakte vervolgens bekend
dat de heer H. H. van Loo als direkteur is
afgetreden en wordt opgevolgd door de heer
H. C. Oosterwijk. Vervolgens werd in een
vlot tempo het muziekprogramma afgewerkt dat bestond uit een elftal nummers.
Prachtig vertolkt werd The New Castle
Hymne; de paraphrase Boven de sterren;
The Happy time en het Instand Concert. Het
optreden van de Jongste leden Rene Dimmendaal en Joop Boerstoel met hun klarinetten oogstte veel bijval.
De twaalf nieuwe jeugdleden werden tijdens
het laatste nummer aan het muzlekkorps

burg niet bestaan, omdat er te weinig
mensen gebruik van zouden maken. Een
bakker en een kruidenier hebben veel minder mensen nodig om te kunnen bestaan.
Indien in deze spelregel wordt gezegd, dat
er goede voorzieningen moeten komen, bedoelt men dan ook, dat getracht moet worden de kleine woonkernen een minimumpakket aan voorzieningen te verschaffen
(voorzieningen van Zjg. laag niveau, zoals
winkels e.d.). De grotere woonkernen kunnen - naast voorzieningen van laag niveau ook over voorzieningen van hoger niveau
(bijvoorbeeld een school voor voortgezet
onderwijs, een biscoop, een openbare bibliotheek e.d.) beschikken. Deze grotere kernen
hebben dan ook een rol te vervullen voor
de omliggende kleine kernen.

In onze Tuingids 1976
is een drukfout gemaakt
voor plantuien staat een prijs van t 5,-

dit moet zijn f 2,25
Bestellijst inleveren voor 15 februari a.s. geett recht op

15% korting
op alle groente- en bloemzaden

Rekreatie
Nieuwe voorzieningen voor rekreatle dienen
in de omgeving van de woongebieden te
komen, zodat ze goed bereikbaar zfln. Maar
ook hier geldt de els, dat natuur en landschap er niet van te lijden hebben.
Verkeer en vervoer
In het vorige artikel zijn we hierop wat
uitvoeriger ingegaan. Hier volgen dus alleen de spelregels voor het oplossen van de
verkeersproblemen in Oost-Gelderland.
De belangrijkste centra op het gebied van
de werkgelegenheid en de voorzieningen
moeten via goede weg- en railverbindingen
bereikbaar zijn. De nieuwe woon- en werkgebieden moeten daarom zoveel mogelijk
gelegen zijn bij bestaande wegen, spoorwegen en vaarwegen. Verder moet de ruimtedijlke indeling van Oost-Gelderland zodanig geschieden, dat het gebruik van eigen
auto - vooral voor het woon - werkverkeer
minder noodzakelijk wordt. In plaats daarvan moet het wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer worden
gestimuleerd.
Het inperken van de speelruimte
Hoewel de genoemde spelregels de plannenmakers al binnen bepaalde grenzen houdt,
kwamen de plannenmakers zelf tot de konklusie dat het voor een doelgerichte aanpak
van het verdere werk noodzakelijk is de
speelruimte nog verder in te perken. Ze
maakten een aantal afspraken, waaraan zij
zich eveneens zouden houden bij het opstellen van de alternatieve voorontwerpen.
Hier volgen nu die „afspraken-vóóraf". Bij
de komende inspraakronde kunt u kenbaar
maken of u het ermee eens bent of niet.
1. Tastbare beperkingen
Bij het opstellen van de alternatieve voorontwerpen van het streekplan Oo^Gelderland is men er vanuit gegaan, da^Beds bestaande steden, dorpen, wegen, «bruggen,
spoorlijnen, hoogspanningsmasten en leidinggen, rioolzuiveringsinstallaties, rekreatievoorzieningen en dergelijke er vooralsnog
zullen blijven.
In het kort dus: wat er nu is, bW^^r vooralsnog!
2. Goedgekeurde plannen
Bfl het opstellen van de alternatieve voorontwerpen worden alle goedgekeurde plannen als een vast gegeven aanvaard; ze krijgen dus een vaste plaats op de kaart van
Oost-Gelderland.
Dat geldt dus voor de goedgekeurde gemeentelijke
bestemmingsplannen
voor
stads- en dorpsbebouwing, voor wegen en
rekreatieprojekten enz.
3. Natuur en landschap
Gebieden van ekologisclhe waardeklasse 4
en 5, en aantrekkelijke landschappen, worden gevrijwaard van bebouwing.
De deelnemers aan de discussiebijeenkomsten dienen bij het naar voren brengen van
hun eventuele wensen en ideeën wel het
belang in te zien van de gegeven spelregels en de gemaakte afspraken.
De spelregels zijn mede door de eerste inspraakronde bepaald en liggen dus vrijwel
vast. Over de gemaakte afspraken van de
plannenmakers kunt u nog van mening
verschillen.
Wel hopen wij, dat vele bewoners van OostGelderlanid willen meedenken over de alternatieve voorontwerpen van het streekplan
en meedoen aan de aanstaande discussiebijeenkomsten. Vooraf zijn er nog voorlichtingsbijeenkomsten, waar de voorontwerpen
duidelijk worden uiteengezet.

