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39e jaargang no. 52

Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 . Giro 1205867
Verschynt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
per Jaar.

Kor respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 85, Vorden, telefoon 1688
W. Wolhert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681
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Uitschieters van de week!

T-shirts
L/M

Modekleuren

Ronde hals nu .

V-hals nu 14,95

In overleg met de Vordense Winkeliersver, wordt er in maart een actie gehouden
voor het cadeau "wandkleden" die zullen worden aangeboden bij de opening van
het gerestaureerde kasteel "Huize Vorden" als gemeentehuls en bij de opening van
het dorpscentrum.

Op de foto ziet u enkele dames bezig met
het maken van één van de wandkleden.
De gehele groep dames die hieraan
werken zijn mevr. Wiekart - Seesing -
Wiggers - Kok - v. Ark - Berenpas -
Ruiterkamp - kl. Lebbink - Gr. Bramel -
Ruiterkamp - de Roode - Duin - de Jong -
Lamkin - Berends - Maalderink en
Johanna Berenpas.

Deze dames werken ijverig en met veele
plezier onder leiding van Judith Hosli tui
Laren dei ook de ontwerpen heeft
gemaakt aan deze twee kleden. Eén voor
de Receptie van het gemeentehuis groot
3 meter bij 1,15 meter aangepast aan de

beschikbare ruimte, en een voor de hal
van het dorpscentrum groot 4 meter bij 2
meter. De kleden worden vervaardigd
van zuivere motechte stof en wol voor
een lange levensduur.

In de winkels en openbare gebouwen
staan bussen klaar waar u allen jong en
oud uw bijdrage kunt geven voor dit
cadeau. Laat het een cadeau zijn van de
gehele gemeenschap van Vorden. Vele
commissies zijn reds actief bezig met het
programma voor de feestweek. De heer
Ikkink uit Laren is met zijn mede-
werkers begonnen met de revue "Ach 't
kasteel toch" en als allen spontaan hun

bijdrage in de bus doen voor de wand-
kleden wordt het waarlijk een echt feest
voor jong en oud met een passens
cadeau.
De aktie duurt t/m 30 maart

BJ. Pelgrum - Bultman.

Voor merkspeelgoed

uw Sj-_-tgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Uitvoering
Sursum Corda
Op vrijdagavond 3 maart en zaterdag-
avond 4 maart zal de Chr. Muziekver-
eniging "Sursum Corda haar jaarlijkse
uitvoeringsavonden houden in het Jeugd-
centrum. Evenals voorgaande jaren is er
ook nu weer een gevarieerd programma
met o.a. het optreden van de minirettes,
majorettes, drumband en het muziek-
korps. De eerste avond zal na de pauze
optreden het Holtens toneelgezelschap
C.O.C.met de klucht in 3 bedrijven.
"Vader heeft een bok geschoten". De
tweede avond treedt na de pauze op het
Winterswijks cabaretgezelschap "Hul-
zen Willem en ziene luu".
De avonden zijn gratis en iedereen is
welkom.

Bazar EHBO levert
waarschijnlijk drie
mille op
Voor de bazar die de afd. Vord|^an de
EHBO zaterdag in het jeugoWitrum
organiseerde bestond een goede belang-
stelling. De opzet van de bazar, om
financieel meer armslag te krijgen, is
gelukt. Volgens de voorzitter van de
EHBO de heer J. J. van Dijk a^fcchten
de organisatoren dat er na aftMWan de
kosten zo'n drie mille over zal blijven.
Door dit resultaat zullen enkele wensen
van de afdeling in vervulling kunen gaan
zoals het aanschaffen van een beadem-
halingspop en het aanschaffen van een
paar brancards.

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.

Enige onderwerpen uit de aanbiedings-
nota gemeentebeerotina 1978:
Gewoon lager onderwijs-

Ten aanzien van de vaststelling van het
aantal verplichte onderwijzers en de
daarme verband houdende teldata, ver-
wijzen wij u naar het bij het kleuter-
onderwijs opgemerkte. Evenals voor-
gaande jaren geven wij u hieronder een

o.l. school dorp
o.l. school Linde
bijz. school het Hoge
bijz. school Wildenborch
R.K. school dorp
R.K. school Kranenburg

1972
247

34
352 1/3
282/3

107

overzicht van het gemiddeld aantal
leerlingen van de diverse lagere scholen
in de gemeente over de laatste vijfjaren,
berekend naar de aantallen op de
wettelijke teldata. Door eerdergenoemde
wijziging in de teldata en de overgang
van kalenderjaar op schooljaar geeft
onderstaand overzicht niet een geheel
juist vergelijkingsbeeld.

schooljaar schooljaar
1974 1975/1976 1976/19771973

246 1/3
33

367 1/3
31 1/3

254 1/3
31 1/3

3662/3
29

982/3 871/3

237 2/3
26

357 2/3
291/3
631/3
63

2401/3
25

332
262/3
81
57

De R.K. school dorp is op 21 januari
1977 officieel geopend. Ingevolge het
bepaalde in het Besluit leerlingenscha-
len lager onderwijs moeten aan een
school verbonden zijn:

t/m 23 leerlingen: l leerkracht
24 t/m 58 leerlingen: 2 leerkrachten
59 t/m 90 leerlingen: 3 leerkrachten
91 t/m 124 leerlingen: 4 leerkrachten

125 t/m 155 leerlingen: 5 leerkrachten
156 t/m 186 leerlingen: 6 leerkrachten
187 t/m 217 leerlingen: 7 leerkrachten
218 t/m 248 leerlingen: 8 leerkrachten
249 t/m 279 leerlingen: 9 leerkrachten
280 t/m 310 leerlingen: 10 leerkrachten
311 t/m 341 leerlingen: 11 leerkrachten
342 t/m 372 leerlingen: 12 leerkrachten

Verder de 31-schaal.

Mede omdat de kans zeer groot was, dat
de o.l. school Linde zeer binnenkort een
éénmansschool zou worden en gezien de
snelle daling van het leerlingenaantal
van de R.K. school Kranenburg in de
laatste jaren hebben de ouders van de

leerlingen van deze beide scholen en het
bestuur van laatstgenoemde school be-
sloten de R.K. school Kranenburg te
veranderen in een bijzonder neutrale
school en hun kinderen gezamenlijk
naar deze school te sturen. Feitelijk is dit
reeds met ingang van het schooljaar
1977/1978 geschied; formeel is de nieu-
we stichting per l januari 1978 van start
gegaan. De o.l. school in Linde heeft met
ingang van het schooljaar 1977/1978
geen leerlingen meer en heeft in feite
derhalve reeds opgehouden te bestaan.
In de vergadering van 31 januari 1977
besloot de Raad de minister van onder-
wijs en wetenschappen te vragen de
school voor één jaar, te weten het
kalenderjaar 1977, in stand te houden.
Bij schrijven van 24 augustus 1977 is de
minister van de ontwikkeling in kennis
gesteld. Een woord van dank aan al de-
genen, zowel personeel als ouders, die
zich gedurende zo vele jaren hebben in-
gezet voor de school in Linde mag zeker
niet ontbreken. Anderzijds hebben wij
respekt voor de werkelijkheidszijn van
allen, die zich in de afgelopen maanden

zo bijzonder hebben ingespannen om te
komen tot een gemeenschappelijke
school in Kranenburg.

o.l. school dorp
bijz. school het Hoge
bijz. school Wildenborch
R.K. school dorp
bijz. school Kranenburg
o.l. school Linde

De bijzondere school in de Wildenborch
blijft in leerlingenaantal achteruit gaan.
Verwacht moet worden dat ook deze
school in de nabije toekomst een één-
mansschool zal worden. De R.K. school
in het dorp is thans juist boven de grens
gekomen voor een vierde leerkracht.
Ondanks het feit dat de scholen in Linde
en Kranenburg samengevoegd zijn, is
het leerlingenaantal van de gecombi-
neerde school op l september j.l. juist
voldoende voor een derde leerkracht.
Overigens verwijzen wij u ook nog naar
het bij het kleuteronderwijs opgemerkte
ten aanzien van de daling van het
geboortecijfer.

Welzijn.
Algemeen.
Wat vroeger stond voor cultuur, sport,
jeugd- en verdere sociaal culturele akti-
viteiten kan tegenwoordig worden sa-
mengevat onder de verzamelnaam "Wel-
zijn". Het begrip welzijn is niet meer weg
te denken uit onze samenleving. Welzijn
is een veelomvattend woord, in feite een
verzamelnaam voor alles waarbij men
zich "wel" voelt. Voor ieder persoonlijk
kan het dan ook een aparte betekenis
hebben. Gedurende de laatste jaren
heeft het welzijnsleven een grote vlucht
genomen ondermeer door de toenemen-
de welvaart, maatschappelijke ontwikke-
ling en de toenemende vrije tijd. Door de

Ook van deze basisschool geven wij u
nog een overzicht van de leerlingen aan-
tallen per
16 oktober 1976 en l september 1977

240 228
332 336
28 25
81 94

57) 63
25)

Rijksoverheid wordt momenteel een
Rijksbijdrageregeling Sociaal Cultureel
werk voorbereid die in grote lijnen het
welzijnsbeleid gaat regelen. Belangrijk
in deze regeling is dat door de gemeente-
raad uiteraard met inspraak van de
plaatselijke bevolking plannen worden
gemaakt. Door het verstrekken van de
nodige bijdragen voor deze plannen
wordt het zelfstandig beleid van de
gemeente gestimuleerd. Ook in de ge-
meente Vorden bestaat een toenemende
belangstelling voor het welzijn. Het
gereedkomen van het nieuwe Dorpscen-
trum en eerdergenoemde rijksbijdrage-
regeling in voorbereiding maken een
coördinatie van alle in deze gemeente
werkzame welzijnsvoorzieningen nood-
zakelijk. In de vergadering van de Raad
van 15 maart 1977 is besloten gelden
beschikbaar te stellen voor een onder-
zoek naar de welzijnsvoorzieningen bin-
nen deze gemeente. Thans is een werk-
groep gevormd ter voorbereiding van dit
onderzoek uit de raadscommissie voor
onderwijs c.a. en enkele deskundigen
van de Stichting Gelderland voor maat-
schappelijk werk. Met belangstelling
volgen wij de verrichtingen met betrek-
king tot dit onderzoek. Zodra het onder-
zoek is afgelopen wordt met nadere
voorstellen en/of nota's gekomen.

(wordt vervolgd).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Wereld-gebedsdag.
De eerste vrijdag in maart is de wereld-
gebedsdag. Dit jaar dus vrijdag 3 maart.
In ons land zal deze dag voor de 49e keer
gehouden worden. In vele landen wordt
genoemde dag een gebedsdienst gehou-
den volgens een eensluidende liturgie,
die dit jaar is samengesteld door de
"Woman's Inter- Crurch Council of
Canada". De Nederlandse titel luidt:
"Gemeenschapszin in onze dagen." Voor
Vorden en de Kranenburg zal D.V. de
Gebedsdienst in het kader van de
Wereldgebedsdag gehouden worden a.s.
vrijdagavond 3 maart om 8 uur in de
Christus Koning Kerk aan het Jebbink
te Vorden. Iedereen, mannen en vrou-
wen, jongens en meisjes, iedereen is er
zeer welkom.

Bidstond voor gewas en arbeid.
De tweede woensdag in maart is vanouds
de biddag voor gewas en arbeid. In vele
kerken wordt op die dag een Bidstond
gehouden. Zo ook in de Hervormde kerk
te Vorden: woensdagavond 8 maart. In
deze dienst hoopt dan voor te gaan ds. J.
Veenendaal.

Nieuwe start: gast aan tafel.
Tijdens de Bidstond voor gewas en
arbeid, woensdagavond 8 maart, zal
opnieuw gestart worden met de bekende
Novib-aktie: gast aan tafel. Een aktie
voor blijvende voedsel-verbetering in de
arme landen. Allerlei projecten (o.a.
landbouw en onderwijs) worden uit dit
fonds gesteund. De spaar-kartonnetjes
en informatie-folder worden u na de
Bidstond graag uitgereikt en aangereikt
bij één van de uitgangen van de Her-
vormde dorpskerk.

Deze aktie loopt van de Biddag (8 maart)
tot de Dankdag (l november). Kartonne-
tjes en folder zijn na genoemÖe dienst
ook verkrijgbaar op ons adres: Ruurlose-
weg 19, Vorden. Door elke dag het
spaar-kartonnentje bij de maaltijden op
tafel te plaatsen en er enkele dubbeltjes
in te doen, neemt u een gast aan tafel.

