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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

ONDERAARDSE GANGEN ONTDEKT BIJ RESTAURA-
TIE VAN KASTEEL VORDEN

Naar wij hebben vernomen zijn bij de werkzaamheden bij het
kasteel Vorden onderaardse gangen ontdekt. Deze gangen da-
teren van omstreeks 1600 en lopen richting het vroegere hotel
De Konijnenbul t. Daar heeft men een wijnkelder ontdekt. (Of
men vroeger zodoende goedkope wijn op het kasteel had is
niet na te gaan). Toch izal het wel voordelen met zich mee-
gebracht hebben. Ook in de richting Vorden waar nu het bos-
paadje is langs de beek, topen gangen.
Dit zou anders een oplossing zijn voor diegenen die er niet
meer mogen lopen met hun honden.

Dan kunnen ze onder de grond door, want boven de grond
kan dit schijnbaar niet, doch hopenlijk zal dit pad toch weer
toegankelijk worden bovengronds. Want het is toch waanzin
om dit mooie kerkepad af te sluiten. Maar een hechte Vorde-
naar zal geen Vordenaar zijn om dat alles zo maar te nemen.
Het is altijd open geweest sinds mensenheugenis. Wij verna-
men echter dat het hek nu weer open is. Dit was even terzijde.
Om terug te komen op de onderaardse gangen bij het kasteel.

Deze zijn donderdag te bezichtigen van 9 tot 12 uur, alleen
voor Vordenaren, onder leiding van de heer Bekman, gemeen-
tewerken. Wel moet men eerst een kaartje halen bij het WV-
kantoor Eijerkamp, Zutphenseweg. Schoolkinderen mogen niet
wonden toegelaten, alleen leeftijd boven de 18 jaar. Het is wel
gratis. Men wondt verdeeld in gnoepen van 10, dit om controle
te houden, daar een gedeelte in de gangen slecht toeganke-
lijk is. Wij infonragorden nog bij de vroegere bewoners van
het kasteel doch^^n was niets bekend. Toevallig door het
wegbreken van een muur kwamen de gangen tevoorschijn.
Verder blijken ze nog goed in tact te zijn. Ze wonden echter
maar één dag ter bezichtiging opengesteld anders stagneert
de bouw van het kasteel teveel.

Wat of men lateij^p doen is nog niet bekend. Daar zal in de
raad nog wel doör^Ule politieke partijen over gediscussieerd
worden hoe de bestemming zal zijn. Maar ook dit is een punt
wat in een gezonde raad (en die hebben we nu toch!) door-
gang moet vinden!

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk.- donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen aan de orde de volgende
onderwerpen:
1. Individuele huursubsidie.
2. Voorlichtingsbijeenkomst ten behoeve

van herziening plan Buitengebied 1970.

Ad 1.
Individuele huursubsidie.
Onder het Gemeentenieuws van woensdag
17 maant j.l. gaven wij reeds een uiteen-
zetting over bovengenoemd onderwerp.
Thans zulllen wij dit onderwerp afronden.

De beschikMnjg individuele huursubsidie
gold tot dusverre uitsluitend voor huurders
van woningen. De wijziging van de beschik-
king maakt het voortaan mogelijk ook aan
huurders van bepaalde wooneenheden indi-
viduele huursubsidie toe te kennen. Onder
„wooneenheden" wonden in dit verband ver-
staan woonruimten die deel uitmaken van
woongebouwen bestemd voor de huisves-
ting van alleenstaanden en/of tweeper-
soons-huishoudens, maar die geen zelfstan-
dige woning vormen. Voor individuele huur-
subsidie komen slechts die huurders van
wooneenheden in aanmerking, die in woon-
gebouwen zijn gehuisvest toebehorende aan
door de Staatssecretaris van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening in dit kader
aangewezen niet-winstlbeogende instellin-
gen Met betrekking tot deze aanwijzing zal
de Staatssecretaris ons nog nader berich-
ten. In elk geval zullen worden aangewezen
de toegelaten woningcorporaties alsmede
de stichtingen voor studentenhuisvesting
van de instellingen voor wetenschappelijk
onderwijs. Voorts komen voor aanwijzing in
aanmerking andere niet-winstbeogende in-
stellingen die eigenaar zijn van woonge-
bouwen voor alleenstaande en/of tweeper-
soonshuishoudens die met steun uit 't Rijks
kas zijn gebouwd of verbouwd. Pantikuliere
kamerverhuurders izullen uiteraard niet
voor aaniwij'zing in aanmerking komen.
Evenmin komen in aanmerking in dit ver-
band verzorgingstehuizen voor bejaarden,
ziekenhuizen, verpleegtehuizen en dergelij-
ke en wooneenheden voor in deze instellin-
gen werkzaam verplegend personeel.

Opmerking ten aanzien van de huurprijs
van bejaardenwoningen.
Voor bepaalde bejaardenwondngen gebouwd
onder vigeur van de regelingen welke voor
zowel de woningwetsector als de partiku-

liere sector golden, werden extra bijdragen
toegekend welke ten doel hadden de huur
van de woningen voor bejaarden beneden
een zekere inkomensgrens lager te stellen
dan voor anderen met een hoger inkomen.
Als voorwaarde voor het toekennen van
deze extra subsidie gold ojm., dat ook de
gemeente een bedrag ter grootte van de
rijksbijdrage beschikbaar moet stellen.
Aangezien er misvattingen blijken te be-
staan omtrent de wijste waarop in die ge-
vallen het individueel subsidie dient te
worden berekend delen wfl u het volgende
mede:
De eens toegekende, jaarlijks voor bedoel-
de huurders terugkerende extra jaarlijkse
bijdrage (rijksbijdrage en gemeentelijke
bijdrage tezamen) dient uiteraard in min-
dering op de huurprijs ;te worden gebracht,
alvorens het individueel subsidie wordt be-
rekend. Dit ongeacht de vraag of die jaar-
lijkse bijdrage reeds feitelijk tot verlaging
van de huurprijs heeft geleid of dat verre-
kening eerst op een later tijdstip geschiedt.
Indien immers dit niet zou plaatsvinden
zou er van dubbele subsidiëring van een
deel van de huurprijs sprake zijn, hetgeen
met de doelstelling van de regeling in strijd
is.

Inschakeling van de verhuurder.
Zoals u wellicht bekend is heeft de Staats-
secretaris het vorig jaar in een aantal ge-
meenten de mogelijkheid voor de verhuur-
ders geopend om de individuele huursubsi-
die direct in mindering te brengen op de
maandelijkse betalingsverplichting. Tot zijn
voldoening heeft een groot aantal verhuur-
ders aan de uitvoering van deze maatregel
medewerking verleend, zodat met deze
„huurmatigingsregéling" het gestelde doel
werd bereikt. In venband daarmede ligt het
in zijn voornemen aan deze maatregel uit-
breiding te geven.

Aanvraagformulieren
Voor de jonge alleenstaanden gelden af-
zonderlijke aanvraagformulieren.
Ofschoon het nieuwe subsidie-tijdvak voor
gehuwden en alleenstaanden boven 30 jaar
eerst op l juli 1976 een aanvang neemt ver-
dient het, gelet op het grote aantal recht-
hebbenden, aanbeveling de huurders in de
gelegenheid te stellen hun aanvrage vroeg-
tijdig in te dienen. In het bijzonder geldt
dit voor die huurders die op de medewer-

king van de verhuurders mogen rekenen
ten aanzien van de toepassing van de huur-
matigingsmaatregel. De verhuurders im-
mers kunnen slechts het subsidie bereke-
nen, dat zij van l juli 1976 af in mindering
0 pde huurprijs kunnen brengen, indien zfl
tijdig over de nodige gegevens beschikken.
De huurders die reeds eerder individuele
huursubsidie ontvingen zullen rond l april
1976 automatisch in het bezit van 'n nieuw
aanvraagformulier worden gesteld.

Ad 2.
Bouwpercelen en ophalen huisvuil.
In venband met de voorbereiding van een
herziening van het bestemmingsplan „Bui-
tengebied" der gemeente Vorden, zullen op
diverse plaatsen in de gemeente voorlich-
tingsbijeenkomsten worden gehouden.
Voor deze bijeenkomsten zijn tevens uitge-
nodigd vertegenwoordigers van de plaatse-
lijke stantosorganisaties en van het Land-
bouwschap. Het is de bedoeling om tijdens
deze bijeenkomsten vooral aandacht te be-
steden aan de vorm van de bouwpercelen,
waarover de aanwezigen hun mening ken-
baar kunnen maken. De bovengenoemde
voorlichtingsbijeenkomsten zullen worden
gehouden op:

31 maart a.s. in de Kapel, Kapelweg, Wil-
denborch;
1 april a.s. in zaal 't Zwaantje, Hengelose-
weg 14;
6 april a.s. in zaal Bakker, Dorpsstr. 24.

Al deze bijeenkomsten zullen beginnen om
20.00 uur.
Voor zoveel mogelijk zullen alle belang-
hebbenden schriftelijk een uitnodiging ont-
vangen voor het bijwonen van één van deze
avonden. Mocht u geen uitnodiging hebben
ontvangen en toch betrokken zijn bij het-
geen besproken zal worden, dan bent u van
harte welkom op één van de Merbovenge-
noemde data. Om administratieve redenen
zullen alleen de bewoners van woningen in
het buitengebied een uitnodiging ontvan-
gen. Deze bewoners worden echter wel ver-
zocht eventueel eigenaans van hun panden
op de hoogte te stellen van het plaatsvin-
den van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Overigens ligt het in de bedoeling tijdens
de bijeenkomsten ook mededelingen te doen
over het ophalen van huisvuil in het buiten-
gebied.

Jubileumconcert
Vordens Mannen-
koor uitgesteld
De griep heeflt het Vordens Mannenkoor
danig parten gespeeld. Daardoor werd de
viering van het 40-jarig jubileum ernstig
verstoord. Het concert kon op zaterdag-
avond j.l. geen doorgang vinden. Als nieu-
we datum is nu gesteld zaterdag 15 mei
a.s. De reeds uitgegeven toegangsbewijzen
zijn nu geldig voor deze datum. Bij het
voorverkoopadres staan nog zo'n dertigtal
belangstellenden genoteerd voor wie geen
toegangsbewijzen meer beschikbaar was.
Daarom wordt het bijzonder op prijs ge-
steld, dat bezitters van een toegangsbewijs
die op 15 mei a.s. daarvan geen gebruik
kunnen maken, dit willen inleveren bij Si-
garenmagazijn G. W. Eijerkamp, Zutphen-
seweg 16 te Vorden.

Verrassende
recital
Het tweede concert, georganiseerd door
Kunst in de kamer, dat afgelopen zondag-
middag' ten huize van de heer en mevrouw
Bayer-Kreulen plaats vond, demonstreerde
een geheel ander facet van de kamermuziek
dan het zo geslaagde opendngsconcert door
het Amsterdamse Atelier-trio.
Nu traden op de bekende bas-bariton Theo
Wieringa en diens vaste begeleider, de pia-
nist Carel Willink. Met uitzondering van
het eerste programmaonderdeel, dat een
viertal bekende liederen van Sdhubert uit
de liederencycli Die schone Müllerin en Die
Winterreise bevatte, bracht dit tweetal in
uitstekende samenwerking een middag met
voor de meeste aanwezigen onbekende mu-
ziek. Wie hoorde ooit liederen van Franz
Salmihofer (Heiteres Herbarium) of van
Justus Hermann Wetzel, beide componis-
ten vdfeonze edigen eeuw? Iets minder be-
kend.^Biar wel erg weinig uitgevoerd zijn
de door de Nederlandse componist Johan-
nes Rönitgen getoonzette Dierkundige
Dichtofeningen van de ons allen welbeken-
de Trijntje Fop.
Groo^ucces oogste Theo Wieringa met de
door ^^nzelf geschreven en van melodie
voorziene chanson-achtige liederen (de pia-
nojarraragementen waren van Carel Wil-
link) uit de cyclus Ah, Paris!
Op mij persoonlijik maakte de groep liede-
ren op uiterst fraaie franse liefdeslyriek
uit verschillende tijdperken de meeste in-
druk.
Wieringa, wiens voordracht en ongelooflijk
enthousiasme belangrijker zijn dan zijn
aangenaam klinkende bariton, bracht zijn
dankbare gehoor ertoe een toegift af te
dwingen: een alweer volslagen onbekend
lied van de Nederlander Berkhout op een
Zuidafrikaanse tekst - heel fraai!
Aan het begin van het concert kondigde
het bestuur aan dat het seizoen besloten
zal worden met een weer geheel andersoor-
tig evenement op zaterdagavond 8 meS.