(dat onder leiding stond van de heer H. C.
Oosterwijk) toegevoegd, zodat het gehele
korps voltallig voor het voetlicht trad. De
twee christelijke liederen vonden een prachtige vertolking.
Na de pauze werd onder grote hilariteit het
blijspel In drie bedrijven Groeten uit Nice
opgevoerd. Dit toneelstuk werd opgevoerd
door de toneelvereniging COC uit Holten.
De spanning bleef er gedurende een tweetal
uren danig in. Er werd zeer met de spelers
(sters) meegeleefd inzake het huren van een
villa in Nice door enige vakantiegangers.
Voorzitter Wichers bracht aan 't slot dank
aan allen die aan deze avonden hadden meegewerkt.

Dennescheerdersgeld
Het provinciaal bestuur van Gelderland
steunt ook dit jaar de boseigenaren in hun
strijd tegen de dennescheerder. Provinciale
Staten hebben een bedrag van ƒ 275.000,—
uitgetrokken om dit te realiseren via de bijdrage-regeïing boshygiëne. Particuliere boseigenaren die van het „dennescheerdersgeld" gebruik willen maken, wordt aangeraden zo spoedig mogelijk contact op te nemen
met de provincie Gelderland.
Bij de beslissing over de dennescheerder met
extra geld te lijf te gaan is onder meer over-

H ENG ELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat
14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

wogen dat de januari-storm in Gelderland
naar schatting 75.000 kubieke meter hout
heeft gestreken of gebroken. Daaronder is
ongeveer 46.000 kubieke meter pinushout
(grove den) dat een ideale broedplaats voor
dennescheerders kan zijn.
In de Verordening schadelijke dieren van het
Bosschap is bepaald dat dit hout vóór 15 mei
geruimd of geschild moet zijn.
Informaties over de provinciale regeling
kunnen worden ingewonnen bij de heer A. G.
van Buuren ter Provinciale Griffe (085457411, toestel 2151 (. Bij deze contactpersoon kunnen ook formulieren worden aangevraagd voor de bijdrage-regeling.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio DolphiJn
Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorij vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Me dier
Elke dinsdagavond: wintertraining
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in zaal
Smit o.l.v. mevr. Annelies Tijman.
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Donderdag:
Badmintonklub In het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 september 19.45 uur In Hotel Bakker, iedere
donderdag
Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Elke laatste vrijdag van de maand: ruilbeurs (Jeugdcentrum)
Zaterdag:

Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknickplaats Wlldenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen
Kinderklulb De Muitertjes in De Voorde;
Kanderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum; Meisjesklulb De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Februari:
11 Bond van Plattelandsvrouwen
14 Feestavond Volleybalver. Dash in zaal
Eykelkamp
17 Herv. Vrouwengroep Linde
18 Herv. Vrouwenvereniging Dorp
19 Herv. Vrouwenvereniging Wildenborch
19 KPO
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
21 Jaarfeest Jeugdklubs, Jeugduentrum
21 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
27 Ledenvergadering NCVB zaal Eskes
28 Karnavalsoptocht De Deurdreajers en
karnaval in residentie Schoenaker te
Kranenburg
29 Kinderkarnaval De Deurdreajers te
Kranenburg
Maart:
l Rayonlezing EHBO, traumadienst
1 Karnaval De Deurdreajers in residentie
Schoenaker te Kranenburg
2 Karnaval De Deurdreajers in residentie
Schoenaker te Kranenburg
3 Bond van Plattelandsvrouwen
4 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
9 Bejaardensoos zaal Schoenaker
9 Herv. Vrouwengroep Linde
10 KPO
13 Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
15 Modeshow Fa. Visser tn zaal Hotel
Bakker