De Subotica-bazar: vrijdag 10 maart

De geplande Subotica-bazar ("Vorden
helpt de kerk in Subotica") heeft meer
het karakter van een z.g. schiet- en ver-
werpingsavond, zoals die vroeger in deze
streek veel gehouden werden: schieten,
ballero-spel, sjoelen, busgooien enz. enz.

\Deze avond zal gehouden worden op
vrijdag 10 maart in de kapel de WUden-
borch. Prijzen, goederen, gebak enz. kan
afgegeven worden volgende week vrijdag
morgen en vrijdagmiddag (10 maart) in
"de Voorde", achter de kosterswoning
Kerkstraat 15 te Vorden en ook wel bij
familie Bargeman in de Wildenborch.
(zie ook de advertentie)

Paasgroeten aan gevangenen.
De Generale Synode van de Nederlandse
Hervormde kerk zendt ook dit jaar weer
Paasgroeten aan politieke gevangenen in
verschillende landen: Chili, Rusland,
Zuid-Afrika, Korea. De genoemde Syno-
de heeft een keuze moeten doen uit het
helaas nog altijd zeer grote aantal
politieke gevangenen, onder wie ook
predikanten. Zij nodigt ook de plaatse-
lijke gemeenten uit Paasgroet te verzen-
den. Het plan is dat ook in Vorden te
doen en wel na de Paasdiensten in de
Hervormde kerk. Bij de uitgangen zullen
lijsten ter tekening gelegd worden, die
dan met de gedrukt Paaskaarten (in
verschillende talen) verzonden zullen
worden.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Jeugddienst. Ds. Hoekema
uit Arnhem. 19.00 uur Ds. J. C. Krajen-
brink.
woensdag 8 maart (Biddag) 19.30 uur
Ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinderne-
vendienst. 19.00 uur Ds. D. Pruiksma,
Lichtenvoorde.

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
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. v. 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.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Th. van Dijk, Gendringen. Tel. 08356-
3445. W. F. Haccou, Vorden. Tel.
05752-1908.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

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. Takkenkamp, tel. 1422. Bellen
tussen 8.00 en 9.00 uur.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

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

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.

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

H.H. KORRESPONDENTEN
wegens te laat binnenkomen van enkele
berichten moesten deze blijven liggen
tot het volgend nummer. Wij maken
H.H. korresponden t en er nogmaals op
attent dat berichten dinsdag 12.00 uur in
ons bezit dienen te zijn.
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Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
bloemen, felicitaties en kado's
bij ons 25-jarig huwelijk ont-
vangen

H. Bogchelman
G. H. Bogchelman—

Abbink
Vorden, maart 1978
Ruurloseweg 121

Denken jullie op donderdag-
avond 9 maart aan "Open
huis"

Te koop: Pimpernel eetaard-
appelen. Bogchelman, Medler
Telefoon 6725

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor l ochtend in de
14 dagen. Tel. 2101.

Biedt zich aan: hulp in de
huishouding 3 morgens per
week in Vorden. Van 9.00 tot
half twaalf. Steege 9,
Vorden. Tel. 2781.

Denken jullie op donderdag-
avond 9 maart aan "Open
huis"

Verloren op 22 februari
vermoedelijk Christinalaan,
gouden broche in de vorm van
sleuteltje. familie-stuk. Tegen
beloning terug te brengen:
Mevr. Naessens, 't Jebbink 45
Vorden.

Tuincentrum
„De Vonderkamp"
Nu uw N.V.T. tuincentrum,
dat is een garantie voor Ie
kwaliteit, vakmanschap, zeer
ruime sortering in heesters,
bomen, vaste planten, heide,
coniferen, gereedschappen,
kamerplanten enz. enz.
N.V.T. Tuincentrum
„De Vonderkamp"

Uselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743

Te koop: Puch maxi plm. 2
jaar oud. H. te Pas, Hoetink-
hof 13, Vorden.

Te koop: 2 konijnen, voed-
sters. Dik Rouwenhorst,
Almenseweg 37, Vorden.

Denken jullie op donderdag-
avond 9 maart aan "Open
huis"

De gehele maand maart een
aanbieding van N.V.T.
tuincentrum "De
Vonderkamp" Kweekset incl.
watermal, deksel met regelba-
re ventilatie nu slechts ƒ 6,50
Bij uw N.V.T. Tuincentrum
„De Vonderkamp" Uselweg
20, Vierakker. Tel. 05750-
20743.

Biedt zich aan jonge vrouw
voor '/2 dagen in huishouding
of winkel liefst in Hengelo of
omgeving. Tel. 05753-7253.

Op 5 maart a.s. is het 25 jaar geleden dat onze ouders

R. J. BOOTSMA
en
W. P. M. BOOTSMA-BATHOORN

getrouwd zijn.

Jochem
Peter en Wilmy
Eelco

Vorden, maart 1978
Galgengoorweg 18

Op 10 maart a.s. is er vanaf 18.45 uur gelegenheid tot
feliciteren en het maken van een dansje in hotel
't Wapen van 't Medler (Eykelkamp), Ruurloseweg
114, Vorden.

Op zaterdag 11 maart a.s. hoop ik mijn 80 ste verjaar-
dag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds na 19.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

G. J. PELGRUM

Vorden, maart 1978
„'t Lebbink"
Lindese-enkweg l

Hooghoudt Bessenjenever... 10,85

Cooymans Vieux 12,45

Jonge Florijn 11,95

Jagerschoppen Mosel liter... 4,95

Slijterij-Wijnhandel

SMIT Telefoon 1391

Gemeente Vorden
•

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij hun besluit van 21 september 1977, nr.
11069/552-3307 Ai hebben goedgekeurd de door de
Raad der gemeente Vorden in zijn openbare vergade-
ring van 23 augustus 1977, nr. 4, vastgestelde

Verordening
tot bestrijding van heling

Deze verordening, die op 2 maart 1978 in werking
treedt, ligt vanaf heden gedurende drie maanden voor
een ieder ter lezing op het gemeentehuis, afdeling
Algemene Zaken en is - tegen betaling der kosten -
algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 27 februari 1978

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester
J. Drijfhout mr. M. Vunderink

Gemeente Vorden
Verkiezing van de leden van provinciale staten

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Vorden brengt ter openbare kennis dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is bij
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Ter secretarie van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren

voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag der stemming, dus

voor of op 15 maart 1978, door de kiezer worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling (14 februari
1978) in het kiezersregister is opgenomen.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de verzoeker is toegestaan in
een stembureau naar zijn keuze aan de stemming deel te nemen.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de
dag der kandidaatstelling zijn opgenomen in een kiezersregister.

5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
6. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan

de stemming deel te nemen.
7. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtlegiti-

matiekaart, waarmee hij zich kan aanmelden in een stembureau van zijn keu-
ze binnen de provincie.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
8. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst

van zijn oproepingskaart, uiterlijk op de dag der stemming, zelf een andere
kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan die
kiezer over te dragen.

9. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet in hetzelfde stemdistrict
staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.

10. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn
eigen stem, in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt.

Datum: 14 februari 1978 De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Wij hebben plaats voor een

reserve chauffeur^
voor onze landelijke be^Hdienst.

Deze medewerker zal gedeeltelijk worden
ingezet op de route terwijl in de overblijvende
tijd hij wordt ingezet voor magazijnwerk-
zaamheden.

Leeftijd 22 tot 30 jaar.

Sollicitaties te richten aan:
Sorbo Nederland B.V. - Nedacweg 4 - Vorden
eventueel telefonisch 05752-1773. Mevr. De Jong

Ontbijt
met Brood

Glad verkeerd om niet te ontbijten. Wie
niet ontbijt, ontbeert de stoffen, die in
zijn lijf de verbranding gaande houden en
de cellen vernieuwen. Mogelijk gevolg:
half in de morgen geen puf meer hebben
(om over erger niet te spreken.)
Spaar uzelf: ontbijt. Plezier uzelf: ontbijt
met brood. Uw Echte Bakker heeft het
elke ochtend knappend, geurig, flintervers.

Zutphenseweg Vorden

ui
(9

\̂

SHOW

* ~*<
a.s. maandag 6 maart

aanvang 20.00 uur
Kaartverkoop aan de zaak f 4,-

aan de zaal f5,-

ieKtiel en mode

/choolclermcin
raadhuisstraat tel 1367 vorden

aoo/v

Doe mee aan onze
LEGO bouwwedstrijd
Hoera,
Da's pas een leuke wedstrijd. Spelen met
LEGO. En dan nog prijzen winnen ook. Voor alle
kinderen in de leeftijdsgroepen 3 t/m 7 en 8 t/m
12 jaar. Er zijn prachtige prijzen.
Inleveren 6 tot en met 11 maart.
Bij

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Telefoon 1364

Wij vragen een

flink meisje
of

jonge vrouw
die vanaf 1 april a.s. bij ons
in de huishouding wil ko-
men werken.
Woensdagmiddag en 's zaterdags
de gehele dag vrij

INTERIEURVERZORGING

WIM POLMAN B.V.
Dorpsstraat 22, Vorden. Tel. 05752-1314

Koop nu uw nieuwe kleuren TV
Wij geven u / 350,- voor uw oude
apparaat + f 50,- voor contante betaling
en 31/2 jaar echte garantie.

Op donderdag 9 maart a.s. is een ieder als van-
ouds weer van harte welkom in

„open huis"
Deze avond wordt gehouden vanaf
half acht in "de Voorde" achter de
N.H. Kerk.

Medewerking verlenen
,,lntercrist" uit Vorden.

o.a. het jeugdkoor

Dit open huis staat in het teken van:
- geloven is iedere zondag naar de kerk gaan!
- geloven is je open stellen voor mensen om je

heen!
- geloven is de Bijbel onvoorwaardelijk aanne-

men!
Is het dat nou?

Garantie zonder omwegen
Radio- TV- grammofoonplatenspeciaalzaak

OLDENKAMP"ff
Stationsweg 1 Vorden Telefoon 2577



6 maart begint de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367

Te koop: bruine bonen bij
A. G. Schotman, Hamsveld-
seweg 10, Vorden.

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

Te koop: Renault 5L. Model
1977. Km. stand 26.500
i.g.st.z. Kleur beige.
Prijs ƒ 8000,-.
De Heurne 11, Hengelo (G.)
Tel. 05753-2071 na 18.00 uur

Kom ook even bij COR op de
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

Sigarenmag. 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.

Te koop: Damesbromfiets,
Kaptein Mobyllette 2 jr. oud
en helm. Willy Kuenen, Gal-
gengoorweg 5. Tel. 05752-
1783

Uitknippen
Voor het ploegen, maaien,
frazen van de tuin bij Vos-
kamp, Zutphenseweg 82,
Vorden. Tel. 2715.

De bekende Wouda groente-
en bloemzaden en pootaard-
appelen vindt u bij uw N.V.T.
Tuincentrum „De Vonder-
kamp", J Jselweg 20, Vierak-
ker. TeleToon 05750-20743

Te koop: stalen bed + z.g.
matras. Salon tafel, auto-
stoeltje. J. Weg. De Haar 24,
Vorden.

Voorjaarsbollen en knollen
o.a. gladiolen, canna's, dah-
lia's, begonia's, anemonen
enz. enz. naar uw N.V.T.
Tuincentrum „De Vonder-
kamp", I Jselweg 20, Vierak-
ker. Tel. 05750-20743

Gemeente Vorden
Verkiezing van de leden van provinciale staten

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU
NAAR KEUZE VAN DE KIEZER

De burgemeester van Vorden brengt ter openbare kennis dat het bij de aanstaan-
de verkiezing van de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is zijn
stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende
bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Ter secretarie van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor

verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen
deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag der stemming, dus
voor of op 15 maart 1978, door de kiezer worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling (14 februari
1978) in het kiezersregister is opgenomen.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij
volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepings-
kaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerslegitimatiekaart.

5. De kiezer, die in het bezit is van een kiezerslegitimatiekaart, kan zich ter uit-
oefening van zijn kiesrecht aanmelden in een stembureau van zijn keuze
binnen de provincie.

B. MONDELING VERZOEK
6. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van

een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn oproepings-
kaart vervoegen ter gemeentesecretarie, om deze te doen omzetten in een
kiezerslegitimatiekaart. Dit kan geschieden tot de vijfde dag voor die van de
stemming, dus uiterlijk op 23 maart 1978.

7. Het bepaalde onder 5 is ook in dit geval van toepassing.

Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt.