Simavi-kollekte
De kollekte voor de Simavi wordt dit jaar
gehouden van 5J10 april. Het is algemeen
bekend welk een prachtig werk voor de
gezondheidszorg door Simavd in de tropi-
sche landen wordt verricht.
Geeft u ook dit jaar weer spontaan uw bij-
drage, zodat al die dokters en verpleeg-
sters, die vooral op het platteland onder
uiterst moeilijke omstandigheden moeten
wenken, wat geholpen kunnen worden.
Ontvangt u de kollektanten vriendelijk: zij
vragen niet voor zichzelf, maar stellen hun
tijd beschikbaar om de ergste nood in de
tropische landen wat te verzachten. Bij
voorbaat hartelijk dank.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

heren
suedejasjes

(pig-skin)

tot maat 56

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

—^—^^^^^^^^^^m

•Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 4 april: 10.00 uur ds. Lutke Schtp-
holt (Hoenderloo, Jeugddienst, m.m.v. De
Jeugdkerk; 19.00 uur kandidaat J. Oort-
giesen (Heilum-Sdhüdwolde). Open-Deur-
dienst, Bvangelisatie-dienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondiag 4 april: 10.00 uur ds. A. van Vliet
te Eibergen; 19.00 uur Interkerkelijke
Evangelisatiedienst in de Ned. Herv. Kerk.
Voorganger (kand. J. Oortgiesen van Schild-
wodde. Muzikale medewerking wordt ver-
leend door de Chr. Zangver. Excelsior

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

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.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende hulsarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

dr. J. Wechgelaer, tel. 1566
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens 7 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wtfkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wtjkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 'B nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAPENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsls-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2346.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2348

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN*'
Bronsbergen 10, Warnsreld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 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 W
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u. .
vrrjdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SNITZEL

HAMLAPPEN

FRICANDEAU

SCHENKEL

FILET AMERICAIN

BÏEFSTUK TARTAAR

100 gram

500 gram

VAN DE HAM
500 gram

Vleeswaren
TONGENWORST

SNIJWORST

VARKENSROLLADE

Gekookte Gelderse ?i,LE
g
E,lAAN STUK

150 gram

150 gram

ZONNETUIN
GROTE

per stukBLOEMKOOL

KOMKOMMER

BIETJES

CHAMPIGNONS

GOLDEN DEL1CIOUS 2 kilo

CITROENEN

HOLLANDSE

GEKOOKTE
500 gram

BLANKE
200 gram

148
625
648
398
135
298

99
139
189
148

198
79
49
89

198
98

DIEPVRIES VOORDEEL

Hele BRAADH AAN , . 425
BOERENKOOL
KIPSOEPPAKKET
VANILLE IJS
KROKETTEN

QC
450 gram O V

109500 gram l W

1ÖOliterblok ^V^%
voor IVU

998grijpzak •• \J \f

Alles zolang de voorraad sfrekf

Mosel-
blümchen

KOEL SERVEREN
4 fessen

1000
DAGVERS VOORDEEL

Maandag 5 april:

RAAPSTELEN

RUNDERLAPPEN

Dinsdag 6 april:

RODE KOOL

Woensdag 7 april:

SPINAZIE

VLEESGEHAKT

PANKLAAR
500 gram

MAGER
500 gram

PANKLAAR
500 gram

MAGER
500 gram

kilo

500 gram

69
628

49
278

98
238

A&O GRAAG TOT
•SPECIAAL STUNTVOORDEEL

A&O SLASAUS
3/4 fles van 179 voor 149
UITZOEKEN MAAR

PANTY'S
diverse maten, geen 395 of 325 maar nu 198

WASVOORDEEL
ALL ZEEPPOEDER ±r&ï 750
FLEURIL 9kaon 795
PnCoTO voor de afwas nu 98
WITTc REUS zeeppoeder vana93ort°u 750

»»<»O9$M^ !̂»$O»»O»4O»^<>»Ö^
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WORTELEN

literblik van 129 voor

WAFELS

pak a 8 stuks van 135 nu

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER

VIEUX

VAT 69 WHISKY

JAGERMEISTER

BESSENGENEVER

GROLSCH BIER

DE KUYPER
liter

per fles nu

per fles

ALLEEN IN DE SLIJTERIJ
krat a 20 beugelflessen

1325

1375

1398

1295

1198

1250

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK*

SINASSTAM

KERSENVLA

ROZIJNENCAKES

nu voor

6 stuks

BLOEMEN & PLANTEN
POTCHRYSANTEN

ANEMOON
nu voor

nu voor

149
169

ZOETWAREN VOORDEEL

APPELTAART

GEBAK

KOFFIEKOEKJES

pak a 5 stuks

nu voor

abrikozen of aardbeien
pak van 140 voor

VAN DOORN
per pak

89
189

119

98

SUPERVOORDEELTJES

Cocktailworstjes ORQ
HOY 3 blikken nu •• \J ̂ J

K.G. KOFFIE VACUÜM GEMALEN
250 gram van 264 nu 230

GRIEKSE PERZIKEN literblik 169

Dobbelman
zeeppoeder
BLAUW baal van 695 voor 495
FRANSE MOSTERD bierpul 129

SIAM RUST kilo van 239 voor 198

Bona margarine 1QQ
kuioie 500 aram van 170 nu voor B ̂ ^ ̂ ^

KOFFIEMELI? GOUDBAND
0,5 liter van 165 voor 139

er
choc. vlokken
MELK OF PUUR pak van 133 voor 119
KATJA DROP Langenberg, div. soorten

van 99 voor 79
TARWEBLOEM heel kilo voor 109

A&O choc. drank
liter van 110 voor 98
DRINK OF COLA A & O

literfles 79

Martini vermouth
WIT OF ROOD, van 715 voor 545

v

l

^>iS^E9^S^

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232



Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Goede en voordelige

damesconfectle
vindt u bij de

grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Spoorbiels
voor elk doel

Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Te koop: diepvries, ge-
schikt voor winkel. En Tn
raamventilator.
Telefoon 05754-334

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

Zoekt u een raar kleding-
stuk, een zeldzame gram-
mofoonplaat of een niet
alledaags boek? Kom eens
kijken op de beurs, a.s.
vrijdag van 19 tot 21 uur
en op zaterdag van l O tot
12 en van 14 tot 17 uur
in de lokalen achter de
Gereformeerde kerk

met Welkoop binnen de perken...
gaas in diverse maten en uitvoeringen
rietmatten en rietplaten
lengte 2 m, hoogte 1 - 2 m
Azobé vlechtschotten
in verschillende afmetingen,
bijbehorende palen leverbaar

GLADIOLEN
KNOLLEN

fleurig in de tuin,
feestelijk
in

14,50

Grandioze Welkoopjes
De ROMO E-401 electro-cirkelmaaier
laat uw buren
met rust...!
Een bijna geruisloze grasmaaier met
sterke motor en eenvoudige
bediening. Maaibreedte 40 cm, maai-
capaciteit ca. 400 m2. Bij overbelasting
schakelt de machine zichzelf uit.
Een perfecte maaier voor een
geknipte prijs f OQC

Welkoop hét adres
voor een uitgebreid

assortiment
hand- en motor-

maaiers in
diverse

merken.
"&&>

voorjaarsbollen en -knollen voor border,
bak en balkon o.a. begonla's,
gladiolen, lelies en dahlia's

tuinplezier begint bij goed
gereedschap, o.a.

gazoninjector
voor beluchting van de
graszode, 4 tands
116,75

(normale prijs f374,-)

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

WOLF
verticuteerhark
vooreen mosvrij en vitaal
gazon, ook ideaal voor 't
egaliseren van het zaaibed
f39,95

Gevraagd:

produktie-
medewerkers
voor de afdeling zagerij

uitsluitend hele dagen.

HOUTHANDEL

B. H. WESSELINK & Zn. b.v.
E 6 - Ruurlo - Telefoon 05735-1395

Ook voor beter slijpen
Wapen en Sporthandel

-locltreffendl

Zutphenseweg Vorden

hengelo <gid.>
tel.O575

Dansen

tel.O5753~1461

ROWDIES

H.C.I. BOUWCENTRUM
Hummeloseweg 45 Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Uw adres voor
keukens, badkamers, alle bouwmaterialen, open haarden

ijzerwaren, gereedschappen

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9-12.30 en
13.30-17.30 uur - zaterdags van 9-12.30 uur

donderdagavonds van 7-9 uur

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

Tuintopper
Een Forsythia struik
(bloeiend hout)

voor slechts 1,50
Voor al uw tuinplanten naar

Boomkwekerij - Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden - Tel. 05752-1464
Part. verkoop alleen op vrijdag en zaterdag

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vorden - Telefoon 0~>7;W-i:>14

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bü
G. Weulen Kranenbarg & Zn b.V
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

^v*

U vraagt, wij mengen.
Er staat in onze zaak een

kleurenmenger van Histor. Met
850 kleuren. Daarmee maken
we waar u bijstaat de kleur die
u hebben wilt In een paar tellen.

Of 't nou om seringen-
paars gaat of clematis- rose.
Wat zegt u? Da's gemakkelijk?
Daar was 't Histor nou precies
om begonnen.

Histor vindt:
gemak dient de mens.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF
Instructeur: B. Hendriksen, Slotsteeg 12,
Hengelo Gld.

Kun je goed
met mensen omgaan?

Dan is er voor jou
werk aan de winkel.

Aan de balie van de
Amro Bank.

Jongens en meisjes van 17 tot
20 jaar met MAVO staat bij ons
interessant werk te wachten. Zij
moeten heel wat van het bankvak
afweten, want aan de balie
vormen ze de eerste schakel
tussen kliënt en Amro Bank.

Daar immers komen de mensen
geld opnemen, buitenlandse
valuta kopen of wisselen,
reisverzekeringen afsluiten enz.
Juist omdat de balie-assistenten
van zoveel markten thuis moeten
zijn, krijgen ze tijdens kantoortijd
een speciale kursus.

Ze starten al direkt met een
goed salaris. Daarbij ontvangen ze:
7,7% vakantietoeslag, een aandeel
in de winst, een extra uitkering

van 1/12 deel van het jaarsalaris
en minstens 20 dagen vakantie.

Voor het volgen van verdere
studies, bestaat er een gunstige
onkostenregeling.

Trekt zo'n boeiende en
afwisselende baan achter de balie
je wel a-"n?

Bel, of schrijf dan een briefje
aan de heer R. J. H. M. Heller
van de Amro Bank, Houtmarkt 68,
Zutphen, telefoon 05750-10855.

amro bank
76-216

Bij modecentrum
Teunissen - Ruurlo

vindt u een grote en zeer bij de tijdse
kollektie

Dames
JAPONNEN
t/m maat 52 vanaf
JONGE JURKJES
zeer modieus, vanaf
PAKJES
2- en 3-delig, vanaf
MANTELS
zwierige modellen, vanaf
ROKKEN EN BLOUSES
enorme sortering vanaf 29,50 en 19,50
T-SHIRTS EN PULLOVERS
vanaf 9,95

59fOO

69,00

79r50

89,50

Heren
KOSTUUMS
klassiek en blazermodellen vanaf 245,00
KOLBERTS EN BLAZERS
vanaf
PANTALONS
t/m maat 56 voorradig, vanaf 57,50
MODIEUZE OVERHEMDEN
t/m maat 45 vanaf
REGENJASSEN EN COATS
marine, zwart, beige vanaf

117,50

29r95

97r50

Kinderkleding
van maat 80 tot 176 in
pantalons, kieltjes, jasjes, coats, jackets,
jurkjes, blouses, T-shirts

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond
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Monuta Stichting komt naar Vorden
De raad van Vorden besloot dinsdagavond om een perceel grond aan te kopen van
de R.K. kerk aan Het Jebbink (koopsom ƒ 37.127,—) en deze grond weer op haar
beurt door te verkopen aan de Monuta Stichting met de bepaling dat deze Stichting
op deze plek zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee jaren hier een rouw-
centrum zal bouwen en deze in beheer en in exploitatie te nemen.
Gedurende tien jaren zal de gemeente Vorden aan de Monuta maximaal per jaar
ƒ 25.000,— bijdragen in het exploitatieverlies van het rouwcentrum met uitzondering
van de daarbij eventueel te bouwen woning, doch nimmer meer dan het werkelijke
exploitatieverlies.

Alvorens dit besluit door de raad werd ge-
nomen, ging er een levendige discussie aan
vooraf, waarbij centraal stond een schrij-
ven dat bij B. en W. was binnengekomen,
afkomstig van de diaconie. De heer J. F.
Geerken '(CDA) die deze brief aanroerde,
merkte op dat geen mogelijkheid was open-
gelaten dat een Vordense instelling het
rouwcentrum eventueel zou bouwen c.q. be-
heren. Burgemeester Vunderink had dit n.l.
al afgekapt, omdat, zo zei hij, noch de ge-
meente noch een andere instelling kans zou
zien, een en ander te realiseren, beneden de
prijs die men nu aan de Monuta moet be-
talen. (Zou de gemeente exploitatie van 'n
rouwcentrum n.il. zelf ter hand nemen, dan
is men jaarlijks tenminste ruim 35.000 gul-
den kwijt).

De heer Geerken bepleitte de Vordense ini-
tiatiefnemers toch de kans te geven met
een voorstel te komen. De heer Gerritsen
(Vordens Belang) wees dit van de hand.
„De bevolking zit met smart op een rouw-
centrum te wachten, dus niet langer uit-
stellen," zo sprak hij. De heer J. Bosch
(PvdA) betwijfelde het of een ander plan
gezien de kosten wat oplevert. Toch wilde
hij de bewuste initiatiefnemers wol de kans
geven een plan in te dienen. Mr. R. A. v. d.
Wall Bake (WD) steunde het voorstel van
B. en W.
Enfin, na een korte schorsing, kwam het

voorstel van de heer Geerken in stemming,
waarna bleek dat de raad volkomen achter
het voorstel van B. en W. stond. Alleen de
heren Kok, Geerken, Overbeeke, Lichten-
berg (allen CDA) alsmede de heer J. Bosch
(PvdA) Steunden hét voorstel van de heer
Geerken.

