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Mededelingen betreffende een
bevolkingsonderzoek naar
hoge bloeddruk
Gedurende de komende maanden zal er in de gemeente Vorden een onderzoek
van start gaan waarbij iedereen kosteloos zijn bloeddruk kan laten opmeten.
Dit onderzoek zal plaats vinden onder leiding van een aantal artsen vanuit het
instituut voor sociale geneeskunde te Nijmegen, in samenwerking met de Vor-
dense huisartsen.
Bij veel mensen, maar lang niet bjj iedereen, is bekend dat een verhoogde bloed-
druk ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Daarom is het belang-
rijk dat een te hoge bloeddruk tijdig ontdekt en zonodig behandeld wordt. Een
aantal mensen weet echter niet dat ze een verhoogde bloeddruk hebben, omdat
ze geen klachten hebben. Bij dit onderzoek stellen wij u 'in de gelegenheid uw
bloeddruk te laten opmeten.
Dit opmeten van de bloeddruk kost u slechts een paar minuten. Bovendien gaat
het erg eenvoudig: u hoeft alleen maar uw bovenarm te ontbloten en het doet
absoluut geen pijn. Als bij het opmeten blijkt dat uw bloeddruk echt te hoog is
dan zullen wij u aanraden naar uw huisarts te gaan om u te laten behandelen
als dat nodig blijkt. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om
de resultaten van het onderzoek aan uw huisarts door te kunnen geven. Geheim-
houding ie dus verzekerd.
Het onderzoek is bedoeld voor iedereen, dat wil zeggen niet alleen voor u, vol-
wassenen maar ook voor (uw) kinderen, hoe jong ze ook zijn. Het is ook bedoeld
voor die mensen die reeds behandeld worden of ooit zijn behandeld voor een hoge
bloeddruk.

In de komende maand zult u persoonlijk een oproep ontvangen waarop de plaats
en de tijd van het onderzoek voor u is vermeld. Om organisatorische redenen
zullen de schoolgaande kinderen op school worden gemeten. Wij vertrouwen er
op dat u het belang van het bovenstaande inziet en rekenen graag op uw mede-
werking. Mede namens de Vordense huisartsen, de onderzoeksgroep.

Het bevolkingsonderzoek naar het voorkomen van hoge bloeddruk in Vorden is
in nauw overleg met de huisartsen, opgezet. Wij zouden het zeer op prijs stellen
indien u aan dit onderzoek zoudt willen deelnemen.

E. J. van Tongeren, G. H. Sterringa, H. H. P. Vanokcr.

Werkgroep Leefbaarheid organisee
Acht ergernissentochl" in Vorden55

De leden van de werkgroep Leefbaarheid
hebben in de loop der maanden gekonsta-
teerd dat op verschillende wyze in de ge-
meente Vorden het natuurschoon en dorps-
schoon wordt aangetast.
Voorafgaande aan de jaarlijkse achtkaste-
lentocht waarby veel aandacht wordt ge-
schonken aan de prachtige Vordense land-
huizen en kastelen en natuurschoon, meent
de werkgroep Leefbaarheid dat ook wel
eens aandacht mag worden geschonken
aan de minder fraaie situaties in het dorp
en de omgeving daarvan.

Daarom organiseert de werkgroep op 23
mei 's avonds een acht ergernistocht. Bo-
vendien wordt in de bibliotheek een ten-
toonstelling ingericht welke dinsdagavond
24 mei door loco-burgemeester G. J Ban-
nink zal worden geopend.
De acht ergernissentocht is een fietstocht
met een lengte van plm. 15 km. Het ver-
trek is vanaf het marktplein. Bij het ver-
trek wordt iedere deelnemer een formulier

uitgereikt waarop de gekonstateerde erger-
nissen genoteerd kunnen worden.
Na afloop worden de ingevulde
weer ingeleverd waarna onder
van een kopje koffie in 't P a n t o f f e l t a ' s
vertoond zullen worden van de door de
werkgroep gesignaleerd acht ergernissen.
Voor hen die dezelfde of bijna dezelfde er-
gernissen als de werkgroep heeft genoteerd
worden een drietal prijzen beschikbaar ge-
steld ter waarde van resp. 25 20 en 15
gulden te besteden aan plantgoed bij de
plaatselijke kwekers.

Partijprogramma's
in bibliotheek
In verband met de komende verkiezingen
op 25 mei a.s. liggen de programma's van
alle politieke partijen in de bibliotheek voor
iedereen ter inzage.

Koerselman ,
cassettes M f
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vrijheid, werk, samenwerking
daarvoor kiest de V.V.D.

1. Voor vrijheid: Ons .ideaal is een vrije,
veilige maatschappij voor vrije mensen.

2. Voor werk: wij willen absolute voorrang
voor de strijd tegen werkloosheid en inflatie.

3. Voor samenwerking: door samen
te werken - niet door ruzie maken -
willen wij de maatschappij vernieuwend

kies een beter kabinet, kies
VVD, Koninginnegracht 57, Den Haag, tel. 070-614121. E)

NATIONAAL VOLLEYBALTOERNOOI
DASH ZEER GESLAAGD
Het traditionele nationale volleybaltoernooi dat zaterdag door de plaatselijke volley-
balvereniging Dash is georganiseerd, is een groot sukses geworden. Zelfs de in de
ochtenduren neerdruilende regen, het afbreken van de velden tijdens de voorgaande
nacht en het wegblijven van slechts twee teams, had geen invloed op het tijdsche-
ma dat keurig kon worden gehandhaafd. H et Dash-bestuur had het „monstertoer-
nooi" waaraan door 105 teams werd deelgenomen (uit de distrikten Oost-Gelderland
Twente, Noord-Overijsel, de Veluwe, de IJselstreek enz.) terdege voorbereid.

VELDEN AFGEBROKEN

Wel stond het bestuur 's morgens voor de
aanvang van de wedstrijden gek te kijken,
toen bleek dat nachtelijke „bezoekers" liefst
16 speelvelden - - die 's avonds tevoren
waren opgezet — hadden afgebroken. Voor-
zitter Jansen hierover: „Alle netten waren
verdwenen, de palen uit de grond en zelfs
de haringen waren verdwenen. We vonden
alles naderhand tussen de struiken terug.
Bijzonder onsportief en irriterend voor ons
uiteraard. Gelukkig was er niets kapot ge-
trokken zodat we met man en macht alles

nog voor de wedstrijden weer overeind had-

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n

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

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

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

Deze week onder Gemeentenieuws iets over
- Het ophalen en aanbieden van vuilnis;

— Het storten van vuilnis.

Het ophalen en aanbieden van vuilnis
Momenteel wordt in de gehele gemeente
Vorden — voor zover het percelen betreft
gelegen langs openbare verharde wegen —
vuilnis opgehaald; in het dorp Vorden en op
Kranenburg op donderdag en in het buiten-
gebied op dinsdag om de 14 dagen.
Voor de gehele ophaaldienst geldt dat het
huisvuil moet worden aangeboden in plas-
tic zakken met gemeente-opdruk, welke bij
diverse winkeliers in de gemeente verkrijg-
baar zijn (ƒ 8,— per 20 stuks). Lang tuin-
vuil dat niet in de gemeentezakken past
mag als bos worden aangeboden, mits deze
niet langer is dan l meter en niet dikker
dan 30 cm. Grof huisvuil dat te groot is
voor de zakken mag afzonderlijk worden
aangeboden.Bedryfsvuil kan door de zorg
van de gemeente worden afgevoerd tegen
een vergoeding van ƒ 15,— per losse m3_
De hoeveelheden worden naar boven afge-
rond op 0,5 m3, de minimum hoeveelheid
bedraagt 0,5 m3. Gerekend wordt op hulp
bij het laden.
Aanmeldingen voor ophalen kunnen dage-
lijks geschieden op het kantoor van ge-

meentewerken mondeling of telefonisch on-
der nr. 2323. Deze aanmeldingen zullen aan
het eind van iedere maand worden verza-
meld. In principe zal het vuil dan de eerste
woensdag van de volgende maand worden
opgehaald, echter alleen als per omgeving
voldoende vuilnis is aangemeld. Indien dit
laatste niet het geval is, wordt gewacht tot
wél voldoende bedrijfsvuil in de omgeving
is aangemeld. Belanghebbenden zullen hier-
over dan zoveel mogelijk telefonisch op de
hoogte worden gesteld.

