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Freddy Ikink hield woord:
Sprankelende Vordense revue "Ach 't kasteel toch....'t"

ING N

VRAAG
VAN U

wat gebeurt
er aan de
woningnood?
Het CDA vindt, dat sociale
woningbouw voorrang moet
hebben. Dat daarnaast het eigen
woningbezit gestimuleerd moet
worden, zodat plan Brinkerhof
III snel rond moet komen. Er zijn
méér nieuwe wijken nodig met
een goed woonklimaat. Daarbij
moet ook de huisvesting van
jonge en inkomplete gezinnen
aandacht krijgen en die van
bejaarden en alleenstaanden.

STEM STRAKS CDA

Port betaald
Pcrt paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

In vraaggesprekken met de pers stelde Freddy Ikink steevast: "Let op, de Vorden-
se revue wordt goed". Wel de Larense regisseur en schrijver van "Ach 't kasteel
tocht... 't" heeft woord gehouden want dinsdagavond toen voor de genodigden en
familieleden van de medewerkers het spits werd afgebeten werden de aanwezigen
in de zaal van het dorpscentrum een sprankelende revue voorgeschoteld.

Het zou te ver voeren alleen Ikink lof
toe te zwaaien, want uiteindelijk moeten
de mensen op het toneel het doen. Het
pleit echter vor de kapper uit Laren dat
hij erin is geslaagd om doodgewone
Vordense burgers plotseling voor het
voetlicht te laten treden als volwaardige
akteurs en actrices. In de zaal hoor je
dan bijvorbeeld gemompel "gunst ik
wist niet dat Gerrit Bloemendaal ook
toneel kon spelen".
En dat was eigenlijk de grootste ver-
dienste van Ikink. Steeds had hij voor
het publiek een verrassing in petto. De
revue werd met veel enthousiasme en
vaart gebracht, waarbij een belangrijke
rol was weggelegd voor Joop Lauckart

met zijn revueorkest. Het orkest gaf
blijk van alle muzikale markten thuis te
zijn. Lauckhart zelf dirigeerde met de
ene hand en speelde trompet met de
andere dat het een lieve lust was.
Het revuekoor onder leiding van
Marijke Steemers kwam goed voor de
dag al kwam het Nederlandse repertoir
het beste uit de verf. Zang en muziek
werden afgewisseld door ballet. Deze
balletgroep onder leiding van Roei de
Haan manifesteerde zich uitstekend.
Moderne dansjes, de Charleston wissel-
den elkaar in snel tempo af. Een compli-
ment verdiend zeer zeker mevr. Roeke-
visch die met haar medewerkers voor
een aantal fraaie kostuums zorgde.

De zes gebroeders Eykelkamp brachten
een komische opera dat nogal eens werd
begeleid door een enthousiast meeklap-
pend publiek. Bij de verschillende schet-
sen gespeeld door Gerrit Bloemedaal,
Harry Jansen, Hans Groot Roessink,
Abje Velhorst, mevr. Klumper, Hannie
Kok en Rinus Pelgrum bleek dat Ikink
zich goed in het Vordense dorpsleven
heef t^^y Lept.
De 1^Briage op het VVV-kantoor van
Eyerk, mp, de Vordens. ' jrpspolitiek
etcetera waren schetsen die een goed
beeld gaven van wat er zoal reilt en zeilt
in he^^chtkastelendorp. De bekende
ach !>^Mcn fietstocht ontbrak
evenn^^
Dan weer serieus dan weer met een gein-
tje, Ikink slaagde er voortreffelijk in het \
kasteel als een rode draad door de revue
te laten "lopen".
En dan de 73 jarige heer D. W. Brink-
greve uit Laren. Maanden heeft hij

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

1. Televisie-uitzending over Vorden.
2. Ruimtelijk beleid.

Ad. 1. Televisie-uitzending over Vorden.
Mede naar aanleiding van de officiële
opening van het als gemeentehuis inge-
richte kasteel Vorden door H.K.H.
Prinses Beatrix en Z.K.H. Prins Claus
/al door de N.O.S.-televisie een pro-
gramma worden samengesteld over de 8
kastelen van Vorden. Deze opname zal
worden uitgezonden in het programma
"Van gewest tot gewest" op 24 mei a.s.

Ad. 2. Ruimtelijk beleid.

1. Wat is ruimtelijke ordening?
Wij ingezetenen van Nederland bevin-
den ons op het ogenblik op een grond-
gebied, waarvan de hoeveelheid relatief
steeds schaarser aan het worden is.
Grond is een steeds belangrijker zgn.
"economisch goed", in die zin dat men
het enerzijds tegelijkertijd slechts op één
manier kan gebruiken: óf men gebruikt
de grond voor woningbouw of men
wendt het aan voor rekreatieparken, óf
men bestemt het voor bosbouw etc.
Waar een fabriek staat, kan niet tege-
lijkertijd een park worden gerealiseerd.
Het karakter van grond als economisch
goed komt ook anderzijds hierin tot uit-
drukking dat het aanbod van grond bij
lange na niet kan voldoen aan de vraag
naar grond door "consumenten": op het
gemeentehuis treft men b.v. een lange
lijst van gegadigden voor bouwterrein
aan, terwijl de gemeente per jaar maar
enkele percelen grond kan uitgeven.
Derhalve dient de grond zo optimaal
mogelijk te worden gebruikt en verdeeld.

Het komt er derhalve op aan de vele
verschillend gerichte belangen van indi-
viduen of groepen van individuen op het

gebied van gebruik van de grond door
middel van het ruimtelijk ordenen der-
mate te coördineren en op elkaar af te
stemmen, alsmede in het geheel in te
passen dat er een harmonieus geheel
ontstaat. Ruimtelijke ordening zal der-
halve vaak een coördinerend karakter
dragen in die zin dat getracht moet
worden een bepaald individueel ruimte-
lijk belang zodanig in te passen in het
geheel van andere ruimtelijke belangen
dat beide "partijen" tevreden kunnen
worden gesteld. Dat dit niet altijd lukt,
illustreren de vele beroepschriften bij de
daarvoor aangewezen instantie's. Ruim-
telijke ordening kan dan ook worden
omschreven als "het door de overheid
(trachten te) beheersen van het proces
dat ontstaat door de relatie mens-
grond". Dit beheersen speelt zich niet
alleen af op gemeentelijk niveau via
bestemmings- en struktuurplannen,
maar ook ophet niveau van de provincie
(via streekplannen) en door het Rijk.
Deze week zal iets verteld worden over
de taken die het Rijk heeft op ruimtelij-
ke ordeningsgebied. Volgende keren zal
daaraan nog worden toegevoegd wat
respectievelijk de provincie's en gemeen-
ten op dit gebied als taken hebben.

2 De taak van het Rijk.
De taak van het Rijk op het gebied van
de ruimtelijke ordening manifesteerd
zich in de eerste plaats in de mogelijk-
heid tot het vaststellen van zgn. facet-
plannen. Voor bepaalde facetten van het
ruimtelijk beleid die slechts landelijk
kunnen worden overzien, kan de Kroon
n.l. facetplannen vaststellen, welke plan-
nen kunnen worden beschouwd als een
programma, aangevende in welke rich-
ting maatregelen ten aanzien van een
bepaald aspekt van de ruimtelijke orde-
ning behoren te gaan. Deze facet-plan-

nen komen echter weinig voor. In de 2e
plaats worden op het niveau van het Rijk
beslissingen genomen over de hoofdlij-
nen van het ruimtelijk beleid: hoeveel
stroom is er in ons land nodig? Hoeveel
centrales moeten daarin voorzien? Waar
kunnen zij het beste worden gebouwd?
Welke stadsuitbreidingen zijn gewenst?
Hoeveel kilometers verkeersweg moeten
per jaar worden gerealiseerd? enz. enz.
Van al deze vragen wordt de beant-
woording neergelegd in nota's. Zo kennen
we sinds enkele jaren een "struktuur-
schets" met betrekking tot elektriciteits-
voorziening, de drie nota's over de
ruimtelijke ordening enz. Dergelijke
beslissingen komen niet zonder slag of
stoot tot stand. Vaak gaat er jaren over
heen voordat zij genomen zijn. Toch
voelen veel mensen zich overrompeld als
de bouw van b.v. zo'n centrale van start
gaat, juist omdat de realisering hiervan
indruist tegen hun eigen belang. Bijvoor-
beeld omdat daarvoor hun volkstuintje
moet verdwijnen.

Derhalve volgen de in bovengenoemde
nota's neergelegde beslissingen de proce-
dure van de zgn. planologische kern-
beslissing (p.k.b.). Deze p.k.b.'s zijn
belangrijke beslissingen omdat ze in
streek- en bestemmingsplannen moeten
worden doorgetrokken en ingecalcu-
leerd. Daarom is het van groot belang dat
burgers hun mening bijtijds naar vo-
ren brengen. Dan kan de overheid
daarmede rekening houden als die
hoofdlijnen worden ontwikkeld en vast-
gesteld. We kunnen de wijze waarop een
planologische kernbeslissing tot stand
komt als volgt beschrijven:
a. de regering doet een voorstel voor het
ruimtelijk beleid, dat zij op een bepaald
gebied wil gaan voeren. Zo'n voorstel
wordt een beleids-voornemen genoemd.

b. Het beleidsvoornemen wordt alge-
meen bekend gemaakt door middel van
advertenties in de landelijke en regionale
kranten.
c. Iedereen kan van het beleidsvoorne-
men kennis nemen doordat men een
gratis brochure of een informatie-krant
kan aanvragen. Ook worden de beleids-
voornemens van de regering bij alle
bibliotheken, gemeentehuizen en pro-
vinciehuizen ter inzage gelegd, zodat
iedereen ze kan bekijken.
d. Wie wil, kan zijn mening geven en wel
schriftelijk. In een advertentie wordt
tijdig van te voren vermeld naar welk
adres reaktie's kunnen worden gezon-
den. In een latere fase kunnen inspre-
kers hun schriftelijke meningsuitingen
nog mondeling toelichten.
e. Ook vraagt de regering het advies van
deskundigen b.v. de Raad van Advies
voor de ruimtelijke ordening, bestaande
uit vertegenwoordigers van allerlei maat-
schappelijke organisatie's en van provin-
ciale- en gemeentebesturen en bespreekt
zij de plannen met de besturen van
lagere overheden. De uitgebrachte ad-
viezen zijn veelal openbaar.
f. Dan bekijkt de regering haar beleids-
voornemen nog eens grondig en neemt
vervolgens een beslissing.
g. De beslissing wordt vervolgens met de
2e Kamer besproken, waarbij ook de
uitgebrachte adviezen en de resultaten
van inspraak-procedures en bestuurlijk
overleg ter tafel worden gebracht. De
volksvertegenwoordigers kunnen dus be-
oordelen hoe de regering met de naar
voren gebrachte meningsuitingen reke-
ning heeft gehouden.
Zo komt na overleg de uiteindelijke
planologische kernbeslissing tot stand,
welke tenslotte wordt uitgevoerd in
streek- en bestemmingsplannen waar-
over volgende week meer.

gewerkt aan de verschillende decors.
Het resultaat is verbluffend. Terwijl
Ome Derk en Dirk-jan gezellig op de
bank keuvelen, draait de molen op de
achtergrond. Een fantastisch gezicht.
Evenals het decor van het gemeentehuis.
Het slot van de revue, waarbij Burg.
Mr. M. Vunderink op originele wijze
gelukwensen kreeg aangeboden met het
nieuwe gemeentehuis, kwam het
Vordens Mannenkoor onder leiding van
Bert Nijhof in beeld. Voortreffelijk be-
geleid door het revueorkest van Joop
Lauckhart schotelde het Vordens Man-
nenkoor de aanwezigen een aantal
Weense liederen voor.
Een waardig besluit van een revue die
nog acht avonden zal draaien en
waarover nog veel meer te vertellen valt.
We willen echter niet alles verklappen.

De vordense revue draait op:
De Vordense revue draait op de volgen-
de avonden: 17, 18, 19, 20, 21, 24,26 en
27 mei. Op zaterdagmiddag 27 mei zal
een speciale uitvoering voor de bejaar-
den in Vorden worden gehouden.

wordt er
gewerkt aan het
parkeerprobleem?
Wie nu maatregelen neemt, kan

! de problemen van de toekomst
j oplossen. Het CDA vindt, dat er
! nu bijzondere aandacht besteed

moet worden aan een goede
oplossing van het parkeer-

! bleem, waarmee in de toekomst
; het winkelend publiek en de

middenstand in Vorden gebaat
zijn. Op het programma staat
daarom: vrruiming van de
parkeermogelijkheden in het
centrum.
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^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 21 mei 1978: 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal. Bediening Heilige Doop.
Muzikale medewerking: orgel en trom-
pet. 19.00 uur Ds. G. W. H. Peddemors
(Holten) Interkerkelijke Jeugddienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 21 mei 10.00 uur Ds. G. W. H.
Peddemors, Holten; kindernevendienst.
19.00 uur Ds. G. W. H. Peddemors,
Holten; Jeugddienst in de Herv. Kerk.

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

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

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot dins-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Burwinkel, Wehl. Tel. 08347-1571;
E. de Vries-Reilingh, Neede. Tel. 05450-
1268.

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand mei: mevr. Gille.

