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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

Raad van Vorden se haarde zich achter
visie B&W inzake streekplan
Bijna drie uren heeft de raad van Vorden donderdagavond gediscussieerd over de no-
ta alternatieve voorontwerpen Streekplan Oost-Gelderland. De conclusie die na afloop
kon worden getrokken was dat de raad de zienswijze van het college van B. en W. vol-
ledig deelde.

De verschillende frakties kwamen bfl mon-
de van hun voorzitters met een uitvoerige
beschouwing. FYiuslterend vond met de korte
termijn van voorbereiding. ,,Is dit soms een
listige opzet van heit provinciaal bestuur?"
zo vroeg de heer J. F. Geerken zich in dit
verbond af.
Unaniem was men het er over eens dat het
accent op de landbouw dient te worden ge-
legd. „De landlbouiw maig geen belemmerin-
gen wonden opgelegd," zo luidde de ziens-
wijze van de verschillende fraktievoorzit-
ters.

De heer J. F. Geerken merkte verder nog
op dat de vergrijzing1 van de Vordense be-
volMng- nauwlettend in de gaten moet wor-

den gehoonden. Voorts stelde hij dat er geen
behoefte besltaat aan uitbreiding van de in-
diusltrie. ,,Ui ever uitbreiding van de plaat-
selijke bedrijven," zo vond hij.
„Inspraak in het Streekplan betekent wor-
stelen in kilometers papier," zo sprak de
fraktievoortzitter van de WD, de heer mr.
R. A. v. d. Wall Bake. Ook hij stelde dat de
landibmiw een belangrijke bron van be-
staan betekent voor de Vordense gemeen-
schap. Evenals de heer Geerken en nadien
ook de heren J. Bosch (FvdA) en L. de
Boer (Vordens Belang), was de heer v. d.
Wall Bake van mening- dat er wat betreft
de woningibouw woningen beschikbaar moe-
ten blfliven voor jongere Vordenaren die el-
ders werken.

De heer J. Bosch (PvdA) merkte ten aan-
zien van de groei van Vorden op dat men
dit niet moet zien in de vorm van rustzoe-
kers. „Byvoorbeeld dat hier hoogleraren
naar toe komen die ezels gaan fokken."
Verder vroeg hij aandacht voor het beleid
ten aanzien van de gronduitgifte. Ook dient
er een modelverordening te komen voor
renteniers die zich in het buitengebied wil-
len vestigen.

De heer L. de Boer (Vordens Belang) be-
treurde het dat mjb.t. de streekplannen
geen overleg tussen de verschillende ge-
meentes heeft plaatsgevonden. De Noorde-
lijke rondweg-, die misschien over tien jaren
gerealiseerd zal worden, vond hij niet ac-
ceptabel. Over deze materie waren de me-
ningen nogal verdeeld. De heer De Boer
b.v. vond dat Vorden een doods dorp zal
worden, terwijl de heer Geerken juist van
mening was dat het dorp weer levendiger
zou gaan wonden. In elk geval zullen B. en
W. er bij GS op aandringen dat een onder-
zoek in deze beslist noodzakelijk is. „Een
onderzoek te laten verrichten door een on-
partijdig- bureau," zoals burgemeester Vun-
denink formuleerde.

WERKGROEP LEEFBAARHEID VORDEN:

ZWAAR VERKEER OM VORDEN ?
JA, DOORGAAN M ET OMGAAN!

de veelgelezen „Leestman" zou de
raad van Vonden de zaak van de noorde-
Iflke rondiweg behandelen, maar dit is uit
de pers niet naar voren gekomen. Ijeest-
main's opmerkingen over de vermeende eoo-
nlomiscfhe achteruitgang- van Vorden, in ge-
val van een nondiweg- - gekarakteriseerd
door hot „iköpken koffie" dat wel in Vor-
den zou worden geconsumeerd als het ver-
keer door de plaats gaat en niet als er een
rondiweg zou zfln, zfln antiek, buiten deze
tijd. Een chauffeur van een doorgaande
vrachtwagen stopt niet in Vonden voor een
'kop koffie, hij zoekt een wegrestaurant en
legt bij het eerstvolgende aan, ook al om-
dat hfl er gemakkelijk parkeren kan. Ver-
itegeniwoordiigers - als ze na vier bezoeken
nog koffie ktunnen zien, blfliven komen en
koffie kopen, ook als er een rondweg is.
Een paar wietlrflders zullen misschien in
eerste instantie wegtblflven, maar later, als
Vorden bekend is geworden om z'n ver-
keersnuist, komen ze in groter getale dan
ooit terug-.
Men weet waarom de vooruitstrevende eige-
naar van Het Wapen van Vorden zfln café
sloot en een Vinoflheek begion? Hfl had er
genoeg van om tijdens vele middagen tal
<van ledige uren door te brengen, omdat z'n
'Zaak open was en er enkel in vier uur tijds
een dame opdook die één koffie bestelde
met als troost bedoelde mededeling: „Mtjn
man komt me straks halen!" Dat was dan
weer één koffie, vergezeld van de schone
wens van „Goedenavond".
AJ!S monsieur de Tallynand een hele middag