PARKEERVERBOD WESTZIJDE
SMIDSSTRAAT

Om de firma Woltering, tegemoet te komen
zal aan de westzijde van de Smidsstraat
een parkeerverbod worden ingesteld. De
heren Bosch en Ploeger (PvdA) waren van
mening dat nu een stuk overlast op de
schouders van de bewoners van deze straat
wordt gelegd. Burgemeester Vunderink:
.Verkeersbelang moet het zwaarste wegen.'
Wel ging hij mét het vooratel van de heer
Bosch akkoord om t.cz.t. de situatie nog
eens te bekijken.
Voor de aanleg van de verlichting van de
Ned. Herv. kerk voteerde de raad een be-
drag van ƒ 13.000,—. De heer Ploeger vond
het maar niets. „Gezien de tendens ener-
giebesparing alom, vond hij dat de gemeen-
te hier maar eens een voorbeeld moest ge-
ven. De heer Geerken (CDA) stelde voor
de kerk niet elke dag te verlichten (niet
bij slecht weer). Alleen moeten we in de
toekomst ook niet krenterig zijn wanneer
er aanvragen binnenkomen voor andere

subsidies," zo meende hfl.
De heer L. de Boer wees bezwaren als ener-
gieverspilling van de hanid. „De straatver-
lichting gaat ook wel eens aan wanneer het
al lang donker is!" merkte lüj onder hilari-
teit op (energiebesparing!).
De veilden van de v.v. Vorden zullen in or-
de worden gemaakt. De Heide Mfl zal dit
doen. Mot hét voorstel van de heer v. d.
Wall Bake om in het vervolg ook aan an-
dere instellingen dan de Heide Mjj te den-
ken, zullen B. en W. rekening houden.

SUBSIDIE VERBOUW GEMEENTEHUIS
TOT DORPSCENTRUM

De raad van Vorden besloot dinsdagavond
om ƒ15.000,— beschikbaar te stellen voor
het laten maken van een bouwkundig voor-
ontwerp voor de verbouw van het huidige
gemeentehuis tot dorpshuis.
De heer Gerritsen (Vordens Belang) stem-
de namens zijn fraktie tegen. „Wjj zijn,
hetgeen zo langzamerhand wel bekend is,
tegen een tweede klas gemeenschapsvoor-
ziening," zo argumenteerde hij. De heer
Ploeger (PvdA) had eveneens zijn twijfels,
maar stemde niet tegen omdat hjj van de
heer Vunderink de toezegging kreeg dat 't
rapport van de arohitekt terdege bestu-
deerd zal worden of alles realiseerbaar is.
Ben zeer belangrijke toezegging omdat nu
eenmaal alles nauw met elkaar samen-
hangt t.w. (wanneer alles volgens plan
door zal kunnen gaan) het huidige gemeen-
tehuis wordt dorpscentrum; de brandweer
verhuist naar de plek waarop de huidige
gymzaal staat; op de plek van de huidige
brandweergarage komt dan een zaal ge-
schikt voor sport, toneel en muziek. „Ge-
zien de financiën moeten we nu eenmaal
zoeken naar multifunktionele oplossingen,"
zo sprak burgemeester Vunderink. Er werd
in de raad over de gehele materie nog veel
gezegd, maar uiteindelijk kwam het erop
neer dat er pas een zinnig woord over ge-
zegd kan worden wanneer het rapport van
de architekt ter tafel komt.

Antoon Steenbreker: in 1975 honderd-1 Burgerlijke stand

vierenvijftig ton oud oud papier gehaaldy
Gelboren: Karin Gerdien Sloëtjes (d.).

Antoon Steenbreker is een „mannetjesput-
ter"; in hét afgelopen jaar heeft hij voor
zijn clulb, de touwtrekvereniging Vorden
liefst 153 ton oud papier bij elkaar ge-
sleept. Hij bewees hiermee dat hij ondanks
zijn leeftijd (midden vijftig), ondanks zijn
aktiviteiten als meetrekkend teamlid bij de
TTV Vorden in zgn vrije tijd nog voldoende
spirit heeft om dag-aan-dag, avond-aan-
avond en soms nacht-aan-naoht in de weer
te zijn voor zijn club.
Op de door de TTV Vorden georganiseerde
toneelavonden, waarbij alle leveranciers van
oud-papier, donateurs en leden met hun
echtgenotes/verloofden waren uitgenodigd,
werd Antoon door Vorden-voorzitter Jan
Knoef na afloop in de bloemetjes gezet.
„Je kunt niét door Vorden komen," aldus
de voorzitter, „of je ziet hem met zijn bak-
fiets door hét dorp rijden. Hij doet dit al
meer dan acht jaar, eerst met een aanhan-
ger achter de fiets, nu met een bakfiet,
want daar gaat meer op. In die acht jaar
heeft hu voor de itouwtrékkers liefst 750
ton oud^papier bij elkaar igehaald. Elk vrij
uurtje benutte hij hiervoor. Zo 'gauw hjj
van zijn gemeentelijke bezigheden thuis
kwam zat hg op de fiets. Daarnaast is hij

nog vele avonden in dé weer met zgn fiet-
senreparaties en varkensleveranties, zodat
hij toch wel over een behoorlijke kracht
moet bezitten."
Op de in zaal Schoenaker gehouden avon-
den werd Anitoon op het podium voor het
talrgke publiek in een fraaie fauteuil gezet,
die hem door de dankbare touwtrekvereni-
ging werd geschonken voor zgn onschat-
bare diensten, want izei .voorzitter Knoef:
„Zonder jou kunnen we het niet redden,
we hebben nu gelukkig een bloeiende ver-
eniging die financieel zeer gezond is."
Vordens Toneel dat deze avonden verzorg-
de met de opvoering van het blijspel Van-
daag geen spreekuur, had wel succes met
de opvoering van het stuk in vier bedrij-
ven. Voorzitter Knoef dankte de spelers en
speelsters en op de laatste avond vooral de
twee invalsters (wegens omstandigheden).
Hq bood regisseur Holsbeeke, die voortref-
felijk de regie voerde, igrimeur Jurriëns en
alle medewerkers/sters bloemen aan voor
hun prachtige spel. In de pauze werd een
geslaagde verloting gehouden, terwijl alle
genodigden - die dank werd gebracht voor
hun papierleveranties - gratis consumpties
kregen aangeboden.

Ondertrouwd: G. J. Lubbers en A. W. M.
Nijenhuis.

Overleden: J. B. voskamp, oud 9U jaar; M.
Kamphuis, oud 88 jaar.

Politieke avond
voor de jeugd
De vier fractievoorzitters uit de Vordense
gemeenteraad vertellen op dinsdagavond 6
april a.s. in het Jepgdcentrum over het
Doel en Streven van hun partijen (CDA,
PvdA, WD en Vordens Belang) zowel lan-
delijk als gemeentelijk.
De Sticht ingJeugdsociëteit Vorden stelt 't
bijzonder op prijs dat deze vier mensen een
avond hiervoor stellen; daarom roept ze
alle jongeren op hun belangstelling te to-
nen door op deze avond aanwezig te ztjn.
Leuke bijkomstigheid: de zaal waarin een
en ander plaatsvindt zal binnen afzienbare
tijd 'dienst gaan doen als permanente ruim-
te voor de Jeugdsociëteit.

Vordens Dames-
koor huldigde
zilveren leden
De jaarvergadering van het Vordens Da-
meskoor, onder leiding van mevr. Klein
Brinike, mocht zich In een goede belang-
stelling verheugen. In haar openingswoord
liet de voorzitster de gebeurtenissen in het
afgelopen jaar nogeens de revue passeren.
De secretaresse mevr. Lammers ging in
haar jaarverslag nog wat dieper op de din-
gen in, terwgl penningmeesteresse mevr.
Wissels bekend maakte dat er een klein
batig saldo is. Bij de beStuursverkiezing
waren mevr. Klein Brink en mevr. Wissels
aftredend en niet herkiesbaar. Mevr. Klein
Brinke is meer dan 25 jaar voorzitster ge-
weest.

Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen
mevr. Groot Obbink en mej. Sloot, zodat 't
nieuwe bestuur er thans als volgt uitziet:
mevr. v. d. Linden, mevr. Bargeman, mevr.
Lammers, mevr. Groot ObWnk en mej.
Sloot. De afgetreden bestuursleden ontvin-
gen uit handen van mevr. v. d. Linden een
aardige attentie voor het vele werk dat
beide dames zovele jaren voor het koor
hebben verricht.

In verband met hun 25-jarig lidmaatschap
ontvingen mevr. Groot Obbink en mevr.
Van Til het bondsinsigne met bloemen uit
handen van mevr. Klein Brinke. Besloten
werd om ook dit jaar weer een reisje te
maken en een concours te bezoeken, ter-
wijl verder suggesties werden gedaan tot
het oprichten van een kinder- en tiener-
koor.
Tijdens de rondvraag werden nog enkele
voorstellen doorgesproken, waarna de voor-
zitster alle dames nogeens opwekte nieuwe
leden te winnen.

BI'J ONS IN VORDEN
,,Goeienaovend," zei Toni, met dat 'e de deure los dei.

,,Ok goeienaovend en gaot t'r zitten." Toni is de o/dse jonge van Gradus van
de Mollenbult en geet in Vorden op de agrarische schole of hoe dat ding teges-
woordig ok mag heiten.

„Nog ni'js in Vorden?"

,,Now en heel s/eg n/"/'s ok," zei Toni, ,,'t is gedaon met 't voetballen.'
,,Wat zeg i'j now, holt Vorden d'r met op?"
„nee, nee, neet Vorden, maor met ons."

Met ons bedoelen Toni de jongens die b'j meister Bannink op schole gaot. Nao'k
van Toni heurn voetbalden ze tot nog toe in de middagpauze van de schole op
't sportveldjen bi'j 't gimmestieklokaal. En now had 'e in de krante 'eleazen dat
ze an 't ende van de maond met de anleg van de tennisbane wollen beginnen
op eur voetbalveld.

Now is 't veur onze gemeente heel mooi da'w hier ok es tennissen kont, maor
a'k dan heure dat t'r now eiken middag zo'n 25 /'onges un uur plezier hebt, dan
mot de tennisbane nogal gebruukt wodden um eaven volle manuren plezier te
geven.

Maor waor mot die /onges now tegen un bal schuppen' Op straote of bi'j ow
op 't gazon? Dat kan jao neet. Misschien dat Leendert, een röstend zakenman
den d'r kot bi'j woont, un oplossing wet. Hi'j hef t'r misschien now wel tied
veur en is aardig met de plaatselijke toestand op de heugte.

Maor misschien heb ze al wel un ander stuk we/e en dan he'k niks 'ezeg. 'k Kan
oaveral neet met op de heugte wean bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzlekver. Concordla In zaal Smit
Badmintonklub In het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Cord^fc het Jeugdcentrum.
RepeWre kindercantorjj vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Tralnlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke^tasdagavond: wintertraining zwem-
club flpDef de
Elke dinsdagavond Volks<iansen In zaal
Smit o.l.v. mevr. Annelies Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (hulsvrouwen)

Donderdag:
Badmintonklub In het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetltie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur In Hotel Bakker, ledere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknlckplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Klnderklulb De Flultertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum; Meisjeskluto De krab van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

April:
l Bejaardenkling, Jeugdcentrum 13.45 u.
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deur-

dreajers In zaal Schoenaker
7 Bond van Plattelandsvrouwen
8 Herhalingscursus EHBO
9 Feestavond Jong Gelre afd. Warnsveld

in De Uitrusting te Eefde
10 Idem
12 KPO
13 Herv. Vrouwengroep Linde
13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
14 Herv. Vrouwengroep dorp
15 Herhalingscursus EHBO
15 Vrouwenvereniging Wildenborch
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum

13.45 uur
17 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, film-

avond
19 Meubel- en tapfltshow Helmink
19 Internationale Wegraces Hengelo Gld.
20 NCVB In zaal Eskes
22 Herhalingscursus EHBO
28 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum

14.30 uur

30 Oranjefbal 't Wapen van 't Medler

Mei:
10 Ledenvergadering Snoekbaars
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
12 Herv. Vrouwengroep dorp
12 Bond van Plattelandsvrouwen
18 NCVB In zaal Eskes jaarvergadering
18 Herv. Vrouwengroep Linde
20 Vrouwenvereniging Wildenborch
29 Openbare les nutsblokflult en melodika-

club, Jeugdcentrum

Juni:
9 Ajvondvierdaagse Vorden

10 Avond-vierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Rattl afd. zaterdag
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag

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

Damrubriek
DE COMBINATIE

Het uitvoeren van een combinatie kan ge-
ridhlt Kfln op:
a. het behalen van een dam;
b. het verkrijgen van schrjfwinat;
c. het verkrijgen van positie-voordeel;
d. het forceren van een doorbraak;
e. het opheffen van een nadeel.