NOODHULPDIENST
Mevr. van de Berg. Tel. 6875. Bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

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

Te koop: l ha kuilgras. Brief-
jes inleveren vóór zaterdag 20
mei 12.00 uur.
B. Gr. Jebbink, Lindeseweg
8, Vorden

Te koop: een Citroen 2 CV-4
(eend) bouwjaar 1970.
J. W. Hishink, het Kerspel 28,
Vorden.

Te koop: 4 eiken stoelen +
ronde tafel. V. Eijkelkamp,
Dr. C. Lulofsweg 20, Vorden

Jong Gelre
21 mei Ring Sportdag
Aanvang 10.00 uur op Hercu-;
les terrein te Zutphen.

Meisjes, 16 jaar zoekt vakan-
tiewerk.
Tel. 05753-1353.

Te koop: ± 4 Ha. Kuilgras.
Briefjes inleveren voor
maandagavond acht uur bij
A. J. Vruggink, Deldense-
broekweg 3, Vorden. Tel.
1698.

Te koop: een 4 wielige platte
wagen, tevens gevraagd rors-
ter voor pinken 200 x 33 x
13. D. J. Teunissen, Lochem-
seweg 32, Warnsveld. Tel.
05751-590.

Wij leveren.
Rode mijnsteen (split)
Zwarte mijnsteen
Eorsuersteen
(blauwgrijze steen)
Hoogoven slakken
Lava slakken

Agentschap H. Zoerink,
Vorden, Tel. 05752-6813.
Marinus Soepenberg B.V.
Den Ham (Ov.) Tel. 05495-
1400.

Te koop: open haard blokken
eiken en beuken (ongekloofd)
Afhaalprijs ƒ 50,- per m3.
E. Bultman, Hazenhutweg 6,
Hengelo Gld.

Te koop 60 are kuilgras.
Briefjes inleveren a.s. zater-
dag 20 mei om 2 uur bij Joh.
Weenk, Van Lennepweg l,
Vorden.

Het adres voor
schapenscheren

B. Bargeman, Wilmerinkweg
l, Vorden. Tel. 1558.

Bij inschrijving te koop: stuk
kuilgras, grootte plm. 1,25 ha
Briefjes inleveren voor zater-
dagmiddag 13.00 uur.
Steenblik, Delden.

Gevraagd: voor l morgen
Hulp in de huishouding.
B. Braakhekke, Insulindelaan
25, Vorden.

Perkplanten
o.a. slavia's
afrikanen
agratium
petunia's
geraniums
e.v.a.

Huitink, Ruurloseweg 60,
Kranenburg-Vorden.

Te koop: 2 ha kuilgras. Brief-
jes inlevering tot zaterdag 20
mei tot 4 uur.
H. J. Zweverink, Deldense-
broekweg 13, Vorden.

Te koop: Gr. Yorks en N.L.
b+ beren. D. Lettink, Lieve-
rinkweg l, Vorden. Tel.
05753-1526.

Gevraagd: Huishoudelijk
hulp voor 2 a 3 morgens per
week. Mevr. ten Have, On-
steinseweg l, Vorden. Tel.
6852.

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

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

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

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 27 mei hopen wij met onze kinderen ons
12/2-jarig huwelijk te vieren.

G. WOLTERING
J. WOLTERING-WOESTENENK
Irma en Jacco

Mei, 1978
Vorden, 't Hoge 27

Gelegenheid te feliciteren van half 4 tot 6 uur in Hotel
Bakker te Vorden.

Maandag 22 mei a.s. hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

B. H. FOKKINK
en
A. J. FOKKINK-ROSSEL

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal Smit, Dorps-
straat l O te Vorden.

Vorden, mei 1978
Wiersserbroekweg 8

Op zaterdag 27 mei a.s. hopen onze lieve ouders

H. FOKKINK
en
J. R. FOKKINK-WENSINK

de dag te herdenken dat ze 25 jaar ge-
trouwd zijn.

Elly en Hans
Dini en Bennie
Ria
Henriet

"Groot Windenberg"
Vorden, mei 1978
Rommelderdijk 2

Voor ieder die hen wil feliciteren houden zij een
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal Smit, Dorps-
straat 10 te Vorden.

Inplaats van kaarten

A. J. ZWEVERINK
en
J. P. B. ZWEVERINK-ZWEVERINK

hopen op vrijdag a.s. 19 mei met de kin-
deren en kleinkinderen hun 45-jarig
huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags i
van 15.00 -16.30 uur in zaal Schoenaker
Kranenburg-Vorden.

,,De Steenkamp"

Op woensdag 24 mei a.s. hoop ik mijn 80ste verjaardag
te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot
20.30 uur in Zaal Smit, Dorpsstraat 10,
Vorden.

A. ELSMAN

Deldensebroekweg 11, Vorden

Ook Koerselman
is donderdag op de

braderie met:
— tegels Kasteel Vorden

in houten lijst
— Vordens Volkslied

ingelijst
— Ingelijste oude ansichten

(beperkt aantal)

En voor de kinderen:

Grabbelton
met leuke prijsjes
Naam van een pop raden

Nationale
touwtrekkampioenschappen

De T.T.V. Vorden organiseert
op 21 mei grote nationale

touwtrekwedstrijden
Deze wedstrijden tellen mee voor het kampioen-
schap van Nederland.
Er komen 50 ploegen aan de start.
Aanvang 10.00 uur
Terrein nabij het clubhuis aan de Ruurloseweg
op het Medler.

Zaal Smit
zaterdag 20 mei
aanvang half 8

Komt allen naar de extra voorstelling

Volksdansgroep Horb
met lichteffecten
m.m.v. onze eigen
Knupduukskes

Toegang gratis

Vakantie
Van 26 mei tot en met 12 juni

KAPSALON P. SiGtsnna
Dorpsstraat 1, Vorden. Tel. 1984

Mevr. te Slaa
Pastorieweg 3, Vorden

neemt vanaf heden
WEER ADVERTENTIES
AAN
voor alle dag- en weekbladen

Spijkerbroeken
Diverse merken

halve prijs

RUURLO

VOETBALVERENIGING

RATTI
JAARLIJKSE FEESTAVOND

voor leden, donateurs en begunstigers
op zaterdag 27 mei a.s. aanvang 20.00
uur in zaal Schoenaker te Kranenburg/
Vorden.

Muziek „Hanska Duo"

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanaf 399,-

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

Servicestation - Automobielbedrijf

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

• Diesel - Benzine
• B.K. - L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren
Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Landi Den Hartog
L.P.G. inbouwstation

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

rl^i n j
HELMINk

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Voor aktuele mode
tegen betaalbare prijzen
naar
Modecentrum Teunissen Ruurlo
Regenmantels vanaf 69,50
JacketS vanaf 49,00

JaponnenZ/M. vanaf 49,00
Japonnen en pakjes K/M. vanaf 69,00
Bonte rokken vanaf 69,00
Unie rokken vanaf 25,00
Grote kollektie blouses - sweaters - T-shirts
Kostuums Denim Vanaf 69,00

Klassieke kostuums vanaf 245,00
Regenjassen vanaf 69,50
Jackets vanaf 59,50

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur. Woensdags de hele dag open.

's maandags gesloten

H ENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
21 mei

NEW FOUR
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

ENORME KEUZE uit diverse bekende merken l
met en zonder leerafzetting
11 en 13 ounce kwaliteiten, brede en smalle pijp
voor DAMES en HEREN in denim.wit.bahama,
legergroen, enz. originele Amerikaanse maten

alle maten een prijs!

fantastische kwaliteit tricot
KINDER PYAMA'S
alle maten één prijs! JJ OO
o.a.: rood marine Mm r̂ ^3
oranje - groen bleu

nieuw! schitterende heren
KOMBINATIE
KOSTUUMS
modern ruit- kolbert met bijpassend uni groene
pantalon. BEPERKTE VOORRAAD

nieuw! originele merk DENIM

JAPON 100C
JASSEN 19.95
nieuw! uitzonderlijk mooie
DAMES ROKKEN
schitterende uni kleuren ifl̂ ^ ^%^V

geheel gevoerd! mTrm 4rJ>

NIEUW! KLASSEGOED VOOR SUPERMARKT PRIJZEN!

30.0OO zware badstof BADDOEKEN soxioo
met schitterende dessins bedrukt - kosten in de spec aalzaak minstens aO5 498
21.000 BIJPASSENDE LUXE BADSTOF
G ASTENDOEKJES MERKPRUS 3*8

/• 5C
: LD9

STUNT! partij
SIERGESPEN
speciaal voor
kinderkleding

CENT
maximaal 5 per klant

NIEUW! leuk
bedrukte tafel
SERVETTEN
4VQOT;

hoe bestaat het!
grote modieuze kollektie
DAMES en HEREN

ZONNE-
BRILLEN

HET MERK MAG NIET
GENOEMD WORDEN !!

volop luxe badstof
DAMES
SLIPS

148
o a marine groen rood
cerise- zwart- blauw

A O

SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden.
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U hoort niet alléén iets van ons als er
verkiezingen voor de deur staan!

Driehonderd vijf en zestig dagen van het jaar staan wij voor u klaar
• x

Wilt u tenminste één dag aan ons denken?
Jan Bosch
Bertus Ploeger

Bart Stoltenborg 31 mei P.v.d.A.
Douwe Krol
Carry Spiegelenberg

Gijssen

Tijdens de
feestweekvan 16 t/m

20 mei bedrukken wij T-shirts
met tekst naar keuze.

Dat kan uw eigen naam,
denaam van uw favoriete?

sportclub, een auto- of
motonnerk, of de naam van

een popgroep zijn. U zegt
het maar. Vanaf f 7,50 kunt u

in het bezit komen van zon
eksklusief T-shirt.

Of geef er een met
zelf bedachte tekst aan

vriend of vriendin
Dat is een origineel

kado.

**iHHHHHHHHt* ***********
Tijdens de f eest week

van 16 t/m 20 mei doorlopend
speciale aanbiedingen.

Steeds zolang de voorraad strekt
Kom zelf maar eens kijken.

Voor iedereen
gratis grote kleurige stickers.
Met een afbeelding van het

Vordense kasteel. Dat is
leuk als herinnering.

Schoolderman is in feeststemming.
Daarom deze week vele
aantrekkelijke feestaanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

Modem vrijetijds kostuum in diverse
kleuren van f 145,— voor slechts f 95,-
De bekende Bobos spijkerbroeken
met wijde pijp van f 75,— voor f65,-
Leuk kinderoverhemd met epajjtetten
en 2 borstzakjes met klep. ^B
In de kleuren beige en legergr&K.
Nu van f 20,50 voor f 15,-
Vlotte denim jeansrokken, nu uitzoeken
voor de prettige prijs van f 45,-
Prachtige kwaliteit sweati
de grote mode. In blauw en <
Slechts f39,50

Miheuvriendelijke jute draagtas
met afbeelding van het Vordense kasteel

kado bij aankoop voor tenminste f25,-

/chooldermoA
icKtiel en mode • vorden

Raadhuisstraat 22, Vorden, Telefoon 05752-1367

Twee naadloze beha's
katoen met lycra van

f 39,95 voor £25,-
De Pastunettc Caroline. Voor vrou-

wen die echt modieuze foundation wil len
dragen.Ter kennismaking voor een spe-
ciale aanmoedigingsprijs.

Motie begint hij Pastunerte

po/lunette

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

TARWEBROOD r
BRUIN DAT TREKT

Generaties lang heeft witbrood de T op-Tien van de bak-
ker aangevoerd. De laatste drie, vier jaar komt daar sterk
verandering in. Bruinbrood wint op alle fronten. Geen
wonder: als de dokter het aanprijst en uw Echte Bakker
het zo heerlijk, geurig, knappend en flintervers bakt...!

Kollekte Rode Kruis
Sociaal - Humaan - Urgent - Charitatief

Het Rode Kruis staat het
gehele jaar voor u klaar.
Staat u één keer per jaar
financieel klaar voor het Rode
Kruis.

Van maandag 22 mei tot en met
zaterdag 3 juni.
Hetkomité:
J. Norde, voorz.. Burg. Galleestr. 10
G. J. Brummelman, secr.. Gr. v. Limb. Stirumstr. 5
H. J. Ruiterkamp, Lindeseweg 22
J. A. Bleumink, Kerkhof laan 7
B. H. Norde, Hoekendaalseweg 3
B. Bargeman, Wildenborchseweg 25
H. Smallegoor, Almenseweg 62
H. Schetter, Nieuwenhuisweg 1
J. Brinkerink, De Hanekamp 11
E. Gotink, Brandenborchweg 3

Discussie-avond
In verband met de a.s. verkiezingen voor de Gemeenteraad organiseert
de plaatselijk afdaling van de V.V.D. een openbare discussieavond over
algemeen gemeentelijke- en plaatselijke politiek.
Deze avond zal gehouden worden op

maandag 22 mei a.s. om 20.00 uur
in de zaal van Hotel Bakker.

Ter bespreking van de algemeen gemeentelijke politiek zal Drs. Ed.
Nijpels, VVD lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal een korte
inleiding houden.
Tevens zullen aanwezig zijn: Drs. A.P.Z. v. d. Houwen, nieuw gekozen
lid der Provinciale Staten en Dhr. H. J. ter Meuten, Wethouder der
Gemeente Gorssel.

Met genoegen nodigen wij een ieder die belangstelling heeft uit, deze
avond bij te wonen.
Deelname aan en inbreng, zal in de te verwachten discussies zeer op
prijs worden gesteld.