16
18
18
20

NCVB in zaal Eskes
Vrouwenvereniging Wildenborch
Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,
Christus Koning kerk
April:
l Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker
7 Bond van Plattelandsvrouwen
12 Bond van Plattelandsvrouwen
13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
15 Vrouwenvereniging Wildenborch
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum
13.45 uur
17 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
20 NCVB in zaal Eskes
29 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum
14.30 uur

damspel in de dertiger jaren trad de Franse
opening op de voorgrond 1. 34-30, 20-25; 2.
32-28, 25x34; 3. 39x30 waarna er vaak weer
een klassieke party ontstond door 3
18-23; 4. 37-32, 15-20; 5. 41-37, 20-24 enz.
Deze opening wijkt van de oud-Hollandse
opening af, omdat al in het begin speelruimte wordt gecreëerd door een ruil. In de moderne varianten van de Franse opening is
de aanvangazet 1. 32-28 (dit is ook nu nog
de meest gespeelde tbeginzet). Na l
,1823; 2. 33-29 of 34-29 ontstaat er een open
speltype, dat lange tijd het wedstrijdspel
heeft beheerst.
Zwart

Mei:
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
18 NOVB in zaal Eskes jaarvergadering
20 Vrouwenvereniging Wildenborch

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

Damrubriek
In de loop der jaren hebben verschillende
openingen de toon aangegeven. Tegenwoordig heeft men in het wedstrijdspel een groot
openingsrepertoire ter beschikking. Vroeger
was er steeds één speelwijze in de opening in
de mode. In het begin van deze eeuw werd
alleen de Hollandse opening als goed aangemerkt. Dat was 1. 33-28, 18-23; 2. 31-27, 2024; 3. 34-30, 17-21; 4. 39-33, 12-18; 5. 44-39,
7-12, enz. met gesloten klassiek speltype
Ten tijde van de Franse hegemonie in het

Wit
Het probleem van deze week weer in diagram. De stand in cijfers. Zwart 12 schijven
op 8 9 10 11 13 17 18 19 24 25 35 en 36. Wit
11 schijven op 22 26 28 30 34 38 39 43 44 47
en 50. Wit speelt en wint.
De oplossing van het probleem van vorige
week. Zwart 12 schijven op 6 9 10 1115 19 24
26 29 30 34 en 41. Wit 12 schijven op 17 21 25
27 28 32 33 38 39 43 44 en 49 was als volgt:
44-40, 11x31; 40-35, 26x17; 32-27, 31x22; 3822, 29x27; 25-20, 22x44; 49-29, 24x33; 35x4,
15x24; 4x11, 6x17 en wit wint door oppositie.
Goede oplossingen kwamen binnen van Gerda en Reinier Gosselink, Henk Grotenhuis
ten Harkel, Henk Ruesink, Jan Masselink en
Jos Boudri allen uit Vorden.
H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18.

CLOWNERIE»

Wie aan onze nationale clown Toon Hermans denkt, denkt onmiddellijk aan twintig
jaar „one-man shows", want al in 1955 bezorgde hij de duizenden en nog eens duizenden bezoekers van zijn avondvullende programma's een onvergetelijke buikkramp
van het lachen. Maar tijdens die voorstellingen pinkte ook menigeen een traan weg
als hij zijn beroemde nummers bracht als de
clown op auditie en het jongetje dat uit zijn
bed kwam gelopen. Het ballonnetje Is ook
een begrip geworden, onverbrekelijk met
Toon Hermans verbonden.
Weinigen zullen weten dat Toon Hermans
zijn carrière als kunstschilder is begonnen.
Hfl schildert en tekent nu nog, maar uitsluitend voor zijn plezier.
Al heel vroeg was Toon in de ban van de
magie van clowns en vooral de grote Buziau is een zeer belangrijke inspiratie voor
hem. Daarom is het niet helemaal toevallig
dat het album tekeningen en teksten, dat
zojuist van zfln hand is verschenen, de titel
Clownerietjes draagt. Van een goede vriend,
de tekenaar Ted (Scapa) Schaap, kreeg hfl
op vakantie in Zwitserland een prachtig gebonden boek vol blanco bladzijden, gewoon
voor de grap. Maar wat deed Toon, hij zette
het niet in de kast, want hij werd door die