Hoe kan men de combinaties in de partfl
leren zien? Een aanknopingspunt vormen
de zwakke plekken in de opstelling van de
tegenstander. Maar dit alleen is niet vol-
doende; het is ook nodig dat men een hoe-
veelheid parate kennis (bezit van combina-
ties die regelmatig in de party voorkomen.
De afloop. Niet alleen het eden van de com-
binatie is van belang doch ook het zich
voorstellen en het taxeren van de overblij-
vende stand. Het nemen van een combi-
natie kan zelfs verlies betekenen.
In de stand. Zwart 6 schaven op 3 9 10 20
21 en 26. Wit 6 schflven op 35 37 38 39 40
en 47, is de volgende combinatie mogelijk:
1. 37-31, 26x37; 2. 38-32, 37x28; 3. 39-33,
28x39; 4. 40-34, 39x30; 5. 35x13. Deze af-
wikkeling is echter foutief, omdat zwart
na 21-27 wint door oppositie.
Het probleem voor deze weeik.

Zwart

mwmmm

wit

Zwart 7 schijven op 4 8 9 10 15 28 en 40.
Wit 7 sclüjven op 23 24 29 32 34 43 en 45.
Wit speelt en wint.

Het probleem van vorige week leverde toch
wat moeilflikheden op gezien de 3 goede op-
lossingen die 'binnen kwamen van G. Gos-
selink, J. Masselink en J. Boudri. De oplos-
sing was 18nl3 38x49 gedwongen (want na
8x19 zou wit winnen door 50-44, 38x40,
45x5) 13x2, 49x16 gedwongen. Zwart kan
niet naar 27 of 21 slaan wegens (45-40,
35x44, 2x16) 37-32,16x49 'gedw. Zwart moet
naar 49 slaan anders volgt weer 45-40. Nu
volgt de (grote verrassing n.l. 2-24, 30x19 of
29x20 slagkeuze 50-44, 49x40, 45x5, 35-40,
5-28, 40-45 en 28-50.



ZOMERKOMPETITIE 1976 TOUWTREKBOND:
ZESTIEN TOERNOOIEN VAN 10 MEI - HALF SEPTEMBER
De Nederlandse Touwtrekkers Bond staat
aan de vooravond van de nieuwe zomercom-
petitie 1976. Deze zal buitengewoon zwaar
worden; vanaf 10 mei tot en met 4 juli en
na de bouwvaikvakantie van 8 augustus tot
en met 12 september zal er wekelijks een
voor deze competitie meetellend toernooi
worden gehouden. De competitie zal worden
gehouden voor ploegen (achttallen) in de
720 kg klasse, de 640A- en 640B klasse, de
560 klasse, de catch- en de jeugdklasse. Zo-
als de plannen nu liggen zal er dus in ge-
noemde periode op elke zondag een competi-
tiewedstrijd worden gehouden, beurtelings
voor de teams uit de 640 en catchklasse of
de 720, 560 en jeugdklasse.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
werden besproken op de druk bezochte jaar-
vergadering van de Nederlandse Touwtrek-
kers Bond, die in zaal Eskes te Vorden werd
gehouden.

GROEIENDE INTERESSE
NTB^voonzitter Jan Wïllem Marikink uit
Bardhem drukte zich in zijn openingewoord
kernachtig uit over de ontwikkelingen in de
bond. „Het afgelopen jaar 1975 is een climax
geweest voor de touwtrekisport; door de We-
reldkampioenschappen in Doetinchem werd
onze sport door pers, radio en tv zowel in
binnen- als buitenland nog meer bekend. We
hebiben kunnen constateren, dat onze sport
op een gelijk niveau staat mét andere spor-
ten".
De dit jaar afscheidnemende touwtrekvoor-
zltter was verheugd dat de resultaten al
merkbaar waren in de vonm van nieuwe aan-
meldingen als lid van de NTB. Hij begroette
onder meer Octopus uit Nieuwveen, Sport-
zicht uit Aalsmeer en de „terugkomende"
sportvrienden uit Zieuwent. „In Friesland
zijn ook enkele nieuwe leden binnen de NTB
opgenomen, terwijl de contacten met Noord-
Brabant hopenlijk spoedig vruchten afwer-
pen. Ik hoop," aldus de heer Markink, „dat
onze nieuwe leden zuilen worden opgevan-
gen en begeleid door de verschillende com-
missies als wedstrijd, propaganda- en Trek-
kerspostcommissie. Sinds enige tijd is ook de
kadercomimissie binnen de bond werkzaam."
Spreker sprak de verwachting uit dat alle
commissies eendrachtig zouden samenwer-
ken en, hoewel zij vrij mandaat van hande-
len hebben gekregen, geregeld met het
hoofdbestuur contact zouden opnemen.

VERSLAGEN
Uit het keurige uitgebreide jaarverslag van
bondssecretaresse mevrouw D. Fokkink-
Smeenk uit Aalten Week dat 1975 een top-
jaar was geweest. Er werd enorm veel werk
verzet om de Wereldkampioenschappen in

Doetinchem goed te laten verlopen. Vooral
ging de dank uit naar het driemanschap
Emiel Kaiser (Stichting Doetinchem '70),
bondspresident burgemeester C. F. Pouw
van Wehl en bondsvoorzitter J. W. Markink.
Door de diverse commissies werd voortreffe-
lijk samengewerkt.
In 1975 werd voor hét eerst door enkele per-
sonen contact gelegd .tussen de diverse ver-
enigingen onderling en het hoofdbestuur,
waaruit veel belangrijke punten naar voren
kwamen. Onder meer het samenstellen van
ploegen in verband met aantal vaste spelers
(kleine verenigingen), het contact met
hoofdbestuur, gebrek aan trainers, gebrek
aan jonge leden waardoor „vergrijzing" op-
treedt.
Nieuwe verenigingen waren in 1975 de TTV
Bussloo uit Voorst en de TTV Sportzicht uit
Aalsmeer. De wintercompetitie was bijzon-
der geslaagd. Noordflk (720 kg) en Eiber-
gen A (640 kg) werden winterkampioen
1974-'75. De zomercompetitie 1975 verliep
zeer spannend en met veel belangstelling.
Verheugend was de hernieuwde belangstel-
ling van de jeugd, liefst zes ploegen namen
deel. De Wereld- en Open kampioenschappen
in Doetinchem werden een groot succes,
hoewel Nederland in de 640 en 720 kg klasse
slechts een zevende plaats behaalde (van de
10 deelnemende landen). De banden met het
buitenland werden Strakker aangehaald, de
publieke belangstelling steeg voor de touw-
treksport, dit is een grote vooruitgang. De
kadercursus werd gehóudes door de heren
Markink, Bröcker en Poorterman.

WEDSTRIJDCOMMISSIE
In de wedstrijdcommissie kwam nieuw bloed
door hot slagen van een aantal leden voor de
kadercursus. Tijdens de zomertoernooien en
voor de wereldkampioenschappen werden 'n
aantal dames opgeleid voor assistentie. De
RAF uit West-Duitsland deed een verzoek
mee te mogen trekken in de Nederlandse
bondscompetitie. Dit is akkoord bevonden,
zij kunnen echter niet meedingen naar de
Nederlandse titel. Dank zij het aanschaffen
van een ploegenweegschaal verliep de we-
ging zonder problemen, er zuilen wel steeds
steekproeven worden genomen.

PROPAGANDA- EN TREKKERSPOST
De propaganida-commissie was zeer aktief
en legde contacten met veel nieuwe clubs
onder meer in Friesland en Noord-Brabant.
Er ligt nu een groot terrein open. De Trek-
kerspastcommissie die maandelijks 't bonds-
orgaan in elkaar draait had ook enkele mu-
taties, onder meer werd me j. Anja Barge-
man de vaste typiste; er kwamen twee nieu-
we leden bij te weten de heren Groothornte

en v. d. Bosch. Het blad heeft een nieuwe
opeet gekregen en is leesbaarder geworden
door het verkleinde formaat. Het wordt in
een oplaag van ruim 800 verspreid.

FINANCIEN
Penningmeester de heer H. Spekkink uit
Baak meldde een batig saldo van ƒ 260,—.
Dank zij subsidies van CRM en NSF kon de
bond weer blijven draaien; deze bijdragen zijn
onmisbaar. De kascommissie bracht een
goedkeurend verslag uit.

BESTUURSVERKIEZING
In plaats van de aftredende bestuursleden
de heren R. D. Roberts uit Twello en G. J.
Nijhof uit Eibergen werden gekozen de he-
ren R. Pelgrum uit Vorden en F. Koster uit
Vorden. De heren B. Enzerink, Hengelo Gld.
en G. J. Buitenhuis, Brummen, werden her-
kozen. De voorzitter dankte de aftredende
leden voor hun vele werk voor de vereniging.

WIJZIGING WEDSTRIJDREGLEMENT
Het wedstrijdreglement werd op voorstel
van de wedstrijdcommissie op een aantal
punten aangevuld o.a. met betrekking tot
spelerspasjes, overgaan van leden naar an-
dere verenigingen, het uitkomen met een zes-
tal, boetestelsel en diplomabezit van de ka-
dercursus. Elke vereniging die minden dan
tien leden heeft mag met een zestal uitko-
men.
Door de heer J. W. Bröcker uit Barchem
werd een toelichting gegeven omtrent de
kadercursussen der NTB, die beogen a. de
tuowtreksport uit te dragen; b. het vormen
van wedstrijdleiders en trainers en c. het
vormen van gespreksgroepen. Voor degenen
die geïnteresseerd zijn in het commissiewerk
zulilen drie a. vier avonden worden gegeven.

ZOMERCOMPETITIE
De voorgestelde data voor de zomercompeti-
tie vanaf 11 april tot en met 27 juni werden
door de vergadering, na een ingediend voor-
stel van EHTC verworpen. Men zal nu zo
mogelijk eerst bekerwedstrijden organise-
ren en op 10 mei met de zomercompetitie be-
ginnen. Na de bouwvakvakantie begint met
met de tweede helft tot en met 12 septem-
ber. In november worden de wereldkam-
pioenschappen gehouden in Zuid-Afrika, zo-
dat er voldoende tijd overblijft om zich voor
te bereiden voor dit evenement.
De heer Markink dankte allen tot besluit
voor de vruchtdragen besprekingen en wen-
ste iedereen een sportief seizoen toe.
Hij bood de dames mevr. Fokkink-Smeenk
(bondsisecretaresse), mej. A. Bargeman
(typiste) en mej. Henny Smeenk (wed-
strijdsecretaresse) bloemen aan.

DASH 2
DAMES
PROMO-
VEERDE

Hierbij bet kam-
pioenszestal van
Das h 2 dames dat de
titel behaalde in de
Ie klas dames af d.
Zutphen distrikt
De IJsselstreek.

Het team wordt
gevormd door de
dames Karin Bal-
vert (a.v.), Ineke
Rietman, Annie
Reindsen, Wilma
Leunk, Jos van Houte,
Hetty Winkel coach
H. van de Sligte.

Wilma Rietman
ontbreekt wegens
ziekte evenals trainer
Kuyper.

Dash 2 promoveert
nu naar de dames-
promotieklasse.

Rouwcentrum te Vorden zal waarschijnlijk door de Monuta
Stichting worden gebouwd en beheerd
Volgens de plaatselijke kerken is het hele-
maal niet nodig dat er In Vorden een der-
gelijk rouwcentrum wordt gebouwd. Tot
deze conclusie kwam ds. J. Veenendaal
(Ned. Herv. predikant) onderdagavond tij-
dens de eerste openbare vergadering van
de raadscommissie voor algemeen bestuur.

In deze openbare commissievergadering
(waarvoor de publieke belangstelling
geenszins tegenviel) werd de bouw en be-
heer van het rouwcentrum aan Het Jeb-
bink behandeld. Zoals bekend heeft de raad
van Vorden onlangs besloten een rouwcen-
trum op deze plek te bouwen.

De vraag waar het omging moet a. de ge-
meente dit in edjgen beheer doen; b. de Mo-
nuta Stichting of c. een andere instelling.
Namens de Monuta Stichting Meld de heer

Van Hierden een warm pleidooi voor deze
Stichting.
Burgemeester Vunderink deelde mede dat
wanneer de gemeente het rouwcentrum in
eigen beheer gaat nemen dit een jaarlijks
exploitatietekort betekent van ƒ35.600,—.
Wordt alles via de Monuta Stichting gere-
geld dan dient de gemeente Vorden een
jaarlijkse brjdrag ete leveren van ƒ 25.000,-
(gedurende tien jaar). De gemeente Vor-
den kan het ook „afkopen". Afkoopsom
tussen de ƒ 160.000,— en ƒ 175.000,—. Dui-
delijk werd dus dat B. en W. de raad straks
zullen adviseren de bouw en beheer door
de Monuta Stichting te laten verzorgen.

Geen rouwcentrum voor diensten
Om nog even terug te komen op ds. Vee-
nenidaall. Deze stelde duidelijk „de kerken
hebben niet om 'n rouwcentrum gevraagd!"

Althans niet een rouwcentrum waar dien-
sten worden gehouden. Ervan uitgaande dat
er jaarlijks 50 personen in Vorden worden
begraven, zei hij dat er 40 begrafenissen
via de kerken worden geregeld. Slechts 10
(20%) zullen gebruik maken van het rouw-
centrum.

Burenplicht en naoberschap
Burgemeester Vunderink wees er in dit
verband op dat de gemeente tot taak heeft
oolk voor de niet-4terkelijken te zorgen. Ds.
Veenendaal was er bijzonder huiverig voor
dat ten eerste bestaande tradities (b.v. bu-
renplicht) zullen verdwijnen, maar boven-
dien dat de begrafenissen in de toekomst
veel duurder zullen zijn.