Het Bestuur van de V.V.D. Afd. Vorden

Etalage-wedstrijd
Vordense Winkeliers

De Vordense winkeliers hebben een
j etalage-wedstrijd georganiseerd rond de

opening van het kasteel Vorden

In de etalage dient het element van opening verwerkt te
worden. De etalages moeten klaar zijn 12 mei en worden in
de week van 16 t/m 20 mei door een onafhankelijke en des-
kundige jury beoordeelt.

Het publiek kan ook mee doen, en hij of zij die een gelijk
luidende beoordelig heeft als de jury krijgt een taart aange-
boden. Er worden vijf taarten beschikbaar gesteld.
Bij meerdere goede inzendingen beslist het lot.

l

DEELNAME-FORMULIER

ETALAGE-WEDSTRIJD

No1. de Fa.

Inzender:
Naam:

Adres:

Woonplaats:

Formulieren voor 20 mei bij IJssalon Boersma in de bus deponeren.
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KERKEN

De Kerkdienst van a.s. zondagmorgen
21 mei
Het is feest in ons mooie dorp Vorden!
Terecht zijn we in een feestelijke stem-
ming: Kasteel Vorden is nu ons aller
Gemeentehuis. Wat ziet het er allemaal
wél-verzorgd uit: de gebouwen, de
gracht, de aanplanr. Met kennis, kunde
en liefde is er gewerkt. In het Kerkblad
van de Hervormde kerk van Vorden (het
mei-nummer) schrijft de voorzitter de
voorzitter van de Herv. kerkeraad het
volgende: "Ook voor onze Vordense
dorpssamenleving zijn we aangewezen
op de vernieuwde krachten: gemeen-
schapszin, liefde en verdraagzaamheid.
In elk geval zijn we blij en dankbaar
voor het vele, dat tot stand is gekomen.
Ook in de Kerkdienst van onze Her-
vormde Gemeente op zondag 21 mei

willen we danken voor het vele goede,
dat we in ons dorp ontvangen. En ook
vragen om de zegen over ons gemeente-
bestuur en over allen die verantwoorde-
lijkheid dragen en zich voor onze ge-
meenschap inzetten..."

De samenzang zal zondagmorgen bege-
leid worden op het orgel en met een
trompet. In deze morgendienst zal ook
het sacrament van de Doop bediend
worden. Voorganger hoopt te zijn Ds.
Veenendaal. a.s. Zondagavond 21 mei
zal er een gezamenlijke Jeugddienst
gehouden worden in de Hervormde kerk
te Vorden. In deze Jeugddienst hoopt
dan voor te gaan Ds. G.W.H. Pedde-
mors uit Holten. Graag geven we ook dit
bericht nodigend aan jongeren en oude-
ren door. Iedereen is er van harte
welkom! De interkerkelijke jeugddienst-
commissie hoopt en verwacht, dat we
temidden van alle feestelijke dingen ook
tijd vinden en tijd maken voor deze
stellig ook feestelijke gezamenlijke
Jeugddienst, die om zeven uur begint.

Interkerkelijke kerkdienst
Zondag 21 mei a.s. 's avonds zal er weer

een interkerkelijke dienst worden gehou-
den. Ditmaal in de Ned. Herv. kerk in
Vorden. Voorganger is ds. Peddemors
uit Holten. Verdere medewerking wordt
verleend door chawerim. Wij rekenen op
uw komst om er samen een goede dienst
van te maken.

Koffie-concert in de Herv. dorpskerk.

In het kader van de festiviteiten bij de
feestelijke en officiële opening en inge-
bruikneming van Kasteel Vorden als het
Vordense Gemeentehuis zal er zondag-
morgen 21 mei een koffie-concert gege-
ven worden in de Hervormde kerk te
Vorden. Het concert is vrij toegankelijk
en begint om kwart voor twaalf. De
uitvoerenden zijn: Het Vordens dames-
koor, o.l.v. de heer Peter Best; De
Gebroeders Eykelkamp (Ludo, bariton
en Anton, Tenor); De organist van de
kerk Rudie van Straten. Onmiddelijk na
de kerkdienst en voor het concert is er de
goede gelegenheid om koffie te drinken
in "de Voorde" gelegen naast de dorps-
kerk, achter de kosterswoning, Kerk-
straat 15.

Uitvoering
muziekschool
Ongeveer 75 leerlingen van de Vordense
dependance van de Zutphense Muziek-
school hebben zich woensdagavond 10
mei j.l. gepresenteerd. Het eerste gedeel-
te voor de pauze werd uitgevoerd in de
Nederlandse Hevormde Kerk, omdat
een aantal leerlingen reeds enige tijd les
hebben op het kerkorgel en zich daarop
ook (terecht) wilden laten horen. Zowel
deze orgelleerlingen als de in afwisseling
spelende blokfluitgroepen en solisten
deden het zeer goed. Na de pauze werd
het programma met hoofdzakelijk blok-
fluit-, piano- en elektronisch orgelleer-
lingen in het Jeugdcentrum voortgezet.
Een trompetleerling bracht, begeleid
door zijn zus, een aantal zeer beschaafd
gespeelde werken ten gehore. Tot slot
hebben de 2e jaars A.M.V.-kinderen
zich helder en fris onder leiding van hun
"Juf laten horen. We mogen verheugd
zijn over het algemene niveau van de
leerlingen. Er was veel publieke belang-
stelling. Jammer, dat men zich zo nu en
dan ietwat luidruchtig gedroeg.

Bijzondere school
"Het Hoge"
financieel gezond
De administratie van de bijzondere
school "Het Hoge" wordt verzorgd door
de "Stichting Dienstverlening Scholen"
in Arnhem. Tijdens de ledenvergadering
die deze Vordense school vorige week
hield, gaf het hoofd der school de heer
A.J. Zeevalkink een toelichting op de
balans. Hierbij bleek dat de school er
financieel goed voor staat.

Tijdens deze ledenvergadering die onder
voorzitterschap stond van de heer J. v.d.
Vuurst was ook ere-voorzitter Ds. J.
Jansen aanwezig. Sekretaris J. van Wijk
memoreerde in zijn jaarverslag de ver-
schillende aktiviteiten die het afgelopen
jaar hebben plaats gevonden. De leden-
werfaktie is een succes geworden. Thans
telt de school 360 leden. Bij de bestuurs-
verkiezing werden de aftredende dames
mevr. Graaskamp en mevr. v.d. Ent bij
akklamatie herkozen.

Expositie
wandkleden
In het afgelopen winterseizoen heeft
Judith Hosli uit Laren (Gld.) (o.a.
ontwerpster van de wandkleden voor
kasteel-gemeentehuis en dorpscentrum
te Vorden) voor verschillende afd. van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen een
cursus. "Het maken van wandkleden
geleid". Dit gebeurde o.a. in Gorssel-
Barchem- Laren en Vorden.

De resultaten van deze cursus zijn van
Laren en Vorden te bezichtigen op een
expositie, welke gehouden wordt van 17
t/m 27 mei in het Dorpscentrum te
Vorden.

Opbrengst kollekte
De kollekte ten behoeve van het Neder-
lands Astma Fonds heeft een bedrag
opgebracht van ƒ 4.450,75. Namens het
Astma Fonds hartelijk dank, zowel aan
de goede gevers als aan de kollektanten.
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ï WIJ KIEZEN VOOR:
< De V/.V.D. schenkt aandacht aan de mens en zijn leefmilieu
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Mr. R. A. v. d.
Wall Bake

Bestuurlijke ervaring op veler-
lei gebied en constructieve
benadering van de problemen
die zich voordoen in onze ge-
meente

A Dan zijn dit de kandidaten
3 ̂

Wij zoeken naar samenwerking van gemeenteraad
inwoners en meer mogelijkheden voor
goed wonen, werken en ontspanning

H. Tjoonk
Landbouwer in hart en nieren.
Bekend om zijn critische be-
oordeling van allerlei plannen
in het buitengebied die soms
zeer ingrijpend kunnen zijn
voor de agrarische ontwikke-
ling

H. A. Bogchelman
Toegewijd wethouder van
Onderwijs en jeugdzaken,
Soc. zaken, Cultuur en
Sport. Is bovendien uitste-
kend ingevoerd in vele fa-
cetten van middenstand,
industrie en landbouw

Mr. J.C. W.
Taselaar-Bogaards
Politiek is niet alleen een
mannenzaak, daarom ook
een vrouw op een verkies-
bare plaats. Vooral des-
kundig op het terrein van
wetten en rechten voor
bestuur en bevolking

5. H. Pelgrum
6. E. Brandenbarg
7. Ir. G.J.M. Wolbers
8. Mr. M. A. V. Slingenberg

De Juuste Keuz', te Rechter Tied
Zet vaak volle kwaod op zied

LIJST
9. Mevr. Drs. H.M. Ambagtsheer-Leopold

10. G. J. van Ark
11. H.W.C. Haverkamp
12. Mej. J. P. Dolleman
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31 mei... een zeer
belangrijke dag
Op 31 mei kunt u gaan bepalen, hoe de
Vprdense gemeenteraad er in de komen-
de 4 jaar zal uitzien. De Raad is het
hoogste gemeentelijke bestuursorgaan
en beslist derhalve hoe Vorden moet
worden bestuurd. Zeer belangrijk dus,
welke partijen en personen door u in
deze Raad worden gekozen.

Verkiezingsprogramma uitgangspunt
In het verkiezingsprogramma, dat de
laatste dagen op grote schaal in de
gemeente is verspreid, heeft u kunnen
lezen welke voornemens de Partij van de
Arbeid zich als uitgangspunt heeft ge-
steld om het gemeentelijk beleid in
Vorden. Dat verkiezingsprogramma is
niet opgesteld om door middel van fraaie
beloften kiezers te kunnen "paaien", het
is evenmin een stuk, dat op 31 mei - bij
het sluiten van de stembussen - door ons
al weer is vergeten. Het is voor ons het
uitgangspunt om het handelen van onze
raadsfraktie in de komende vier jaar en
voor een ieder is controleerbaar in
hoeverre één en ander wordt nageko-
men.

Als een "rode draad" lopen door dit
verkiezingsprogramma twee zaken:
— binnen de financiële ruimte van de
gemeente Vorden moet in de komende
periode zoveel mogelijk geld worden

uitgetrokken voor gemeenschapsvoor-
zieningen, waarvan de gehele bevolking
kan profiteren.

de "openheid" van het gemeentelijk
beleid moet worden vergroot, de invloed
van de burger op dat bestuur moet
worden versterkt, wij moeten in Vorden
naar een moderner gemeentebestuur.
In ons programma hebben wij manieren
aangegeven om deze twee van ons beleid
in de toekomst te realiseren.

Wat verwachten we?
"Bi'j ons in Vorden" kon vroeger niet
zoveel. Een sportzaal, een dorpscentrum
ruimte voor de jeugd... allemaal niet
nodigen veel te duur; over subsidies aan
verenigingen mocht eigenlijk alleen
maar fluisterend worden gesproken,
iemand mocht eens op de gedachte
kunnen komen een aanvraag in te
dienen... En dansen op zondag... vergeet
het maar!

Wie om zich heen kijkt zal toch wel
merken, dat er in de laatse jaren het
nodige ten goede is veranderd; wij zijn er
- in alle bescheidenheid - als P.v.d.A.
toch wel tevreden over aan deze koers-
wijziging een behoorlijke bijdrage te
hebben gegeven, als gebeurde niet alleen
op een manier waar we het helemaal mee
eens konden zijn. En er moet natuurlijk
nog het nodige gebeuren. Daarbij is er
reden voor enige bezorgdheid; met het
wegvallen van Vordens Belang zijn de
politieke verhoudingen in de Raad on-
duidelijker geworden.

Hoe men ook over Vordens Belang mag
denken, feit is wel dat P.v.d.A. en
Vordens Belang in een aantal belang-
rijke zaken op één lijn zetten en samen
een al te behoudend beleid hier en daar
konden ombuigen. Hoewel we bepaald
niet pessimistisch zijn over de stembus-
uitslag, ook in de nieuwe Raad zal de
P.v.d.A. een minderheid blijven. De
vraag is nu: is die minderheid voldoende
sterk om daadwerkelijk invloed te heb-
ben op het beleid, zal de oude tijd toch
niet terugkeren, de bescheiden begon-
nen vernieuwing op een laag pitje
worden gezet, de zuinigheid in de Raad
de boventoon voeren? Daarom is het zo
belangrijk hoe u op 31 mei uw stem
uitbrengst.

Na de verkiezingen
Het spreek vanzelf, dat we na de
verkiezingen meteen aan de slag gaan
om zoveel mogelijk van ons programma
te realiseren; dit zal moeten gebeuren in
samenwerking met de andere partijen,
voor zover we het tenminste eens kunnen
worden. Een zeer belangrijke zaak zal
daarbij zijn de wethoudersverkiezing in
september a.s.

Wij kunnen nu al stellen, dat we daarbij
zullen letten niet alleen op bestuurskun-
de, maar ook op de kandidaat-wethou-
der voldoende oog voor moderne vormen
van gemeentebestuur heeft.

Tenslotte

Ook voor diegenen, die ons op 31 mei
hun stem (nog) niet kunnen geven zullen

we ons best doen: tenslotte zitten we in
de Raad ten behoeve van de gehele
Vordense gemeenschap. Ga in ieder
geval stemmen, in Vordens belang!