Datum 14 februari 1978 De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Samen graag op stap.
Met mijn „globetrotter" - de sportiefste
van modelleurd'Antomo
Leer gevoerd en licht
gewicht poro/ool

Stylcd hy Durabel.
JJ l-ashion-rnode in solti leer
in een sportieve kreatie. Hxclusievc
profielzooi En dat modieu/e

speelt zich af rond
de donkere tint naturel

En dat
In 't leder beklede

voetbeilWULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Textielsupermarkten

vraagt voor haar filiaal te Vor-
den, Nieuwstad 5 (A&O)

een medewerkster
in vaste dienst.
Leeftijd plm. 23 jaar.

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt
u zich dagelijks wenden tot de bedrijfs-
leider van „Albers supermarkt A&O",
dhr. Golstein

De Werkgroep
"Leefbaarheid Vorden"
heeft hiermede het genoegen u uit te nodigen

op 8 maart a.s.
in Hotel Bakker
voor een dia-lezing door de heer
D. A. Heyungs.

Voor de pauze: "De Ooievaar in Nederland"
Na de pauze: "Ooievaria" (dia-film met gespro-
ken tekst en geluid)

Aanvang: 20.00 uur precies
Toegang: gratis

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

\ wij staan geheel
aan uw kant...

Inbouwstation
merken.

Bgas-apparatnur van alle

Erkend BK LPG inbouwstation - Bovag-lid

Weekaanbieding grammofoonplaten
The Album Nieuwste LP van ABBA
Slechts .

ABBA: ARRIVAL
Van 20,25 voor slechts.

The Best of ABBA
Van 17,95 voor slechts.

The Very Best of ABBA
Van 29,50 voor slechts

17,95

16,50

14,50

25,00

Alle single's _ _
t/m zaterdag 11 maart geen 6,- maar slechts O,UU

Uw grammofoonplatenspeciaalzaak

OLDENKAMPii

n
Stationsweg 1 Vorden telefoon 2577

Nog voldoende in voorraad:
LP Musiktreffen „Vorden
met o.a. de Boerenkapel
„De Achtkastelen darpers"

En dan bedoelen we met onze
nieuwe kollektie in kostuums,
kolberts, pantalons, truien, shirts
en alles wat er zo bij hoort.
Nieuwe mode 1978.

Naamloze klanten kennen wij
niet. Wij onderhouden graag
vaste en persoonlijke banden
met onze klanten. Want
persoonlijke bediening en
service zijn bij ons vanzelf-
sprekend.

Voor kwaliteit en mode betaalt
u bij ons nooit teveel. En wij
hebben tijd voor iedere bezoeker.

Vrijblijvend en tot niets
verplicht. Loop zó maar eens
binnen, dat kan bij ons. En maak
daar gerust een gewoonte van !

textiel en mode
/chooldermcftA

maandag 6 maart a.s. in Hotel Bakker
aanvang 8 uur Entree f 4,- aan de zaak; f 5,- aan de zaal inklusief konsumptie

In de pauze verloting.
Opbrengst voor het Holy Spirit Hospital in Bombay

Kaarten verkrijgbaar bij de deelnemende zaken

Deelnemende zaken:

Lammers

Wullink
Schoolderman

Siemerink
Dijkerman

Oplaat

-Mode

- Schoenmode

- Heren en jonge mode
- Juwelier en Optiek
- Bloemsierkunst
- Banketbakker
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Geen benzinepomp
De raad van Vorden heeft zich dinsdagavond achter het voorstel van B&W
geschaard om G. M. Beyer B.V. een bouwvergunning te weigeren voor het plaat-
sen van een benzineverkooppunt op het parkeerterrein van de supermarkt Albers.
"Hier wordt een minder eenvoudige beslissing van de raad gevraagd", zo sprak
Burg. Vunderink (zojuist gebruind terug van een vakantie op Mallorca). Het bleek
allemaal nogal mee te vallen, want uitgezonderd de fractie van Vordens Belang,
werd het voorstel van B&W gesteund. Het verlenen van een bouwvergunning zou
namelijk volgens het college in strijd zijn met het bestemmingsplan.

De heer J. Bosch (P.v.d.A) nam het voor "Volgens mij zijn er geen geldende argu-
menten voren gebracht. Is het maximum
aantal benzineverkooppunten in Vorden
vastgelegd?" Een verkeerstechnisch pro-
blemen zijn er volgens mij ook niet",
aldus de heer de Boer.
Burg. Vunderink antwoorde dat het
colege de overtuiging heeft dat er in
Vorden wel voldoende benzineverkoop-
punten zijn. Wat de verkeerstechnische
problemen betreft merkte hij op dat
deze problemen kunnen ontstaan bij
andere aanvragen. "Zouden we hier
namenlijk wel een vergunning verlenen
dan zullen in de toekomst soortgelijke
aanvragen ook moeten worden gehono-
reerd", aldus de heer Vunderink die er
aantoevoegde dat het standpunt van het
college om de middenstand soepel te
benaderen, van kracht blijft.

Vorden kan

B&W op. "Er wordt wel gezegd dat de
gemeente zich in dit geval negatief
opstelt. Ik vind dit een foutieve voor-
stelling van zaken", aldus de heer Bosch.
"Bij het verlenen van een vergunning zou
iedereen bij een bedrijf kunnen bouwen
en dat loopt uit op een chaos". Wat
betreft de positie van de Vordense
middenstand ten opzichte van de mid-
denstand in naburige gemeentes wees de
heer Bosch erop dat het komplan ter
zijner tijd de aangewezen weg is om de
strijd met de concurrentie aan te gaan.
De heer Mr. R. A. v. d. Wall Bake
(VVD) had volkomen begrip voor de
aanvraag en argumentatie van A&O. Hij
steunde wel het voorstel van B&W maar
verzuchtte: "Het is wel een onbevredigde
resultaat dat een bedrijf geweigerd
wordt wat de concurrent aan de andere
kant van de gemeentegrens wel mag".
De heer L. de Boer (Vordens Belang)
vond het prea-advies zeer onduidelijk.
"Bij de begrotingsdebatten zei het colle-
ge dat de plaatselijke middenstand
soepel zal worden benaderd. De heer de
Boer twijfelde of dit hier wel het geval is.

feest gaan vieren
De Vordenaren kunnen in de maand
mei, wanneer de officiële opening van
het kasteel Vorden plaats vindt een
gezellig feestje gaan bouwen, want de

raad stelde dinsdagavond voor deze
festiviteiten het lieve sommetje van
42.000 gulden beschikbaar. Onderver-
deeld betekent dit dat de stichting VOK
voor het organiseren van de feestwek
bijna 27.000 gulden kan toucheren,
terwijl het resterende bedrag zal worden
aangewend voor het boekje "Kasteel
Vorden"; aanschaffen van herinnerings-
mokken en voor de kosten van de
officiële openingsdag waaraan tevens
een feestje voor het gemeentebestuur en
de ambtenaren is verbonden.
Wellicht met het oog op deze avond deed
de raad bij de behandeling van dit
voorstel er het zwijgen toe. Het lag
natuurlijk voor de hand dat wanneer zou
worden tegengestemd men t.z.t. moeilijk
naar de feestavond kan gaan!
Voor de inrichting en aanvulling van
speelterreinen voteerde de raad aan de
aan de speeltuinvereniging "Vorden"
ƒ 12.250,—.

Geluidsinstallatie
De heer J. F. Geerken (fractievoorzitter
CDA) had klachten ontvangen dat de
mensen op de publieke tribune de
debatten in de raad praktisch niet
kunnen verstaan. Hij bepleitte een bete-
re geluidsinstallatie. "Het is namelijk
jammer dat het publiek niet alles kan
horen want het CDA zegt doorgaans
verstandige dingen", zo merkte hij onder
gelach op.
Het euvel blijkt inmiddels verholpen te
zijn want toen Burgemeester Vunderink
aan het publiek vroeg: "Heeft het gehol-
pen?", klonk het: "uitstekend".

Groot muziek en zangfestijn
Oberkrainer Sextitt Janes Ka|§êk

Op veler verzoek gaat het optreden van het Oberkrainer Sextitt Janes Kalsêk toch door. De echte liefhebbers van deze
prachtige muziek hebben de handen in een geslagen en de heer Oldenkamp, organisator, steun toegezegd voor het welslagen
van dit unieke optreden op 17 mei in hotel Bakker te Vorden. 2 Voorstellingen per avond en wel 6 uur en 9 uur.
Entreekaarten ƒ 18,- in de voorverkoop ƒ 15,- vanaf 15 maart bij de Fa. Oldenkamp verkrijgbaar.

Kranenburgs belang
kreeg nieuwe voorzitter
In mei vijftienjarig bestaan
De nog steeds in ledental groeiende • nu 88 leden - buurtverenlng Kranenburgs
Belang heeft een nieuwe voorzitter; na meer dan zes jaar de "hamer" te hebben
gezwaaid trad de heer H. Wiggers terug uit deze funktie, maar blijft wel
bestuurslid. Met algemene stemmen werd de heer Van de Berg, Banenkamp 2,
Kranenburg tot zijn opvolger gekozen. Een en ander gebeurde op de algemene
ledenvergadering van de vereniging in zaal Schoenaker.

De heer v.d. Berg is hiermee de derde
voorzitter van de buurtvereniging in
haar vijftienjarig bestaan. Op 17 mei a.s.
hoopt men dit feit feestelijk te herden-
ken, terwijl ook de schoolgaande jeugd
op die middag in de feestvreugde wordt
betrokken. Secretaris de heer H. Wesse-

nk bracht een keurig jaarverslag met
iiverse activiteiten uit het afgelopen

jaar. Een belangrijk punt was de reali-
sering van het wachthuisje van de GTW
en de verbeterde opstapplaats aan de
Rijksweg. De eierzoekwedstrijd met Pa-
sen zal ook dit jaar plaatsvinden, maar
de avondwandeling niet.
Hiervoor blijkt de animo te gering.
Penningmeester de heer Gosselink mel-
de een klein batig saldo. Namens de kas-

commissie brachten de heren v.d. Berg
en Dekkers een goedkeurend verslag; de
heren Gunnewiek en Te Pas werden in
de nieuwe kascommissie gekozen. Bij de
bestuursverkiezing werd de aftredende
secretaris H. Wesselink bij acclamatie
herkozen. Op zaterdag 11 maart wordt
de jaarlijkse feestavond van de vereni-
ging gehouden. De toneelvereniging
KRATO zal dan een blijspel opvoeren
voor de leden. Namens de leden en
bestuur sprak mevrouw Tr. Tolkamp-
Groot Kormelink een kort dankwoord
tot de scheidende voorzitter de heer H.
Wiggers met wie men vructbaar en
prettig gedurende zes jaar had samen-
gewerkt. Zij wenste zijn opvolger de heer
van de Berg ook veel succes.

Koffietafel voor
dames NCVB
De ledenvergadering van de afdeling
Vorden van de NCVB welke in zaal
Bakker werd gehouden trok een flinke
belangstelling. Verschillende leden
kwamen in klederdracht, speciaal voor
de Gelderse koffietafel. Na de gebruike-
lijke jaarverslagen vond een bestuurs-
wisseling plaats. De dames A.J. Beren-
pas- Maalderink en A.W. Hilferink-
Mengers traden af als bestuurslid. De
presidente mevr. W.J. Voerman- van
Reenen bracht hen dank voor het vele
werk dat zij voor de afdeling hebben
verricht en bood een geschenk aan. Hun
plaatsen werden ingenomen door de
dames W. Schouten- Diekerhof en J.G.
Weevers-Oonk.

Hierna werden de leden in het zonnetje
gezet die voor-of-namens de NCVB hun
diensten verlenen, zoals de leden die
meewerken aan Tafeltje-dek-je, nood-
hulpdienst, werkgroep ontwikkelings-
samenwerking. Hierna volgden verschil-
lende bijdragen van leden in het dialekt.
Na een dankwoord van mevr. Voerman-
van Reenen werd deze gezellige avond
door één van de bestuursleden met een
lied in het dialekt besloten.

(Buiten verantwoording van de redaktie)

Naar aanleiding van het ingezonden
stuk van W.J. Beyer uit Terborg van
vorige week in dit weekblad, zou ik
graag van de gelegenheid gebruik willen
maken om de volgende punten naar
voren te brengen. Ik ben van mening dat
dergelijke rubrieken van zeer veel nut
kunnen zijn wanneer zij zich echter
beperken tot de feiten waar het om gaat.
Zoals de heer Beyer zich uitliet in
"ingezonden" ging volgens mij alle per-
ken te buiten. In eerste instantie begint
hij met niets anders dan een stuk anti-
reklame voor zijn concurrenten uit
Zutphen (misschien was het woord colle-
ga's beter op zijn plaats) met name de
Miro.