Wat gaat het kosten?
Het was bijzonder jammer dat er tijdens

deze openbare commissievergadering
werd vertéld, wat een begrafenis nu straks
wel zal gaan kosten. De cijfers lagen bij de
heren van de commissie voor algemeen be-
stuur op de tafel. Men achtte echter de tijd
op dit moment niet rijp deze cijfers bekend
te maken. Ds. Veenendaal gooide herhaal-
delijk een visje uit om te weten te komen
wat het allemaal gaat kosten. Hij ving ech-
ter steeds bot.

Monuta Stichting
Duidelijk werd gesteld dat men t.z.t. niet
verplicht is om gebruik te maken van de
diensten van de Monuta. Overigens het
rouwcenitrum wat men voor ogen heeft om
te bouwen (wanneer het tenminste officieel
is dat de Monuta Stichting dit zal doen)
heeft een bezoekerscapaciteit van plm. 64-
70 personen. Gaan de tafels eruit dan kun-
nen 70-90 personen worden ontvangen.

Alleen voor 10 niet-kerkelijken?
Ds. Veenendaal en met hem „aanspreker"
De Jonge vonden de ruimte erg klein. Vol-
gens deze heren trekken de begrafenissen
in Vonden 120J150 personen. Burgemeester
Vunderink merkte hierbij op dat de ge-
meente mikt op diegenen die niet in de
kerk de rouwdienst houden. „Centraal staat
de vrije keus van iedere Vordenaar," aldus
de heer Vunderink.

Allen naar Monuta Stichting?
Een mooie opmerking uit het publiek wil-
len we u niet onthouden. Een der aanwezi-

gen omschreef de Monuta Stichting „als
een grote heer die op Vorden neerstrijkt en
zegt ik zal jullie helpen!" nogmaals een
langdurige openbare (xxmimissievergadering
waarover het laatste woord binnenskamers
(van het college) nog niet gezegd zal zijn.

Inmiddels Is al bekend dat toch de Monuta
Stichting het heft in handen krijgt in Vor-
den. Ons inziens heeft bovengenoemde com-
missievergadering helemaal geen nut als
dergelijke onderwerpen zo kort voor een
raadsvergadering worden behandeld. Zo
ook nu weer, dan komt de raad in „tijd-
nood". Dan is men noodgedwongen toch
wel verplicht om dergelijke belangrijke be-
sluiten „er door te drukken".
Was het eerder in een openbare vergade-
ring met de raadscommissie gekomen, dan
had ook een Vordense Stichting een kans
gehad. Zoals de begrafenissen nu verzorgd
zijn in de afgelopen jaren mag toch zeker
als zeer korrekt en stijlvol genoemd wor-
den. De Vordense aanspreker de heer De
Jonge mag zeker wel eens een pluim op de
hoed hebben. En of de Monuta Stichting zo
goedkoop is dat betwijfelen we. Het had nu
toch al twee jaar geduurd en een paar
maanden hadden er wel bij gekund om de
eventuele Vordense Stichting een kans te
geven. Wil men dergelijke belangrijke pun-
ten behandelen in een openbare vergade-
ring met de raadscommissie dan kunnen
deze wel eerder aan de orde gesteld wor-
den en kan iedereen zijn zegje doen en dan
zijn alle partijen tevreden.

Redactie

Koerselman
cassettes

Z I L V B H W M T B D KL STA AA.

Tafeltje-dek-je
start 15 april
Op 15 april zal in Vorden Tafeltje-dek-je
van start gaan. De Plattelandsvrouwen te
Vorden (die hiertoe het initiatief hebben
genomen) gaan samenwerken met de KPO
en de NOVB ter plaatse.
De bedoeling van Tafeltje^dek-je is dat
zieken, bejaarden en alleenstaanden tegen
een gering bedrag een warme maaltijd kun-
nen bestellen. Ook gezinnen waar b.v. de
moeder tijdelijk is uitgevallen kunnen van
deze „service" gebruik maken. De warme
maaltijden die ƒ4,50 (kostprijs) per per-
soon gaan kosten of ƒ8,— voor een echt-

,ar, tzuülen worden klaargemaakt in de
iken van het bejaardencentrum De

'ehme.
Mensen die bjv. een bepaald dieet moeten
volgen, betalen hetzelfde tarief. Dank izg
giften van enkele instellingen is men in
staat de maaltijden gratis aan huis af te
Averen. Zij die in aanmerking wensen te

»men voor een warme maaltijd dienen dit
"een dag van te voren op te geven, of in
noodgevallen op de dag zelf.
De dagen waarop een warme maaltijd kan
worden besteld is van maandag tot en met
vrijdag. Getracht wordt om ook de week-
enden (men denkt hierbij aan bejaarde
mensen) in te schakelen. Zover is men op
dit moment nog niet. De plaatselijke dok-
toren zijn gelukkig met het initiatief van
de Plattelandsvrouwen en hebben inmid-
dels al enkele adressen doorgegeven.
Voor inlichtingen en opgave kan men voor-
lopig terecht bij de volgende dames: mevr.
Takkenkamp, Ruurtoseweg 79 (tel. 1422);
mevr. Wolters, Langkampweg l (tel.
1262); .mevr. Brinkman, Zutphenseweg 66
(tel. 1953); mevr. Pelgrum, Lindese Enk-
weg l (tel. 6686).

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
TWEE BIJZONDERE KERKDIENSTEN
IN DE HERVORMDE KERK
A.s. izondag 4 april zullen er twee bijzon-
dere kerkdiensten gehouden worden in de
Hervormde dorpskerk te Vorden.

Allereerst is er dan 's morgens de JEUGD-
DIENST, waarin hoopt voor te gaan ds.
Lutke Schiphol t, predikant van de jeugd-
tehuizen te Hoenderloo.
Het thema voor de dienst luidt: „Happe-
ning voor heiligen "

De Jeugdkerk werkt zingend en spelend
aan deze jeugddienst mee. Er zal ook een
kort kerk-spel gespeeld worden. Stellig zul-
len vele jongeren deze dienst meemaken.
En 's avonds is er een Evangelisatie-dienst,
een Open Deur dienst, voorbereid door de
Interkerkelijke Evangelisatie-commissie
(Gereformeerde kerk en Hervormde kerk).
In deze dienst hoopt voor te gaan onze oud-
plaatsgenoot kandidaat Jan Oortgiesen uit
Heülum-Sohildwolde (gemeente Slochteren,
Groningen).
Iedereen is hartelijk welkom in deze dienst.
Dat geldt trouwens van alle kerkdiensten.
De kerkdeur staat open voor iedereen. Ook
voor u. 'De Mok luidt en roept de mensen,
roept óns om samen te komen. Op de zon-
dag KRIJGEN we daar TIJD voor.

SOLIDAIR MET ELKAAR
Zondag jjl. werd ook in de plaatselijke
Hervormde kerk een kollekte gehouden
voor Algemene Diakonale doeleinden. (Ook
wel genoemd het „solidariteitsfonds"). Uit
dit solidariteitsfbnda werd voor 1975 in to-
taal ƒ341.984,17 aan subsidies verleend.
Het gaat om mensen, die om welke reden

dan ook, hulp en aandacht nodig hebben en
concreet geholpen worden: gehandicapten,
bejaarden, buitenlanders, jongeren, om en-
kele groepen te noemen. Een zondag j.l.
uitgereikte folder igeeft nadere informatie.
U kunt ook alsnog een gave gireren. Giro
8685, Generale Diakonale Raad, Utrecht.
(Met vermelding: Algemene Diakonale
doeleinden).
Telkens weer blijkt: dat de kerken meer
doen dan wel eens gedacht wordt. Dat is
geen verdienste, maar opdracht. Een vol-
gend keer hopen we u iets te kunnen ver-
tellen van de Projecten 1976 van de Sectie
Internationale Hulpverlening van de Neder-
landse Hervormde kerk.

We ontvingen nog het volgende bericht:

KLEDING-, BOEKEN EN PLATEN-

BEURS IN LOKAAL GEREFORMEERDE

KERK

In de zaal achter de Gereformeerde kerk
wordt op vrijdagavond 2 april en op zater-
dag 3 april een kledingbeurs gehouden.
Tevens zullen boeken en grammofoonpla-
ten worden verkocht. Het is gedragen,
maar goede en gereinigde kleding, die voor
uiterst voordelige prijzen van de hand gaat.
Zo ook de grammofoonplaten: erg voorde-
lig, omdat het tweedehandse artikelen zijn,
maar wel in goede staat. Kleding-, die ande-
ren te klein is geworden; boeken die door
de eigenaars toch niet meer worden gele-
zen en grammofoonplaten, die door de be-
zitters toch niet meer worden gedraaid,
worden daar te koop aangeboden in het ver-
trouwen, dat anderen er nog veel plezier
van kunnen beleven.

De toegang is gratis; de koffie is bruin en
als bijzondere attraktie zal ook een auto
voor een meer dan schappelijke prijs wor-
den verkocht. Een gang naar de zaal ach-
ter de Gereformeerde kerk op vrijdagavond
of op zaterdag zal de moeite meer dan lo-
nen.

Racc-shirt
en

ravot-jack
Fortex - de Juniortrend

met 'n eigen aksent

VORDEN - l EL (05752) 1381



Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Karin Gerdien

KARIN

Wim Sloëtjes
Aly Sloëtjes-

Menkveld
Ina, Annet

Vorden, 26 maart 1976
Schuttestraat 8

Met grote vreugde geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje
en zusje

Barbara Maria

BARBARA

Joan en Marietje
Huitink
Bianca

Vorden, 29 maart 1976
Ruurloseweg 60

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen
en kadoos die wij op onze
huwelijksdag mochten
ontvangen, zeggen wij u
hartelijk dank.

Dick en Rikie Norde

Vorden, april 1976
Brinkerhof 35

Onze hartelijke dank aan
allen die ons 50-jarig hu-
welijk tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

G. Ligtenbarg
G. J. Ligtenbarg-

Harmelink

Vorden, april 1976
Almenseweg 44

Gevraagd: zelfstandige
hulp voor maandag- en
donderdagmiddag van
14.30 tot 17.30 uur.
De Waard, Beatrixlaan
12, telefoon 2049

Voor hip en oud en wat
er tussen zit: er is voor
iedereen wat te vinden in
de grote kollektie kleding
boeKcn en grammofoon-
platen. A.s. vrijdag van
19 tot 21 uur en op za-
terdag van 10 tot 12 en
van 14 tot 17 uur in de
lokalen achter de Gere-
formeerde kerk

Wij zijn weer
GEOPEND

IJSSALON BOERSMA
Dorpsstraat, Vorden

Te koop: nieuwe vouw-
deur, bruin, voor de helft
van de prijs. En 2 hang-
droogrekjes. Böhmer,
Zutphenseweg 82 Vorden

Te koop: z.g.o.h. gaska-
chel. Telefoon 2260

Gratis: konijn met hok.
Uitsluitend tel. nr. 2464
op donderdag tussen 19
en 20 uur.

Te koop: g.o.h. Renault
12 TL, bouwjaar 1973.
J. Oosterink, Het Gulik
15, Vorden

Te koop: g.o.h. Kreidler.
J. Gotink, W. Alexander-
laan 2, telefoon 2237

Te koop: broedeieren van
Zilver Duchwing en Wy-
andot gestreept.
H. Horstman, Reeoord-
weg l, Vorden 's avonds
na 6 uur

Te koop: Kreidler Florett
b.j. 1974, 4 versn., kleur
rood. prijs 1250,-.
B. Gotink, Hamelandweg
15, Vorden

Te koop: voederbieten.
A. Hissink, Heijendaalse-
weg 3, telefoon 1778

Gevraagd: een klusjesman
voor wat metsel- en tim-
merwerk. Brieven onder
nummer 4-1 buro Contact

Gevraagd: stukje land
voor moestuin. Lakerveld
De Bongerd 28, tel. 2170

Te koop gevraagd: plm.
1 ha landbouwgrond.
Brieven onder nummer 4-
2 buro Contact

Te koop gevraagd: boer-
derijtje en plm. l ha
grond. Brieven onder nr.
4-3 buro Contact

Prachtige dingen voor
weinig geld. Bezoek de
kleding-, boeken- en
grammofoonplatenbeurs
op a.s. vrijdag van 19 tot
21 uur en op zaterdag v.
10 tot 12 en van 14 tot 17
uur in de lokalen achter
de Gereformeerde kerk

BERT VEENSTRA

en

TINEKE VOSKAMP

gaan trouwen op vrijdag 2 april a.s. om
12.00 uur in het gemeentehuis te Vorden
De kerkelijke bevestiging vindt plaats
om 12.30 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden door ds. J. Veenendaal.

April 1976
Zutphen, Graaf Ottosingel 19
Vorden, Schuttestraat 10

Toekomstig adres: Spittaalstraat la, Zutphen

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
De Uitrusting te Eefde.

Heden heeft de Heere thuisgehaald Zijn kind,
mijn lieve man, onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

MARTINUS KAMPHUIS
echtgenoot van A. M. Dikker s

op de leeftijd van 88 jaar.

Vorden: A. M. Kamphuis-Dikkers

Vorden: G. A. Kamphuis
Vorden: M. Kamphuis

H. Kamphuis-Bloemkolk
Doetinchem: J. W. Scholten-Kamphuis

H. J. Scholten

klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 24 maart 1976
„De Wehme"

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

1951 25 jaar 1976

DE NEDERLANDSE BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN

AFDELING VORDEN

bestaat op woensdag 7 april a.s.
25 jaar.