Drukke dagen voor
Vordense dansgroep
"de Knupduukskes"
In het kader van de feestweek in Vorden,
ter gelegenheid van de opening van
kasteel Vorden, breken er voor de leden
van de Vordense boerendansgroep druk-
ke dagen aan. Dat begint dan aanstaan-
de zaterdag wanneer de kinderdans-
groep uit Horp (Duitsland) in Vorden zal
arriveren. Dit gezelschap bestaande uit
in totaal 47 personen zal een paar dagen
te gast zijn van "De Knupduukskes". De
Duitse gasten zullen zaterdagavond wel-
kom worden geheten door het bestuur
van het VOK waarna in zaal Smit een
gezellige bijeenkomst zal worden gehou-
den waarbij de groep uit Horb beurte-
lings met de Knupduukskes een op-
treden zal verzorgen. Het belooft een
bijzondere avond te worden want de
pasten uit Horb beschikken over niet
minder dan 400 kostuums, die ze
uiteraard niet allemaal bij zich hebben.

Voor alle dansen heeft men een speciale
kledij. Ook zal die bewuste zaterdag-
avond met lichteffekten gewerkt worden.

Zondagmorgen zal de groep een optre-
den verzorgen in de Christus Koning-
kerk te Vorden, waarna 's middags zal
worden deelgenomen aan de optocht in
Vorden gevolgd door een optreden op de
feestweide nabij het kasteel. Tijdens het
middagprogramma zal 2X worden opge-
treden. Maandagmorgen 22 mei zullen
de leden van "De Knupduukskes" de
Duitse gasten vergezellen naar Amster-
dam, alwaar een rondvaart door de
grachten gemaakt zal worden, 's Mid-
dags op de terugweg zal een bezoek
worden gebracht aan de klompenfabriek
Hogenkamp in Doetinchem. Hier zal elk
lid van de dansgroep Horb door "De
Knupduukskes" een paar klompen wor-
den aangeboden. Maandagavond volgt
tenslotte nog een gezellig samenzijn in
bar-bodega 't Pantoffeltje. Gedurende
hun verblijf in Vorden zal de dansgroep
Horb worden ondergebracht bij leden
van "De Knupduukskes".

Dezelfde "Knupduukskes" zullen zon-
dag 22 mei tevens als gastheer fungeren
van de Schermer dansers uit Stompe-
toren. Deze dansgroep zal een koffietafel
worden aangeboden bij 't Pantoffeltje
waarna ook de Schermer dansers zullen
deelnemen aan het folkloristisch pro-
gramma op de feestweide. Deze zondag-
middag zal ook een kinderdansgroep uit
Markelo een optreden verzorgen tijdens
het feestprogramma. Deze kinderen in
de leeftijd van 4-6 jaar zullen eveneens
met open armen door "De Knupduuk-
skes" worden ontvangen.

Fietsavondvierdaagse
De tourploeg Vierakker Wichmond or-
ganiseert voor alle fietsliefhebbers een
fietsavondvierdaagse, op 22-23-24-en 25
mei. Er is voor iedere avond een route
van ca. 20 km (fietsduur ca. V/i uur) en
een route van ca. 30 km (fietsduur ca.
2Vi uur uitgezet) De route's leiden door
en langs de gemeenten Zutphen-Warns-
veld-Vorden-Hengelo en Steenderen,
door prachtige landschappen en natuur-
gebieden. Wanneer 3 van de 4 avonden
wordt meegefietst kan een leuke herin-
nering in ontvangst wordsen genomen.
Start en finish bij Café Krijt te Wich-
mond.

Vordense revue
totaal uitverkocht
Drie extra avonden
ingelast
De belangstelling voor de Vordense
revue "Ach 't kasteel toch...'t" is overwel-
digend. In no-time waren de kaarten
voor de voorstellingen op 17, 18, 19, 20
en 21 mei uitverkocht. Besloten werd om
drie extra avonden in te lassen en wel op
woensdag 24 mei, vrijdag 26 mei en
zaterdag 27 mei. Voorverkoop vanaf
heden bij sigarenmagazijn Eyerkamp of
tel. 05752-2335 of 1988.



Grote
BRADERIE

PRIMA ELPEE VOORJOU

Op donderdag 18 mei in de Dorpsstraat
van 18.00 tot 23.00 uur.

Meer dan 50 kramen aanwezig
Komt allen!

ALS JE NU EEN
PIEK-FIJN REKENING OPENT

Zestien hits van 16 grote
sterren. Kortom: een gran-
dioze top-elpee. Met Play th
funky music van Wild
Cherry, Dansez main-
tenant van Dave, v .
A real motherforya ^
van JohnnyGuitar
Watson, A far l'amore
commincia tu van Rafaella
Carra, Evil ways en Oye
comc va van Santana en nog
veel, veel meer

Je hebt recht oo een welkomst-

premie, wanneer je vóór 14 juli een
Piek-fijn rekening opent bij de
Bondsspaarbank.

DE PIEK-FIJN
. REKENING: EEN
V^VOLWASSEN
w REKENING,

WAARMEE JE
JE GELD PER B ANK

KUNT ONTVANGEN,
UITGEVEN EN...
SPAREN!

De Piek-fijn rekening is de
ideale rekening voor alle jongeren
tussen 11 en 18 jaar.'t Is een echte bank-
rekening, kompleet met oranje pas en

GeyuMmetti
waar je munt uit

rekeningafschriften. Handig dus
voor je zakgeld, je studietoelage of
andere verdiensten.

Maar de Piek-fijn rekening is
bovendien een uiterst voordelige
spaarpot. Over het geld dat je op je
Piek-fijn rekening hebt staan, geeft
de Bondsspaarbank je ieder jaar een
aantrekkelijke rente, namelijk 4%.

Van je lle tot en met het jaar
waarin je 16 wordt, ontvang je zelfs
1% meer, dus totaal 5%.

Aan het eind van het jaar waar-
in je 16 wordt, krijg je bovendien een
premie van 5% per jaar over je
gespaarde geld, over een maximum
van f 480,- per jaar.

En dat kan aardig oplopen!
ALLE FEITEN STAAN IN

EEN FOLDER
Voor het openen van zo'n veel-

zijdige Piek-fijn rekening kun je
terecht bij elk kantoorvan de
Bondsspaarbank.
Wil je eerst nog wat meer

weten, dan ligt daar bovendien
een uitgebreide folder klaar.
Haal 'm op of laat 'm naar je
toe sturen. Even de bon invul-
len uitknippen en opsturen,
dan komt alles prima voor
elkaar. Meteen doen!
Open dan je Piek-fijn reke-
ning (Ie storting tenminste
f 20,- ) en die prima elpee is
van jou

Inlichtingen

Bondsspaarbank
Vorden
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Tijdens de feestweek:

Vrijdag 19 mei

Feestmarkt
met muziek en verassingen

Dagelijkse renteberekening

BONDSSPAARBANK
Alk zaken voor alk mensen.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Een perfekte kollektie matrassen hebben wij
klaar staan. Voor alle mensen die weten en
begrijpen hoe belangrijk een goede, medisch
verantwoorde matras is. Kies bij ons bijvoor-

beeld een prachtige polyether
kwaliteit, diverse dikten in

voorraad! Reeds vanaf

__ _ adyiseurS X
voor't beteié*woningtextiel!

VORDEN

Polyether matras
Polyether matrassen zijn
er in tal van soorten en
diktes. Maar ze hebben
een duidelijk ding gemeen:
ze vormen een beste
ondergrond. Zorg er alleen

voor dat u voor bedden
die u regelmatig gebruikt
en voor kinderbedden
altijd een zo hoog mogelijk
soortelijk gewicht kiest.
Des te beter u slaapt en
des te langer ze meegaan.
Polyether matras afgedekt
met Diolen. Aan twee zijden
doorgestikt.
14,5 cm dik. S.g.35
80 x 190 cm 129.-
140x200 cm 260.-
Polyether matras met
schapenwollen afdekking.
14 cm dik. S.g. 40
80 x 190 cm 159.-
90 x 200 cm 190.-
140x200 cm 300.-
Soft polyether matras met
dacron afdekking.
16 cm dik. S.g.44
80 x 190 cm 198.-
140x 200 cm 380.-
Kombi matras - harde poly-
ether s.g. 44, daarboven
schuimrubber met ver-
stevigde middensektor.
Afgedekt met dacron.
16 cm dik.
80 x 190 cm 275.-
140x 200 cm 525.-

mensen,
_ 'zoveel wensen,
zoveel spaarvormen •

Vandaar die goede raad.
Uw Rabobank ziet 't zo: bij elk spaar-

doel hoort een persoonlijk spaaradvies. We
kunnen de hele krant wel volzetten met
percentages, opzegtermijnen, voorwaarden,
voordelen en voorbeelden, maar dan zul je
zien dat we nou net uw vragen niet beant-
woorden. En dat willen we zo graag wél.

Kom daarom even langs. Dat is de
beste start voor de meest ideale, persoon-
lijke spaarafspraak.

Met 3100 vestigingen is er altijd een
Rabobank in de buurt. En goede raad kost
niets.

Welkom bij de Rabobank.

Rabobank S
geld en goede raad

Donderdag tijdens de braderie
De „Moodchers"

bodeqa

t Mmttoffdtfc
Vorden

•Zonneschermen
•Jalozieën

• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt

van schaduw
iets moois

Eigen
servicedienst

MHH

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-17.00 uur; zaterdag van 9.00-12.30 uur; don-
derdagsvan 19.00-21.00 uur.
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.



Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,

banken, vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonrooster;.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubborroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Werkelijk sensationele aanbieding
, van

KEUKENS
kunststof uitvoering met massief eiken of
stalen handgrepen - massief eiken in diver-
se kleuren en modellen - compleet met in-
bouw oven en kookplaat, wasemkap en

koelkast - mogelijkheid tot uitbreiding.

Prijs voor kunststof vanaf

2670,- excl. btw (3150,- incl. btw)
Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze
geheel vernieuwde keukenshowroomkelder

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

OTaarbortbt ICtoajtfetf f

«

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

*

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

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

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

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

I N - K N VKRKOOPVAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

DORPSSTRAAT 8,
VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
Z Jddt volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
TOYOYA Carina 1600 De Luxe 1973
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA Carina 1974
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN Dyane 4 2 stuks 1973
CHRYSLER 180 1973
SIMCA 1000 GLS 1972
DATSUN 1200 1971
OPEL Ascona 16S 4-deurs 1975
SIMCA 1100 GLS 1975
SIMCA 1100 LS 1972
RENAULT R6 1970
FIAT 127 Spec. 3-deurs 1975
SIMCA 1100 GLS 1976
DAF46 1975
CITROEN 2CV4 1974
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

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

model oirschot
3 zits en 2 fauteuils in leder

2995,-

eiken is een kostbaar materiaal;
het verdient daarom duurzame stoffering.
ambachtelijke handen creëerden luxezitcomfort
uit eerlijk eikehout en natuurlijk rundieder.
kwaliteit en degelijkheid kenmerken
bij dit bankstel het oerhollands fabrikaat.

D lubbers
eiruKGO
meubelen raadhuisstraat 45 hengelo gld.

n

telefoon 05753-1286

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOt

o ̂ F"i «
>^fc:

d*

Gevraagd wegens expansie van ons
bedrijf een

1e automonteur
en een

rij-instructeur
met de vereiste diploma's

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

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

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE

ijverheidsweg 4, Vorden

oede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
;rote matenspecialist.
ONFECTIEBEDRIJF

IAMMERS
Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon 05752-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314
Vorden 05752-2137
b.g.g. 08330 16197

ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150

IDEM
250 b reed,
180 hoog. .

62,

106,

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

N. Klasse zonwering

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

Voor Gazelle rijwielen
Groot en klein, moet u
bij Fa. Slotboom zijn.
Grote sortering
Inruil mogelijk

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo (G.) Tel. 7278

Nu uit voorraad leverbaar

rolgordijnen
en rolhorren

Verder het enige adres voor al uw

wandafwerking
van printplaat tot behang

Barchemseweg 13, Ruurlo. Tel. 05735-1368

LEER EN SUEDE bij

Damesjasjes vanaf 139 ,-
Herenjasjes vanaf 160,-
Im. leren jasjes voor dames en heren

69,-Nu

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit:
Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

18 % KORTING op de meeste meubelen

BIJENHOF's FIJNHOUT
BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

Openingstijden: van 9.00 -18.00 uur.
vrijdags tot 21.00 uur; zaterdags van 9.00 -16.00 uur



Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

Uitschieter van de week!!!

Heren- en dames-

T-shirts
Deze week

7,50en10f-

RUURLO

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6654

UNION SAFARI
Sportfietsen met 5 JAAR garantie

En dat voor zo'n plezierige prijs van

/325,-
in de kleuren zwart-groen-blauw

Union Polly kinderfietsen,
stoeisterk en veilig

Haal een folder en doe mee aan de
Union wedstrijd

Uw f ietsenvakman

T R AG T ER heeft ze voor U

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

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

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

Wie heeft er zaterdagavond
bij Schoenaker 'n verkeerde
hoed meegenomen. Gaarne
terugbezorgen. H. Kappert,
Ruurloseweg 87, Vorden. Tel.
05752-6842.