Verder stelt de heer Beyer zich op als een
gemeentedeskundige, doet zich tevens
voor als zijnde iemand die de con-
sumentenbelangen wil behartigen, het-
geen ik mij moeilijk kan voorstellen van
een supermarktexploitant en groothan-
deldirecteur. Als laatste komt dan het
punt waar het hier ^n feite omgaat
namelijk; eigen belangen d.w.z. benzine
verkopen c.q. geld verdienen. Voorst
scrhijft de heer Beyer dat de plaatselijke
middenstand zich sterk moet maken om
concurrentie uit andere plaatsen te lijf te
gaan.

Mijns inziens is A&O hiermee al een
heel eind op weg, zij het de verkeerde
weg. Het volgende passeerde mij name-
lijk enige weken geleden nadat ik in de
A&O advertentie van woensdagavond in
Contact twee soorten gedistilleerd tegen
kwam, voor een prijs die lager lag dan
Miro. voor de goede orde wil ik er nog
even op wijzen dat ik geen koopjesjager
ben, maar een gewone prijsbewuste
consument. Toen bij mij de gedachte
opkwam om mijn voorraad eens goed-
koop aan te vullen en ik de volgende
ochtend naar de slijterij van A&O ging,
op een moment dat bij y^gl mensen
Contact nog niet eens geaj^Berd was,
kwam mij ter ore en met mij nog drie
adspirantkopers, die gelijktijdig in de
slijterij waren, dat het in de advertentie
aangebodene niet (meer) voorradig was,
geen van twee soorten.

Men gaf mij echter de verzekering dat
het bedoelde gedistilleerd wel weer gauw
zou binnenkomen. Zij het tegen de
normaal geldende prijs. Hiervoor was ik
echter extra naar de Nieuwstad gereden,
hetgeen ook geld kost volgens de heer
Beyer, maar kon toch desondanks onver-
richter zake huiswaarts keren. Over
consiimentenbelangen gesproken en dan
nog maar te zwijgen over het feit de
meest gangbare koffievakken leeg zijn,
wanneer er 's avonds van te voren prijs-
verhogingen zijn gemeld op de T. V.

Ondergetekende zou nooit tijd en moeite
voor dit stuk hebben genomen wanneer
de heer Beyer zich tot de ter zake zijnde
feiten had beperkt. Maar wanneer hij
het heeft over consumentenbelangen,
gemeenschapsbelangen en verder sugge-
reert als dat A&O niet duurder zou zijn
dan Miro, gaat mij één en ander te ver.

J. Weigraven
Hoetinkhof 3

Vorden

Hier een reaktie van een buitenstaander
op de vraag of B&W van w van Vorden
achter het bedrijfsleven in onze plaats
staan. Persoonlijk vind ik dat B&W juist
door de wens van A&O niet te kunnen
en willen inwilligen blijk geven van een
gezond verstand te bezitten. Een super-
markt als A&O is namelijk mijns inziens
niet het bedrijfsleven in het algemeen
maar B&W hebben ook te maken met
een veel groter aantal kleinere midden-
standers dat moet A&O ook weten.

Want het zou heel onverstandig zijn om
een dorp met al minstens 9 benzine
verkoop stations nog meer in aantal te
doen vergroten, ik vraag me af waar is
dan het einde. En het zou volgens mij
erg jammer zijn dat er doordat er
"Super" schoenmakers zijn die niet bij
hun leest kunnen of willen blijven vele
kleine middenstanders die wat persoon-
lijke behandeling en service vooraan-
staan, het loodje zullen moeten leggen.
Het gebeurde namelijk dat iemand b.v.
bij de miro een fiets koopt en 2 weken
later is de band lek dan mag de kleine
middenstander de service hieraan verle-
nen, het liefst vandaag gebracht en
gisteren klaar.

En als men bij A&O op den duur terecht
zou kunnen voor enkele centen goed-
kopere benzine loopt meneer A&O de

Bi'j ons in d\i Achterhoek
Zaoterdagaovund was ut dan zowied, too mosse wi'j nao Gart-jan en
Garrutjen die argens achteraf op un old vebouwd boerderi'jken wont. 't
Bunt noe neet drek de naösten van ons en zo vake komme wi'j d'r ok neet,
um ow eerluk de waorheid te zeggen: wi'j bunt t'r pas ene keer eerder ewes.
Umda'w allebeide schaöpe heb, kom i'j wel us tot handel en zo leer i'j
mekare kennen. Un paar maond eleen he'k um us an un heerd eholpen,
zo'n ni'jerwetsen ding wao'j van veuren bi'j vebrand en van achteren
bevriest. Maor jao, 't is een van die moderne fratsen en wat zö'j d'r dan van
zeggen. Inmetselen kon Gart-Jan ut ding zelf. Den is zo handug in die
dinge, of ut noe elektrisch, waterleiding of wat ok is, Gart-Jan klungelt
alles zelf veur mekare. Centrale vewarming hatte noe pas ok aneleg en
daorumme hadd'n zee 'n gasheerd neet meer neudug, op die plaatse wol
Garrutjen noe 'n lossen heerd hemmen. En now wazze dan klaor en mosse
wi'j kommen kieken, as eerste toeschouwer. Vanweage ut voorthelpen,
snap i'j. 'n Grille hadd'n zee d'r ok bi'j ekoch en zol venaovund ok
eprobeerd wodd'n. Gart-jan had un paar jonge hennen op de kop können
tikken en die zoll'n klein menneken emaakt wodd'n.

Too'w allemaole koffie hadd'n maken Gart-Jan 't vuur an. De spiritus, die
Gart-Jan op de kleufhölter had egooid, göll'n d'r deur. Maor toen 't holt an
de beurte was, woll't neet zo had meer. Rook kwam d'r wel genog af, meet
as. Maor die rook ging neet 'n schosteen in, maor trok allemaole de kamer
in. Wi'j können mekare nauweluks meer zien, zo'n blauwen walm hing d'r,
"I'j heb toch gin afvoerkappe of zoiets an staon, da'j valsen trek heb?". Oh
nee, wach maor effen, hee mot effen warm wodd'n", was 't antwoord van
Gart-Jan. "Now krie'w ok nog us un gerookte henne, he'k nog nooit van
mien leaven ehad", goechelen mien vrouw.

"In ieder geval better waor 't rookt as rowgiezelt". Daor wodd'n nog meer
van die wiesheden uut ewisseld. Tot Garrutjen un hoesbuje kreeg. Um
naar van te wodd'n. Longe en leaver zo'j menen dat t'r uutkwam. Foi, foi,
wat un hoesten. Zoiets ha'k nog nooit metemaakt. Gart-Jan wis zich ok gin
raod en wol 'n dokter d'r al bi'j haal'n. Maor gelukkug brach de frisse
buutenloch Garrutjen tot bedaarn.

De aardugheid was t'r noe wel af, ok veur Gart-Jan. " 't Wod niks
vanaovund". menen e. En dat hadde wi'j al wel ezeen. "Lao'w de boel maor
oppakken en nemmen 't met nao huus, daor brao'je wi'j de hennekes wel in
de panne", stell'n mien vrouw veur. lederene kon d'r met akkoord goan.
Gart-Jan en Garrutjen können 't in eur eigen huus toch neet meer
uutholl'n. Daor mos eers wel un dat de frisse wind deurhen waaien. Un
goed uur later zatte wi'j al achter de hennen. Un betjen rokerug meschien,
maor nog bes te etten, en 'n aovund kreeg nog un goed ende.

's Maondags aovuds bun'k t'r nog us effen hen ewes um te zien of Gart-Jan
't mankement al evonnen had. Too'k um d'r nao vrooge was zien vrouw um
al veur met 't antwoord: "Den höbel had t'r un stutplanke in laoten zitt'n,
daor kon nog gin moes deur, laot staon dat e kon trekken". "Ha'k ow d'r
maor in e metselt in plaatse van die planke", was Gart-Jan zien weerwoord.
Ik prebeern eur beiden maor un betjen te sussen: Maak t'r ow maor neet
druk oaver, de hennen smaken goed en wieters: eiken doe-ut zelver dut wel
us wat vekeerd bi'j ons in d'n Achterhoek".

H. Leestman.

kans dat velen gauw even goedkopere
benzine kopen, en dan op naar de miro
om boodschappen te halen want dat kan
meneer A&O toch nooit voorkomen
want dat drukt toch immers de kilo-
meterprijs! Het is niet te kopen dat door
enkele grote supermarkets als A&O en
nog wel andere in de toekomst in de
Dorsstraat er nog l bij dat hierdoor de
concurentie positie zodanig aangetast
zal worden dat het met vele kleine
middenstanders zal gaan als het met een
als is gegaan. P. "had het voor u" maar
jammer nu niet meer.

Dat was zo makkelijk als b.v. moeders
vergeten was overdag zout te kopen bij
A&O voor de pap dan kon je na
sluitingstijd nog wel even bij de kleine
kruidenier terecht en de goeie man
storen in zijn welverdiende avondrust.
En als pa vergeten heeft te tanken op
werkdagen bij A&O kan hij zondag wel
terecht bij de kleine middenstanders
zolang ze er nog zijn bij ons in de
Achterhoek!

G. Lindenschot
Enkweg18

Vorden

Geboren: geen
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: G.J. Wunderink en G.J. Go-
tink
Overleden: J. Boekema, oud 61 jaar.

Verbouwing kapel
Wildenborch in het
najaar voltooid
Tijdens een gezellige bijeenkomst heb-
ben de bewoners uit het buurtschap
Wildenborch dit weekend in de kapel
informatie gekregen over de stand van
zaken met betrekking tot de verbouwing
van deze kapel. De heer A.G. Mennink
lichtte één en ander toe. Zoals bekend is
reeds in 1975 een aanvang gemaakt met
de verbouwing en kwam sindsien al een
flink gedeelte gereed.

Op gegeven moment moest er echter
eerst weer geld komen alvorens de ver-
bouwing afgemaakt kon worden. Er
werd een kollekte gehouden in de
Wildenborch waarbij de bewoners goed
in de buidel tasten, terwijl er deze avond
door middel van een paar spelletjes
opnieuw wat centjes in kas kwamen.

"Dit heeft tot gevolg dat we hopen dat de
totale verbouwing in het najaar gereed
zal zijn." aldus de heer Mennink. Dat
wil zeggen dat spoedig een begin zal
worden gemaakt met het leggen van een
nieuwe vloer, terwijl ook de C.V. instal-
latie afgebouwd zal worden. Na de pauze
hield de heer Mennink een lezing over
zijn reis naar Israël, hetgeen hij aan de
hand van dia's verduidelijkte.

Wie wordt Lego-kampioen van
Vorden?
Evenals in 1976 organiseert de fa. Koerselman, Burg. Galleestraat 12 te
Vorden weer een Lego-bouwwedstrijd voor Vorden en omgeving.
Deelname voor deze Lego bouwwedstrijd staat open voor jongens en
meisjes van 3 tot en met 12 jaar. Om ook de jongere kinderen een kans te
geven op het winnen van een prijs, zijn twee leeftijdsgroepen ingesteld, 3
t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar.

In beide kategoriën worden een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar
gesteld bestaande uit Lego geschenkdozen. Jongens en meisjes die aan de
wedstrijd deelnemen zijn vrij in het kiezen van een onderwerp dat thuis, en
zonder hulp, gebouwd dient te worden. Tussen 6 en 12 maart kunnen de
bouwwerken worden ingeleverd bij de Fa. Koerselman.

Bij de beoordeling zal vooral gelet worden op het idee, de fantasie en
uitvoering. Een onafhankelijke jurie beoordeelt de werkstukken. De
prijzen worden in de etalage bekend gemaakt. Van 20 tot en met 22 maart
kunnen de werkstukken weer worden opgehaald.



Bezoek onze MODESHOW
Maandag 6 maart a.s. om 8 uur in Hotel Bakker

Kaarten aan de zaak a f 4,- inclusief consumptie

De grote maten specialist

Confectiebedrijf AMMERS Zutphenseweg,
Vorden, tel. 05752-1971

Adverteren doet verkopen

te geven wat wi j dit *
voorjaar van Lievertje
in huis hebben: deze hele wijde jurk

van soepele tricot met vlindermouwen
en een aangerimpelde rok. In drie kleurkombinaties.