Het storten van vuilnis
Nu sinds 2 oktober 1976 de gemeentelijke
stortplaats aan de Hamelandweg is geslo-
ten en in de gemeente Vorden dus geen
vuilnis meer gestort kan worden, ontvangt
de gemeente regelmatig telefoontjes van
mensen die niet weten waar het huisvuil
en de overige vuilnis kan worden gestort.
Daarom nog de volgende informatie.
Reeds vóór 2 oktober 1976 werd het door
de gemeentelijke ophaaldienst verzamelde
huisvuil afgevoerd naar de stortplaats
„Armhoede" nabij Lochem. Na de definitie-
ve sluiting van de gemeentelijke stortplaats
van Vorden moet ook de overige vuilnis
naar de Lochemse stortplaats worden ge-
bracht. Deze stortplaats bereikt men door

vanaf de Goorseweg, linksaf over het
Twentekanaal en daarna rechtsaf de aan-
wijzingen te volgen. Het storttarief be-
draagt draagt ƒ 5,70 per m3 niet samenge.
drukte vuilnis.

De openingstijden van stortplaats „Armhoe-
de" zijn: maandag t/m zaterdag van 8.30—
12.00 uur en van 13.00—16.30 uur. Het stor-
ten is alleen mogelijk door afgifte van bon-
nen, welke vooraf op het gemeentehuis van
Lochem, Markt 23, gekocht moeten worden.
N.B. het gemeentehuis van Lochem is al-
leen 's morgens geopend van 8.00—12.30
uur. Indien men nadere inlichtingen wenst
over storting van vuilnis op de stortplaats
der gemeente Lochem dan dient men zich
te vervoegen bij het buro gemeentewerken
te Lochem, telefoon 05730-1141.
Nadrukkelijk wordt er nogmaals op gewe-
zen dat sinds 2 oktober jl. op grond van ar-
tikel 154 van de Algemene Politieverorde-
ning in de gemeente Vorden geen vuilnis
kan en mag worden gestort. Tegen over-
treders zal streng worden opgetreden.

N.B. wanneer men zelf vuilnis stort op de
stortplaats te Lochem is het nuttig te we-
ten dat het storten van een hoeveelheid van

maximaal 0,5 m3 gratis is.

den. Het zijn volgens ons geen echte vanda-
len geweest, we kunnen slechts gissen naar
de daders . . . "
Behalve in de kleedlokalen van de sv Ratti
op wel sportkompleks het toernooi werc
gehouden, was er gelegenheid tot omkleden
en douchen in en bij de vrachtauto's die
door Vordense zakenlieden beschikbaar wa-
ren gesteld. Mede dank zij het schematisch
overzicht dat door het wedstrijdsekreta.
riaat regelmatig werd bijgehouden kon ie-
dereen de stand van zaken noteren en liep
alles ,,op rolletjes".
Vanaf tien uur tot ruim vijf uur waren de
31 velden konstant bezet. Er heerste een
gezellige sfeer. Er waren veel spannende
wedstrijden bestaande uit twee sets. De Vor-
dense EHBO was weer als altijd present
om eventueel hulp te bieden. De finales
werden niet gespeeld; voor elke poule win-
naar was een herinneringsbeker beschik-
baar gesteld.
De heer Jansen, voorzitter van Dash, sprak
een kort openingswoord en sloot het toer-
nooi af met een dankwoord tot alle deelne-
mers, medewerkers en allen die deze dag
tot een sukses hadden gemaakt. De prijzen
werden daarna uitgereikt door ere-voorzit.
ter de heer H. v. d. Sligte.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK !

Vrijetijds-
kostuums

tot Pinksteren

van 97,50 nu voor

85,-

Vrijdags koopavond

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

22 mei: 10 uur ds. J. Veenendaal dienst van
Schrift en Tafel

KAPEL DE WHJDENBORCH
22 mei: 10 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
22 mei: 10.15 uur ds. W. de Kooi, Lochem;
19 uur ds. D Pruiksma, Lichtenvoorde

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterninga, tel. 05752^1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorg«n
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende hulsarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
21-22 mei: H. J. Ros, Gaanderen, telefoon
08350-4657 en M. G. de Keuning, Eibergen,
telefoon 05454-1329

WEKKEN IJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warringa, tel. 1377

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtJkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13̂ 13.30 uur In het wflkgéb.

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

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand mei mevr. Gille, telefoon 2151,
gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.80 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konadfl-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753i2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18nl9 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
Jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-d7.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
wo ensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsfoergen 10, Warnsveid, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17̂ 19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.46 uur in het Groene Krutsgebouw



Stijging van dieren bij rundveefokver.
De Wiersse
De coöperatieve fokvereniging De Wiersse, die al enige jaren samenwerkt met de
centrale fokvereniging Lochem en Omstreken, heeft in het afgelopen boekjaar op-
nieuw goed geboerd. Hoewel het aantal leden dat per 1 juni 1975 99 bedroeg daalde
tot 94 per 1 juli 1976, nam het aantal koeien per bedrijf toe. Dit bedraagt nu 2160,
vorig jaar 2030 dus een gemiddeld aantal per bedrijf van 22,77. De algemene lan-
delijke tendens gaat eveneens in die richting: minder veehouders, meer koeien. In
1966 was het gemiddelde nog 10,39 per bedrijf, dus een belangrijke stijging. Op de in
zaal Eykelkamp gehouden jaarvergadering noemde voorzitter J. Groot Wassink de
resultaten zeer bevredigend.

Bij gehouden NRS-inspektie werden 92 die-
ren ingeschreven, waarvan 87 behoorden
tot het MRIJ en 5 tot het FH veeras. Voor
het eerst in het bestaan van de samenwer-
kende verenigingen is de gemiddelde pro.
duktie per koe tot boven de 5000 kg melk
gestegen, met goede gehaltes. Een belang-
rijk facet bij het streven naar een goede
produktie is een goede gezondheid van de
dieren. Jaarlijks moeten veel dieren worden
opgeruimd wegens ziekte en wegens het
niet drachtig worden. Uit een en ander
blijkt dat er nog veel te doen is om alles
naar wens en zo ekonomisch mogelijk te
laten verlopen. Bij alle nodige selekties is
de melkkontrole onmisbaar, melkkontrole
is het kompas waarop de veehouderij drijft.
Het gemiddelde van alle in de periode l juli
1975 tot en met 30 juni 1976 afgesloten
melklijsten was 5014 kg melk met 3,99%
vet in 306 dagen, 200 kg vet en 3,33% ei-
wit ofwel 167 kg. Bij de jongveeregistratie
waren 1148 geboorte-aangiftekaarten bin-
nengekomen (851 MRIJ en 297 FH). Op de
erelijst prijkten 20 dieren met een hoge pro-
duktie van 4585 tot 6051 kg melk. Ook wer-
den de bedrijfsgemiddelden, gerangschikt
in volgorde van het aantal vet- en eiwit-
grammen samen per dag, bekend gemaakt.
De koe Rozanna van A. Langenbarg uit
Barchem behaalde een produktie van 74972

kg melk (levensproduktie) met 3,69% vet
en 3,06% eiwit in 3517 dagen. Deze werd
als eerste vermeld Drie dieren vielen in de
kategorie van een le levensproduktie van
60.000 tot 70.000 kg melk, zes in de kate-
gorie van 50.000 tot 60.000 kg melk en ze-
ventien van 40.000 tot 50.000 kg melk.
Het jaarverslag werd door de heer Lue-
sink uitgebreid behandeld, waarna de re-
kening en verantwoording over het boek-
jaar 1976 en voorschotomslag 1977.
Na een meer dan 25-jarige periode als be-
stuurslid nam de heer H. M. A, Helmink
afscheid van het bestuur. De heer Van
Bruggen richtte waarderende woorden tot
de heer Helmink voor zijn goede inbreng
in het bestuur op de hem eigen wijze en
dankte hem ook voor zijn medewerking.
„Altijd stond u voor ons klaar en u hebt
zelfs meermalen de funktie van monsterne-
mer vervuld als deze door ziekte e.a. ver-
hinderd was." Hij bood hem een geschen-
kenbon aan. Inplaats van de heer Helmink
werd de heer H. Hulstijn gekozen
Tot besluit van deze bijeenkomst hielden de
heren F. Kolkman en A. van Bruggen een
inleiding over de mogelijkheden om ook
op kleinere bedrijven over te gaan op tank-
melken. Met niet al te veel kosten kunnen
bedrijven van plm. 50.000 kg melk hiertoe
overgaan.