Gelegenheid te feliciteren van 14.00
tot 16.00 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Het bestuur

klasse in klassiek
. Modieus, geklede kostuums
voor liefhebbers van kwaliteit,

pasvorm en afwerking

U ontdekt bij
ons een zeer
aantrekkelijke

kollektie.

textiel en mode

/choolclermcin

REKLAME
Vrijdag en zaterdag:

LEKKER BIJ HET

SONGFESTIVAL

CHRISTOFFELTAARTJE

CHIPOLATAPUDDINKJES

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit: ZWANEHALZEN

Vandaar de Hlstor
Gemakskalender.

Dat is 1. een erg leuke
verjaarskalender en 2. een
uitgebreide vraagbaak
voor elke amateurschilder

Komt u 'm maar
gauw bij ons halen.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat Vorden Telefoon 1486

SIMAVI-KOLLEKTE
voor medische hulp in de tropen,
van 5-10 april.

blijft toch niet achter !
elpt SIM AVI helpen !

Bouwbond NKV
Inleveren vakantiezegels
maandag 5 april van 19-21 uur.

Plaatselijke vertegenwoordiger Smidsstraat 10
te Vorden

Neem de oudste !

Neem de beste voor

chemisch

reinigen

,De Achterste Molen'
Depots:

Fa Aartsen, Stationsstraat 12

H. J. Bennink, Molenweg 11

Lubbers, Het Wiemelink 15

Mevr. Mombarg, Kranenburg

en ... iedere dinsdag ons

Service Station
in Yorden, Wichmond, Baak
telefoon 05780-2290

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is l

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

O
o

o
o

5
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

MARKTVERENIGING VORDEN

ledenvergadering
op maandag 5 april a.s. om 8 uur in hotel
Bloemendaal.

Tijdens deze vergadering worden de
subsidies uit de verloting 1975 uitgekeerd.

De marktkommissie

Het scheelt u
een slok op een borrel

Aanbiedingen tot en met 7 april

JAGERMEISTER 12,95

GILDESTER JONGE
een prima borrel 11,95

LONDONDRYGIN 11,65

ZEILER GRAFSCHAFT RIESLING
per liter 5,95

6 HALEN 5 BETALEN

COTEAU D'ARDECHE
lekkere fruitige wijn 3,95

NIEUW: SAN GINSENG
eeuwenoud elixer uit het verre oosten

ledere week:
VERSE FRANSE KAAS

VINOTHEEK
SMIT
VORDEN TELEFOON 05752-1391

YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO'

Met groot genoegen delen wij u mee, dat O

wij door de importeur per 1 april 1976 zijn O

aangesteld als

TOYOTA
DEALER

voor het rayon Hengelo-Vorden-Ruurlo

voor personenauto's en bedrijfswagens.

Vanaf 15 april tof en met 30 april 1976

houden wij een feestelijke

opemngs-
show
waar wij u de verschillende modellen

kunnen laten zien.

i
i
O
O

$
O

C
c
>

OFF. TOYOTA-DEALER: AUTOMÖBIELBEDRIJF

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30 - Hengelo (GId.) - Telefoon 05753-1256

S
O

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO



VRIJDAG 2 APRIL
OP DE MARKT
IN VORDEN

Grote
kaasreklame
Voor de liefhebbers:

STOLWIJKSE
BOERENKAAS

onze specialiteit

ACHT BELEGEN KAAS
7.40pracht zuivel voor jong en oud

elders 8,80 per kilo - bij ons per kilo

LET OP ONS VIGNET
KENMERK VOOR:

Kwaliteit
-¥- Vakmanschap

Lage prijzen
KAASHANDEL
P. BAKKER - LOCHEM

BoöandKaasccntrum
SPECIALISTEN IN KAAS

Linnen
sleehak

sandalet.
Met touw-
garnerlng.

Made in Franco.

Luchtig zomers,
makkelijk. Fijn soepel

aniline leder.

Met voetbedding. Past uitstekend en...
let eens op het mlnlprljslel

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Regelmatig te koop:

ingeruilde
meubels

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hen-
gelo (Gld.), telefoon
05753-1286

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag l

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

HEBT U OVERTOL-
LIGE SPULLETJES \
Geeft niet wat het is, u
doet er de zwemklub een
plezier mee.
Belt u 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Maandag 5 april is de

verkoop van de
STAATSLOTEN
weer begonnen.

Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.30
uur en 's avonds tussen
5-7 uur.

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden^
telefoon 2367

NYLON TAPIJT
voor woon- en slaapkamer

o.a. Fris Dessin 400 cm breed met
foam rug
59f-

Aanbieding
NYLON TAPIJT
400 cm breed, mooie kwaliteit
adviesprijs 89,—
nu 69,-

WOLLEN TAPIJT
400 cm breed met foam rug voor
de „niet te geloven" prijs van
99,-

KAMERBREED TAPIJT
vakkundig en gratis gelegd.
Keuze uit een enorme kollektie

OVERGORDIJNSTOFFEN
bedrukt, geweven, velours.
Keuze uit meer dan 300 dessins

Teunissen - Ruurï^

Dinsdag 6 april a.s.
POLITIEKE
AVOND
in het Jeugdcentrum

Aanvang 20.00 uur

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
van 9-12.30 uur

en volgens afspr.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Empo toerfietsen, het
klassieke model in dames
met gebogen buis en he-
ren in 3 verschillende
hoogten, met echte Tor-
pedo remnaaf, naar keuze
met chroom of zwarte
velgen, geheel kompleet
voor slechts ƒ 430,— (de-
zelfde fiets ook leverbaar
met Torpedo 3 versnel-
lingsnaaf plus terugtrap-
rem).
Empo sportfietsen, geheel
kompleet met 3 versnel-
lingen en knijpremmen
ƒ 385,— (dezelfde met
terugtraprem kost 335,-).
Union jeugdfietsen voor
7-10 jaar / 249,—.
Gazelle Junior fietsen
voor 9-12 jaar 7 259,—.
Nog enkele Ruska kin-
derfietsen, gaan nu nog
weg voor / 125,— (7-10
jaar). Ruime keuze bij
TRAGTER, Vorden

Gevraagd: stierkalveren
voor de mesterij.
W. Heusinkveld, telefoon
05753-1728

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Karnavalsvereniging

De
Deurdreajers
Kranenburg-Vorden

NOAPRUUVERS-
BAL

met medewerking van

Prinsenkapel The Flamingo's

en Prins Johan de Eerste en

zijn gevolg

Aanvang 20.00 uur

Na afloop is er gelegenheid voor vervoer met
een extra busje.

Krijgt u een nieuwe woning
of wenst u
uw interieur te vernieuwen,

' laat ons dan eens
vrijblijvend prijsopgaaf maken

Meubelen, tapijt

gordijnstoffen en bedden

uit voorraad te leveren

Zie onze enorme sortering

Uw zaak WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514 b.g.g. 2512

JL Jl IL

l

Denkt u
2e Paasdag
aan onze
meubel-

en tapijtshow
IC 3 L
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Dankzij een fraaie 9—O overwinning op
Beuseker (S teenderen) slaag'de het eerste
viertal van de ibiljartvereniging De Posit-
hoorn uit Vonden erin om kampioen te wor-
den in de afd. B van het biljartdistrict De
Usöélkrinjg.
Dit kampioenschap van de Vordenaren

werd behaald door de spellers F. van Zuile-
kom, A. Schoër, H. Meem'nk, W. Besselink
en H. Seesink. De individuele resultaten
van de ontmoeting tegen Beuseker waren:
M. Eppink-H. Meenink O—-2; A. Beuseker-
A. Schoër O—2; H. Steentjes-H. Seesinik
O—2; W. Wollbrink-F. van Zuilekom 0—2.

Het tweede team van De Posthoorn wilde
kennelijk dit seizoen niet achter blijven en
werden eveneens kampioen dankzij een 7—2
zege op Ons Genoegen uit Baak. Posthoorn

2 bestaat uit de spelers A. Wentink, T.
Schoppers, G. Groot Jebbink, H. Meenink,
B. Eilander en H. te Velthuis.

WffflEUIW
Voetbal
VORDEN MET I—O TEN ONDER TEGEN

VIOD (DOETINCHEM)
Het was jammer voor Hans Stokkink (hij
speelde nl. een goede wedstrijd) dat juist
hij de oorzaak was van de l—O nederlaag
die Vonden zondagmiddag in Doetinchem
leed tegen Viod. Halverwege de tweede
helft trapte hij over de bal heen, waardoor
Gerard Beumer gemakkelijk langs de uit-
lopende doelman Tonnie Meyer het enige
doelpunt kon laten aantekenen.

Voor de rust viel er voor de talrijke (over-
wegend Vordense) toeschouwers weinig te
genieten. Het spel „kabbelde" gemoedelijk
heen en weer, waarbij de beide voorhoedes
voor weinig spektakel zorgden. Na een half
uur spelen was Vorden dichtbij een doel-
punt toen Bertus Nrjenhuis keihard uit-
haalde. Via de binnenkant van de paal ca-
ramibdleende de bal echter het veld weer
in. De ruiststand brak derhalve aan met
dubbelblanke stand.
In de tweede helft ontstond een gelijkop-
gaande strijd, waarbij de Doetinchemmers
een tikkeltje meer inzet aan de dag legden.
Bij Vonden lag een zekere matheid over de
ploeg, waarvoor geen verklaarbare reden
was aan te wijzen. Een beetje onbegrijpe-
lijk wanlt de geelzwarten hebben nog steeds
kans op de dende plaats, hetgeen promotie
zou inhouden.
Na het doelpunt van Beumer kregen de
Vordenaren overigens nog wel een paar
kans j es. Eerst was het Bertus Nrjenhuis
die van dichtbij rakelings naast schoot, ter-
wijl Reinier Teerink op gegeven moment de
bal tever voor zich uitspeelde waardoor de
Viod-doelman nog tijdig kon ingrijpen. De
Doetlinchemmers hielden evenwel hun hoofd
koel en kwamen zonder problemen aan de
finish, al had Viod geluik dat de deze mid-
dag onopvallende Geert Heersink in de
laatste minuut rakelings naast schoot.

RATTI VERLOOR VAN HERCULES
MET 0—3

Ratti is nog lang niet veilig en het degra-

datiespook kwam weer gevaarlijk dichterbij
doordat het bezoekende Hercules met O—3
de punltjes mee naar Zutphen nam. In de
beginfase van deze ontmoeting die op het
terrein aan de Eikenlaan werd gespeeld,
leek het er in de venste verte niet op dat
hét een nederlaag zou worden.
Qua kansen hadden de groenwitten zeker
een aantal malen moeten scoren in de eer-
ste helft; vooral Polman was soms dicht
bij een doelpunt. Maar het lukte niet om-
dat de schotvaardigheid totaal ontbrak, zo-
dat de rust mét een dufbbelblanke stand in-
ging: O—O.
Na rust verdween Fons Haverkamp uit het
veld en werd vervangen door Tonny Over-
beek, terwijl Wim Koers even later in ver-
band met een blessure door Ernst Heuve-
linlk werd vervangen. ReserveHdoelman G.
Lenderinlk kreeg nu meer werk onder de
lat. Na tien minuten maakten de gasten
uitstekend gebruik van een grove defensie-
fout en Kanters rondde de pass van Tim-
merije doeltreffend af: O—•!.
Een kwartier later had Hercules via Hu-
renkamp de score op O-—2 gebracht, ter-
wijl Manders de zege voor de Zutphenaren
veilig stelde: O—3.

SV RATTI 1-AVANTI 1 0—1
SV Ratti kreeg Avanti op bezoek wat be-
slist geen, gemakkelijke opgave was, want
Avanti maakt nog een uittekende kans op
het kampioenschap. Het heeft maar l punt
achterstand op koploper Sp. Ambon.

Deze koploper krijgt SV Ratti a.s. zaterdag
op bezoek. De uitslag van die wedstrijd is
voor Avanti van groot belang. Omdat
Avartti zatendag niet hoeft te spelen zullen
zij in grote getalen op de Kranenburg aan-
wezig zijn.

SV Ratti startte met 3 invallers omdat de
griep zijn intrede had gedaan. L. Toebers,
T. Klootwijk en T. Mellendijk kwamen het
eerste elftal voltallig maken. Later werden
T. Klootwijk en T. Meliendijk, die een voor-
treffelijke wedstrijd speelden, nog vervan-
gen door H. van Eist en H. Sloetjes, die
nog niét geheel hersteld was van de griep.
SV Ratti speelde met een enorme inzet en
vechtlust, zodat het spel zeer aantrekke-
lijk en boeiend was. Doelman Ebbink die
een uitstekende wedstrijd speelde maar
toch niet kon voorkomen dat Avartti in de
40ste minuut een l—O voorsprong mocht
nemen door een dekkingsfout in de achter-
hoede. Deze Stand wend tot rust gehand-
haafd.

In de tweede helft bleef de spanning aan-

wezig en waagde zelfs SV Ratti zich iets
meer op de aanval te zetten. Maar doel-
rrjpe scoringskansen kreeg men niet.