Hij kost 125 gulden.

RUURLO
VRIJDAGS KOOPAVOND

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

nzna

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Grenen wand-plafond schroten per m2 21,-

Vuren wand-plafond schroten per m2 19,-

Geschaafd geploegde planken 2 cm. per m2 15,90

Cement gehaald per zak è 50 kg 6,60

Cement bezorgd per zak è 50 kg 7,40

Wandtegels per m2 vanaf 10,50

Vloertegels geglazuurd per m2 vanaf 25,00

Jute wand weefsels 1e kwaliteit 90 cm. per m2 vanaf 8,50

Sanitair
Wastafels gekleurd. Speciale aanbieding. Vanaf 29,75

Tapijt wegens enorm succes nog 2 weken 10% korting

en gratis leqgen

Heuga tapijttegels 50 x 50 cm. Per stuk nu slechts 6,50

Ook op gebied van gereedschappen speciale aanbiedingen

U ziet een bezoek aan

Doe-het-zelf-centrum HARMSEN
is de moeite waard.
Schoolstraat 6 Vorden Telefoon 05752-1486

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

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
Winterfruit

ei l gulden per kilo

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

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200 soor-
ten lijsten, in alle breedtes en
kleuren, ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderij-
en, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin gesne-
den en gewassen passepar-
touts.
Museum en ontspiegeld glas.
Schoonmaken en restaureren
van schilderijen.
Snelle levering.
LJtorama
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675
't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren.
Tel. 08330-16006

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

IAMMERS
-Zutphenseweg, Vorden.

L
Telefoon 05752-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

Wij presenteren
de nieuwe

voorjaars- en
zomerkollektie

1978

BRUIDS-
JAPONNEN EN

AVONDKI EDING
Prachtige kollektie voor

bruidsmeisjes en bruidsjonkers.
Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.

donderdag 2 maart LOCHEM
Hotel alpha

maandag 6 maart ZUTPHEN
Ontmoetingscentrum De Hanzehof

donderdag 9 maart GROENLO
Hotel Meyer

Aangeboden door het grootste b ru idshu i s van Oost-Nederland

A Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222 Hengelo-Ov. tel. 05400-11983

Kaarten mei. koffieé 5.50. Tel. 05448-222
i aanvang van alle shows om 20.00 uur^

Reserveer tijdig

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir. B. H. J.deRegt

Ten gerieve van alle particulieren, die dus geen zelf-
standig bedrijf uitoefenen, houden wij speciale
zitavonden op de volgende adressen:

VORDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)

Donderdag 2 maart
Donderdag 9 maart
Donderdag 16 maart
Donderdag 23 maart

WARNSVELD, Bonendaal 65 (tel. 05750-12394)
Maandag 20 maart

RHEDEN,Willem Barentszstraat 10 (tel. 08309-1289)
Woensdag 8 maart
Woensdag 22 maart

Speciaal op deze avonden van 19.30 tot 22.00 uur zul-
len wij gaarne met U de gegevens bespreken inzake het
invullen van uw aangiftebiljet.
INKOMSTENBELASTING 1977

Ruurloseweg 21 Vorden Postbus 8 Telefoon 05752-1485

H E NGELO (GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
5 maart

MUSKETIERS
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Komt de nieuwe
voorjaarsmode
zien en passen bij
Modecentrum
Tennissen
Ruurlo
Mantels
Blazerpakken
Klassieke pakken
Blazers
Coatjes
Jackets
Japonnen
Pakjes
Rokken
Blouses - pullovers
Vrijdags koopavond



CFTROEN VOORIAARS EXPOSITIE

De vakantie is dichterbij dan u denkt. Nog
eventjes en we trekken er weer op uit: Naar het
strand, naar de bergen, naar de bossen. Binnen
en buiten de grenzen. Heerlijk! Véél zien, véél
beleven, véél plezier. Mét de auto, want die
brengt je nog eens ergens.

Zaterdag 4 maart
een grandioze

expositie van alle
Citroëns.

Op deze voorjaarsexpositie kunt u zich uitstekend
oriënteren over wat Citroen zoal te bieden heeft
aan zuinigheid, veiligheid en comfort... en niet te

vergeten de interessante prijzen. En dat is nogal wat.
Maar daarmee zijn we er nog niet. U kunt zich ook

uitgebreid laten voorlichten over de royale Citroen
Kroongarantie. Een garantie die meer is dan een afspraak
op papier, 't Is een mentaliteit die maakt dat u zich als
klant bij Citroen koning voelt. Een sprekend voorbeeld:
De Citroen rijklaarprijzen, dus inclusief transport, tecty-
leren, kentekenplaten, NL sticker, leges, volle tank... u
komt nooit voor verrassingen te staan. Wij willen u er
graag meer over vertellen. Bovendien hebben wij een
leuke lente-attentie voor u klaar liggen.

Ruklaar-pnjzen: 2CV ƒ 7.530,-, Dyane f 9.365,-, Ami f 10.875,-, LN f 10.895,-, GS f 14.205,-, CX ƒ 23.955,

wmmm mmmmmm-

De Citroen LN heeft een 602 cm:i motor, ver-
snellingsbak van hè t type GS, solide carrosserie
en een laag gewicht (675 kg). Luchtkoeling.
Tweeonafhankelijkneerklapbareachterstoelen
en daardoor een variabele bagageruimte van
118, 193 of 292 dm} UiMt al
LN -voor de rijklaar^^mian J 1U. O "«J, -.

De Citroen GS is er in 9 verschillende uitvoe-
ringen: GSpéaal, GS X, GS Club, GSX2,
GS Pallas, GSpécial Break en GS Club Break.
Met een 1130 cm*of een 1220cm'' motor. Met
een gewone versnellingsbak of mei een scnii-
automaat: C Malie. U rijdt al o/l/T
GS voor de rijklaarprijs van J 14. éUD, ~.

AUTOMOBIELBEDRUF A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo

Tel. 05735-l 753

CITROEN

„Fouragehandel Oost Ned." c.v.
Aaltenseweg 101, Varsseveld.

Wij staan bekend om onze

kwaliteitsprodukten
verzorgen de gehele inkoop
en aanvoer zelf

Bel ons om prijs of een afspraak bij u thuis.

Wij vragen ook een

aktieve wederverkoper
Bel met Mulder. Tel. 08352-1375of 2592

H.H. Landbouwers

Door aanschaf nieuwe

poeder-korrelstrooier
voor kalk, koperslak, kencica,
K. a. s. enz. enz.

Zeer gelijkmatig strooien

Ook voor spuitwerk, grondwerk en verder
alle landbou wloon werk.

Beleefd aanbevelend:

Loonbedrijf
Beunksteeg 1, Hengelo Gld. Tel. 05753-7361

Topper voor tieners
Royale tienerkamer in een aktuele

vormgeving. Ledikant en wandkastje zijn één
en in de staande wandkast is een handig

bureautje opgenomen. De stoel is vervaardigd
uit bruin gelakte buis en bekleed met

onverslijtbaar canvas. <7SQ-Bijpassende kast lv/C/«

m- stoel 215,-

.,-. 9 \

h Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

' Gratis bezorgen
h Prima service en garantie
* Opslag tot 1 jaar gratis
* Woensdagmiddag gesloten

Vrijdagavond koopavond

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Te koop: Peugeot 504 GL
benzine b.j. 1974. 50.000 km.
KI. wit, met trekhaak + radio
in nieuw st. verkerend. Vraag-
prijs/6000,-.
Opel Kadett Speciaal. Bj.
1975. 32.000 km. KI. blauw
met radio. Zeer mooi. Vraag-
prijs/6750,-.
Tel. 05755-367, Olburgseweg
37, Steenderen. Inruil, garan-
tie, financiering mogelijk.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Gevraagd:

metselaars
en opperman

AANNEMERSBEDRIJF

A. J. RONDEEL
Ruurloseweg 34, Hengelo Gld. Tel. 05753-1677

Nutsavond
Op donderdag 9 maart om 8.00 uur
in 't Pantoffeitje, Dorpsstraat, Vorden.

Onderwerp: maatschappelijke oriëntatie
Een lezing door Dr. S. C. Derksen uit Meppel, die ons
een beter inzicht probeert te geven in onze sterk ver-
anderde maatschappelijke ontwikkeling.

De toegang is vrij

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
enboerenantiek.

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

Te koop tegen Pasen:
prima jonge hennen. Gaarne
vroegtijdig bestellen.
Bretveld, Ruurloseweg 88,
Hengelo (Gld.) Tel. 05753-
7282.

Nog enkel weken te huur in
Voorthuizen een plm. 4 per-
soons zomerhuisje. Unieke
ligging in bosrijke omgeving.
Van alle comfort voorzien.
Nadere inlichtingen: overdag
05752-1514. 's avonds na zes
uur 05753-2113.

Bloemen voor
het jarige Israël
(14 mei)
Giro 3924878, Sol. aktie,
Leidschendam

OLYMP
Hemden

aus Baumwolle.
Eine Freude nicht nur fürs

Auge - auch f ür
den Körper!

RUURLO

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Verloting E.H.B.O.
Onderstaande nummers zijn de prijzen
opgevallen:

63 102 264 304
403 434 535 588
637 655 740 797
870 872 875 900
Afhalen 't Wiemelink 15, Vorden

Uitvoering
Chr. Muziekvereniging "Sursum Corda"

op vrijdagavond 3 maart
en zaterdagavond 4 maart

Optreden van het muziekkorps
drumband
minirettes en
majorettes

3 maart na de pauze optreden van het
Holtens toneelgezelschap C.O.C.
met de klucht
"Vader heeft een bok geschoten"

4 maart na de pauze optreden van het
Winterswijks cabaretgezelschap
"Hulzen Willem en ziene luu"

Aanvang 19.30 uur
Entree vrij. Iedereen is welkom

Op ons confectie-atelier te Ruurlo kunnen geplaatst worden

meisjes
als leerling modinette
of volslagen modinettes

Ook zoeken wij

een meisje
voor de afwerking en opmaak

Ascherman en Oonk B.V.
Sport- en bedrijfskleding
Venterkamp 4a, Ruurlo. Telefoon 1803. Na half vijf 1209 Spoorstraat 42

't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

bodeqa

gewoon als extra service

Gevraagd:

2 timmerlieden
3 metselaars
1 opperman

Bouwonderneming WULLINK B.V.
Hengelo (Gld.), Tel. 05753 -1914 - 2095

mode-
topper

Heerlijk
jeugdig

Kdeux-pieces
van
cotton-imprimé
met een
wijde rok.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Extra voordelige

Bananen 1 kilo

Grote bloemkool

Golden Delicious 2 kilo

Hutspot 500 gram

RaUWkOSt bakje

119
229
249
90
95

Maandag tot en met woensdag
Rode kOOl panklaar 500 gram 39
Onze geweldige gratis Tissap-aktie
gaat nog door tot EIND-APRIL

Weekendaanbieding bloemen
Narcissen 1 bos. 295
Hydrocultuurplanten

uit voorraad leverbaar

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 00752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Bobos
Levis
spijkerbroeken
corduroybroeken
wijde en rechte pijp
en
badstofsweaters
voor jong en oud

textiel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

flinke jongeman
met enige ervaring of die opgeleid
wil worden in het levensmiddelen-
vak.

Ook zij die dit jaar de school verla-
ten kunnen solliciteren.

Schriftelijke sollicitaties voor 9 maart

Brinkerink Supermarkt
Borculoseweg 19, Ruurlo. Tel. 05735-1482

Weekendaanbieding:

Tricot
herenpyama's
M - L - X L
Pracht kwaliteit nu

Uw zaak

27,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Vorden helpt kerk
in Subotica

De Subotica-groep (bestaande uit
Geref. en Herv. gemeenteleden) or-
ganiseert een
schiet- en
verwerpingsavond
op vrijdag 10 maart
vanaf 7 uur in De Kapel De Wil-
denborch.
Schieten, sjoelen, ballero-spel,
rad van avontuur enz.