Ouderavond
Toen de heer Schouten donderdagavond 12
mei de ouderavond opende was de gymzaal
van de huishoudschool stampvol. In zijn
welkomstwoord deelde hij o.a. mee dat
oud-voorzitter de heer Mennink geridderd
was.
Daarna was er volksdansen o.l.v. mevrouw
Tijmans. De 4e klassers dansten enthou-
siast een tiental dansen welke goed werden
uitgevoerd en erg in de smaak vielen van
de kijkers.

Na een korte koffiepauze sprak direktrice
Nijhoff over de samenstelling van het vak-
kenpakket en over de niveaus waarop het
examen kan worden afgelegd. Ook gaf zij
een kort overzicht van de mogelijkheden
na het LHNO.
Hierna was er voor de ouders en leerlingen
gelegenheid om vragen te stellen waarna er
gelegenheid werd geboden om van gedach-
ten te wisselen met de leerkrachten

Rode Kruis
Het stemt tot grote voldoening dat ieder-
een het Rode Kruis een warm hart toe-
draagt. Het is echter bevreemdend hoe
weinig wij van het Rode Kruis weten, een
instelling die uitgaat boven religie, ras,
nationaliteit, geslacht of welke slagboom
er dan ook tussen mensen of volkeren mo-
ge bestaan. Er zijn maar weinig mensen die
volledig op de hoogte zijn van alle taken
van het Nederlandse Rode Kruis. Daarom
menen wij goed te doen om de voornaamste
taken hier even op te noemen.
Behalve zijn medewerking bij grote rampen
zijn er de volgende taken: bloedtransfusie-
dienst, bloedplasmaprodukten, welfare,
boottochten voor invaliden, lektuurdepots,
beentransplantaties, radio-medische hulp
aan schepen, ziekenwagentjes op stations,
opsporing van vermisten, hulp bij sport,
jeugd rode kruis, strandposten, ziekenver-
voer, ruim 900 hulpposten langs de wegen,
trombosediensten, rampendepots, tochten
voor ouden van dagen, moedermelkvoorzie-
ning, hoornvliesoverbrenging enz. enz.
Het gaat niet om het Rode Kruis maar om
de vele lijdenden die door het Rode Kruis
moeten worden geholpen. Daarbij komt nog
dat het Rode Kruis geen subsidie van over-
heidswege geniet.
Als de kollektanten een dezer dagen bij u

aankloppen rekenen zij op uw aller onmis-
bare financiële steun. Duizenden invaliden
en gewonden zeggen u reeds bij voorbaat
hartelijk dank. Leest u ook vooral de ad-
vertenties in dit blad.

Uitstapje buurt-
ver. 't Medler
De reis van de buurtschap 't Medler ondlr
traditionele leiding van de heer Bouwmees-
ter, is weer achter de rug. Met een GT'
bus met als chauffeur Jan Harren ging
trip naar Maarsbergen waar op een boe??
derij het kaasmaken werd bekeken. Verder
naar Wijk bij Duurstede waar een pauze
werd gehouden om te dineren. Van hieruit
naar het tuincentrum Bilthoven, wat bij-
zonder interessant bleek. Langs kast»
Drakenstein, paleis Soestdijk ging het
Bunschoten naar Spakenburg waar men
ging winkelen.

Op de terugweg ging men langs de mooiste
plekjes van de Veluwe en Hoog-Soeren met
de bekende bossen. In Voorst werd gedi-
neerd.
Namens het gezelschap dankte d ereer
Reussink Jan Harren voor de mooie reis en
reisleider en organisator Bouwmeester voor
de goede zorgen die hij elk jaar geeft. In
totaal namen 52 personen aan de reis deel.

Voetbal
RATTI DEGRADEERT

Het eerste elftal van de sv Ratti afdeling
zondag heeft de laatste kans om in de 2e
klas GVB te blijven niet benut. De Kranen-
burgers die op bezoek waren bij Keyen.
borgse Boys verloren met de veelzeggende
cijfers 7—0.
Keyenborg speelde zeer enthousiast en zet-

te alles op alles omdat men moest winnen
om degradatie te ontlopen. Ratti speelde
erg ongeïnteresseerd althans zo kwam het
over bij het publiek. Elk persoonlijk duel le-
verde een overwinning voor de thuisklub
op. Hierdoor konden doelpunten van de
Boys niet uitblijven en werd Ratti als het
ware weggespeeld. In de vijfde minuut
scoorde jeugdspeler Kruis l—O, enkele mi-
nuten later scoorde Goossens 2—O, Kruis
zette de thuisklub vervolgens op een riante
3—O voorsprong waarme ed erust inging.
Gezien de gemiste kansen had de stand
toen ook al wel 6—O kunnen zijn.
Iedereen die dacht dat Ratti na rust als
herboren zou spelen om te vechten voor een
revanche kwam bedrogen uit. De interesse
en inzet ontbrak. Hoenink scoorde 4—O, de
rappe Kruis passeerde doelman Huitink
nogmaals 5—O en nam ook het zesde doel-
punt voor zijn rekening. Berendsen bepaal-
de d eeindstand op 7—0. Dit was het einde
van het tweedeklasserschap voor Ratti. Er
zal heel wat moeten gebeuren wil Ratti het
verloren gegane terrein heroveren.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen sv Ratti afdeling zaterdag: Ratti
2—Wilhelmina SSS 8 l—1; Harfsen 4—
Ratti 3 2—5. Uitslagen afdeling zondag:
Keyenborgse Boys l—Ratti l 7—0; Erica
8—Ratti 2 1—2.
Programma afdeling zondag: sv Ratti 2—
Warnsveldse Boys 7.

STRAFSCHOPPEN TROEF BIJ
SCHEIDSRECHTERSTOERNOOI
Het uitstekend door de scheidsrechtersver-
eniging Zutphen en Omstreken georgani-
seerde scheidsrechterstoernooi, welke op het
gemeentelijk sportpark werd gespeeld, is
gewonnen door het team uit Deventer. In
de finale kwam Deventer uit tegen de or-
ganiserende vereniging. De wedstrijd ein-
digde in een l—l gelijkspel. Bij het nemen
van strafschoppen toonden de mannen uit
de koekstad zich veruit de sterksten want
na drie van de vijf penalties was het pleit
reeds beslecht.
Ook de strijd om de derde en vierde plaats
tussen Doetinchem en Zwolle eindigde in
l—l. Doetinchem won na strafschoppen.
Er werden overigens heel wat penalties ge-
nomen in dit toernooi, want in de halve fi-
nales eindigden vier wedstrijden in een ge-
lijkspel.
In totaal namen aan het zgn. IJssel en Ber-
keltoernooi 20 ploegen deel die werden on-
dergebracht in vier poules. De nummers een
en twee plaatsten zich voor de finalepoule.
Het winnende team uit Deventer mag zich
nu kampioen van Oost-Nederland noemen
en zal samen met medefinalist Zutphen en
Omstreken deelnemen aan het kampioen-
schap van Nederland welke volgend jaar
op een nader te bepalen datum en plaats
zal worden gehouden.