DOOR
TOON HERMANS

mooie lege vellen zo geboeid, dat hfl begon
te tekenen en te schrijven en hij stopte pas
toen het boek vol was. Hij liet het boek
weer aan zijn vriend zien en die was er zo
enthousiast over, dat hij vond dat het uitgegeven moest worden. „Het is allemaal In
een geut ontstaan," zegt Toon er zelf over.
Meer dan driehonderd tekeningen met dwaze onderschriften, woordgrappen en melancholieke gedichtjes aaneengeregen tot een
clowneske ketting.
Over de clowns: „Wij zfln de circusclowns
- wij doen dat werk al eeuwen - we komen
meestal na de leeuwen." Het boek begint
met het ei, want zoals Toon schrijft, „het
ei is het begin - want daar ziddallezin".
In bijna alles wat er gebeurt zit een grap
verborgen, maar alleen iemand met de
speelse geest van Toon Hermans weet hem
er ook uit te halen.
Het associatieve vermogen van Toon Hermans is onuitputtelijk, hij trekt een gedachtelijn door of hfl haalt er een stukje
tussenuit, in beide gevallen is het resultaat
verrassend. Nu dus niet in Carré of op de
buis, maar in boekvorm een gMmlach voor
thuis.
Verschenen bij Elsevier Nederland. Gebonden 164 blz. Prijs ƒ35,—.

Voor uw medeleven dat
wij mochten ondervinden
na het overlijden van
mijn lieve man en onze
vader en grootvader
GERHARD
GROOT OBBINK

Op dinsdag 17 februari hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 35jarig huwelijksfeest te vieren.
J. J. VAN DER LINDEN
en
B. G. VAN DER LINDEN-WENTINK

betuigen wij u onze
welgemeende dank.
Uit aller naam:
B. Groot ObbinkOberink
Vorden, februari 1976
„Villa Nuova"

Receptie op zaterdag 21 februari van
15.30 tot 16.30 uur in zaal Smit, Vorden
Vorden, februari 1976
Storm van 's-Gravesandestraat 13

Te koop: vierdels van een
stier. H. Waenink, Enzerinckweg 6, Vorden
's-avonds na 17.00 uur

Inplaats van kaarten

Te koop gevraagd: oude
ansichtkaarten en prenten van Vorden.
G. J. Koerselman, Burg.
Galléestraat 12, tel. 1364
Te koop: 50 a 60 stuks
hardboardplaten nieuw
114 x 58,5; 4 vuren balken 1 3 x 7 plm. 4 m lang
partijtje dennenplanken
2 en 3 cm dik.
Deldensebroekweg 10
Vorden, telefoon 2273

OMA KLEIN HEKKELDER-KROES
haar 80e verjaardag te vieren.
Dat zij nog lang in goede gezondheid in
ons midden mag blijven is de wens van
kinderen en kleinkinderen.
Receptie van 16.00 tot 19.00 uur in café
Klein Hekkelder, Nieuwstad 13 Vorden
Vorden, februari 1976

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

om 19.30 uur in het

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN l

Gebr.

Te koop: z.g.a.n. kunstmeststrooier Lely.
Th. Berendsen, Enzerinckweg 14, Vorden

Medler - Tel. 6634

U kunt bij ons
ferechf voor:
CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE
Verkoop nieuwe auto's

BIEFBURGERS
3 stuks
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks
Inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, W. Alexanderlaan 5, Vorden, telefoon:
05752-2220.