Goederen, gebak etc. kunt u bezorgen op vrij-
dag 10 maart van 10-12 uur en van 2-5 uur in "de
Voorde", Kerkstraat 15, Vorden. En ook wel bij
de Fam. Bargeman in de Wildenborch.
Bezoekt u allen deze bijzondere "bazar"
De opbrengst is bestemd voor de kerk van Ds.
Lajos Poth in Subotica.

administraties
verzekeringen

•Dl•••<. < •* »•

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

A.S. MOEDERS
Jn de zevende maand moet u alles voor de komst
van uw baby in orde hebben. Een waslijst met
artikelen heeft u in huis; nu alleen nog een keus
bepalen, waar u alles gaat kopen. Wij willen u
daar graag bij helpen. Wat u bij ons kunt ver-
wachten:

1. een totaal assortiment BABY-MEUBELEN
EN TOEBEHOREN

2. een grote kollektie KINDERWAGENS
3. SCHERPE PRIJZEN

want we werken zonder personeel, doch met
100% service en deskundig advies.

4. Reserveren ZONDER RISICO; d.w.z. in be-
paalde gevallen nemen wij alles terug.

5. GRATIS BEZORGEN van de uitzet in heel
Nederland.

6. Alles uit voor raad leverbaar!
Komt u eens kijken bij:

Landeweerd - Zutphen
Laarstraat l - volop parkeerruimte - 100 meter
van de Miro - Tel. (05750) l 43 94.

Zaterdag 4 maart

BAL
VOOR GEHUWDEN EN

VERLOOFDEN
Aanvang 19.30 uur.

Muziek:

THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.
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Donderdag 2 maart 1978
39e jaargang no. 52 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
Trainer Henk de Weerd en "Vorden"
reiken elkaar na "zeven vette jaren" de
hand
Aan het eind van het seizoen zullen de voetbalvereniging "Vorden" en trainer Henk
de Weerd elkaar ten afscheid de hand reiken. Daarmee is dan een eind gekomen
aan het werk van de meest succesvolle trainer die "Vorden" in haar 49 jarig bestaan
ooit heeft gehad. Zeven jaren heeft de Weer er dan bij "Vorden" opzitten. Jaren
waarbij zonder meer gesproken kan worden van "vette jaren".

Alleen het eerste jaar verliep voor de
Weerd niet zo gunstig. Doordat diverse
spelers werden ingepast en er daardoor
"gebouwd" moest worden, degradeerde
"Vorden" naar de tweede klas GVB. Dat
het vertrouwen wat het toenmalige be-
stuur de Weerd had geschonken, niet
werd beschaamd bleek reeds een jaar
later. De verjongingsformule van de
Weerd begon zijn vruchten af te werpen.

Het kampioenschap en promotie naar de
eerste klas werd een feit. Een jaar later
was het opnieuw raak. "Vorden" werd
wederom kampioen en promoveerde
naar de Hoofdklasse. In deze Hoofd-
klasse werd de zaak één jaar "bekeken",
waarna opnieuw het kampioenschap
werd behaald. "Vorden" promoveerde
naar de vierde klas KNVB. Een lang
gekoesterde wens van geheel voetbal-
minnend Vorden was in vervulling ge-
gaan

En dan nu plotseling een bericht in de
krant dat de voetbalvereniging "Vorden"
met ingang van het nieuwe seizoen een
andere trainer zoekt! Trainer de Weerd
hierover: "Zo'n grote verrassing is dat nu

ook weer niet. Ik liep zelf al een poosje
met de gedachte rond dat het een
keerteje tijd werd om op te stappen.
Bovendien is het voor de spelers goed dat
zij in hun voetballoopbaan meerdere
trainers meemaken. Wat dat betreft is
het in de trainerswereld een behoorlijke
tijd, zeven jaar trainer bij één vereni-
ging", aldus Henk de Weerd die er
nadrukkelijk op wijst dat er niets is
voorgevallen. "In goed overleg met be-
stuur en spelers is het besluit genomen
dat "Vorden" naar een andere trainer
zal gaan omzien". Ik heb bij "Vorden"
een grandioze tijd achter de rug. Derge-
lijke successen kan een trainer zich
alleen maar wensen.

Vanaf zijn komst bij "Vorden" zijn er
nog twee spelers die deel uitmaken van
het eerste elftal te weten Bertus Nijen-
huis en Ernst te Velthuis. De Weerd
heeft zich altijd op het standpunt gesteld
dat de verdiensten van de trainer zeer
betrekkelijk zijn. "We spelen met ons
elven. Wordt er gewonnen dan wint ook
de trainer. Wordt er verlies geleden, dan
verliest ook de trainer". Zo simpel ligt
dat." De weerd is enorm blij dat hij zijn

opvolger een ploeg achter laat die van
wanten weet. "Ik verwacht beslist dat we
ons uitgangspunt zoals gesteld bij de
aanvang van deze competitie, handha-
ven in de vierde klas, zullen realiseren.
Voor het volgend seizoen zie ik zelfs nog
meer perspekief. Wanneer de geblesseer-
de spelers, zoals bijvoorbeeld Bert Vlog-
man weer goed ter been zijn, dan zie ik
"Vorden" volgend jaar in de hoogste
regionen van de vierde klas vertoeven.
Wat dat betreft behoeft mijn opvolger
zich geen enkele zorgen te maken want
in de BI junioren spelen bovendien
enkele goed voetballers.
De Weerd is ervan overtuigd dat het
"Vorden" geen enkele moeite zal gaan
kosten een goede vervanger voor hem
aan te trekken. "Bij een vereniging met
een dergelijke sfeer en een fantastische
akkomodatie wil iedere trainer graag
werken". Hijzelf wil graag in het trai-
nersvak verder gaan. Helemaal zeker
weet de Weerd dat nog niet. Vroeger
heeft hij namelijk een ongeluk gehad
met zijn arm. Vorig jaar is hij geope-
reerd en is er een ander gewricht in de
arm gezet. Momenteel komt bij bepaal-
de bewegingen de pijn terug en zal waar-
schijnlijk opnieuw tot operatie moeten
worden overgegaan.
"Als alles goed gaat ga ik volgend
seizoen beslist weer een club trainen.
Het liefts begin ik dan weer van onder af
aan. Om te proberen weer een fijn
ploegje op te bouwen", zo zegt Henk de
Weerd. Moch het niet zover komen, dan
nog gaat "Charly" de Weerd niet voor de
voetbalsport verloren. "Welnee man,
dan ga ik zelf een balletje trappen.
Natuurlijk wel in een veteranenelftal",
zo zegt hij lachend.

Expositie Vordens huisvrouwenorkest

Jaarvergadering Kranenburgs Belang
Voorlopig geen riolering en geen parallelweg/fietspad
De bewoners van de buurtschap Kranenburg zullen in de nabije toekomst met
hun percelen niet worden aangesloten op het rioleringsnet van de gemeente en zich
moeten behelpen met zink-, beerputten en wat dies meer zij.
Om in aanmerking te komen voor aansluiting zullen er tenminste 146 percelen aan-
sluitbaar dienen te zijn en dit is nog lang niet haalbaar. Wel ligt er een persleiding
tot halverwege Vorden maar de te overbruggen afstand van anderhalve kilometer
naar Kranenburg wordt zodoende te duur.

Een en ander werd meegedeeld op de
jaarvergadering van de buurtvereniging
Kranenburg Belang, die in zaal Schoen-
aker werd gehouden onder voorzitter-
schap van de heer H. Wiggers. Door
wethouder en loco G. J. Bannink en ge-
meentesecretaris de heer v. d. Broek
werden diverse problemen aangaande de
Kranenburg onder de loupe genomen.
De heer Bannink vertelde in zijn in-
leiding wat en hoe de mogelijkheden
waren voor de buurtbewoners. De
gemeente is erg afhankelijk van hogere
instanties als provincie, waterschappen
enz. De heer Bannink benadrukte wel
dat degenen op de Kranenburg die
illegaal hun putten enz. lozen op het
"hemel wat ernet" kunnen worden

beboet. Zij hebben een bepaalde termijn
gekregen om een en ander in orde te
maken.
Ten aanzien van de uitbreiding van de
Kranenburg werd meegedeeld dat er
plannen zijn een bouwterrein(tje) te
realiseren, maar dat een en ander afhan-
kelijk is van provinciale goedkeuring.
Aan de verlangens van de bewoners om
lichtpunten te plaatsen bij de ingang van
het Ratti-sportterrein, hoek
Rijksweg/Banenkamp en langs de
parallelweg zal getracht worden
tegemoet te komen.

Aanleg parallelweg/fietspad Vorden-
Medler
Het bestuur van Kranenburg Belang

Op 14 mei viert Israël feest: de staat Israël bestaat dan 30 jaar. In die 30
jaren zijn er bizondere dingen gebeurd:
-duizenden hectaren woeste grond zijn veranderd in groene, vruchtbare
vlakten;
-op kale, geérodeerd gronden zijn grote bossen geplant;
-tienduizenden berooide Joodse vluchtelingen uit Arabische landen en
Rusland vonden in Israël een nieuw bestaan;
-in die 30 jaar heeft het volk Israël 4 vreselijke oorlogen moeten voeren om
het naakte bestaan.

Nog altijd zijn de problemen groot in het midden-oosten. We denken aan
de Palestijnen. Nog altijd is er ook wereldwijd vijandschap tegen Israël.
Soms, dat moet ook gezegd, soms moeten we onze vrienden in Israël attent
maken op een verkeerde ontwikkeling; ginds levend in grote zorg en
spanning soms, kan een zekere verenging van blik optreden. Is israël nog
Israël? Goede vrienden "corrigeren" elkaar, als dat soms eens hier of daar
nodig is. En ja, soms is dat nodig.

Begrijpelijk en lofwaardig is het dat het Israël Comité Nederland (Postbus
1072, Leidschendam) het 30 jarig bestaan van de nog jonge staat Israël niet
onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Het N.I.C. voert nu een nationale
solidariteits aktie Nederland- Israël. Wat gaat zij doen? Wat gaan wij
doen? Op 14 mei a.s. zal er in Israël (in Tel Aviv) een vliegtuig vol bloemen
landen, bloemen uit Nederland als een hartelijke groet, gelukwens en blijk
van solidariteit. De bloemen zullen op de verjaardag van Israël, 14 mei,
worden uitgereikt en aangeboden aan zieken, bejaarden en invaliden in
ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

U kunt 20*0 gever zijn.
U kunt in Israël mensen een gevoel van verbondenheid geven. Heel direct
en persoonlijk. Aan elke bos bloemen zal namelijk een kaartej hangen met
de naam van de gever. Het Nederlandse Israël Comité, het N.I.C., verzorgt
dit alles. Een bos bloemen kost, inclusief transport en distributie/ 6,50.
Giro-nummer 3924878, Solidariteits aktie Ned.- Israël, Leidschendam.

Stellig zijn er ook in ons midden die een gelukwens naar Israël willen
zenden. Zeg het met bloemen. Bloemen voor het jarige Israël.
Feestelijk-fleurig.
(zie advertentie)

J.C. Krajenbrink.

heeft via de afd. Vorden van Veilig
Verkeer Nederland en het gemeentebe-
stuur verzoeken gericht tot Rijkswater-
staat langs de rijksweg van Vorden naar
Medler te rea|^-en. Men was echter erg
teleurgesteld^Rt Rijkswaterstaat het
betrokken wegvak niet in die gevaren-
klasse had ingedeeld waarin dit urgent
zou zijn. Andere wegen verdienen een
hogere prioriteit. "ondanks het
bovenstaand^fc|'ordt bij mijn dienst
thans toch irwKhnische zin voorbereid
de aanleg van een parallelweg en/of
fietspaden tussen Vorden en Groenlo.
Een klein deel daarvan ter hoogte van
Kranenburg is reeds gerealiseerd.
Afhankelijk van de hiervoor beschik-
baar komende gelden zullen de overige
gedeelten in de komende jaren worden
aangelegd, doch dit niet op korte
termijn", aldus Rijkswaterstaat.

Verharding Hamsveldseweg
De gemeente kan ook nog niet beslissen
over de medewerking aan de verharding
van de Hamsveldseweg. Eerst dient
bekend te zijn of Kranenburg verder
mag uitbreiden dan het huidige bestem-
mingsplan en, indien dat het geval is of
de Hamsveldseweg hierin begrepen is.
Er zal hierna een onderzoek worden
ingesteld, doch op korte termijn zal
geen antwoord kunnen worden
verwacht.