Te koop: een jongensfiets 8-
10 jaar bij H. Vliem, Waarier-
weg 2, Vorden.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

Wist u ook
dat u kunt
adverteren

in de edities
Hengelo

of Ruurlo
voor

HALF GELD
Natrium-arme
dieetproduktcn

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Helmink
Vorden

Zutphenseweg -Tel. 1514

Groots opgezet voetbaltoernooi Sv. Ratti
op 27 en 28 mei en 3 juni
Totale deelname: 46 elftallen
Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de Sv. Ratti weer een groot
"monstertoernooi" georganiseerd, waarvoor de animo zo groot is dat zelfs een
aantal verenigingen moest worden teleurgesteld. Dit driedaagse voetbaltoernooi
wordt gehouden op zaterdag 27 mei (voor afd. zaterdag tweede klas), op zondag 28
mei (veteranen) en op zaterdag 3 juni (afd. zaterdag en derde en vierde klas). Men
beschikt dit jaar gelukkig weer over drie speelvelden; behalve teams uit de KNVB
afd. Gelderland zijn er ook deelnemers uit de afdeling Twente (TVB).

Op zaterdag 27 mei spelen er in totaal 16
elftallen uit de afd. zaterdag tweede
klas. De volgende poules zijn samenge-
steld: Poule 1: Ratti l, SSS E 3
(Eibergen), Erica l, Groen Wit4; Poule 2:
Ratti2, DZSV 3, DVO 1; Groen Wit 3;
Poule 3 SSS E 4, Sp. Ambon 2, CJV'ers
4, Elspeet 4; Poule 4: Sp. Eefde 3,
Denekamp 2. EGVV l, Elspeet 5.

In elke poule worden zes wedstrijden
gespeeld van 2 x 20 minuten. Elke
poule-winnaar is verzekerd van een
beker, daarnaast is er voor zaterdag 27
mei een fairplay-cup beschikbaar gesteld
door cafe-restaurant De Boggelaar. De
wedstrijden beginnen 's morgens al om
half negen, terwijl de finales zijn ge-
pland om half vier. Het probleem van de
organisatie naml. te weinig kleesgelegen-
heid werd opgelost dank zij de bereidwil-
ligheid van een aantal eigenaars hun
schaft- en vrachtwagens ter beschikking
te stellen. De KNVB- scheidsrechters J.
de Greef, W. Bekken, J. Bergenhene-
gouwen, M. Boekholt, H. de Jongen en J.
Zuurveld zullen hun medewerking verle-
nen, de plaatselijke EHBO is ook weer
aanwezig.

Voor de veteranen is dit het tweede
toernooi. Op zondag 28 mei komen er
liefst tien veteranen-teams binnen de
lijnen te weten in : Poule 1: Keyenborg,
Ruurlo, Klein Dochteren, Den Ham en
Ratti; Poule 2: Vorden, Angerlo Vooruit,
Grol, Pax en Baakse Boys.
Zij spelen in totaal twintig wedstrijden,

waarvan de eerste gebint om negen uur:
Ratti-Keyenborg. Om 9.35 uur komt
Vorden in poule 2 aan bod tegen

Angerlo V. De "oudjes" spelen 2 x 15
minuten; er zijn ook hier vier bekers

beschikbaar en een fairplay-cup van de
heer B. Eykelkamp, lid veteranenelftal
sv. Ratti. De finalewedstrijden beginnen
om 15.45 uur (om Ie en 2e prijs) en (om
3e en 4e prijs) om de nummers 2 uit elke
poule tegen elkaar.
Op zaterdag 3 juni komen uitsluitend de
3e en 4e klassers afdeling zaterdag in
actie. De indeling is: Poule 1: sv. Ratti 3,
SSS E 5, Oene 5, DVO 2; Poule 2: sp.
Eefde 4, AZSV 8, Apeldoorn 10, Groen
LWit 5; Poule 3: sv. Ratti 4, EGVV 2,
SSS E 6, Oene 7; Poule 4: Erica 3,
CJV'ers 7, AZSV 7, DZSV 4; Poule 5:
Sp. Ambon 3, Ap. Eefde 5, DZSV 5,
Daarlerveen 2;

De eerste wedstrijden beginnen om half
negen, de finalewedstrijden (winnaars
van de poule) starten tegen drie uur n.m.
De speelduur is ook hier 2 x een
kwartier. Er zijn vier bekers en een
fairplay-cup van de firma B. Oldenkamp
uit Vorden.
De organisatoren van dit "monstertoer-
nooi" verwachten veel spannende wed-
strijden. Ratti-voorzitter de heer Ant.
Heuvelink, die wat trots is op de
activiteiten van zijn club: "Als bestuur
zijn wij gelukkig met deze evenementen.

Het bevordert niet alleen de solidariteit
in eigen vereniging, maat tevens de
goede betrekkingen met andere vereni-
gingen. Dank aan de vele die gehoor aan
de oproep hebben gegeven. Van harte
welkom en breng een goed humeur mee.
Wij wensen allen prettige, gezellige en
sportieve dagen toe".

Programma V.V.D.
Gemeenteraadsverkiezing 1978 te Vorden
/. Algemeen

1. Uitgangspunten
Goede samenwerking met alle politieke
partijen, die in de raad vertegenwoor-
digd zijn, in het belang van onze gehele
gemeenschap. Er behoeven geen scherpe
tegenstellingen te bestaan, wel zullen ten
aanzien van onderdelen van het beleid
de accenten duidelijk verschillen. De
VVD zal vooral de nadruk leggen op het
tot uiting komen van de eigen verant-
woordelijkheid van elke burger met
zoveel mogelijk ontplooiingskansen voor
een ieder.

2. Gemeenteraad en burgers.
Verbetering van de contacten tussen
Gemeenteraad en burger, o.a. door
openbaarheid van de daarvoor in aan-'
merking komende commissievergade- •
ringen, met een goed gereglementeerd
spreekrecht voor burgers en vertegen-
woordigers van groeperingen. Instelling
van een commissie uit de Raad ter
behandeling van bezwaarschriften.

3. Woningbouw
Grootst mogelijke aandacht voor de
woningbouw in onze gemeente. In over-
leg met provincie en rijk, ruimte schep-
pen voor bouw van woningwetwoningen
en eigen woningen in een tempo en
variëteit, afgestemd op de behoefte van
Vordenaren en mensen die in Vorden
werken.

// Welvaart
Landbouw en bedrijfsleven
Zo ruim mogelijke ontwikkelingskansen
en zo weinig mogelijk belemmeringen
met inachtneming van het leefmilieu.
Bevordering van bedrijfsactiviteiten in
Industrie. Landbouw, Detailhandel en
Ambacht. In verband hiermede: behoud
van zoveel mogelijk flexibiliteit in de
onderscheiden bestemmingsplannen.
Stimulering van de werkgelegenheid.

111 Welzijn

1. Algemeen
De VVD heeft geen behoefte aan lange

nota's en ingewikkelde vergaderingen;
zij streeft naar goede samenwerking én
overleg tussen de verschillende groepe-
ringen in onze gemeenschap, wil aan-
dacht schenken aan suggesties uit de
bevolking en nuttige initiatieven zoveel
mogelijk steunen.

2. Planologie
Behoud van ons dorpskarakter; waken
tegen niet passende bebouwing; verbe-
terde groenvoorziening in de kern van
ons dorp. Zorgvuldig afweging van de
agrarische belangen met die van natuur-
en landschapsschoon in het buitenge-
bied.

3. Sport
In samenwerking met de verenigingen
aandacht voor de accomodatie van de
buitensporten, o.a. voetbal en ruiter-
sport. Degelijke reconstructie van het
zwembad.

4. Cultuur
Steun aan culturele activiteiten die door
onze gemeenschap worden ontwikkeld.

IV. Onderwijs

Ondersteuning van het streven in het
buitengebied goed en levenskrachtig
onderwijs te behouden. Bevordering van
het goed functioneren van de peuter-
speelzaal.

V. Wegen en verkeersveiligheid

Goede en veilige wegen in het buiten-
gebied ten dienste van landbouwbedrij-
ven en lokaal verkeer. Spoedige regeling
van de overname van het onderhoud
openbare zandwegen door de gemeente,
mede ten behoeven van de recreatie.
Verharding van zandwegen uitsluitend
voor zover nodig voor onsluiting van
landbouwbedrijven. Zoeken naar verbe-
tering en verhoging van de veiligheid op
onze wegen. Veilige speelgelegenheden
voor onze kinderen.

Opvallend geslaagde zithoek
W. . . • _ , , , , ,_ : ^ _ i ,

Bijzonder komfortabele zithoek in een opvallend geslaagde vormgeving. Geheel
overgestoff eerd met een degelijke

tweedstof. 2- en 3-zitsbank

2240.-

Bijpassende, massief
eiken salontafel.

T30.-
Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
Gratis bezorgen
Prima service en garantie
Opslag tot 1 jaar gratis
Vrijdagavond koopavond
woensdagmiddag gesloten

in 't centrum

van Vorden

MOTRAC B.V.
Pollaan 49 Zutphen tel.:05750-10944' telex49179

Voor onze afdeling BOEKHOUDING vragen wij voor
spoedige indiensttreding

een boekhouder
De betrokken funktionaris zal worden belast met uiteen-
lopende administratieve werkzaamheden, w.o. werkvoor-
bereiding voor onze komputer-afdeling.

Voor een goede uitoefening van deze funktie zijn de diplo-
ma's MAVO/MEAO en MBA onontbeerlijk.
Leeftijd: tot 30 jaar.

Wanneer U iets voelt voor deze verantwoordelijke job,
neem dan eens kontakt op met de Heer G. de Wit; hij kan U
alle gewenste inlichtingen verstrekken.

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

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

Drogisterij

J. W. TEN K Al E
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

Extra voordelige
aanbiedingen
Maroc sinaasappels 10 voor. Z49

Slabonen 500 gram ............. l ÜO

Aardbeien per bakje

Gemengd Voorjaarsboeket 4DU

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05762-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag
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Vernuftige vinding geïnstalleerd
bij slijterij Het Wapen van Vorden
Met stikstof blijft wijn in het vat langer goed

4 Jaar geleden publiceerden wij bovenstaande foto's. Zullen zij het waarmaken? In
grote lijnen kunnen wij concluderen dat het gelukt is wat 4 jaar geleden op het
programma stond. Er is een heleboel gebeurd in Vorden, en de gehele
gemeenteraad verdiend dan ook een pluim.

Zelden zullen fraktievoorzltters van plaatselijke politieke partijen zo eensgezind
zijn over een bijna ten einde zijnde zittingsperiode als die in Vorden. Unaniem
toonde men zich uitermate tevreden met de bereikte resulataten.

Tot voor kort kon de houdbaarheid van de ,,laaggelagerde" wijnen (acht tot tien procent alcohol) alleen maar verlengd wor-
den door er sulfiet aan toe te voegen. Een op zichzelf niet zo 'n slechte methode, maar bij gebruik van een aantal glazen kon
de drinker er de andere dag wel hoofdpijn aan overhouden.
Inmiddels is de techniek de slijters te hulp gekomen. Zo maakt de firma AG AS B. V. in Amsterdam een installatie die berust
op het vervangen van de lucht in wijnvaten door stikstof. Een hogedrukcilinder en een handig distributieapparaat zorgen
ervoor dat de stikstof over de wijnfusten wordt verdeeld. Hierdoor blijft de wijn langer houdbaar zonder dat er chemische
kunstgrepen mee uitgehaald hoeven worden.
Bij de slijterij „Het Wapen van Vorden" staat sinds kort ook zo 'n installatie. De heer F. P. Smit, zegt dat vooral de
zogenaamde f ragile wijnen niet best bestand zijn tegen de inwerking van zuurstof.
Dit veroorzaakt oxidatie van de reuk- en smaakstoffen in de wijn, een euvel dat voorkomen kan worden als een laag stikstof
de wijn scheidt van de lucht. Voor de vinoteek van de heer Smit is het AGAS-systeem ideaal; zijn bedrijf is een van de eerste
in het oosten die met een dergelijke installatie zijn uitgerust.

Nationaal touwtrektoemooi in Vorden
zondag 21 mei: ruim vijftig ploegen in
actie op sportcomplex Medler

r»fui fWnriPt 1T1idvonei in
klasse?

genoemd. Heure en Bussloo trekken
om de hoogste eer in de 040 cz klasse.

Een van de oudste touwtrekverenigingen aangesloten bij de Nederlandse
Touwtrekken Bond, de TT V Vorden, zal op zondag 21 mei een groot nationaal
touwtrektoernooi organseren. Dit tweede toernooi van de bonds-zomercompetitie
zal worden gehouden op het sportcomplex van de TTV Vorden nabij het clubhuis
aan de Ruurloseweg (het Medler) te Vorden. Er zullen meer dan vijftig achttallen
aan de touwen komen.

Twente als Heure laten schieten. De
Borculose ploeg die al verschillende
malen het landskampioenschap verover-
de kwam in Eibergen zeer verrassend uit
de startblokken, maar zal nu ongetwij-
feld moeite hebben de andere kansheb-
bers van het lijf te houden. Nieuwkomer
Twente is ook een gegadigde, gezien de
verrassende tweede plaats in Eibergen.
In de 560 kg. klasse is Bekveld wel erg
sterk maar zal zowel van Vorden als
Eibergen heftige concurrentie krijgen.
Vorden heeft een supersterk jeugdteam
in de A-klasse, maar kan in de B-afde
ling van de jeugd ook hoge ogen gooien.
In de C-klasse zijn Twente en Erichem
zeer sterk. Bekveld haalde in Eibergen

moet Vorden
meer industrie
hebben?
Het antwoord is: "nee" als het
gaat om industrieën, die het
karakter van onze gemeente
aantasten. Het antwoord op die
vraag is volmondig "ja" als het
mogelijk is om de werkgelegen-
heid te verbeteren door vestiging
van "schone" industrieën. Dit
echter wel op beperkte schaal.