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf
RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram
RIBLAPPEN
500 gram

administratiekantoor
HUIZINGA

VARKENSLAPPEN VAN DE HAM
500 gram

horsterkamp 15 - vorden

150
150
150
150
250

05752-1463

• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken

Te koop a kontant: kuilvoer (meigras). Briefjes
inleveren a.s. zaterdag 14
februari om 14.00 uur.
H. v. d. Meij, Hackfortselaan 2, Vorden

Weggelopen: Duitse herder met zwart dek. Tegen beloning terug te bezorgen bij A. M. Oostendarp, Vordenseweg 44 te
Hengelo (Gld.)

3,60

2,85
2,85
2,25
5,49
4,98
6,30
6,88

Voor de boterham:

JAARFEEST
JEUGDKLUBS

l Gazelle meisjesfiets 812 jaar; l idem damesfiets sport; l Gazelle
meisjesfiets 7-10 jaar;
Toer-damesfietsen met
gebogen buis, Ned. fabr.
geheel kompleet vanaf
ƒ 288,—; Union sportfietsen, reeds vanaf
ƒ 321,-; kinderfietsen 710 jaar vanaf ƒ 148,kompleet met standaard.
FIETSENBEDRIJF
TRAGTER

AJUINBURGERS
3 stuks

Te aanvaarden, vrij van huur of
pacht, bij betaling op 9 april 1976.

A.s. zondag 15 februari, hoopt

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Jeugdcentrum.
Iedereen van harte
welkom l
CJV Samuël, De klub
van 20, De Kruimels en
de Fluitertjes

Notaris Jhr. Mr. J. J. A. Greven te Vorden,
zal op woensdag 25 februari bij inzet en op
woensdag 10 maart 1976 bij toeslag, telkens
des nam. om 2 uur in zaal Smit aan de Dorpsstraat 10 te Vorden, krachtens artikel 1223
B.W. publiek verkopen:
Een perceel bos en weiland,
gelegen te Vorden aan de
Zelledijk, groot 2 ha 21 are.

Te koop: 2 Yorkshire
dekrijpe fokbeertjes.
M. Regelink, Deldensebroekweg 2, Vorden telefoon 1328

op zaterdag 21 febr.

Het kan vriezen,
het kan dooien,.
Een stuk vlees van
Vlogman blijft konstant

Openbare
verkoping

Café-Re-staurant

Eykelkamp

„HET HOGE"

Nieuwstad

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Het zal prettig zijn als de ouders
die nog geen kaart ingevuld hebben voor hun kind, dat na de zomervakantie naar de school „Het
Hoge" zal gaan, zich in verbinding willen stellen met het hoofd
der school A. J. Zeevalkink.
Telefoon school 2036; huis 1317
P.S. De kinderen moeten voor l oktober de
leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.

Vorden

Éénderde van uw leven
8 uur per dag is u in uw slaapkamer. Niet
om te verwaarlozen. Wij adviseren u graag
om in die tijd echt te rusten en fit te worden
en te blijven.

Koop daarom bij een
SPECIAALZAAK
die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

MATRASSEN
in alle maten, diktes en kwaliteiten

Kleuren-TV-speciaalzaak

DEKENS
o.a. AaBe in wol en draion

SCHOOL MET DE BIJBEL - VORDEN

Aangifte van
leerlingen

ONTBIJTSPEK
PEKELVLEES
BOERENM ET WORST
BOTERHAMWORST
KOOKWORST (stuk)

Slagerij Vlogman

• bedrijtsadviezen

^

gram
gram
gram
gram
gram

DONSDEKBEDDEN
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

TIENERKAMERS diverse modellen
SCHIPPERSBEDDEN, TINO'S
EEN- EN TWEEDEURS KASTEN
Uw speciale aandacht voor een leuke
moderne SLAAPKAMER

KARNAVALSARTIKELEN

LEDIKANT 140/190, 2 nachtkastjes en ombouw ƒ 475r- ook te leveren met kast
SLAAPKAMERTAPIJT v.a. / 39r- op 400 br.

Rberselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Neem eens een kijkje op onze toonzaal
Vorden

TEUNISSEN - Ruurlo

STHHLWRREN

Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30
GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

'S_\. U
fes» (- ...j
BU DE VRKMRN

Wapen- en Sporthandel

DE NIEUWE
MODE

UW Warme Bakker

kunt u nu reeds komen
zien en passen bij

voor nodige
broodvariaties

MODECENTRUM

Teunissen - Ruurlo
Zutphenseweg - Vorden
Ook voor beter slijpen

Reklame
vrijdag en zaterdag:
VORDENSE MOPPEN
PIJPROKEN
MANNENWERK!
kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tri. 1555

SCHWARZWALDTAARTJE
BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit: Zwanehalzen

Autobedrijf
BENNIE WENTING

ASSELT

1974
1973
1973
1973
1973
1972
1971
1970
dec. 1969
1969

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 10.000 km garantie, getectileerd en M.L.behandeling.
Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikt^ automobielen.

handel
en

industrie

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

briefpapier
rekeningen

Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256
Datsun 140 J de luxe
Morris Mini 850
Simca 1301 Special
Fiat 127
Opel Kadett
Renault 16 TS
Volkswagen 1302
Fiat 128
Ford Cortina 1600
Citroen ID 19

Drukwerk
voor

briefkaarten
Hebt u zin om te zingen !
Kom dan a.s. zondag naar de

ZANGDIENST
in de Ned. Hervormde kerk.
Aanvang: 19.00 uur.
Voorganger: ds. J. Veenendaal.
Organist: Rudi van Straten.
"Zie verder het bericht elders in dit blad

enveloppen
orderbloks
folders
konvokaties
raambiljetten

Drukkerij

WEEVERS

Smidsstraat 2

VIVO

Vorden

SUPERMARKT
IKEURSLAGER
n goeie

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
De gehele
week:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:

Slavinken

3 stuks

Verse worst

500 gram

Frikando

Varkens
500 gram

Hipsepoot
Ossestaart
Tartaar
Kroketten
Wien. snitzeis

500 gram

3 stuks
3 stuks

398
198
119
250
450

3 stuks
3 stuks

Frikandellen

3 stuks
500 gram
1000

FIJNE VLEESWAREN
BLOEDWORST
150 gram
PEPER PATE
100 gram
ALLES UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

gram

PALINGWORST
150 gram
Maandag:

255
298
79 1

500 gram

Geld. schijven
Gehakt
Gehakt

198 1
349
629
298

KOOKWORST
250 gram
Dinsdag:
BOERENMETWORST
100 gram

GROENTE EN FRUIT
Import andijvie
Bampakket

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dus TOCH driemaal daags vers brood van warme bak^r HARTMAN

Waspeen

Chocoladestam

nu voor

Zuurkool

Tompoucen

5 voor

Halfv. koffiemelk
VIVO
1/1 liter van 199 voor
NOBO SPRITS groot
van 158 voor
HELWA RUMSTAAFJES
van 115 voor
HOORN RUMBONEN
200 gram van 204 voor

a 4 stuks

500 gram

Maandag en dinsdag:

Verse bietjes

vers uit het vat
500 gram

gekookte
500 gram

nu voor

Good-Clean stomerij
geeft bij ons een 1e klas
24-uurs service
KITTEKAT vleesvis Jumbo
van 229 voor

Dixan waspoeder
draagkarton 2 kg
van 945 voor

UNOX LEVERPASTEI
pak a 3 blikjes van 177 voor
Marne bierglazen
Franse en grove MOSTERD
250 gram van 139 voor
ORYZA SNELKOOKRIJST
400 gram van 110 voor
Scoft Tissue wit TOILETPAPIER
van 322 voor

ROYCO KIPPENSOEP
van 79 voor
MAGGI GOUDVLEESBOUILLON
6 liter van 238 voor

MAGGI
3 liter van 130 voor

per stuk

Woensdag:

SMARTIES ROWNT
pak a 3 stuks van 112 voor
VIVO KLEINE PILS
krat a 24 fles

500 gram

Mc^ie grape fruits net

VAN ONZE BANKETBAKKER
Kruidkoek

Telefoon 2308

DUYYIS KNABBELNOOTJES
saté en speciaal van 177 voor
BETUWE H.H. AARDBEIEN
van 195 voor

Radion waspoeder
vat 3 3 / 4 kg
nu slechts

SUNSILK SHAMPOO
6 soorten van 455 voor

419

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 14 februari 1976
VIVO VIVAAT AFWAS
van 89 voor

Elke maa

en gesloten