Kontakten met Kranenburg in
Duitsland
De kontakten met Kranenburg in
Duitsland zijn verflauwd. Enige jaren
geleden brachten afgevaardigen van de
gemeente Vorden een eerste bezoek aan
het Duitse Kranenburg, waar men een
nauwere toenadering zocht mede in
verband met het in 1977 gevierde 750-
jarig bestaan van dit Duitse stadje,
behorend tot de Kreis Kleef. Toen
waren er ook afgevaardigen van
Kranenburg bij Hamburg, zodat de drie
Kranenburgs verenigd waren. "Wij
krijgen de indruk" aldus gemeentelijke
verenigd waren. "Wij krijgen de
indruk., aldus de gemeentelijke instan-
ties dat het enthousiasme van Duitse
kant minder groot is. Wellicht kan
particuliere benadering verbetering
brengen bijv. door uw vereniging". De
heer Bongers van de Verkehrsverein
Kranenburg wil hiertoe zijn medewer-
king geven.

Verkeersmaatregel
en speelgelegenheid
in Brinkerhof
De bewoners van het bestemmingsplan
Brinkerhof, waarvan velen destijds een
brief hebben ondertekend van de speel-
tuinvereniging in Vorden waarin het
gemeentebestuur werd gevraagd om ver-
keersmaatregelen te nemen in plan

Het huisvrouwenorkest uit Vorden, dat bestaat uit 24 vrolijke-dames, die op potten, pannen, lepels, wasteilen etc. etc. een
goed muzikaal programma brengen, zijn uitermate aktief.
Veelvuldig wordt opgetreden voor onder andere vrouwenverenigingen, bejaardenverenigingen en personeelsverenigingen,
terwijl bovendien reeds een optreden in Duitsland heeft plaatsgevonden. Momenteel wordt er in de Amrobank in Vorden een
expositie gehouden van het huisvrouwenorkest. Deze expositie geeft een beeld vanwat de dames, buiten de muziek om,
dagelijks nog meer doen. Allereerst het werk in de keuken, waarna de dames zich bezig houden met handwerken.
Op deze expositie treft men een grote verscheidenheid haak- brei- en borduurwerken. Verder beesten en poppen gemaakt uit
lappen. Vanzelfsprekend staan er ook heel wat instrumenten van het orkest op de expositie, zodat een goed beeld wordt
verkregen waar de dames zoal de muziek op maken. De expositie van het huisvrouwenorkest is dagelijks tijdens de kasuren
van de bank te bezichtigen.

Brinkerhof hebben een uitnodiging van
B&W van Vorden ontvangen om woens-
dagavond l maart naar het jeugdcen-
trum te komen.

Naar aanleiding van genoemd^^brief
(waarin ook de aandacht werd g^P^tigd
op speelgelegenheid voor de kinderen)
heeft het college verschillende adviezen
ingewonnen. B&W vinden het wenselijk
één en ander met de betrokkenen te
bespreken. De gemeente zal
bijeenkomst vertegenwoordigd
wethouder G.J. Bannink en gemeente-
architekt J. v.d. Broek. Teven zijn de
heren v.d. Put en Schaafsma van de
politie uitgenodigd.

Informatie over
woonerven
Aangezien er bij vele inwoners in Vorden
de wens leeft om binnen de woonwijken
tot woonerven te komen, belegde de
afdeling Vorden van Veilig Verkeer
donderdagavond in de zaal van Hotel
Bakker een informatieavond over woon-
erven. Over hoe het moet en kan
funktioneren, voordelen, nadelen etc.
etc. Voor deze informatieavond bestond
een redelijke belangstelling. Onder an-
dere waren de beide wethouders G.J.

Bogchelman en G.J. Bannink aanwezig,
gemeentearchitekt J. v.d. Broek alsmede
een zestal raadsleden.

Aanwezig was tevens de heer J.A. van
Ommen, hoofdconsulent van Veilig Ver-
keer Nederland voor verkeers-onveilige
situatie. Deze vertoonde voor de pauze
een film getiteld "botsende meningen",
waarbij overduidelijk naar voren kwam
dat de meningen over verkeerssituaties
indertijd bij verschillende groeperingen
(milieu e.d.) inderdaad behoorlijk kun-
nen botsen. De heer J. van Ommen gaf
vervolgens een uiteenzetting en informa-
tie over woonerven. Hij weesop de
diverse bepalingen waaraan moet wor-
den voldaan, alvorens überhaupt woon-
erven kunnen worden aangelegd. Van
groot belang noemde hij de voorlichting
die er van te voren moet komen,
waarbij hij duidelijk tot uitdrukking liet
komen dat de kwestie van doordenken
vaak ontbreekt. "Bij het maken van de
tekeningen is men echt van goede wil, de
praktijk wijst later helaas wel eens
anders uit, omdat men zich bepaalde
situaties van te voren niet voldoende
heeft gerealiseerd", aldus de heer van
Ommen.

Een andere belangrijke faktor is de

vormgeving van een woonerf. "De her-
kenbaarheid van een woonerf moet alle
aandacht hebben". Sprekende over ver-
keersveiligheid in zijn algemeen wees de
heer van Ommen op de gevaarlijke ver-
keerssituatie in het centrum van Vorden,
nabij de Amro-bank. "Ik ben hier van-
middag overgestoken, en u mag blij
wezen dat ik hier nog sta", zo sprak hij.

Gevaarlijke verkeerssituaties bij scholen
ontstaan dikwijls door de ouders van de
kinderen zelf. "Bij het ophalen en
wegbrengen van de kroost wordt de ver-
keersveiligheid niet altijd voldoende in
acht genomen", aldus de heer van
Ommen. De heer van Ommen die zijn
lezing gaf aan de hand van dia's stelde
de aanwezigen in de zaal vervolgens in
de gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Geslaagd
Voor het praktijkdiploma Boekhouden
(Ned. Associatie) slaagde de heer H.J.
Ligtenbarg en voor het praktijkdiploma
boekhouden (Ver. v. leraren) de heer G.
Bogchelman. Zij werden opgeleid door
de heer D. Luichies te Gorssel.

Fa. Platerink
Vordenseweg 11, Barchem. Tel. 05752-6603

vraagt
aankomende en all-round

timmerlieden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenscweg - Vordrn

Boeken week 2 t/m 11 maart
Bij aankoop van f 17,50 aan boeken

ontvangt u gratis
M. Gijzen: Overkomst
dringend gewenst

Het adres

Boekhandel HIETBRINK
Zutphenseweg Vorden - telefoon 1253

Kon. Ver. E.H.B.O.
wil alle middenstanders^ bedrijven en
Leestman bedanken voor het slagen
van de bazar.

de Commissie

Voor lekker
en goed brood

Warme bakker

HANDWERK ^f^^ K£X Oplaat
^^^^^^ ^^^^/ !«*«•*L*-4» L*4-*+ *»,*-h.4"hMi ••bakt het voor u

Neem maar eens de proef op de som en
overtuig u zelf:

brood dat langer vers blijft
haalt u bij de warme bakker

Dorpsstraat 11 - Tel. 1373



Inhaalprogramma s.v. Ratti 4 maart

Af d. zaterdag
Ratti 4-F.C. Overstegen 3

Afd. Jeugd
OekenCl-RattiCl

Af d. Zondag
Dierense boys 6-Ratti 3

Uitslagen v.v. Vorden 26 februari
Sp. Eibergen 5-Vorden 4 3-2; Eerbeekse
boys 6-Vorden 8 1-3.

Programma zaterdag 4 maart
Vorden A l-Eerbeek boys Al

Programma voor zondag 5 maart
Vorden 2-Silvolde 3; Rietmolen 2-Vor-
den 3; Vorden 7-Sp. Lochem 8; Erica 7-
Vorden 8

Vriendschappelijk: Vorden 1-IJsselboys
1.

Martens
Mtfdi doeltrtff€*dl

Volleybal
In de heren Promotieklasse moest Dash
het opnemen tegen het ver boven hen op
de ranglijst spelende Hansa 2. Met groot
enthousiasme begon Dash aan de Ie set
en verraste daarmee Hansa, hetgeen
uitliep op een 15-12 overwinning voor
Dash. De Hansa-heren hadden toen alles
voldoende verkend en kwamen in de drie
hieropvolgende sets op overtuigende
wijze terug. Met duidelijke setstanden
kon Hansa een verdiende overwinning
van 3-1 boeken.

Het dames-reserve-team kwam uit tegen
het eerste van WIK. De Dash-dames
beschikten duidelijk over meer routine
en kwaliteit, zodat een 2-1 overwinning
volledig was verdiend.

Uitslagen van de verder gespeelde wed-
strijden:
Dames 2e klas: Dash 4 - Bruvoc 3: 2-1;
dames 2e klas: Dash 3-Hansa 6: 3-0;
heren 2e klas: Bruvoc 3-Dash 4: 34);
heren 2e klas: DVO l-Dash 3: 3-0;
dames 3e klas: Dash 6-Valto 3: 2-1

^Dammen
Onderlinge damcompetitie DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Lank-
haar- Graaskamp 2-0 Nijenhuis-wansink
2-0; Hulshof-Breuker 0-2; Klein Kranen-
barg- Ruesink 1-1; Oukes-Masselink 2-0;
Wiersma- Esselink 2-0; Sloetjes- Heu-
vink 1-1 ter Beest- Dimmend aal 1-1;
Wiersma- Oukes 1-1.

Polo
Nederlaag polodames
De dames van Vorden hebben zaterdag-
avond in Eefde de competitiewedstrijd
tegen Dior l uit Loenen verdiend met 0-3
verloren. De eerste en tweede speel-
periode had een spannend verloop,
waarbij de dubbelblanke stand gehand-
haafd bleef. In de derde periode werd
Vorden op een 0-1 achterstand gezet. In
de laatste periode was de thuisclub
behoorlijk "aangeslagen". Er werd veel
balverlies geleden waarvan Dior twee-
maal dankbaar profiteerde 0-3.

Overwinning polo heren
De heren 111 van Vorden hebben de
competitie tegen Triton uit Putten met
2-1 gewonnen. Door een fraai doelpunt
van Rudi Sloot nam Vorden een 1-0
voorsprong, die even later ongedaan
werd gemaakt. Frans Karmiggelt zorgde
voor de eindstand 2-1.

Motorrijders op de
bowlingbaan
Georganiseerd door Bert Regeling nam
de Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijder" met 46 personen deel aan
een bowlingavond welke in Deventer
werd gehouden. Bij de dames werd de
eerste prijs behaald door mevr. E.
Regelink met 191 pnt. welke bestond uit
een verzorgde ééndagsreis naar Könings-
winter; 2. mevr. W. Weustenenk 186
punten; 3. mevr. A. Pardijs 163 punten.
Bij de heren werd de ééndagsreis gewon-
nen door G. Verstege met 292 punten; ?.
D.G. Regelink 257 punten; 3. J. Kamp-
huis 235 punten.

Oriënteringsrit
"De
Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag 5
maart een voorjaarsrit. Een oriënterings-
rit, uitgezet door B. Regelink en B. A.
W. Horsting met een lengte van 40 kilo-
meter. Start en finisch bij café Schoen-
aker. Er wordt gereden volgens de regle-
menten van de KNMV (sportklasse) en
volgens een eenvoudig reglement voor de
toerklasse. De prijzen zullen bestaan uit
planten en bloemen.

Feestavond
rijvereniging "De
Graafschap99

Zaterdagavond 4 maart zal de rijvereni-
ging "De Graafschap" samen met de
aanspanning "In de Reep'n" de jaar-
lijkse feestavond houden in de zaal van
hotel Bakker. Aan deze feestavond zal
medewerking worden verleend door de
toneelvereniging T. A. O. uit de Wilden-
borch die in het Gelders dialekt het
toneelstuk "Hoekse en Kabeljauwse
twisten" zal opvoeren.

Jaarvergadering
"Vordens Toneel"
Op dinsdag 21 februari j.l. hield de
toneelvereniging "Vordens Toneel" haar
Jaarvergadering in zaal Schoenaker. De
voorzitter dhr. Hilverink dankte de
leden voor hun inzet bij de repetities,
welke inzet zeker heeft bijgedragen tot
het welslagen van de uitvoering van 28
januarie j.l. Vervolgens gaven de sekre-
taris en de penningmeester beurtelings
hun verslag over het afgelopen jaar.
Beide verslagen werden door de leden
volledig in orde bevonden.

Het volgende punt op de agenda was de
Bestuursverkiezing. Daar de aftredende
voorzitter zich niet opnieuw herkiesbaar
had gesteld en tevens de aftredende
penningmeester Stapper zich niet op-
nieuw als penningmeester herkiesbaar
had gesteld, maar wel gewoon bestuurs-
lid wilde blijven, werd over dit punt
langdurig gesproken. Er werden enige
kandidaten voor het Voorzitterschap
genoemd, maar een definitief voorstel
kwam er op deze wijze niet op tafel.