DE GRAAFSCHAPRIJDERS ORGANI-
SEERT HEMELVAARTSRIT

De Vordense auto- en motorklub De Graaf-
schaprijders organiseert op Hemelvaarts-
dag een oriënteringsrit voor auto's, moto-
ren en bromfietsen. Deze zgn. „dauwtrap-
persrit" voert de deelnemers geheel door de
omgeving van Vorden. Voor de geroutineer-
de rijders wordt gereden volgens KNMV-
reglement terwijl de overig edeelnemers in
de toerklasse kunnen uitkomen. De start is
vanaf café Schoenaker.

Paardesport

Zestien leden van de aanspanning „In de
Reep'n" hebben met goed gevolg de men-
kursus volbracht. Allen kregen het diploma
paardengebruik en mennen uitgereikt door
de instruktrice me j. Thea Oortveld van ma-
nege De Liemers uit Beek. Dit gebeurde tij-
dens een gezellig onderonsje bij hotel Bak-
ker. Het examen werd afgenomen door de
heer K. Coppoolse uit Breukelen. Voorts
waren aanwezig de heer G. J. Bannink
(kursusleider) en als gekomiteerde de heer
Marks, hoofd van de middelbare landbouw-
school te Zutphen. Beide heren waren vol
lof over de vereniging die het aangespan-
nen paard weer nieuw leven inblaast.

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
TJm dizze tied van 't jaor is ut altied weer un feest urn op de fletse of lopens,
edsnoods met 'n auto a'j neet zo goed meer met de bene oaverweg kont, deur d'n
Achterhook te trekken. De weidens bunt hier en daor besunder mooi deur de
peerdebloemen (hondepölle zei'je wi'j vrogger), 't melkvee löp zich dikke te
vretten an ut jonge malse gres, ut zal eur ok wel better smaken as kuulvoer,
hoe goed dat ok is. 't Jonge buukenblad en de larken bunt ut bekieken elk veur-
jaor weer volop weert. En of i'j dan in Vorden, Zellem, Lochem of Winterswlek
woont maakt ok al neet volle veschil. 't Kan gewoon neet op. Dat denk i'J te.
minsten. Tot da'j 'saovunds de krante nog us effen inkiekt. Dan wo'J inens
wakker. Dan leas i'j van aktiegroepen tegen „Salmorth" en leuzen as „Geen
Ruhrgebied aan onze grens". Want wat is t'r eigenluk gaonde?

In ut Duitse Noordryn-Westfalen heb ze un zgn. Landesentwicklungsplan VI
in 't veuruutzich esteld. Un soort nota op de Buumtelukke Ordening. In dit (nog
niet vastgestelde) plan wod veuresteld um langs de grenze op zwaore industrie
en elektrische centrales te bouwen, 't Ruhrgebied is zo'n betjen vol dus mot ze
d'r maor ergens anders met hen.

Die industrie kump dan in Borken, Bocholt en Emmerik, heel kot bi'j ons dus.
In Salmorth (un natuurgebied an de andere kante van de Kien, zo ongeveer
tegenoaver Lobith-Tolkamer en de Bi'jland) zol dan u n grote elektrische cen-
trale kommen. Een en ander zal straks zovölle smerugge rook en roet in de loch
brengen dat wi'j dan wel zo'n betjen an de grenze van wat nog net kan zit. En
dan motte wi'j d'r zelf helemaols niks neerzetten wat nog un betjen vuul in de
loch gif, anders wod ut hier neet meer um uut te hollen.
Vandaor die aktiegroepen tegen dat Duitse plan.

't Is jao ok te gek dat wi'j hier in onze plannen veur 'n Achterhook zovölle meu-
geluk natuur wilt spaorn, de zwaore industrie zovölle meugeluk beperkt en dat
ze dan an de andere kante van de grenze dit alles juus op touw gaot zetten.
Wie't wel us deur 't Ruhrgebied kump, wet hoo'n smeruggen damp daor hengk
en alles eaven grauw en gries d'r uutzut. A'w niks tegen dizze plannen doet,
he'w hier oaver tien of vieftien jaor meschien utzelfde.

Veur onze „Werkgroep Leefbaarheid Vorden" lig dacht ik hier nog un mooi
klusjen. In andere gemeenten as Winterswiek, Zellem, Durkum en nog un hele-
boel anderen bunt ze al volop te gange en heb ze al meer as 20.000 handteike-
ningen tegen ut plan bi'j mekare. Ok de gemeentehuuze in die plaatsen werkt
daor an met. Gedeputeerde Staten bunt t'r ok al met druk, maor 't is toch neu-
dug dat t'r van de bevolking ok reaksies komp. Daorumme hop ik dat ut hier
ok van de grond kump. Want ut zo mooi hollen at ut now is wille wi'j toch alle.
maole wel bi'j ons in d'n Achterhook. H. Leestman

Dammen
DRIE KAMPIOENEN BIJ
DAMKLTJB VORDEN

J. Oltvoort, J. Krajenbrink en W. Rietman
zijn de nieuwe jeugdkampioenen bij de Vor-
dense damklub DCV.
Oltvoort behaalde de titel in de A-groep
met 31 punten uit 20 partijen; 2. A. Graas-
kamfl^L—24; 3. R. Bruinsma 23—23; 4. B.
Htf^^Hbs—23; 5. H. Schipper.
J. Kr^enbrink werd met 48 punten uit 32
wedstrijden kampioen in groep B. 2. H.
Teerink 28—37; 3. P. Eckringa 32—37; 4.
J. van Burk 30—31; 5. T. Gille 20—25.
W. Rietman werd met 63 punten uit 42 par-
tijen^fcapioen in groep C; 2. H. Hoekman
38—^^fc. W. Wesselink 31—55; 4. E.
Brummelman 41—49; 5. A. Plijter 36—46.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 19
augustus wanneer het nieuwe seizoen be-
gint.

DAMKLUB LENT GELDERS
KAMPIOEN

De Vordense damliefhebbers die ontzettend
blij waren dat de wedstrijd tussen de vier-
tallen van damklub Lent en DCV uit Vorden
met als inzet het kampioenschap van Gel-
derland in Vorden kon worden gespeeld,
waren achteraf toch wel een tikkeltje te-
leurgesteld. Niet vanwege het feit dat Lent
met 3—5 won en daardoor de titel in de
wacht sleepte, maar teleurgesteld doordat
eerste bordspeler van Lent, niemand min-
der dan wereldkampioen Harm Wiersma,
verstek liet gaan.

Verheugend was echter het optreden van
Henk Grotenhuis ten Harkel die nu aan-
trad tegen Frans Hermelink. Zoals bekend
toehoort deze Hermelink bij de sterkste drie
spelers van ons land. Grotenhuis trok zich
echter van de reputatie van Hermelink
niets aan en won verdiend. Aan bord twee
speelde Henk Ruessink eveneens verrassend
sterk en dwong hij Rudi Palmer remise af.
De beslissing viel aan de borden drie en
vier waar resp. Jan Masselink en Simon
Wiersma het onderspit moesten delven te-
gen H. Aliar en C. Roeleven. Einduitslag
3—5. Voor DCV een zeer eervol resultaat

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in ds vorm van
eenfoto-driekik
"Ga d'r op uit in het volle leven. Waar men 't tegenkomt, daar is het
interessant." Dat is een opwekking, die geschreven is door een dichter
wiens naam me is ontschoten, maar wiens goede raad ik graag opvolg.
En dat volle leven wordt dan: de weekmarkt. Om er 't één en ander te
kopen en vooral: te fotograferen. Want die dichter heeft gelijk: waar
mensen zijn daar is het interessant. Dat kun je zien aan deze foto,
waarvoor ik, uiteraard na speciale toestemming van de marktkoopman,
met mijn kamera achter zijn koopwaar ben gaan staan. Waar je de
mensen kunt zien, die met kritisch-keurende blikken de koopwaar
bekijken en door hun vingers laten gaan. Alleen dat kleine mannetje
onderaan heeft ineens de kamera ontdekt.