Het toernooi dat de gehele zondag in
beslag zal nemen begint 's morgens al
om 10 uur met de wedstrijd en voor de
ploegen uit de 720 kg klasse, de 560 kg.
en de drie jeugdklassen (A.B en C.) 's
Middags komen de teams uit de 640 A
640 B en 640 Cl en 640 C2 in actie. De
TTV Vorden zal kosten noch moeite
sparen om een en ander tot een groot
succes te maken voor de touwtreksport,
die erg populair is in deze omgeving.
Men heeft weer de beschikking over een
iegen kleed- en doucheaccommodatie
(clubhuis) maar daarnaast komen er
extra voorzieningen in een grote tent.
Men verwacht een enorme spanning in
de 720 kg. klasse waar nu alle tien teams
tezamen Zijn gebracht (ook de Catch- il̂ ^^HBBHBMI^^^HMH^^HMî ^HiaHMBBBHBIMBHBMH^HMHHM^BHM^MBBHa^MH l̂̂ BHB^BM^^HHMBH^^^BMBHî ^^HHIî lHB^Hl̂ HM^H^Bî MBHH^Bî Mî ^HHH^MM^H^

ploegen) van vorig seizoen. Op het eerste

toernooi onlangs in Eibergen moest het Ex-Amerikaanse Oorlogsvlieger David Alford schonk Vordense padvinders al ziin onderscheidingen
favoriete Bekveld (kampioen 1977) zowel J

STEM STRAKS

De heer J. F. Geerken (fraktievoorzitter
CDA) zei het wel het meest typerend:
"Wanneer men mij op dit moment zou
vragen een urgentielijst samen te stellen
van "grote" dingen die nog moeten
gebeuren, zou ik eerst goed moeten
nadenken". De heer J. Bosch (fraktie-
voorzitter P.v.d.A.) zei terugblikkend:
"Het was een geweldige goede periode
voor Vorden. Kijk maar om je heen dan
zie je voldoende". Een paar punten uit
het verkiezingsprogramma van de
P.v.d.A. van vier jaar geleden zijn nog
niet gerealieerd. De heer J. Bosch: "Dat
is in de eerste plaats het komplan. Het
laatste jaar is wat dit plan betreft een
grote stilte ontstaan. Het overleg met de
planologische dienst moet nog steeds
plaatsvinden. In december is aangekon-
digd dat er een populaire versie van het
plan zou komen waarover van gedachten
gewisseld kon worden. Dit is er nog
steeds niet. Het is van het grootste
belang dat het komplan er zo spoedig
mogelijk komt. Je hebt dJ^pnminste
een wettelijke basis om^BPgewenste
ontwikkelingen tegen te houden", aldus
<ie heer Bosch die zich oveiigei.s wel kon
voorstellen dat B&W de laatste maan-
den veel tijd hebben moej^^besteden
aan de beslommeringen ^^dom de
opening van het kasteel.

Wat betreft de veldsportakkomodatie
merkte de heer Bosch op dat hier de
laatste jaren niets aan is gebeurd. "Het
wachten is nog steeds op de sportnota.
Ik ben de draad kwijt wanneer hij
komt". Dat men er nog steeds niet in is
geslaagd om de kom te ontlasten van het
doorgaande verkeer kon de heer Bosch
inkomen. "Wij zijn nu éénmaal met
handen en voeten gebonden aan Rijks-
waterstaat". Dat het rijwielpad tussen
Vorden en de Kranenburg nog steeds
niet is gerealiseerd vond de heer Bosch
een kwalijke zaak. "Eerst moeten er
doden vallen dan kan er wat gebeuren",
zo sprak hij. Het laatste punt wat uit het
verkiezingsprogramma van '74 niet is
gerealiseerd is het openbaar maken van
commissievergaderingen. "B&W staan
hier niet meer afwijzend tegenover zodat
het in de komende vier jaren wel
gerealiseerd zal worden."

De heer L. de Boer (fraktievoorzitter van
Vordens Belang) is van mening dat het
verkiezingsprogramma van vier jaar ge-
leden in grote hoofdlijnen is gereali-
seerd. "Dit moet voor een groot deel op
het konto geschreven worden van Burg.
Vunderink. Daarnaast hebben we goede
wethouders en een aktieve raad", aldus
de heer de Boer wiens partij zoals
bekend niet meer in de raad zal terug-
keren. Het huisvestigingsprobleem baart
de heer de Boer zorgen. "Het bouw-
volume is te gering om een normaal
economisch welzijn in het dorp te
bewaren. Vanuitpolitieke belangengroe-
peringen moet druk op G.S. worden
uitgeoefend. Dit kan alleen maar in
groter verband gebeuren vandaar dat wij
er als Vordens Belang uitstappen". Aan
de open gedachtenwisseling tussen het
gemeentebestuur en de Vordense bevol-
king schort nog het één en ander volgens
de Boer. "Het is me tegengevallen dat de
bevolking hier zelf geen gebruik van
maakt". (Het gemeentebestuur heeft de
afgelopen jaren een paar maal avonden
met de bevolking georganiseerd om over
bepaalde zaken van gedachten te wisse-
len, maar hiervoor bestond weinig be-
langstelling). De heer de Boer hoopte dat
de goede samenwerking tussen de par-
tijen onderling in de raad bestendigd zal
blijven.

"Het is gebleken dat we in konstuktief
overleg het met zijn allen een heel eind
kunnen schoppen", aldus sprak Mr. R.
A. v.d. Wall Bake fraktievoorzitter van
de VVD. "Wij hebben in 1974 aan onze
kiezers geen beloftes gedaan. Ons stand-
punt is niet om op voorhand toezegging
te doen. Wat wij gedaan hebben is de
zaken op een rijtje zetten en dan te
bezien wat haalbaar is zonder de ge-
meente in financiële moeilijkheden te
brengen. Kijken we nu terug dan kun-
nen we alleen maar heel erg tevreden
zijn. Dorpscentrum, sportzaal, tennis-
banen, noem maar. Als VVD claimen we
niets. Alle besluiten zijn genomen in
gezamenlijk overleg", aldus Mr. R.A.
v.d. Wall Bake. In de kwestie uitbrei-
ding voetbalvelden is volgens hem nog,
geen klaarheid gekomen, terwijl ook de
wensen met betrekking tot de ruitersport

nog niet zijn gerealiseerd. "De gemeente
is echter financieel gezond gebleven, we
zitten nog niet aan het einde van het
plafond, dus ook deze wensen zullen de
komende tijd wel vervuld worden", aldus
een tevreden Mr. R.A. v.d. Wall Bake.

De heer J.F. Geerken (CDA) vond het
bijzonder spijtig dat er nog steeds geen
funktionaris voor het jeugdwerk is aan-
gesteld. "Ik begrijp wel dat één en ander
verband houdt met subsidie van CRM,
wij blijven pleiten een dergelijk iemand
te laten aanstellen. Evenals dat bij de
P.v.d.A. het geval is is ook de wens van
het CDA inzake het vermijden van het
doorgaande verkeer door de kom van het
dorp niet gerealiseerd. "Voor het overige
zijn wij als CDA dik tevreden. Het
dorpscentrum is tot stand gekomen. De
schuilgelegenheid bij de begraafplaats is
verbeterd, terwijl binnenkort de aula
gereed is. Wat betreft de huisvesting zijn
we toch wel duidelijk bezig met de
doorstroming van goedkopere naar
duurdere woningen. Wel blijven we
streven naar meer ëénsgezinswoningen".

Blij toonde de heer Geerken zich dat aan
de wens van de middenstand voor meer
parkeergelegenheid tegemoet kon wor-
den gekomen. Wanneer het jeugdcen-
trum zal zijn afgebroken kunnen op die
plek zo'n 25 auto's geparkeerd worden.
Dat de sportnota nog steeds niet is
verschenen vond de heer Geerken een
uitermate trieste zaak. "Wanneer deze
nota op tafel ligt hebben we tenminste
meer duidelijkheid maar de behoeftes
onder de sportverenigingen", aldus de
heer Geerken die overigens met grote
voldoening op de afgelopen vier jaren
terug keek.

KoUekte Rode Kruis
Weet u dat het Rode Kruis altijd overal
en iedereen helpt, dat het Rode Kruis
ieder jaar honderden gewonden, chro-
nische zieken en invaliden verzorgt en
levensblijheid schenkt; dat een leger
Rode Kruisvrienden geheel belangeloos
hun vrije tijd geeft. Weet u dat alles, dan
zult u zeker de jaarlijkse kollekte
steunen (leest u ook de advertentie in dit
blad).

welzijn in
Vorden... hoe zien
jullie dat?
Vorden mag op dit punt niet
achterblijven bij andere
gemeenten! Daarom is een
"sportnota" waarin het beleid
voor de komende jaren wordt
toegelicht, dringend nodig.
Bij alle reeds bereikte vooruit-
gang is het van belang volgens
een weloverwogen plan ook de
andere vormen van "welzijn" in
ons dorp te bevorderen.

STEM STRAKS CDA

Groot muziek
en dansfestijn
met Oberkrainer
Sextet
Liefhebbers van het zeer populaire
Oberkrainer Sextet kunnen woensdag-
avond 17 mei aan hun trekken komen,
want op die avond zullen de uit Ljublja-
na afkomstige Joegoslavische muzikan-
ten een tweetal voorstellingen geven in
de zaal van Hotel Bakker. Aanvankelijk
lag het in de bedoeling van initiatief-
nemer de heer Bert Oldenkamp om dit
befaamde sextet in de zomer in Vorden
te laten optreden. Toen echter het afge-
lopen winter stagnering in de bouw van
het dorpscentrum optrad, waardoor de
Vordense revue op losse schroeven
kwam te staan (gelukkig is alles nog juist
op tijd op zijn pootjes terecht gekomen)
toen kontrakteerde Oldenkamp het Joe-
goslavische orkest, om toch vooral de
Vordenaren in de feestweek een attrak-
tie te bieden.
De belangstelling voor het Oberkrainer
Sextet is groot alhoewel voor beide voor-
stellingen (18.00 uur en 21.00 uur) nog
kaarten aan de zaal verkrijgbaar zullen
zijn.

Met het overhandigen aan de Vordense Padvinders van al zijn onderscheidingen,
die hij voor zijn moed en plichtsgetrouw in de oorlog heeft gekregen, wilde David
A l ford zaterdagmiddag symbolisch de dank uitspreken aan hen die hem zo'n 34
jaar geleden in de Achterhoek het leven hebben gered.
Terugkomend van een vlucht naar Frankfort, waar hij het spooremplacement had
platgegooid, war Alford in 1944 gedwongen een noodlanding te maken in Win-
terswijk, van waaruit hij in Vorden terecht kwam en hier enkele maanden was
ondergedoken. Willem Spanhaak richtte na de oorlog een padvindersgroep op en
gaf het de naam David Alford. Zaterdagmiddag werd David Alford samen met
zijn vrouw bij het troephuis opgewacht door de verkenners en welpen van de
Vordense padvinders. Groepleider B. Turfboer heette hem hier hartelijk welkom
en verzocht hem het ere-lidmaatschap van de groep te aanvaarden.
David Alford voldeed maar al te graag aan dit verzoek, waarbij hij zei dit de
grootste eer in zijn leven te vinden. Behalve dit ere-lidmaatschap werd de Ameri-
kaan het tenue van de padvinders aangeboden bestaaande uit hemd met installatie-
teken, das met werelinsigne en een koord, alsmede een baret.
Waar Alford uitermate verguld mee was was de getekende vluchtroute en ontsnap-
pingsroute uit '44. Willem Spanhaak had dit op papier gezet. David Alford had
voor de Vordense padvinders, behalve de in de aanhef genoemde onderschei-
dingen, nog een aantal cedeau's meegebracht, waarbij o.a. een nieuwe clubvlag
met de naam "David C. Alford-groep" en de vlag uit Texas. Verder een schilderij
van hem zelf om in het troephuis op te hangen.
Willem Spanhaak hield vervolgens een korte toespraak, waarbij hij David Alford
een moedig man noemde. Nadat de vlag was gehesen en het officiële gedeelte ten
einde, gaven de welpen en verkenners nog enkele demonstraties voor de Ameri-
kaanse gasten.
David Alford zal samen met zijn vrouw nog enkele dagen te gast zijn bij de familie
Spanhaak. Voorst zal een bezoek worden gebracht aan de families van Uem en
Bus in Groenlo, terwijl hij bij de familie Hovenkamp in Zwolle hij Winterswijk
zijn vliegenierscap zal ophalen die hij bij zijn landing in 1944 heeft afgegooid en
die al die tijd bewaard is gebleven. Verder zal David alford op Soestdijk worden
ontvangen door Prins Bernhard maar dit werd zaterdagmiddag nog even voor hem
geheim gehouden.