vergeefs had gepoogd Napoleon tot vrede
te bewegen, antwoordde hij als men hem
vroeg wat er die middag1 gebeurd««ras:
„Quatre heures" - vier uren. Dat VI de
heer Smit hem nazeggen op zulke stille da-
gen. Men moet niet denken dat een auto-
mobilist of een bromfietser die Hotel Bak-
ker wil bezoeken om eens uitgebreid te di-
neren of De Rotonde om een lekkere
biefatuk te nuttigen, zich door
weg laat weerhouden! En wie een r w o e -
stefl wftl kopen bfl Dolphflin die komt ook
wel, afstand speelt toch geen rol voor hen.
Ach, heer Leestenan, uw idee is u kennelijk
ingegeven vanaf de hoogte en de snelheid
van uw ongetwijfeld edel rijwiel, maar wel
bufflten het raam van deze tijd. Als u al fiet-
send óók daar bent aangeland, zult u mer-
ken dat deze ideeën verouderd zijn. Geen
bromfietser of automobilist laat zich door
de rondweg om Hengelo Gld. ervan weer-
houden in Oonoordia te dansen - als er
meisjes zijn !
Neen, de bedrijvigheid zal stellig toene-

men als het zware doorgiaande verkeer (dat
hier economisch geen boodschap heeft) uit
Vorden is verbannen. Dan zijn we het la-
waai, de stank en de schrikreacties kwijt,
zonder dat iemand er armer door wordt.
Integendeel, we zullen nog iets anders op-
merken, wielrflders zullen ineens enorm
veel goed gezelschap krflgen. Van door-
trekkende fietsers die hier wel willen pau-
seren omdiat het er rustig is - voor jonge
mensen speelt de afstand van een paar ki-
lometer om geen enkele rol, maar als kin-
deren van hun tijd zullen ze graag even
afstappen daar waar het lekker rustig is.
En allen die een echte „nustvakantie" no-
dig hebben zullen Vorden prefereren, nu
omdat er zo'n prachtige natuurrijkdom is,
maar dan ook omdat die rijkdom er ligt in
alle rust! Ze zullen zich hier na al het ge-
daver van de brullende Moloch in het wes-
ten, echit safe voelen. Vorden: een rustig
toeristendorp!
Vooral als dit - mede door akties van onze
VW - in de landelijke publiciteit wordt ge-
bracht! Dan is Vorden pas echt „bij de tijd",
want het begint dan iets te lijken op de
nieuwe steden die anno 1976 overal elders
beginnen te verrijzen. Waar via een rond-
weg alle hoofidivenkeersaders ophouden bij
het centrum, dat omgeven is door reus-
achtige parkeerplaatsen. Daar binnen komt
geen auto en geen brommer. In het (ver-
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De volgende onderwerpen zullen deze week
nader worden beüidhlt:

1. Bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning.

2. Stima-onderzoek.

Ad 1.
Bijzondere kampeerexploitatlevergunning.
In Contact van 28 april j.!, werd in de ru-
briek Gemeentenieuws opnieuw aandacht
besteed aan de sinds l april 1975 van kracht
zflnde „Verordening op de kampeerplaaitsen
en op de kampeermliddelen". Bfl kontrole is
ons gebleken dat diverse personen niet op
de hoogtte zfln van het feit, dat voor bflv.
het kamperen op de boerderij een bijzondere
kampeerexploitatie vergunning vereist is.
Deze vergtunning moet worden aangevraagd
door de eigenaar c.q. pachter van de grond,
met andere woorden door degene die de
kamjpeerpQaalts zal beheren. In de bovenge-
noemde verordening wordt 't volgende om-
trent de bijzondere kampeerexploiitataever-
gunning gesteld:

1. Een bijEJondiere kiampeerexplodjtatiever-
gtunning kan uitsluitend worden verleend
voor het toelaten van het veriblflf op of
in kampeerplaatsen:
a. in gebieden ten aanzien waarvan het

bestemmingsplan zich niet tegen een
izodan&g gebruik van de daarin ge-
legen gronden verzet en die zfln aan-
gewezen op de bfl dit artikel beho-
rende gewaarmerkte kaart, of

b. in gebieden ten aanzien waarvan het
(bestemmingsplan uitdrulkkelflk in een
zodanig gebruik voorziet.

2. De foflizondere kampeerexploitatiever-
gtinning wordt uitsluitend verleend voor:
a. een toercaravtan en vijf tenten of

slaaptenten op een bouwperceel, ge-
legen in hét agrarisch produktae-<ge-
ibied van grote landschappelijke
waarde, zoals aangegeven op de bij
de verordening gevoegde kaart;

b. imdt drie toercaravans en vflf tenten
of slaaptenlten op een bouwperceel,
giélegen in het agrarisch produktie-
gebded van landschappelijke waarde,
zoals aangegeven op de bij de ver-
ordening gevoegde kaart;

c. met een toercaravan en bijbehorende
slaaptent, of één tent, op een bouw-
perceel, gelegen in het agrarisch pro-
diuktie-gieibied van beperkte land-
ischiappelflke waarde, zoals aangege-
ven op de sub 2 bedoelde kaart.