Mensen op de markt: een boeiend onderwerp. Hier is
er nog één: een boekenkoper. Hij weet niet, dat er een
foto wordt gemaakt en hij is gewoon zichzelf. De
vakman-fotograaf noemt dit een "candid-foto" of-
tewel een openhartige foto. Nu moetje met het maken
daarvan wel oppassen, want elk mens heeft, zoals dat
heet, recht op privacy. Een kamera mag dus niet een
"gluurder" worden. Maar op deze manier is het geen
probleem, want hier wordt op een vriendelijke manier
een mens getoond zoals-ie is.

Ook een echt marktplaatje, weer genomen vanaf de
plaats van de marktkoopman. In dit geval een beetje
gek, omdat je net tussen twee rijen slipjes door de
gezichten van de klanten ziet. Vooral in kleur is dit
een bijzonder plaatje - Zo is er op de markt veel voer
voor fotografen, die zoeken naar leuke motieven.
Zo'n marktserie is trouwens ook een goed element in
een fotojaarboek, want voor wie regelmatig naar de
markt gaat, is dit een boeiend stukje van het alle-
daagse leven.

wanneer men bedenkt dat Lent drie klas-
sen hoger speelt.

Volleybal
Dames promotieklasse:

stand: Isala 2 10—17 (kampioen); Dash l
10_14; Wilp l 9—9; Wilhelmina l 9—6;
Hansa l 9—6; SVS 2 7—2.
Degradatiepoule: Olympia l 7—14; Olym-
pia 2 7—9; SVS 3 8—6; Salvo 6—5; V&K
7—7; Dash 2 9—3.

Dames eerste klasse Zutphen

DVO l beet in het stof tegen Harfsen O—3
terwijl Dash 3 definitief zal degraderen
doordat het met O—3 van Valto l verloor.
Stand: Bruvoc l (kampioen) 21 59—4;
Hansa 2 22 49—17; Valto l 22 48—18; Harf-
sen 22 47—19; WIK l 22 36—30; Wilhelmi-
na 2 22 32—34; DVO l 21 33—30; DVC l
22 27—39; Wilhelmina 3 22 24—42; Bru-
voc 2 22 21—45; Hansa 3 22 12—54; Dash 3
22 5—61.

Dames tweede klasse Zutphen

Stand: DVO 2 (kampioen) 60—11; Almen
l 59—13; Hansa 4 56—16; Wilhelmina 4
51—21; Valto 2 47—22; Bruvoc 3 43—29;
Almen 2 29—43; Dash 4 27—45; Hansa 5
27—42; Hansa 6 23—46; Valto 3 18—45;
Wilhelmina 5 13—56; DVO 3 3—66.

Heren eerste klasse Zutphen

Stand: Dash l (kampioen) 54—6; DVC l
45—15; Hansa 5 44—16; Wilhelmina 2 40—
17; WIK 2 29—31; Hansa 6 23—37; Harf-
sen 25—32; Bruvoc 2 19—41; Hansa 4 17—
43; Valto 2 14—46; Voorst l 17—43.

Heren tweede klasse Zutphen

Stand: WIK 3 (kampioen) 29—7; Dash 2
21—12; Bruvoc 3 19—11; DVO l 17—19;
Almen 14—19; Aktief 11—25; DVC 2 9—
27.

Heren tweede klasse B Zutpren

Stand: Wilhelmina 3 (kampioen) 25—8;
Voorst 2 18—12; Hansa 7 18—12; Valto 3
17—13; Valto 4 14—19; Hansa 8 13—23;
Dash 3 6—24.

Touwtrekken
De touwtrekvereniging Vorden nam deel
aan het eerste bondstoernooi welke werd
gehouden in Drempt.

640 kg A-klasse: 1. Bekveld; 2. Bathmen;
3. Eibergen en Bisons; 4. Warken en Vor-
den; 5. Noordijk; 6. Heure.

560 kg klasse: 1. Bekveld; 2. Eibergen; 3.
Vorden; 4. Octopus; 5. Eibergen B.

Jeugdklasse: 1. Vorden; 2. EHTC; 3. Bek-
veld; 4. Bathmen; 5. Oosterwijk; 6. Bisons.

Jeugdklasse B: 1. Octopus; 2. Bussloo; 3.
Vorden; 4. EHTC; 5. Oosterwijk; 6. Bek-
veld; 7. Noordijk.

Verzoeke de aan ons

gerichte korrespondentie

te adresseren met

Postbus 22
DRUKKERIJ WEEVERS B.Y.

Postbus 22 - Vorden



Jonge jenever
HARTEVELT minimumprijs 1375

Bols likeuren
diverse smaken van 13,90 voor

HAZELNOOTADVOCAAT
Cooymans, grote fles .... 495
BOLS BEERENBURGER
stenen kruik van 13,95 voor

GANZEBOOM VIEUX
liter minimumprijs

1195

1190
BALLANTINES SCOTCH WHISKY
van 15,95 voor 1195

Uit onze gebakskoeling:
SLAGROOMSTAM
van 420 voor

KERSENTORINO'S
4 stuks van 235 voor

HARDE WENER APPELVLA
van 385 voor

Uit onze melkkoeling:

MAGERE YOGHURT
liter van 114 nu

KARNEMELK
liter van 102 nu

CHOCOLADEVLA
1/2 liter van 92 nu .

FA TOILETZEEP
3 stukken

SUNLIGHT BONTKRACHT
koffer van 905 voor

OMO DRAAGKARTON
van 795 voor

WITTE REUS
ton

RAD'ON
zak 2 kilo

198
795
695
895
415

Albers Vorden

Jan Jansen en
Gerzien Jansen-Lijftogt
zijn dankbaar en blij met de
geboorte van hun dochtertje

LEONIE

Vorden, 2 mei 1977
Insulindelaan 38

Te koop: ruim 1,50 ha kuil-
gras. Briefjes inleveren voor
maandagavond 23 mei 8 uur
maaien voor 29 mei 1977.
H. Brummelman, Alder-
kampweg 3 Vorden tel. 1760

B.z.a.: jonge vrouw voor
maandag, dinsdag en don-
derdagmorgen, liefst te
Vorden. Brieven onder nr.
12.1 buro Contact

Te koop in goede staat: sta-
len keukeneethoek, tafel 60
x90 cm, 2 stoelen en 2 kruk-
jes. H. G. Hiddink, Mispel-
kampdijk 42, Vorden

Wie heeft zondag mijn fiets
(Empo) meegenomen van
het zwembad. Graag bericht
aan Martin Siebelink, Vor-
densebosweg 7, Vorden, te-
lefoon 1662

Weggelopen: Siamese kater
kleur grijs-bruin, omgeving
De Boonk. Telefoon 1456

Te koop: \Vz ha kuilgras.
Briefjes in te leveren tot
zaterdag 21 mei 2 uur.
A. J. Vruggink, Deldense-
ibroekweg 3, tel. 1698

Te koop: Groot Yorks B +
en NL beren. Lettink, Lie.
ferinkweg l, Vorden, tele-
foon 05753-1526

3 wit met zwarte poesjes
zoeken goed tehuis.
Beatrixlaan 14, Vorden tel.
1732. Na 7 uur af te halen

Te koop: dieseltank 1300 1;
veedrinkbakjes; veeverlos-
apparaat; hangkettings;
kuilvoerzaag; 4 roosters lx
l m; landbouwwagen met
veeopzet; transporteur; 125
m krachtkabel; weidepomp
Utina; 7l/2 pk krachtmotor;
elektr. gierpomp; cirkelzaag
koeriemen.
G. H. Jansen, Hamminkweg

IVorden, tel. 1592

Koomsoezen
'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, Vorden, tele-

1877

Te koop: roodbont nuchter
vaarskalf. W. Klein Bramel
Reeoordweg 2, Vorden

Wie kan ons helpen!
Aangezien wij door Pelgrum
Lindese Enkweg gedwon-
gen worden te verhuizen,
zoeken wij een andere baas
voor onze trouwe Roland.
Het is een Groenendaler
(Belgische herder) reu, zeer
waaks en trouw. Inlichtin-
gen Ten Elshof, postbus 54,
Vorden. Wij nemen dan
kontakt met u op.