Avanti nam het spel weer over zodat SV
Ratti weer in de verdediging moest terug-
vallen. Het laatste kwartier wend voor SV
Ratti zeer moeilijk, want Avanti vuurde ve-
le schoten op het doel van SV Ratti, maar
doelman Bbbink hield het doel met veel
kunst- en vliegwerk verder schoon. Een-
maal moest W. Berenpas op de doellrjn red-
ding brengen. Met deze uitslag was SV
Ratti tevreden. En de overwinning voor
Avanti was wel verdiend.

SV Ratti 2 blijft kandidaat voor het kam-
pioenschap door een overwinning van 7—O
op Harfsen 4.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: SV Ratti-Avanti
0—1; Harfsen 4-SV Ratti 2 0—7; SV Ratti
3-SVDW '75 3—2; Sp. Eefde 3-SV Ratti 4
6—2.

Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-Sp.
Ambon 1; SV Ratti 2-Gazelle 1; Harfsen
5-S V Ratti 4; CJV-ers 8-SV Ratti 3.

Uitslagen afd. zondag: Viod-Vorden 1—0;
Vorden 2-AD 3 O—1; Vonden 3-Zutphen 3
1—1; SVBV 1-Vorden 4 2—2; Vorden 5-
Juvenltus 5 3—0; Sp. Dieren 4-Vorden 6
3—2; Baakse Bo,s 4-Vorden 7 O—5; Vor-
den al-Wamsv. Boys al 5—0.

Programma afd. zondag: Vonden-Babbe-
nich; Sp. Eibengen 3-Vorden 2; Vorden 3-
Sp. Lochem 4; Vorden 4-Zutphania 3; Eerb.
Boys 6-Vorden 5; Vorden 6-Dier. Boys 7;
Dier. Boys 6-Vorden 7; Sp. Eefde al-Vor-
den al.

VOETBALTOERNOOI SV RATTI

AFD. ZATERDAG

Zaterdag 12 en zaterdag 19 juni organi-
seert SV Ratti afd. zaterdag een groot
voetbaltoernooi.

Zaterdag 12 juni komen de elftallen die uit-
komen in de 2e klas GVB zaterdagvoetbal
aan de beurt. Hiervoor is de belangstelling
redelijk te noemen.

Zaterdag 19 juni is het de beurt aan de 3e
klassers GVB zaterdagvoetbal. Hiervoor be-
staat een overweldigende belangstelling.

iet ziet er naar uit dat er een maatregel
genomen zal moeten worden om niet vele
elftallen teleur te stellen. Omdat er nog
één weck gelegenheid ir, om in te schrijven
zijn er nu al 15 elftallen over. Beide dagen
kunnen er 24 elftallen per dag deelnemen.

•e organisatoren gaan nu de verenigingen,
anders zuilen afvallen, berichten dat

voor hun de mogelijkheid bestaat om toch
deel te nemen aan ons toernooi, maar dan
op dezelfde zatendag 12 juni als de 2e klas-
sers spelen. Hopenlrjk geven onze sport-
vrienden hun medewerking zodat wij in ju-
ni aan de Eikenlaan een groot voetbalspek-
takel kunnen verwachten.

De scheidsrechters uit onze gemeente heb-
ben reeds hun medewerking toegezegd. En
de EHBO zal óók aanwezig zijn. Wij zul-
len u van de verdere ontwikkelingen uiter-
aard op de hoogte houden.

Paardesport
GOEDE RESULTATEN RIJVER.
DE GRAAFSCHAP
Tijdens een manegewedstrrjd te Bathmen
behaalde de Vordenaar Bert Wagenvoort
met Lightfeet de eersite prijs. Dit na bar-
rage bij hét springen. Peter Hollander
plaatste zich bij de dressuur mét Meteoor
als zesde.

Motorsport
VOORJAARSRIT DE GRAAFSCHAP-
RIJDERS TROK FLINK AANTAL
DEELNEMERS
Zondagmiddag organiseerde de Vordense
auto- en motorcluib De Graafschaprijders
haar zgn. Voorjaansnit, een oriënteringsrit
over een afstand van ca. 40 kilometer.
De rit voerde de deelnemers geheel door de
omgeving van Vorden, waar de heren Hor-
sting en Versteege een interessant trajekt
hadden uitgezet. De A- en B-klasse reden
volgens het nieuwe KNMJW-reglement, ter-
wijl de toerkilassie volgens een eigen een-
voudig reglement reed.
Start en finish waren bij café Schoenaker
waar de heer D. J. Rouwenhorst na afloop
aan de volgende personen de prijzen uit-
reikte :

Auto's en motoren (Anklasse): 1. T. Bleu-
mink, Borculo 96 strafp.; 2. B. Regelink,
Vorden 104 strafp.; 3. J. Luyiten, Hengelo
116 strafp.; 4. M. Barendsen, Zutphen 125
strafp.; 5. W. D. Wisselink, Ruur-lo 140
strafp.

Auto's en motoren (Bnklasse): 1. T. Wen-
nekes, Zutphen 152 strafp.; 2. B. Verstee-
ge, Hengelo 166 strafp.; 3. H. Stokkink,
Borculo 193 strafp.

Toerklasse: 1. D. J. Pandijs, Vorden 53
strafp.; 2. J. J. v. d. Peyl, Vonden 84 strafp.
3. H. Flamma, Tokujk 91 strafp.; 4. J. G.
van Til, Zelhem 106 strafp.; 5. H. B. J.
Horsting, Vonden 107 strafp.; 6. A. v. d.
Mey, Vonden 127 Strafp.

De eerstvolgende rit van De Graafschap-
rijders is op donderdag 27 mei de zgn. He-
melvaartsdagrtt.

Noapruuversbal
van
De Deurdreajers
De festiviteiten welke de karnavalsvereni-
ging De Deundreajers tijdens de karnavals-
dagen hebben georganiseerd zijn uitermate
goed geslaagd. Reden temeer om zaterdag'
op zatendag 3 april nog eens samen te ko-
men in residentiezaal Schoenaker om die
specifieke sfeer nog eens met volle teugen
te inhaleren.
Prins Jdhan de Eerste, President, Raad van
Elf en Tanzmarikes met muzikale begelei-
ding van Prinsenkapel The Flamingo's zor-
gen er voor dat de karnavalssfeer van be-
gin tot eind gehandhaafd blijft onder het
onvervalste motto: „Neet nöin, maor deur-
dreajen!"

Volleybal
DAMESTEAM DASH 2 KAMPIOEN
EERSTE KLAS
Met de regelmaat van een klok komen nu
de kampioenen van de volleybalcompetitie
De LJsselstreek „uit de bus". Ditmaal wa-
ren het de dames van Dash 2 uit Vorden,
die in de Zutphense Hanzehal de hoogste
lauweren oogistten. Door een fraaie O—3
zege op Wilhëlmina 5 hadden de Vordense
dames (Karin Balvert, Wilma Rietman,
Ineke Rietman, Annie Reindsen, Wilma
Leunk, Jos van Houte en Hetty Winkel)
zo'n grote voorsprong op de concurrentie
dat ze niet meer waren in te halen. Mede
een mooi succes voor trainer Kuyper en
coach v. d. Sligte. Namens DSW bood de
heer Van Savoyen de kampioensmedaille
aan, terwijl het kersverse team volop in de
bloemetjes werd gezet.

Heren eerste klasse Zutphen
De titèlkandidaten Hansa 3 en Hansa 5
kwamen niet in aktie zodat het kampioen-
schap nog even op zich laat wachten. Han-
sa 6 had de handen vol aan Voorst en
kwam met de hakken over de sloot (2—1).
Harfsen liet verstek gaan tegen Wilhel-
mina 3 en raakite drie punten kwijt. Ver-
rassend wa het goede spel van Dash l dat
beslist niet in de gevaarlijke zone blijft zit-
ten, want het bond de Bruvoc-reserves met
3—O a^ttde Vordense zegekar.
StandJ^pansa 3 19—49; Hansa 5 19—48;
Hansa 4 19—42; Hansa 6 19—42; Wilhel-
mina 2 17—27; Voorst l 20—20; WIK 2
17—18; Dash l 18—18; Harfsen l 20—18*;
Bruvoc2 17—17; Wilhëlmina 3 19—4.

l drie punten in mindering.
"oc :

"•
Dames eerste klasse Zutphen
Nu Dash 2 het kampioenschap heeft ver-
overd door te winnen van Wilhëlmina 5
probeert de rest van de kopgroep zich te
handhaven. Het niet spellende DVC/Sparta
l moest stuivertje wisselen om de tweede
plaats met Harfsen dat Hansa 4 met O—3
klopte. DVO was ongenaakbaar tegen Han-
sa 3: 3—-O, terwijl WIK met de punten naar
Steenderen ging door Wilhëlmina 4 een fik-
se nederlaag toe te brengen: O—3. Wilihel-
mina 3 was niet veel Sterker dan de Bru-
voc-reserves: l—2.
Stand: Dash 2 (kampioen) 20—51; Harf-
sen l 21—44; DVC/Sparta l 20—42; DVO
1 19—41; Valto l 20—^38; WIK l 18—35;
Wilhëlmina 3 21—31; Hansa 3 22—28;
Bnuvoc 2 20—21; Wilhëlmina 4 20—11;
Wilhëlmina 5 18—8; Hansa 4 20—7.

Dames tweede klasse Zutphen
De kans zit er dit in dat Dash 3 binnenkort
het goede voonbeeld van het tweede volgt
en eveneens kampioen wondt. De voor-
sprong van de Vordense dames bedraagt nu
al tien punten. Door de naaste rivaal WIK
2 een 2—l nederlaag te bezongen stegen
de kansen voor Dash 3 enorm. Valto 2 bleef
in de running en won tegen Almen: O—3,
DVO 2 pakte de volle winst bij Wilhëlmina
7 (O—3. Dash 4 is bijkans veilig door een
mooie overwinning op Hansa 5, terwijl Han-
sa 6 met ronde cijfers won van Valto 3: 3-0.
Stand: Dash 3 20—^54; WIK 2 20—44; Val-
to 2 18—42; DVO 2 19—40; Bruvoc 3 21—
37; Hansa 6 19—34; Hansa 5 19—34; Wil-
hëlmina 6 21—21; Bruvoc 4 18—20; Almen
19—18; Daslh 4 19-̂ 17; Wilhëlmina 7 21—
16; Valto 3 21̂ 13.

Touwtrekken
BEKVELD, EIBERGEN l, VIOS-BISONS
EN OOSTERWIJK WINTER-
KAMPIOEN TOUWTREKKEN
Vrijdagnacht klokslag 12 uuf' staken de
achttallen van Bekveld, Bibergen l, Vios-
Bisons en Oosterwijk juichend hun handen
omhoog; in een meer dan vier uur durend
slottoernooi hadden zij ten koste van veel
inspannig de titel Winterkampioen touw-
trekken 1975-'76 van de Nederlandse Touw-
trekkers Bond in de wacht gesleept. Dit
zenuwslopende evenement had plaats in
manege 't Ruiterkamp in Bathmen, waar
liefst vijfentwintig ploegen in meer dan
zeventig wedstrijden fel aan de touwen
trokken.

BEKVELD STERK
Nadat TTV Bathmen voorzitter J. Brilman,
ploegen, supporters en toeschouwers - die
in grote getale aanwezig waren - had ver-
welkomd, werden rond acht uur de touwen
gespannen voor de eerste trekbeurten. In
soms minutenlange duels wisten de ploegen
stand te houden; niet alleen het rulle turf-
molm van de manege ook de conditie ging
nu echt meespelen.
Bekveld, kampioen van Nederland 1975 in

de 720 kg klasse toonde zich wel sterk,
maar had de grootste moeite met het acht-
tal van Eibengen, dat uiteindelijk sterker
bleek. Doordat de Hengelose ploeg 'n voor»
sprong had in het algemeen klassement,
werden zij wonterkampioen. Met drie pun-
ten achterstand was Bibergen dik tevre-
den. Noordijk kon de titel van 1974-'75 niet
meer prolongeren en had nog meer pech
omdat de ploeg geen punten kreeg wegens
diskwalificatie (te zwaar).

FINALES 640 KG
De finales van de 640 kg klasse verliepen
zeer enerverend. De acht hoogst geplaat-
sten udt de drie voorgaande toernooien wer-
den in één poule ingedeeld (A-poule), de
rest in de B-poule. Eibergen l bleek hienbij
over een achttal met de sterkste spieren te
beschikken en verwierf de titel, die ook
verleden jaar door dit team wend gewon-
nen. Noondijk was niet veel minder en trok
zich eervol naar de tweede plaats. De or-
ganiserende vereniging Bathmen bleef met
16 punten in de kopgroep met Bekveld als
goede viende. Vonden viel wat tegen met
een vijfde plaats, terwijl Bussloo A, Okia
en Sportzicht Aalsmeer in de „achterhoe-
de" bleven.
In de Bnpoule van de 640 kg klasse was de
strijd nog veel feller. Debutant Octopus uit
Nieuwveen wist op gelijke hoogte als Vios-
BtLsons uit Beltruim te eindigen, zodat er
nog een beslissing nodig bleek. Hieruit
werd Vios winnaar en kreeg de beker. Oos-
terwijk en Eibengen 2 eindigden bedde als
tweede met 15 punten; EHTC ging met
negen punten huiswaarts en DVO klasseer-
de zich als viende.