Warm onthaal
prinses Beatrix en prins Claus
ondanks de regen en kou
De kleine kleuters hielden taai vol,

lagere scholen lieten het afweten
Regen, wind en duizend zingende, met
vlaggetjes en feestmutsen uitgedoste,
schoolkinderen verwelkomden
prinses Beatrix en prins Claus, die via een
bezoek aan Zutphen naar Vorden waren
getogen om Kasteel Vorden officieel als
gemeentehuis in gebruikte stellen.
Het prinselijk paar,^fc de tocht naar
Kasteel Vorden in een^pen rijtuig mocht
beleven, werd eerst letterlijk blootgesteld
aan een fikse regenbui en kort daarop aan
de geestdrift van de Vordense scholieren,
hetgeen de lichtelijk doorweekte kledij al
snel deed vergeten, g^

Prinses Beatrix en prins Claus werden bij hun
verregende aankomst verwelkomd door Mar-
jolein Vunderink; het achtjarig dochtertje van
het Vordens burgemeestersechtpaar. Zij bood
de prinses bloemen aan. Terwijl buiten in de
regen en de koude wind de schoolkinderen nog
steeds enthousiast hun ingestudeerde liederen
zongen, werden de hoge gasten daaropvolgend
in de bij Kasteel Vorden behorende boerderij
toegesproken door burgemeester Mr. M. Vun-
derink.
Met de toepasselijke woorden: „Wij ontvan-
gen u hier uiteraard niet bestemd is voor een
koninklijk bezoek. Het is een oude stal. Daat,
waar nu zulke hoge gezagsdragers zitten,
hebben niet lang geleden nog koeien gestaan",
leidde de burgemeester zijn toespraak in.
Daarin wees hij onder andere op de totstand-
koming van het miljoenenproject en de rond
de restauratie gespeelde problemen zowel bin-
nen als buiten de gemeenteraad.
„Bij het besluit over te gaan tot restauratie was
van unanimiteit binnen de raad inmiddels geen
sprake meer en ook onder de bevolking was het
geloof in de wijsheid vn de genomen beslissing
niet bij ieder aanwezig", aldus omschreef
burgemeester Mr. Vunderink omzichtig de des-
tijds ontstane situatie.

Maar het is ons tenslotte toch gelukt. Het
kasteelcomplex is gerestaureerd en ingericht als
gemeentehuis binnen de gestelde termijn van
twee jaar. Het oude gemeentehuis is dorpscen-
trum geworden en de gemeente is niet failliet
gegaan", sprak de burgemeester met gepaste
trots.
Daarna liet hij het woord aan architect W. A.
Heineman uit Velp, die B en W van Vorden
onder andere feliciteerde met het resultaat van
hun doorzettingsvermogen. Hij schetste de
genodigden de historie van Huis Vorden.

Foto-album
Vervolgens was het de beurt aan prinses
Beatrix, die zich samen met haar prins-gemaal
weer in de gestaag vallende regen moest wagen
om de officiële opening te verrichten. Dat
gebeurde door het verwijderen van een koord,
dat over de brug van Huis Vorden was gespan-
nen. Na deze handeling te hebben verricht,
gaven jachthoornblazers een signaal, waarop
de fontein in de gracht begon te spuiten en de
hoofddeur van het kasteel, alsmede de luiken
voor de ramen open gingen.
Aan de noordzijde van het kasteel werden
prinsen Beatrix en prins Claus vervolgens ver-
welkomd door leerlingen van alle Vordense
kleuterscholen, die het prinselijk paar toezon-
gen. Namens de bevolking bood een leerling de
prinses tevens een fotoalbum van Vorden aan.
Bovendien bood in de burgemeesterskamer
Annet Tengbergen een door haar geschreven
boekje over Huis Vorden aan. Daarbij was
onder meer aanwezig jhr. C. van Eysinga,
voorzitter van de Nederlandse Kastelen Stich-
ting, die het boekje uitgeeft.
Mevr. Pelgrim gaf uitleg wat het wandkleed
voorstelde wat door de Vordense bevolking
a.s. zaterdag aangeboden wordt. De aanwezi-
gen in de hal en raadszaal werden aan het
prinselijk paar voorgesteld, de heer Mennink
deed nog een goed woordje voor de landbou-
wers.
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L Aankomst in ons dorp
2. Aankomst kasteel Vorden
3. Op weg om de officiële

opening te verrichten
4. De officiële opening
5. Burgemeester Mr. Vunde-

rink zorgt dat prinses
Beatrix niet al te nat wordt

6. Prinses Beatrix kijkt naar
de vensters welke gelijk-
tijdig door het personeel
worden geopend na het
hoorngeschal

7. Marjolein Vunderink biedt
Beatrix bloemen aan.

8. Aanbieding foto-
album door
Wilma Bruggeman

9. Aanbieding
boekje
Het huis Vorden
door mevr. Teng-
bergen.

10. Het prinselijk
paar op het bordes

11. Het prachtig
aangelegd park

12. Wij wensen
burgemeester
Mr. Vunderink
veel sukses met
zij n staf in "zijn"
gemeentehuis.

Wat
is nu
eigenlijk
de naam?

Veel namen worden de laatste tijd
gegeven aan ons gemeentehuis?
Misschien is het leuk om de bevol-
king eens te laten kiezen:
Gemeentehuis „Kasteel Vorden"
Gemeentehuis „Huize Vorden"
Raadhuis Vorden
Raadhuis „Kasteel Vorden"
Wij vinden als men spreekt van
Raadhuis, dan ook zoals vroeger
„'t Raedthuys"
Doch wij laten het gaarne over aan
het gemeentebestuur, maar wel
graag één naam, dan weten wij
waar wij aan toe zijn.

L. G. Weevers



Bevrucht pauwenei
voor
gemeentebestuur

Voor de receptie die het gemeente-
bestuur van Vorden hield ter gele-
genheid van de opening van het nieuwe
gemeentehuis, bestond een grote belang-
stelling. Vele verenigingen etc. hadden
afgevaardigden gestuurd, terwijl ook
vele particulieren op de receptie ver-
schenen. Burgemeester Mr. M. Vunde-
rink en de zijnen mochten vele kado's,
bloemen en geschenken onder couvert in
ontvangst nemen.

Door een der Vordense ingezetenen
werd zelf een bevrucht pauwenei aange-
boden, hetgeen een toepasselijk ge-
schenk was, aangezien B&W voorne-
mens is binnenkort pauwen aan te
schaffen. Een delegatie van de Vordense
auto- en motorclub "De Graafschap-
rijders" overhandigde Burg. Vunderink
een fraai tableau met tegels, voorstellen-
de de acht kastelen in Vorden.

Nederlands zuivelbureau bij Vordense
vrouwen op bezoek
Drukbezochte laatste seizoenavond KPO
Op de laatse seizoenavond van dit verenigingsjaar was het Nederlands
Zuivelbureau te gast bij de dames/leden van de KPO afdeling Kranenburg/Vorden
In zaal Schoenaker waar de avond gehouden werd waren ook de dames van de Chr.
Vrouwenbond, de Vrouwenclub Medler en de Herv. Vrouwenclub Linde
gemviteerd. KPO-voorzitter mevrouw A. Cuppers-Besselink heette behalve de meer
dan 150 dames, speciaal welkom de beide afgevaardigden van het Nedesrlands
Zuivelbureau, die een gratis avond aanboden.
Allereerst werden enige algemene infor- gelukkigen.
maties gegeven over melk- en zuivelpro-
dukten en de vele recepten. Vooral de
melkdieetrecepten hebben veel resultaat
Een en ander werd geïllustreerd door
mooie kleurendia's en een kleurenfilm;
hierna mocht men proeven van een
kwarkktaart en/of kaassnacks. In de
pauze werd een prijsvraag gehouden met
als hoofdprijs een zuivelmand. Men
moest hiertoe een aantal vragen invullen
op een formulier. Van de goed ingevulde
formulieren werd tenslotte mej. Riek
Wissink uitgeloot als winnares. Er was
nog een aardige attentie: elke twintigste
bezoekster kwam hiervoor in aanmer
king. Zeven dames behoorden tot de

Na de pauze werden de gestelde vragen
beantwoord, terwijl ook een aantal korte
filmpjes werden vertoond over de natuur
en op de zuivelgebied. Mevrouw Cup
pers dankte het Ned. Zuivelbureau en

bood een attentie en bloemen aan. Van
de gelegenheid om het prachtige kook-
boek "Kok rond de klok" tegen geredu-
ceerde prijs te kopen, maakten velen
gebruik. De voorzitster wenste eenieder
een fijne vakantie toe en deelde nog mee
dat op dinsdag 6 juni het jaarlijkse
KPOreisje wordt gehouden naar Twente
(Vaas.co taarsum, streekmuseum enz.).
Op 14 juni wordt een fietstocht gemaakt
naar de Witte Wievenkoel in Barchem.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Vri'jdagmargen, de dag van de kasteelopening, begon 't al goed.
Gewoonluk gebruuk 'k 't electrische scheerapperaat maor um us un keer
goed glad te wean ha'k de scheerzepe weer us veur 'n dag ehaald. En dan
zö'j net zien dat 't mis löp, met 'n tweeden haal höken ik mien un plate vel
van de lippen da'k bloen as un varken. Tot 'n middag hc'k bepleisterd
rondelopen. 'n Middag ha'k trouwens toch haos neet ehaald. Mien vrouw
had de asperine op en met dat vochtugge weer kan zee daor vanweage eur
rimmetiek neet buuten. "Zorg da'j um acht uur in darp bunt dan bu'j d'r
des te eerder weer, later is 't zo druk in de winkels met die mark en zo kot
veur moederdag". Te Wazze d'r dan ok um acht uur, maor ok zowat ewes.
Bi'j Piet de kapper veur de deure zol Piepen Gert mien zowat van de
sokken jagen. Hee had daor schienbaor um acht uur afesprokken en was
met zien gedachten al zo bi'j Beatrix dat e mien helemaols neet zöag. Maor
't ging net goed en 'k bun maor gauw deurefietst.

'k Hadde al wel 'n half ur veur 't raam zitt'n kieken too Gert-Jan van 't
Vuutenende mi'j vrijdagmiddag op kwam haaln. "Hen, heh, bu'j d'r
endeluk?" "Endeluk?, Te bun jao nog vrog zat, maor i'j zölt wel
zenuwachtig wean, 't is veur ow wat ni'js um noa zoiets hen te gaon. De
boerderi'je was al aardug evuld too wi'j d'r in kwammen trean. Alles was
goed veurbercid en Beatrix en Claus kwammen dan ok op tied uut de
koetse stappen. Beatrix bedanken 'n Langen Willem nog pesoonluk veur
de meniere waorop hee de koetse bestuurd hadde. Dat zee de börgemeister
't proaten neet meer hoef te leern heurn wi'j daornao too hee 't hele
gezelschap toesprak. Hee had zien lesjen goed eleerd en van zenuwen was
niks te marken. At ik ut in zuk hoog gezelschap hadde motten doen waak'
neet wieter ekommen as Hare Koninklijke Hoogheid.

Bi'j de opening daornao buuten gingen de vensters allemaole mooi
tegelieke los, daor zoll'n zee nog wel un paar keer veur e-oefend hemmen, 't
was in ieder geval mooi bedach um zodoende wat mensen d'r toch bi'j te
laoten heurn, al was 't allene maor veur 't volle harken wat zee de leste tied
hadd'n edaon. Dat Beatrix en Claus op 't bordes an de noordkante allene
de kleinsten van de kinder maor te zeen kreeg, von'k vewonderluk. Juust
van die kleintjes was 't un prestatie um in zu'k hondeweer daor zo lange te
staon. Konnen die van de grote schole d'r neet tegen heb die onderwiezend
pesjeneel dat van suuker is? Van 't woordjen "Vorden" kwam noe in ieder
geval niks trecht.

Daornao wodd'n wi'j in de hal en de raodszaal an 't Koninklijk Paar
veuresteld. Dat ging nogal vlot. Behalven ene den veur mien was, den heel
de boel nogal op. Obert Mennink uut 'n Wildenberg, want den was 't, wis
schienbaor dat Claus zich nogal veur Ruumtelukke Ordening interesseert.
Hee begon mien daor effen un hoop te vetell'n oaver de problemen die t'r
waar'n veur de boern, da'k dachte: nou den wet t'r meer af as ikke. Ok de
moeite die de kleineren in de landbouw hadd'n um 't heuf boaven water te
holl'n wiern deur um goed naor veuren ebrach op un meniere wao'j "U"
tegen zekt. Daor mengt de boern nog wel veur bedanken, want zoiets helpt
meer as twee uur sprekken op un vegadering. Dat de sherry goed smaken
hoefik ow neet te vetell'n en eavenmin dat 't reagenen want dat dei'j ut den
dag oaveral bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Dizzen heurn ik daor ok nog:
Wet i'j wanneer 'n ambtenaar 't 't liefste dut?

At zien vrouw de hik hef!

Zeskampers druk in
traning

Van de mogelijkheid om al vast te
traninen is door de deelnemende ploe-
gen druk gebruik gemaakt. Gezien de
animo die er bij de oefening viel te
bespeuren heeft het er alle schijn van
deze eerste Vordense zeskamp een span-
nend verloop zal hebben. Woensdag-
avond wordt een begin gemaakt met de
eerste voorronde waarbij de teams van
Dash, Jong Gelre l, Vaarwerk; Sparta;
v.v. "Vorden" en Dostal in aktie zullen
komen. Twee teams zullen overgaan
naar de finale welke op zaterdagmiddag
half drie op de feestweide zal beginnen.
Vooral de muziekvereniging "Sursum
Corda" een muzikale rondgang door het
dorp maken. In de finale zullen verder
uitkomen de twee bestgeplaatsten uit de
voorrondes van donderdag- en vrijdag-
avond.