Weekendreklame:

Irish c of fee
gebakjes

WIEKART
Burg. Galléestraat, Vorden,
telefoon 1750

Te koop: hondehok en ren
van extra stevig gaas.
Ten Elshof, postbus 54
Vorden

Weer volop

perkplanten
te koop o.a.

petunia's, salvia's, afrika-
nen, begonia's, agratum,
geraniums, fucia's en vele
andere soorten.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Partij van de Arbeid
afdeling Vorden

Kiezers zonder eigen ver.
voer of volmacht, worden
door ons desgewenst naar
het stemburo gebracht.
Even een telefoontje naar
Lex Nooyen, tel. 2245

Gelders
tarwebrood

'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, Vorden, tele-
foon 1877

Te huur gevraagd: garage
in of in omgeving van Vor-
den. Brieven: postbus 39 te
Vorden of tel. 6832

Te koop: D AF 44 1969 in
prima staat, nieuwe banden
27000 km ƒ 600,—
Telefoon 05752-2225

H. J. ZWEVERINK

en

G. A. ZWEVERINK-MAALDERINK

hopen op maandag 23 mei met hun kinde-
ren en kleinkinderen hun 25-jarige echt-
vereniging te herdenken.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo (Gld.).

Hengelo (Gld.), mei 1977
Heideweversweg 4

G. HELLEWEGEN

en

H. J. HELLEWEGEN-NENGERMAN

hopen op donderdag 26 mei met hun kin.
deren en kleinkinderen hun 40-jarig
huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot
17.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vordeo.

Vorden, mei 1977
Het Hoge 12

Op vrijdag 27 mei 1977 hopen onze ouders
en grootouders

H. LEBBINK
L. J. LEBBINK-MAALDERINK

de dag te herdenken waarop zij 50 jaar
geleden in het huwelijk traden.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot
20.30 uur in zaal Concordia te Hengelo G.

Hengelo G., mei 1977
Ruurloseweg 76

Ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap
en promotie naar de KNVB van ons eerste elftal
geven wij zaterdagmiddag een receptie in zaal
Smit van 17.00 tot 19.00 uur.

Bestuur
voetbalvereniging Vorden

P.S. Zaterdagavond^ioot kampioensbal in zaal
Smit voor leden, donateurs en genodigden, aan-
vang 20.00 uur.

NYLON JACKS
S.M.L.EL.

vanaf 26,50

textiel en mode
/choolderman

rwdtmmtraat M.1M7 vonten

ERFHUIS STEENDEREN
Ten overstaan van notaris H. van Hengel te Hen-
gelo Gld., zal de heer E. J. Vleemingh op „huis te
Weerde", Rhabergseweg 2 te Steenderen (richting
Olburgen) wegens bedrijf s verplaatsing op vrij-
dag 27 mei 1977 ('s middags half twee) publiek
verkopen:

landbouwinventaris
waaronder: Surge melkmachine met 12 m roest-
vrijstalen leiding en vacuumleiding met 4 melk-
apparaten, hekwerk voor wachtruimte, 2x2
stands doorloop melkstal met voederautomaten,
cirkelmaaier, acrobaat, kunstmeststrooier( land,
bouwwagen met oogsthekken, transporteur (8 m)
2 stel eggen, 2 houten bunkers (inhoud ± 2 ton),
kalverbakken enz.
Betaling kontant. Bezichtiging vóór de verkoop
vanaf 12 uur.

VOLLEYBALVERENIGING
DASH

Wie wil
volleybal spelen ?

In verband met de samenstelling van
trainingsgroepen en teams voor de
kompetitie 1977/1978 aanmelding van
nieuwe leden NU bij één van de vol-
gende adressen:

mevr. R. Aartsen, Stationsweg 12, tel. 1427
mevr. A. de Vries, Het Gulik 16, tel. 1941
mevr. T. van Houte, Brinkerhof 26, tel. 1903
H. Janssen, Het Wiemelink 18, tel. 2275

of tijdens de trainingen op dinsdag-
avond in de sportzaal.

Iedereen is ter kennismaking hartelijk welkom.

Er is behoefte aan jongens in de leeftijd van 12—
17 jaar. Vraagt inlichtingen, of nog beter: Kom
kijken !

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.

Kollekte van maandag 24 mei
tot en met zaterdag 4 juni

Namens het komité:
Joh. Norde, voorzitter
G. J. Brummelman. sekretaris

WEEKEND-
' AANBIEDING

Leuke badstof

blousons
maten 116-164 in effen
en streep nu 8,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZU1PHENSEWEG TEL.05752-1514

Speciale aanbieding

dames loafer
(leer) met platte hak in blauw en
beige, prijs slechts

f30,-

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vareen

met water en energie
ERRES AWD 586

^T 1 »r9 zuinig met water
r 11QQ X 2 laag elektriciteitsverbruik
van l iac7,- \ 3 eenvoudige bediening met een

..___ l duidelijke gebruiksaanwijzing
vuur y 4 yjtgtekend wasresultaat

Q/1R _ y 5 regelbare centrifugesnelrvaid
^*/' J* 6 örcxjgkook-deur «LQ

motorbeveiiiging

Erres wasautomaten vanaf ƒ 765,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

AWD 773

VLOERBEDEKKING
voor uw gehele huis kunnen wij u uit

voorraad leveren. U weet het:

MERKTAPIJT

5 JAAR SLIJTGARANTIE

EN NIET DUUR

Uw zaak voor tapijt:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



WEGENS ENORM SUCCES!

Grootbeeld KTV 66 cm. met tiptoetsen
model 1977 normale prijs 2428,- nu geen 1888,- maar slechts

EN . . 3 JAAR GARANTIE f1750,-
ITT
SCHAUB-LORENZ

RADIO-TV-GRAMMOFOONPLATEN-

SPECIAALZAAK

Oldenkamp
Stationsweg l - Vorden - Tel. 2577

Petit-restaurant
ANWB Bonds restaurant

De Rotonde b.v,
vraagt met spoed:

B) GEVORDERD
LEERLING-KOK

N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Wapen- en Sporthandel

itecds doeltrtffcndl

Zeer mooie geruite

OVERHEMDEN
van 104 t/m 164 katoen polyester

nu 18,95
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Zutphenseweg - Vorden

V

Contact

graag

gelezen

V

Te koop: Ami 8 break 1971
gereviseerde motor. Fijne
vakantie-auto ƒ 1400,—
Telefoon 05752-6877

Te koop: plm. l ha kuilgras
maaien voor l juni a.s. Ge-
sloten briefjes uiterlijk do.
26 mei 14 uur inleveren bij
A. Groot Bramel,
weg 9, Vorden

U kunt (ook) nu nog meedoen!
MARATHON RODE KRUISWOORD PUZZELACTIE 1977

EEN AEG VAATMACHINE
faVorlt d» lux»
t.w.v. 12.100,-' Deze
fantastische vaatwas-
machlne opent van
voren en heeft 6 pro-
gramma's o.a. voor fijn
glaswerk. De elektro-
nische besturing
garandeert een exacte
temperatuur. Mantel
verzinkt en wit gemof-
feld. Mechanische en
elektrische deurver-
grendeling. Deze vaat-
wasmachine werd
gratis beschikbaar

gesteld door N.V. ELECTRICITEIT8MIJ. AEG,
Amsterdam.