JEUGDKAMPIOEN OOSTERWIJK
De animo voor de töuwtreksport bij de
jeugd is roeiende; er was in Bathmen een
verheugende deelname van zeven jeugd-
teams. Het adhittal van het Zélhemse Oos-
terwijk dat in de voorgaande toernooien al
30 punten bijeen had getrokken, wist nu
medekanldidaat Eibengen resoluut te ver-
slaan. De Eübergse jeugd die tot nu toe
koploper waren kwamen net drie punten
tekort voor de wintertitel. Het debuteren-
de Octopus udt Nieuwveen bracht een uit-
stekend team op de been dat 12 punten be-
haalde. Vonden en DVO eindigden in de
middenmoot en Bekveld en EHTC in de
staartgroep.
Arbiters op dit slottoernooi waren de he-
ren J. W. Bröcker (Barchem) hoofdscheids-
reohter en H. Nijenhuis, Hengelo Gld., Alb.
Weenk, Ruunlo en Te Vaanholt, Neede. In
de jurywagen zongden de dames Fokkinik-
Smeenk en EnzerinkjMenkveld voor expli-
catie en puntenno tering.
De heer Van Schooten uit Holten vice-voor-
zitter van de NTB reikte met een toepasse-
lijk woord de bekers uit aan de kampioen-
teams. Voor de jeugdiploegen was er voor
elke speler een persoonlijke herinneriners-
medaille.
De uitslagen van dit vierde toernooi:
720 kg: l Eibengen 12 p.; 2. Bekveld 9 p.;
3. Noondijk 6 p. (diskw.); 4. Buurse 3 p.;
5. EHTC O p.
Jeugd: 1. Oosterwijk 18 p.; 2. Eibergen en
Octopus elk met 12 p.; 3. Vorden en DVO
elk met 9 p.; 4. Bekveld 3 p.; 5. EHTC O p.
Eindstanden wintercompetitie:
720 kg: 1. Bekveld, Hengelo Gld. 42 p.; 2.
EJibergen 39 p.; 3. Noondijk en Buurse eük
met 12 p.; 4. EHTC, Hall-Eerbeek 3 p.
640 A: 1. Eibengen l 21 p.; 2. Noondijk 18
p.; 3. Bathmen 15 p.; 4. Bekveld, Hengelo
Geld. 12 p.; 5. Vonden 9 p.; 6. Bussloo 6 p.;
7. Okia, Holten 3 p.; 8. Sportzioht Aals-
meer O p.
640 B: 1. Vios-Bisons Beltrum 18 p. (na
besl.); 2. Octopus, Nieuwveen 18 p.; 3.
Bibergen 2 en Oosterwflk, Zelhem elk met
16 p.; 4. EHTC, Hall-Eenbeek 9 p.; 5. DVO
Hengelo Güd. 6 p.; 6. Bussloo B en Lidobar
Groenlo elk met O p.
Jeugd: 1. Oosterwijk, Zelhem 42 p.; 2. Ei-
bengen 39 p.; 3. DVO 21 p.; 4. Bekveld 12
p.; 5. EHTC 6 p.

Jaarvergadering
De Touwtrekvereniginig Vonden mag zich
momenteel in een stagende belangstelling
verheugen. Niet alleen heeft men meer dan
40 lelden, ook de jeugd blijkt interesse te
krijgen. Hierdoor zal de vereniging met 2
jeugdteams aan de nieuwe zomercompetitie
van de Ned. Touwtrekkers Bond deelne-
men. Voorts zullen ook twee achttallen voor
de 640 kg klasse en een catchploeg wor-
den opgegeven, zodat de TTV Vorden met
vijf ploegen deelneemt." Aldus voorzitter
J. Knoef op de in het clubhuis op het Med-
ler gehouden druk bezochte voorjaarsver-
gadering van de vereniging. Er kwamen op
deze vergadering meerdere belangrijke pun-
ten aan de orde.
Penningmeester Ant. SteenJbreker meldde
een flink batig saldo, waardoor de vereni-
ging kan blijven draaien. A. v. d. Mey gaf
namens de kascomimisisie het fia aangaan-
de het financieel beheer. Als nieuw com-
missielid wend gekozen G. Eggink. Meege-
deeld wend dat voorzitter J. Knoef momen-
teel een cursus spontfleSiding volgt bij de
Ned. Sport Federatie, terwijl secretaris R.
Pelgrum in het hoofdbestuur van de NTB
werd gekozen.
Tot ploegleider voor het nieuwe seizoen dat
omstreeks half mei begint, werd de heer
H. Groot Roessink benoemd, die ook de
trainingen van de 641 A- en B-ploeg zal
verzorgen. Jeugdleider en jeugdtrainer
werd de heer H. J. Dijkman. In het bestuur
wenden bi) acclamatie herkozen de heren
Fr. Berendsen, H. Brummelmaii, A. Steen-
breker en H. Gnoot Roessink.
Besloten werd om aan het hoofdbestuur 'n
toernooidatuim aan te vragen en wel op
zondag 13 of 27 juni. Dit zal dan in het
kader van de zomercompetitie worden ge-
houden op het sportterrein van de vereni-
ging op het Medler. Voor een aantal ploe-
gen zullen nieuwe shirts en emblemen wor-
den besteld. Nadat een aantal huishoude-
lyike punten waren behandeld wenste voor-
zitter Knoef allen een sportief seizoen toe.



GRAETZ
Kleuren televisie
CRISTAL-COLOR
Beeldbuis 42 cm.
VOOR EEN BETAALBARE PRIJS

Uw garantie voor v nap

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen
Telefoon 05750-13813

Eigen service-dienst - Vooraan in
techniek - Vooraan in service

Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij u ken-
nis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Derkje Henrike

RIENKE

G. Schuerink
A. Schuerink-

Bosman
Gerdien

Vorden, 29 maart 1976
Enzerinckweg 10

Te koop: vierdels van 'n
jonge stier. J. G. Reintjes
Vordensebinnenweg 2 te
Lochem. tel. 2514

Dinsdag 6 april a.s.

POLITIEKE
AVOND
in het Jeugdcentrum

Aanvang 20.00 uur

DAK VERNIEUWEN
OF REPAREREN ?

Dakbedekking aan
te brengen met
kwast, rol of spuit.
Voor elk dak.

VRAAG TEN HAVE
ADVIES
Telefoon 08350-3938

Velen zien

uw etalage

duizenden

zien uw

advertentie

Nagekomen familiebericht

Heden overleed nog vrij onverwacht, onze
geliefde vrouw, moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

HENDERIKA JOHANNA NORDE
echtgenote van G. Hesselink

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: G. Hesselink

H. Hesselink
A. Hesselink-Kloppers

J. H. Rietman-Hesselink

Apeldoorn:

G. Rietman

W. R. Hesselink
A. Hesselink-Tiemens

klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 30 maart 1976
„De Wehme"

De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag
2 april om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
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BIEDT TE KOOP AAN:

OCCASIONS
OPEL KADETT 1973
SIMCA 1301 Special 1973
FIAT 128 1970
SIMCA 1100 Special nov. 1972
VW 1302 nov. 1971
FIAT 127 1973
SIMCA 1100 LS 1974
HANOMAG F 20 diesel
gesloten bestel nov. 1971

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

U gaat het maken met
dit sandaletje. Vrij en
opgewekt. Knipoog ook
eens naar het prijs je!

Combinatie met touw
speels en met een
sportieve noot.
Makkelijk sleehakje.

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

WEEKENDAANBIEDING

leuke T-pullover
m uni en
strepen 25,-

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Drukwerk
in offset

of boekdruk

Grote of kleine oplagen

Kleurendruk of zwart

Vraag eens vrijblijvend advies en prijs

Drukkerij Weevers b.v
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

ASTROLOGIE

EN

HANDLEESKUNDE

Sinds de publikatie in 1960 van ,Le nratin
des magiciens' van Jacques Bergier en Louis
F. Pauwels is er een stroom van occulte lite-
ratuur - rijp en 'groen - verschenen.
Als uitgeefster van naslagwerken voor het
Nederlands taalgebied achtte Elsevier nu
echter het tijdstip gekomen om ook op dit
.zwevende' gebied de zaak eens op een rijtje
te zetten.
Elseviers Encyclopedie van het Occultisme
en de Parapsychologie geeft een nuchter,
kritisch overzicht van dit gehele, omstreden
terrein. De encyclopedie-jvom is gekozen om
deze materie gemakkelijker toegankelijk te
maken, terwijl door een hecht systeem van
onderlinge verwijzingen het tooek toch een
organisch geheel vormt.
Om een illustratie te geven van de structuur
van het boek: de gang door het boek van de
lezer, die nu wel eens graag precies zou wil-
len weten wat er eigenlijk (bedoeld wordt met
een uitdrukking als ,Ik heb vannacht een
epook gezien', is als volgt.

Bi) het trefwoord .spoken' wordt hij verwe-
zen naar .verschoningen'. Daar vindt hfl een
artikel van de parapsychologe Louisa E. Rhi-
ne, waaruit o.a. blfltkt dat het ,zien' van een
spook een .verschijningservaring' is en dat
dit een geval van ESP (buitenzintuigelflke

'waarneming) is. Wil hij dan nog dieper op
de zaak ingaan dan wordt hij onder ,ESP'
verwezen naar het artikel parapsychologie',
geschreven door de grondlegger en ,doyen'
van de experimentele parapsychologie, pro-
fessor J. B. Rhine. In dit zeer grondige en
technische artikel laat prof. Rhine zien hoe
de ESP weer een onderdeel vormt van het
algemeen menselijk psi-vermogen.
Tussen twee haakjes: prof. Rhine heeft de
verantwoordelijkheid op zich genomen voor
de afdeling parapsychologie van de encyclo-
pedie.

De geschiedenis van het parapsychologisch
onderzoek in Nederland en België wordt be-
schreven door degene, die daarin zelf de
hoofdrol heeft gespeeld, maar bescheidenlijk
anoniem wenst te blijven.
Voor de student in de psychologie, die dieper
op het onderwerp in Wil gaan dan de mini-
mium-eisen voor het tentamen parapsycho-
logie en voor de occulte doe^het-zelver geeft
prof. Rhine een uitgebreide gebruiksaanwij-
zing hoe aan de hand van de encyclopedie het
onderzoek aan te pakken.

Voor de lezer die zichzelf in zijn enthousias-
me ,het boek uitleest' zijn er twee bibliogra-
fieën, een internationale en een, samenge-

steld door Jack van Belle, bestaande uit uit-
sluitend Nederlandse boeken.
Het materiaal voor de encyclopedie is onder
redactie van R. Cavendish, M.A. (Oxon.),
door een twintigtal specialisten verzameld
en is het resultaat van zes jaar voorberei-
ding.
Dit oorspronkelijk Engelse materiaal is on-
der redactie van A. J. D. van Vessem, M.I.L.,

geschift, gewikt en gewogen door een team
van Nederlandse linguïsten en experts op fi-
losofisch gebied, waaronder drs. M. J. C.
Büchli, drs. E. de Heus, drs. C. Keus, drs. C.
Oberman, H. Reid, M.I.L. en J. Williams,
MjA. (Oxon.).
Verschenen bfl Elsevier Nederland B.V.
Auteur: Richard Cavendish. Gebonden 304
bladzijden.

ELSEVIERS

ENCYCLOPEDIE

VAN HET

OCCULTISME

EN DE

PARA-

PSYCHOLOGIE

Volgens de schrijver van dit boek, Fred Get-
tings, is er méér onzin geschreven over as-
trologie en handleeskunde dan over enig an-
der verwant occult onderwerp.
Het is de verdienste van de auteur dat hij
zich niet tot het poneren van persoonlijke
intuïtieve inzichten zonder meer beperkt,
'maar aan de hand van voorbeelden uit de
praktijk en door middel van duidelijke illus-
traties aantoont hoe de samenhang tussen
hand, horoscoop, aanleg en carrière nu eigen-
lijk in elkaar zit.

De auteur begint met op systematische en
heldere wijze de technische informatie te
verschaffen op grond waarvan men zijn
eigen horoscoop kan trekken. Hierna laat 't
boek aan de hand van een overvloed van il-

dieptepsyohologie de mens helpen een juist
beeld te vormen van zichzelf en van hen met
wie hij als partner, vriend, werkgever of
werknemer omgaat. Hierdoor zal hfl hen op
een reële manier tegemoet kunnen treden in
het besef wat hij wel en niet van hen zal kun-
nen en mogen verwachten.

Verschenen ibi) Elsevier Nederland B.V.
Auteur: Fred Gettings. Gebonden: 203 blz.

lustraties - waarvan vele in kleuren - zien
hoe de vorm van de hand en de vingers, de
lijnen van de hand zowel als de „vingeraf-
drukken" - die zo individueel bepaald zijn dat
zij door de politie als identificatiemiddel ge-
bruikt worden - een inzicht geven in karak-
ter, aanleg en temperament en de wijze
waarop men deze het succesvolst kan ont-
wikkelen. Men leert dan ook duidelijk zijn
zwakheden zien en hoe die kunnen worden
gecompenseerd: de risico's die elke persoon-
lijkheid nu eenmaal met zich brengt en hoe
'men zich daartegen zal kunnen .verzekeren'.

Zo kunne de handleeskunde en de astrologie,
waarin het psychologisch inzicht van duizen-
den jaren beschaving is neergelegd, te za-
men met de recente ontdekkingen van de

Vergeet niet

toegangskaarten

te halen voor de

rondleiding in de

onderaardse-gangen

van kasteel Vorden

Deze zijn verkrijgbaar bij

VW-kantoor Eijerkamp
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