De organisatoren van deze zeskamp
kregen c^Btc dag dat Prinses Beatrix en
Prins C^fjin Vorden op bezoek waren,
nog een bittere pil te slikken. Van de
gemeentelijke autoriteiten was namelijk
toestemming gekregen dat die dag de
tribune ̂ Ar de zeskamp geplaatst kon
worden.^PIn de vrachtauto met opleg-
ger in de Schuttestraat arriveerde werd
de auto door de politie weggestuurd,
aangezien in het draaiboek van de
politite was vermeld dat de Schuttestraat
(de feestweide grenst aan deze straat) vrij
moest worden gehouden van alle ver-
keer! Deze kortsluiting heeft waarschijn-
lijk tot gevolg dat het publiek zaterdag
de verrichtingen van de zeskampers
staande zal moeten volgen. Wel worden
pogingen in het werk gesteld om alsnog
een tribune te krijgen. De kans dat dit
zal lukken wordt door de organisatoren
op nog geen 10% geschat. Op de
zeskamp zelf zal één en ander geen
invloed hebben.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Voor de laatste maal dit seizoen hield de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in
Vorden haar bijeenkomst. De presidente
mevr. Ridderhof-Meesters heette ieder-
een hartelijk welkom. Na enkele interne
mededeling werd het woord gegeven aan
de gast van deze avond mevr. Heimens-
Stam. Spreekster die 10 jaar in Amerika
heeft gewoond, hield een mooie lezing
over Mexico. Over de bevolking en leef-
wijzen van deze mensen. De enorme
tegenstellingen van arm en rijk. Het
geheel werd na de pauze met dia's
opgesierd. Aan het eind van deze avond
herinnerde de presidente aan het jaar-
lijkse reisje op 30 mei, en aan de fiets-
tocht op 13 juni.

Mei
17 Poppenkast in de Bibliotheek
24 Herv. vrouwengroep Dorp
27 Feestavond s.v. Ratti

Juni
3 Jong Gelre uitwisseling met Simpel-

veld Limburg
4 Idem
6 K.P.O. Reisje

14 K.P.O. Fietstocht
17 Uitvoering Nuts blokfluit- en melo-

dica-dub
30 Jong Gelre Barbeceau-avond

WfHreuuw
Voetbal
Beslissing wedstrijdswedstrijd voor
degradatie uit de 2e klasse G.V.B. afd.
zaterdag: s.v. Ratti I-Beekbergen l
Ratti moest zaterdag een beslissings-
wedstrijd spelen tegen Beekbergen,
door de Bond werd een neutraal veld
aangewezen en dat was van sp. Eefde.
Direct na het fluitsignaal probeerde
Ratti een veld overwicht op te bouwen,
en dat lukte erg goed.
Maar na 6 min. was het een verdedi-
gingsfout van Ratti, waar Beekbergen
goed van profiteerde met een kopbal
van de rechtsbinnen was W. Wassink
kansloos. Hierdoor kreeg Beekbergen
weer moed en er was weer een^fcdedi-
gingsfout van Ratti voor ni^f om
Beekbergen een 2-0 voorsprong te laten
nemen.
Het geluk was niet met Ratti want een
hard schot van J. Dijkman kwam via de
binnenkant van de paal het veld weer in.
In de rust werd J. Harmsen v^nigen
door W. Bleumink die iets meerijn in
de aanval bracht, zodat Beekbergen met
de rug tegen de muur werd gedrukt. In
de 10 min. was het W. Berenpas die zich
met de aanval bemoeide. Hij schoot van
zo'n 15 meter hard en laag in 2-1. Ratti
ging steeds meer druk uitoefenen zodat
Beekbergen met 11 spelers voor de pot
bleven hangen doch was het W. Bleu-
mink die met een boogbal de doelman
verraste, maar ook deze bal kwam via
de paal weer terug in het veld. Na deze
nederlaag zal Ratti volgend seizoen
uitkomen in de 3e klasse G.V.B, maar
met de capaciteiten van dat elftal en met
een beetje meer geluk, zal het hopelijk
maar voor één competitie zijn.
Er was duidelijk een stijgende lijn
aanwezig, want in die enkele maanden
dat het elftal wordt getraind door D.
Rekers behaalde men toch veel punten,
maar net niet genoeg. De heer D. Rekers
heeft voor het volgend seizoen zijn
medewerking al weer toegezegd. Veel
sukses.

Waterpolo
Heren Vorden kansloos tegen WZC
(Wijhe)
Een gehandicapt Vorden l heeft de
eerste wedstrijd in dit seizoen in het
buitengebied tegen WZC uit Wijhe
verdiend met 8-3 verloren. Vorden telde
in deze ontmoeting drie invallers. In de
eerste periode bracht Carmiggelt de
balans in evenwicht nadat WZC een 1-0
voorsprong had genomen. In de tweede
periode maakte Arjan Mengerink een
2-1 achterstand ongedaan, terwijl in de
derde periode Han Hazekamp de derde
tegengaol produceerde. Bij de stand 4-3
was het echter met de tegenstand van
Vorden gedaan en liep WZC vrij ge-
makkelijk uit tot 8-3.

Voetbaltrainer Herman de Weerd nam
afscheid met vele kado's
Het valt soms niet mee een passend geschenk te vinden voor iemand die afscheid
gaat nemen van bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Dat ondervond Herman de
Weerd die dit weekend na zeven jaar succesvol bij "Vorden" werkzaam te /.ijn
geweest door spelers en bestuur werd gehuldigd.

Wat was het geval? Aanvoerder Geert
Heersink belde mevr. de Weerd dezer
dagen met de vraag wat men manlief op
het gebied van vissport kon aanbieden.
(Herman de Weerd is namelijk ook een
fervent sportvisser). "Alsjeblieft geen
visspullen want dan is mijn man nooit
meer thuis. Of hij zit dan op het
voetbalveld of hij zit aan de waterkant te
vissen", aldus reageerde mevr. de Weerd
lachend. Geert Heersink liet zich door
deze woorden van mevrouw de Weerd
niet uit het veld slaan en bedacht iets
anders. Groot was de hilariteit bij de
aanwezigen toen hij trainer de Weerd
drie sexboekjes overhandigde. "Wan-
neer je aan het vissen bent lees je deze
boekjes maar. Ik weet zeker dat je dan
weer snel bij je vrouw thuis bent", aldus
Geert Heersink die toen het gelach was
verstomd, namens de selektie van het
eerste elftal een geschenk onder couvert
aanbood.

Daarvoor had voorzitter Fred Scharren-
berg de scheidende trainer bedankt voor
alles wat hij voor "Vorden" heeft ge-
daan. Als blijk van waardering bood hij
tuinstoelen, een tafel en een barbecue

aan terwijl mevr. de Weerd bloemen in
ontvangst mocht nemen. Voorts wenste
hij de Weerd veel succes toe bij zijn
nieuwe vereniging "Heeten". De spelers-
vrouwen van Vorden l boden mevrouw
de Weerd een fraai boeket bloemen aan,
terwijl Jac Weg namens het derde elftal
hetzelfde deed. Van de juniorencommis-
sie mocht de Weerd een boekenbon in
ontvangst nemen.

Tijdens zijn afscheidsspeech liet de
Weerd de zeven jaren bij "Vorden" nog
eens even de revue passeren. Het eerste
jaar degradatie en dan driemaal achter-
een promoveren. "Het belangrijkste feit
uit de afgelopen competitie was wel de
opdracht die ik mij aan het begin van
het seizoen had gesteld namelijk hand-
having in de vierde klas KNVB. Herman
de Weerd roemde de saamhorigheid bij
"Vorden" en bedankte Karel Nieuwen-
huis voor zijn hulp tijdens de keren dat
de Weerd wegens ziekte niet aanwezig
kon zijn. Hij bood Karel Nieuwenhuis
hiervoor een attentie aan. Met het
inleveren van sleutels en trainingspak
sloot Herman de Weerd vervolgens zijn
"Vorden"-periode af.

DE GROENE LIJN

gelezen

Verse aspergetijd

In mei en juni is het verse aspergetijd.
Vooral in Noor-Limburg, waar bijna alle
asperges worden geteeld, kan men dan
overal bordjes langs de weg zien staan:
Asperges! of: Spargel: (voor de Duitse
toeristen). Er is geen produkt waarvan
zoveel rechtstreeks aan de consument
wordt verkocht als van deze "Prinses
aller groenten". Verse asperges worden
in ons land naar verhouding maar
weinig gegeten. Ze zijn maar kort aan de
markt (in mei en juni) en vergeleken
met andere groenten vrij prijzig. De
winkelprijs ligt rond de 10 gulden per
kilo. Duur is dat echter niet, als men ziet
hoeveel werk er zit in de teelt en oogst
van dit produkt. Het is bijna allemaal
handwerk. Een aspergeplant gaat ge-
middeld zo'n 10 a 12 jaar mee. Pas in het
vierde groeiseizoen van de plant kan er
voor het eerst worden geoogst. Voordag
de oogst begint, wordt over de rijen
planten grond geploegd. Zo ontstaat de
oogstbedden, waarin de stengels (asper-
ges) groeien. Ze blijven, omdat ze niet
boven de grond uitkomen, mooi blank
(als ze wel zonlicht zouden ontvangen,
zouden ze groen worden; ze vormen dan
bladgroen). Helemaal witte asperges zijn
hier en in de landen waarheen wij ze
exporteren (vooral West-Duitsland) het
meest in trek. Zodra een asperge boven
de grond uit dreigt te kpmen moet ze
worden geoogst. Het oogsten gebeurt
met de hand. Met een soort beitel
worden de asperges stuk voor stuk
afgestoken. Na de oogst worden ze op
een lengte van 22 cm afgesneden en in 15
verschillende kwaliteitescategorieën ver-
deeld.

Verse asperges moeten altijd in water
worden bewaard: dan blijven ze mals.
Nadat ze geschild zijn en het hardere
ondereinde er is afgesneden, moeten ze
in 20 minuten worden gaargekookt. Dat
moet gebeuren in zoveel (zout) water, dat
ze half onder staan. De asperges kunnen
worden opgediend met gekookt ham en
hard gekookte eieren, gekookte aard-
appelen, botersaus en nootmuskaat. Eet
u smakelijk !

Laat uw hond niet in de wei
Loslopende honden veroorzaken in na-
tur- en recreatiegebieden veel schade
aan de flora en fauna. Maar ook op het
platteland vormen ze een groot pro-
bleem. Ze berokkenen daar heel wat
dierenleed en grote financiële schade.
Talrijke schapen bij voorbeeld worden
elk jaar doodgebeten of levensgevaarlijk
verwond door loslopende honden. Ook
gebeurt het vaak dat ze dieren in de wei
opjagen. Houd dus uw hond aan de lijn
als u er met hem of haar op uittrekt.

Ga eens de boer op
Ga eens de boer op! Wees eens nieuws-
gierig en bekijk de Nederlandse land- en
tuinbouw wat nader. Talrijke boeren en
tuinders zijn graag bereid u te ont-
vangen. Mocht u dus zin hebben om een
paar uur op een boerderij of tuinbouw-
bedrijf door te brengen om met mensen
te praten, dieren, machines en gebouwen
te zien, stuur dan een briefkaart aan "De

Boer Op", postbus 91430, 2509 EA,
's-Gravenhage en u ontvangt gratis een
adreslijst van boeren en tuinders in het
hele land bij wie u welkom bent. Een
beter gelegenheid om te zien waar
uw dagelijkse voedsel vandaan komt is
er niet.

Fantasie met varkensvlees
Varkensvlees, vooral varkenslappen en
koteletten, is uitstekend geschikt voor
allerlei toevoegingen tijdens en na het
braden. Van zoet tot zuur, van gematigd
tot erg pittig gekruid. Wilt u weten hoe
u, met nét even wat meer aandacht en
nauwelijks meer moeite, fantasie- en
smaakvolle varkensvleesgerechten op ta-
fel kunt brengen? Stuur dan een brief-
kaart aan Voorlichtingsbureau Vlees,
postbus 16000, Den Haag en u ontvangt
als u op de kaart vermeld "Varkens-
vleesrecepten", gratis een kleurrijke re-
ceptenfolder thuisgestuurd.

Vlees naar verhouding steeds goedkoper
Een veelgehoorde klacht: vlees is zo
duur. Een blik in de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek leert
dat deze klacht onterecht is: vlees is de
laatste jaren naar verhouding goedkoper
geworden. Volgens het CBS zijn de
totale kosten van de gezinsconsumptie
van 1969 tot augustus 1977 met 84%
gestegen. In diezelfde periode gingen de
totale kosten van de voedingswaren met
70% omhoog en daarin stegen vlees en
vleeswaren met slechts 61%. Als men
weet dat de inkomsten van het gemiddel-
de gezin in die acht jaren aanzienlijk
meer dan 84% stegen, is het duidelijk
dat zeker vlees en vleeswaren naar
verhouding een stuk goedkoper zijn
geworden. Vandaar ook dat tegenwoor-
dig nagenoeg iedereen zich dagelijks
vlees bij de maaltijd kan veroorloven. De
naar verhouding lage vleesprijzen en de
goede kwaliteit dankt de consument aan
een efficiënt werkende Nederlandse vee-
houderij en vleesverwerkende industrie.

Een paar produkten zijn in die acht
jaren naar verhouding wat minder goed-
koop geworden. De prijs van kalfs-
frikandeau steeg 102%, van runder-
biefstuk 72% en van corned beef 76%.
Het varkensvlees steeg met slechts 57%,
gehakt 52% en rauwe lever met 32%.
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