Een bijzonder fraaie
AEG hand- en tafehirkelzaag
(HTK727)
met toebehoren, t.w.v. f 227,- kunt ook
u winnen. Een cadeau van
N.V. ELECTR. MIJ. AEG, Amsterdam.

3100 fantastische prijzen t.w.v. ca. ff 250.000,-
Gaarne zenden wij ook U de „Rode Kruis-Puzzelkrant
voor Nederland" GRATIS toe:

• Briefkaart (40 cent postzegel) zenden aan:
Rode Kruis - Postbus 5700 - Den Haag

• of bel 070-46.95.95, L 328.

Bloemenhulde
van ondernemers
Elf ondernemers in Vorden zijn gestart met
een wel heel bijzondere en fleurige bloemen-
aktie. ledere week gedurende l jaar lang
zullen zij vijf prachtige boeketten bloemen
aanbieden aan zo maar vijf willekeurige ge-
zinnen in Vorden. Deze aktie van reklame.
buro Bolufleur uit Doesburg werd met zeer
groot enthousiasme ontvangen in Vorden.
De deelnemende ondernemers aan deze ak-
tie in Vorden zijn:
Modehuis en interieurverzorging Visser,
Burgemeester Galléestraat 3;
Brood en banket Schurink, Burgemeester
Galléestraat 22;
Levensmiddelen-slijterij Frans Kruip, Het
Hoge 52;
Rijwiel- en bromfietshandel G. J. Barink,
Nieuwstad 26;
E. W. Beckx automobielbedrijf, Aral-service
Zutphenseweg 30;
A. L. Visser, maat-orthopedische schoenen-
reparatie, Hertog Karel van Gelreweg 4;
Kluvers Sport Totaal, Zutphenseweg 41;
Loodgietersbedrijf J. H. Wiltink,
Het Hoge 20;
Radio-TV.speciaalzaak Oldenkamp,
Stationsweg 1;
Bloemist hoveniersbedrijf Fa. Gebr. Kette-
lerij, Zutphenseweg 64;
Amrobank NV, Raadhuisstraat 1.
Bloemisterij Kettelerij verzorgd deze aktie.
Mocht er in de komende weken en maan-
den de bloemist bij u op de stoep staan met
een fleurig boeket bloemen, denk dan niet
meteen spijtig dat het toch wel voor de
buren zal zijn. Maar deze keer kan de bloe-
menverrassing echt voor u zijn. Zo maar,
omdat bovengenoemde ondernemers beslo-
ten hebben wat zonnige blijheid en gezellig-
heid te verspreiden in uw eigen plaats
Vorden.

Judo
Judokwai Hengelo (Gld.) ontving maandag
16 mei in het gymnastieklokaal de jeugd-
leden van Judokwai Vorden. In een vriend-
schappelijk en ontspannen sfeer werd na
een eerste kennismaking de aanzet gegeven
tot een intensieve doch sportieve krachtme-
ting. Beide ploegen moedigden hun strijden-
de judoka's, die weinig voor elkaar onder
deden, luid en enthousiast aan. Uit de re-
akties menen de kollega's P. Attevelt en D.
Smit dat een tegenbezoek zeker niet zal
mogen uitblijven

Maandag:
Repe*, Vordena Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus tan 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzlekver. Concordla In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Dinsdag:
VoUeybaltraining in b«d)de zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Tralningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wdnitertnaindng zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'it Rfisselt
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Hulsh.s6hQoi o.l.v. mevr. AnneQles Tflinan.

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastóekvereiniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorische dansgroep De Kmipduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavonid judolessen In de sportzaal
Iedere domdeoxlagavond bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Tranlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o In het Jeugd-
centrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 22.30 uur
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokflult, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de plcknickplaats Wildenborch
Padvinderij bQ troephuls verkenners, welpen
Klnderklub De Flultertjes In De Voorde;
Klnderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum;

Gymnastlekveren4gin(g Sparta (Jongens)
Jeuigdsodëteit open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeugdsocdöteit open van 20.00 tot 22.00 OUT

Mei
20
21
24
25
28

Jong Gelre politiek-avond in Laren
Ekskursie Jong Gelre
Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
Plattelandsvrouwen
Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,
Brummen

Juni:
2 Reisje bejaardenkring
4 Bal voor gehuwden in zaal Eykelkamp
5 Ring-sterrit Jong Gelre
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
17 Vakantieweekend Jong Gelre
18 Uitvoering nutsblokflult- en melodlka-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Rattl
19 Nationaal ponyconcours Ponyklub

Hengelo
19 Toernooi afd. veteranen SV Rattl
24 Volksfeest Delden
25 Volksfeest Delden
25 Toernooi afd. zaterdag SV Rattl

Juli
l
2

13

17

Landdag Tirade Laren Jong Gelre
Landdag Tirade Laren Jong Gelre
Filmavond in hotel Bloemendaal
Jong Gelre
Vrouwenvereniging dorp

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktlvitelten aan ons door to
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

H MNK
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 05752.1514

Praktische

MELNOR sektorsproeiers
Degelijk uitgevoerd, met sproeibereik
van 24 metero. Instelbaar voor
rondgaande besproeiing en gedeelten
daarvan.

Bij Welkoop tijdelijk voor:
:;; (in kunststof

uitvoering) S-2&&Q-

Grandioze Welkoopjes

f 19.95
(in metalen
uitvoering) £40755"

f 31.30

Ĝezellige zomeravonden...
Welkoop voor uw complete barbecue-uitrusting, zoals
satépennen, vorken, aanmaakvloeistof en houtskool.

Speciale aanbieding:
barbecue "Star"

autowos-
garnituur

met spit, windscherm,-_ __
en onderblad445r1ü- f 34.30;
Verder o.a. fakkels en diverse
tuinkaarsen.

r n jstip: Tuinverlichting in
kleurige kunststof, met
waxinekaarsen, set _ -^
è 6 stuks-f-49725- f 7.80

voor een goeie
wasbeurt.
Spuitstuk met bijbehorende borstel

doe-^ov'-.0\)ovî ';e0. \ en spons. Aansluitstuk voor 1/2W en

^^eoOP
3/4" slang

f 11.95
plastic folie komt altijd

en overal van pas.
Onder het grond- ijiji
zeil van uw tent j

bijvoorbeeld, jjj
af m. 4x6 m. j

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

f 9,95
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ZONWERING
o o

•Zonneschermen
•Jalouzieën

• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt van schaduw

iets moois

Eigen servicedienst

H.C.I
Hummeloseweg 45

Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-2121

vrije mode is
ons sterke punt

Wij hebben een geweldige kollektie in
sportieve zomerpantalons gekombineerd

met luchtige T-shirts en vlotte vesten
voor de frisse uren van de dag.

Bijvoorbeeld

T-shirt met
moderne
traverstreep

Pantalon
met
"western"
steekzakken.

IcKtiel en mode

/chooldermon

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 18 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Grote sortering
# ZWEMBROEKEN

# ZWEMVLIEZEN

# DUIKBRILLEN

# ZWEMBANDEN

# SNORKELS

Wapen, en Sporthandel

tteedi dotltreffendl

Zutphenseweg Vorden

KHAKI BROEKEN
voor jongens en meisjes met gebor-

duurde opdruk

nu 27,50

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWfEG TEL 05752-1514

administratiekantoor

HUIZINGAé
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Zweedse muilen
zijn volop in de mode.