Besloten werd tot een schriftelijke stem-
ming. Nadat de stembriefjes bij de
scheidende voorzitter waren ingeleverd,
bleek de meerderheid der leden hun
stem te hebben uitgebracht op de heer
Holsbeeke, de regisseur van de vereni-
ging.

De sekretaris stelde voor om het pen-
ningmeesterschap bij het sekretariaat te
voegen, aangezien deze functies in voor-
gaande jaren al geleidelijk aan syn-
chroon waren gaan lopen. De leden
konden met dit voorstel volledig ak-
koord gaan en aldus werd besloten de
heer D. Tromp te benoemen in de
functie van secretaris/penningmeester.
Omdat de nieuwe voorzitter reeds deel
uitmaakte van het Bestuurslid te worden
gekozen. Ook nu werd een schriftelijke
stemming gehouden. Uit deze stemming
kwam met grote meerderheid Mw. N.H.
Strijd- van Stuyvenberg naar voren. Zij
werd benoemd als bestuurslid en kreeg
tevens de functie van assistente van de
sekretaris. Het bestuur is thans als volgt
samengesteld: H. Holsbeke, voorzitter;
D. Tromp, secretaris/penningmeester;
Mw. N.H. Strijd - van Stuyvneberg, 2e
secretaresse; M W. W. J. Noorman-Wer-
ler en G. Stapper bestuursleden.

Nadat de sekretaris de scheidende voor-
zitter had bedankt voor de vele door hem
verrichtte werkzaamheden, hervatte de
heer Holsbeeke de vergadering. Reik-
halzend wordt uitgekeken naar het
gereekomen en de opening van het
dorpscentrum, want dan hoopt de to-

neelvereniging eindelijk weer een eigen
honk te kunnen vinden in de toneelzaal.
Sinds de sluiting van het Nutsgebouw is
de vereniging namelijk verstoken geble-
ven van een eigen accomodatie.

Het gereedkomen van het dorpscentrum
in dit jaar wordt door de toneelvereni-
ging ook bijzonder gewaardeerd in
verband met haar 25-jarig Jubileum in
december 1978. Want om dit Jubileum
te mogen vieren in en stijlvolle toneelzaal
is een reeds lang gekoesterde wens van
de vereniging . Besloten werd tijdens de
vergadering de festiviteiten rond het
Jubileum te doen plaatsvinden in januari
1979, omdat de drukke decembermaand
met zijn geëigende feestdagen minder
geschikt werd geacht. Na nog een aantal
uitvoeringen te hebben gegeven van het
toneelspel "Het Witte Legioen", o.a. te
Eibergen, Zutphen en Laren - Gld., zal
worden begonnen met de voorberei-
dingen van het 25-jarig Jubileum. Nadat
diverse leden nog van de rondvraag
hadden gebruik gemaakt, sloot voorzit-
ter Holsbeeke de vergadering.

Emmabloemcollecte
in week van
27 maart
Bent u ouder dan een jaar of veertig?
Dan kunt u zich nog de tijd herinneren,
dat er in ons land vele sanatoria voor
tbc-patiënten waren en dat praktisch
iedereen in zijn kennissenkring wel een
tbc-patiënt kende. Tegenwoordig lijkt
tuberculose een overwonnen ziekte te
zijn. Maar dat is toch niet waar: 2000
nieuwe gevallen per jaar worden er
ontdekt en nog regelmatig vinden zoge-
naamde "tbc-explosies' plaats. Bestrij-
ding blijft daarom een belangrijke zaak.
De aloude Emmabloemcollecte - jonge-
ren weten niet eens dat die naam te
maken heeft met 'koningin-moeder Em-
ma', de moeder van koningin Wilhel-
mina - wordt binnenkort weer gehouden.
Voor wat oudere mensen is die collecte
een begrip. Maar tegenwoordig is de
Emmabloemcollecte niet meer alleen
bestemd voor de teberculosebestrijding.
De opbrengst komt ook de kruisver-
eniging ten goede.

Dat w^Peigenlijk altijd al zo, want
plaatselijk werd de tbc-bestrijding mees-
tal verzorgd door de kruisvereniging.
Maar sinds enkele jaren is de opbrengst
van de collecte nu ook bestemd voor
anderd^Werdelen van het kruiswerk.

Dat is hard nodig. Want wel zegt de ene
regering na de andere dat de kruis-
vereniging versterkt moet worden, maar
nog steeds wordt het kruiswerk gefinan-
cieerd - naast de contributies en de
subsidies - uit allerlei fondsenwervende
activiteiten. In sommige gemeenten
moeten jaarlijks nog oliebollen worden
gebakken ten bate van de kruisvereni-
gingskas. Of fancy-fairs worden georga-
niseerd. Om op die manier een belang-
rijk stuk gezondheidszorg van het nodi-
ge geld te voorzien, is anno 1978 wel een
merkwaardige zaak. Uw hulp is daarom
nog steeds nodig.

Want iedereen is het er over eens, dat
het werk van de kruisverniging on-
misbaar is in onze samenleving. Ge-
meentebesturen doen dan ook door-
gaans wat zij kunnen om de kruis-
verniging in hun plaats te helpen. Maar
het is op geen stukken na genoeg en er
wordt doorlopend gezocht naar extra
middelen om het kruiswerk draaiende te
houden en de dienstverlening te ver-
beteren. Een van die middelen is de
Emmabloemcollectie. Misschien hebt u
inmiddels al een acceptgirokaart van de
Emmabloem ontvangen. Vul die dan
alstublieft in met een bedrag dat u de
kruisvereniging in uw gemeente waard
vindt.

Misschien komt er een collectant met
een intekenlijst bij u aan de deur. Wees
dan royaal. Het komt de thuisgezond-
heidszorg in uw eigen woonplaats ten
goede. U kunt ook zelf een giro- of bank-
chèque uitschrijven ten name van de
Stichting "De Emmabloem", postgiro
11 60 00, Den Haag. De collecte wordt
gehouden van 27 maart tot 2 april. Uw
royaliteit in deze week komt ten goede
aan de tbc-bestrijding en de thuis-
gezondheidszorg in Uw eigen woon-
plaats.

Nieuwe voorj aars- en zomermode 1978:
modisch en praktisch silhouet
Voorjaar, zomer en vakantie, drie redenen om belang te stellen in het nieuwe
modebeeld. De ontwerpers hebben goed geluister en hun modellen zeer gevarieerd
afgestemd op de wensen van de vrouw en op de in toenemende mate individuelere
smaak. Bepalende faktoren voor wat we aantrekken, ja zelfs nodig hebben, zijn o.a.
klimaat, uur van de dag, leeftijd, waarheen en hoe, binnen of buiten enz. Zo
ontstond een uitgebreide kollerktie, die u terug zult vinden in de Modetti-zaak van
Visser in Vorden waar u een goede persoonlijke begeleiding en advies krijgt in het
kiezen van de artikelen.

Drie belangrijke stijlen kunnen we in de
kollektie onderscheiden: 1. de city-style
als voortzetting van de tailor-mode van
het afgelopen winterseizoen. Als 2e
sportlook, die er al was, maar in dit
gedeelte van het jaar met ander mate-
riaal veel meer tot zijn recht komt en
tenslotte als 3e de romantische style;
deze verdient juist in de zomer aller
aandacht en is grote kanshebber vooral
bij japonnen. Hoofdmerken voor de
nieuwe mode en bij de thema's zijn de
natuurlijke, zacht aanvoelende struk-
tuurstoffen, die goed.wijd en bloezen
verwerkt zijn in een overwegend natuur-
lijk spel van "aarde" kleuren. Voor alle 3
thema's is daarbij het advies: kombineer
en draag wat funktioneel is bij tijdstip en
doel. Vooral in de blouses en rokken
heel veel mogelijkheden tot onderling
kombineren, "hits" van de garderobe
van elke vrouw en elke leeftijd.

City-style
In de city-style, de voortzetting van de
tailor-made, leent zich de kombinatie-
mogelijkheid enorm goed. Kenmerkend
is de blazer, die in elke garderobe
thuishoort, elegante kostuums soms met
vest, die met verschillende blouses,
rokken, pantalons en japonnen te kom-
bineren zijn. Hierbij horen ook de wijde
jacks en mantels, vaak wat langer, soms
ongevoerd; van lichte stoffen, tikje glan-
zend. Grote zakken en kleine kragen, in
neutrale en donkere kleuren. De regen-
mantels zijn op zich een genoegen en
doen naar regen verlangen.

Sportlook
De sportlook, geïnspireerd door de
zomersporten zoals tennissen en zeilen is
ideaal voor de nederlandse vrouw die
continue geconfronteerd ̂ fedt met de
verschillende temperatuSWisselingen.
Jacks, sweaters, truien, vesten met of
zonder mouw, pullovers, T-shirts, bole-
ro's blouses, rokken, shorts of pantalons
meestal in primaire kleuren en vooral
funktioneel, soms ruim|^fcis aanslui-
tend verwerkt. Naast ge^Wn ook veel
gebreide, ruime en wijde, schouderlijn,
boothals, met of zonder mouwen b.v. als
pullover bij T-shirts of blouse. Katoen,
shetland en linnen, al dan niet gemengd
met (glans) acryl en polyester vinden in
normale maar ook in grove breisels
toepassing.

Bij sportieve kleding wordt verder
gebruik gemaakt van velours en
badstof. De pantalons meestal van
corduroy of katoen, voorzien van band-
plooien hebben rechte pijpen, die zo'n
10 è 15 cm van de grond worden
omgeslagen.
De sportieve japon is aktueel en
gemaakt van nieuwe lichtgewicht stof-
fen: katoen, toile, acetaat en viskose.
Dat zorgt voor een rechtvallend maar
toch zwierig silhouet. De jacks zijn ver-
vaardigd van katoenen chintz, poplin
met glans finish, lak, nylon en plastic.

Romantische style
Vooral bij de japonnen stellen we vast,
dat de zomer een romantische afleiding
van de winterse folklore-mode heeft
meegenomen.
De meeste japonnen zijn kuitlang en
gemaakt van luchtige katoen, crêpe en
voile, echt vrouwelijk met laag uitgesne-
den, halslijn met smalle schouderband-
jes of strapless.

Bij de Modetti speciaalzaak van Visser
te Vorden treft u een ruime sortering
van bovenstaande voor j aars- en
zomermode aan met de bovengenoemde
thema's.
Men zal u er van harte met vakbekwame
adviezen willen bijstaan.

Denk eens
aan de fiets.

Vrijwel heel Nederland zit al weer volop
in de vakantieplannenmakerij. Het aan-
tal mogelijkheden lijkt haast onbe-
grensd; beschikbare tijd, persoonlijke
voorkeur en de portemonnaie bepalen
doorgaans wat het worden zal. Hebt U
bij alle plannenmakerij al eens aan een
vakantie op de fiets gedacht? vroeger
was zo'n fietsvakantie voor zoveel men-

sen het meest vanzelfsprekende. Als
zoveel andere zaken die vroeger in trek
waren, is ook deze vorm van vakantie-
besteding weer herontdekt. Terechtwant
een fietsvakantie is iets bijzonders en
anders dan anders. En ook wat dit
betreft zijn de mogelijkheden groot
zowel voor grote als kleine vakanties.
Het is dan ook niet voor niets dat de

reisbureaus besloten hebben ook mini-
vakanties te gaan verkopen en dat bij dit
soort vakanties de fiets vaak een belang-
rijke rol speelt.

Ontdek Nederland op de fiets.

Voor een wat langere vakantie komt een
trektocht in aanmerking; Nederland
ontdekken op de fiets. Van plaats naar
plaats rijden, je eigen wegen kiezen en
mooie plekjes ontdekken; steden en
dorpen aandoen waar je anders nooit
zou komen. Zo'n tocht moet natuurlijk
goed worden voorbereid. Dat kan aan de
hand van goede toeristenkaarten. In het
overvolle Nederland verdient het wel
aanbeveling de overnachtingsplaatsen

goed te kiezen en slaapplaatsen te reser-
veren. Zo'n trektocht kan ook een
kampeertocht worden. De tent mee op
de fites en dat is niet zo moeilijk nu er
lichtgewicht tenten in de handel zijn en
zulke uitgedokterde lichtgewicht fiets-
tassen dat het meenemen van de bagage
minder moeilijkheden hoeft op te leve-
ren. De fiets moet daar natuurlijk wel op
berekend zijn en ook in goede staat
verkeren. Wie wat dit fietstoerisme
betreft het naadje van de kous wil weten
vindt veel praktische hulp in het boekje
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