Bij ons vindt u een rijke kollektie in

prijzen vanaf

f 29,90

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTEN EN
KRUIDEN

SWEKERIJ 'T MOKKINK
Koning«w«g 6, Hengelo Gld.
:elefoon 05753-1710

G. W. Eijerkamp
Vorden

DE WITTE SMID
VEETRAILLERS
achter auto of tractor
(ook voor vervoer van
paarden).
AANHANGWAGENS
BAGAGEWAGENS enz.
Tussen Lochem en Zutphen

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

VOOR PRETTY-MARKT:J
hebt u spulletjes voor oni>
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Kunstgeblttenreparatto
Drogisterij

TEN KATE
Sutpüienseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

LOSSE VERKOOP:"
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties
Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

GROTE EN MODIEUZE KOLLEKTIE

BAD- EN

STRANDKLEDING

RUURLO

VRIJDAGS KOOP A VOND

^^

/vanaf\
53.90
per m'

Edelhouten
vloeren

voor handige doe-'t-zei vers
uit voorraad leverbaar!
vraag naar onze folder met

komplete informatie en instrukties.

TEGER
autoccasion;

Stationsstraat 18
Telefoon 05735-1426

FIAT 500 geel 1970
FIAT 600 wit 1970
FIAT 850 spec. 1971
FIAT 133 1974 1975
FIAT 127 1972 1973 1974
FIAT 127 spec 1975 1976
FIAT 124 1971
VW 1300 .. . 1969

Showroom en magazijn
geopend van 9.00—17.00 uur
Vrijdagavonds tot 21.00 uur,
zaterdags de gehele dag

CITROEN 2CV6 1973
CITROEN 2CV4 1976
OPEL KADETT 1973
NSU PRINZ 1971

FIAT 128 3 P 1300 cc 1976
FIAT 127 spec. 3 drs.
km-stand 350 km .. . 1977

Onwillig haar ?
Mini Vague plus is de soepele
ondersteuning voor uw haar.

Gemakkelijk met de föhn
te modelleren.

frons bóönrixxies'. (j '•>

Spalstraat 17 - Hengelo (Gld.)

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 8.00 - 16.00 uur

LET OP LET OP

Weekaanbieding

TRAININGSJACKS
met capuchon
in de kleuren rood, geel, groen, zwart

maat 128 zonder rits van 29,95 voor 22,45
maat 140 zonder rits van 30,50 voor 23,00
maat 152 zonder rits van 32,50 voor 25,00
maat 164 zonder rits van 32,95 voor 25,45
maat 164 met rits van 42,50 voor 35,00
maat 4 met rits van 43,95 voor 36,45
maat 5 met rits van 45,50 voor 38,00
maat 6 met rits van 47,50 voor 40,00
maat 7 met rits van 49,95 voor 42,45

Deze aanbiedingen gelden tot en met
zaterdag 28 mei

KLUVERS sport totaal
Zutphenseweg 41 - Tel. I3 I8 - Vorden

LET OP LET OP

i



Het Rode Kruis is gul voor u Koiiekte van
weest u ook gul voor het Rode Kruis 24 mei t-m-4 '""' a-s-

Voor een
moderne bril

Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek

Fa Köhler-Wissink
Spalstraat 15 - Hengelo (G.) - Telefoon 1374

Stichting Jeugd-
sociëtéit „Vorden"

Presenteert op 19 mei a.s.

HET HUISORKEST VAN
'T STAMPERTJE
op 28 mei a.s.

MERCHANDISE
beide optredens vinden plaats in het
Jeugdcentrum.

Aanvang 19.30 uur

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 1976
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
FIAT 124 1976
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
VAUXHALL VIVA 1975
MORRIS MINI 1000 1974
DAF 66 1972
FORD ESCORT 1970
Speciale aanbieding: BEDFOBD VBACHT-
AUTO met open laadbak 4,25 ton laadverm.
Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALBR
Spalstraat 28-30, Hengelo, ted. 05753-1256

Nu is het weer tijd voor
de bloementuin

Wij zijn ruim gesorteerd in alle
soorten

PERKPLANTEN
verkoop uit de bloemenkas.

Tevens geraniums, fuksia's
en tomatenplanten
Beleefd aanbevelend:

Kwekerij W.
Baak - Pastoriestraat l
Ook voor handelaren

- Telefoon 05754-406

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
YORDEN

ng:
Wij zoeken voor
spoedige indienstttftt

rijwielmonteurs

wielenmonfeurs
en

rijwielbiezers
of personen die hiervoor opgeleid
wensen te worden.

Sollicitaties, zowel scnrafiteltjk als
mondeling kunt u richten aan: Af d.
Personeelszaken, Enkweg 17 te Vor-
den. Telefoon 05752-1241.

EMPO
''.-',•'. •'.•'.•'•' •'.•'. •"•>'•:• v-Ju

BROOD ?
NATUURLIJK VERS VAN

WARME BAKKER

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

jeans and jockets

textiel en mode
/chooldermcfeo

raadhuisstraat tel 1367 vonten

UITSPANNING

HEIKAMP
Hengeloseweg C l — Ruurlo

— Gelegen temidden van
uitgestrekte bossen.

- Terras met kleine speeltuin.
— Keuze uit 10 soorten pannekoeken
- Verhuur en stalling van paarden

en ponies.

U kunt zich nu opgeven voor de
nieuwe kursus paardrijden

- Lessen en buitenritten onder
deskundige leiding

MEVROUW VAN ZIJTYELD

Beste mensen,
wij zijn blijven zitten met een aantal

FIETSEN
van vorig jaar. Het zijn prima fietsen
die u precies hetzelfde bevallen als
onze nieuwste modellen. Het verschil
zit hem alleen in de glans en in een
paar onbelangrijke details.

Maar ja, u weet hoe de mensen zijn.

Ze willen altijd het allernieuwste.

Daarom is hier voor mensen die ver-
der kijken dan het woordje „nieuw"
een bijzonder voordelige aanbieding
bij

FIETSENBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg q^WVorden

PROFIJT
AANBIEDING

AFVAL JUMBO
Voor het maximaal benutten van de voor-
geschreven gemeentelijke vuilniszakken.

Hygiënisch, gemakkelijk schoon te houden,
los klapdeksel, sterk, stabiel en weerbe-

stendig.

Kleuren oranje-bruin en grijs nu van 29,25
voor

f 19,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop: goede gebruikte
cirkelhooier merk Fahr in
hefinrichting wegens om-
schakeling bedrijf.
G. Wolsink, B 30 Ruurlo
telefoon 00735-1411

Gezocht met spoed in om-
geving van Hengelo-Vorden
-Ruurlo: woonruimte
2 kamers, eigen keuken,
toilet en douche. Brieven
onder nr. 3-1 buro Contact

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders-
tijd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en boeren-
antiek.

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

„Terlouw is gien schreeu-
werd - 't is mien al lange
opevallen - wat in den hoek
ezeg wodt hef kop en peute.

Ik stemme straks - lieste
zes . D '66! - i'jluu ok?

Denk dr es aover!"
d'n Oom

PANTALONS
volop bij

MODERN, KLASSIEK EN VRIJETIJDS

in beige, bleu, legergroen, zwart, bruin
marine

GROTE KOLLEKTIE

SHORTS vanaf 32,50
in diverse uitvoeringen

DISCOUNT CENTRUM-RUURLO
Naast onze grandioos lopende gordijnaktie, waarvan u nog
steeds, zolang de voorraad strekt kunt profiteren wederom
KOMBINATIEVOORDEEL LET OP:
BANKSTEL, skai met keerbare kussens 995,-
SALONKAST, keuze uit 2 modellen, zwart, essen 875,-
EETHOEK, zwart, essen, gestoffeerde stoelen 775,-
SALONTAFEL, zwart, essen, wit blad 185.-

2830,-

kombinatieprijs 2465,- uw voordeel 365,-

zie on,ze
etalage

engelo <gid>
tel. 05753-1461

Dansen

DORPSSTRAAT 29 05735-1361 4 JUNI BAL VOOR GEHUWDEN - ORKEST: MERANO'S

bespreek tijdig uw plaatsen