3. De bijzondere kampeerexploitatiever-
gunning wordt niet verleend voor na-
tuurgebied en voor bosgebied, groten-
deels van landschappelijke en grote
landschappelijke waarde, (zoals aange-
geven op de sulb 2 bedoelde kaart).

4. De bijzondere ikampeerexptoitatiever-
gtunninig wordt verleend voor een pe-
riode van ten hoogste zes maanden in
het tijdvak van l april tolt l oktober.

De aanvraag bijzondere kampeerexploitatie-
vergiunninjg:
1. Een aanvraag van een bijzondere kam-

peerexploitatievergTanining wordt inge-
diend in drievoud en houdt in: naam en
adres van de rechthebbende en van de-
gene die de kampeerpdaats zal beheren.

2. Bfl de aanvraag als bedoeld in het voor-
gaande lid moet worden overgelegd een
situatietekening in drie-voud, met een
kadastrale omschrijving van het terrein;
op de sditoatietekening moet zfln aange-
geven de plaats van de bestaande ge-
bouwen of bouwsels en de aan te bren-
gen of te handhaven beplanting en,
voorzover van toepassing, de stand-
plaatsen van kampeermiddelen.
Tevens moot voldoende blijken welke
maatregelen worden getroffen ten aan-
zien van de sanitaire voorzieningen en
van de afvoer van afvalwater.

Ad 2.
Stima-onderzoek.
In de gemeente Vorden zal in de periode
8 t.m. 11 juni '76 een longonderzoek plaats-
vinden bij mannen van 30 jaar en ouder en
bij vrouwen van 30 jaar en ouder.
Dinsdag' 8 juni: Kranenburg, parkeerplaats
bfl café Schoenaker;
woensdag t.m. wfldag, 9 t.m. 11 juni: Vor-
den parkeerruimte op de markt.
De fotoprfls voor het bevolkingsonderzoek
zal ƒ3,50 bedragen.

hoogde) winkelcentrum vindt de bedrflvig-
heid echter haar hoogtepunt, een brand-
punt waar aMe stralen van handel en nij-
verheid tezamen komen. Dat er op de door-
gaande weg door Vorden tot nu toe geen
doden zfln gevallen is een geluk, én een
wonder. Hoeveel doden zouden er eigenlijk
moeten vallen eer wfl onze lichtvaardige
mening willen wfl'zigen? Moet eerst 't kalf
verdrinken eer dat de put gedempt zou
mogen worden?

Edele heer Leestman, ik mag uw stukjes
graag lezen, vooral om 't naar mijn smaak
zo goed weergegeven mooie dialect van on-
ze streek. Maar - houd u zich toch wat
meer by uw leeslj, Leestman!

Namens de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden,

Henri van Dorsten.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

DENIM ROK
met ritsjes

maten 34 t.m. 44

nu 39,50
WOENSDAG 26 MEI

DE HELE DAG OPEN

Vrijdags koopavond

Inzameling 1976
led. Rode Kruis
st u dat h^t Rode Kruis altijd, over-

al en iedereen helpt; dat het Rode Kruis
ieder jaar honderden gewonden, chronisch
zieken en invalieden verzorgd en levensblij-
heid schenkt; dat een leger Rode Kruis-
vrienden geheel belangeloos hun vrije tfld
geeft; dat een rijke, die geen naastenliefde
beoefent arm is, dat een arme die nog iets
voor zijn medemens over heeft, innerlijk
rijk is; dat ook hot „penninkske der we-
duwe" zeer gewaardeerd wordt. Weet u dat
alles, dan zult u zeker de jaarlijkse kolHekte
steunen. Leest u ook de advertentie in dit
blad.

KPO ging op reis
Vflfitig damesleden van de KPO afd. Vor-
den-<Kranenburg met als enige heer Frans
Lebbink, maakten per luxe touringcar on-
der buitengewone weersomstandigheden het
jaarlijkse uitstapje.
Onder leiding van voorzitster mevrouw v.
d. Sligte trok men voor dag en dauw via
Zutphen - Brammen - Velp - Arnhem -
OoSteribeek naar het Ouwehands Dieren-
park in Rhienen. In het bijbehorende restau-
rant werd koffie gedronken, waarna het
eerste doel van de tocht, de Botanische
Tuinen behorende bfl de Landbouwhoge-
schiooll in Wageningen, werd bereikt. In de
zeldzaam mooie tuinen met allerlei tropi-
sche, exotische en de fraaiste planten en
bomen ter wereld bracht men enige uren
door, waarna 's middags de terugtocht werd
aanvaard.
In 's-jHeerenbeng wend een bezoek gebracht
aan Gouden Handen, de permanente expo-
sitieruimte in het voormalige klooster. Hier
was letterlijk van alles geëxposeerd; vooral
op creatief gebied was er veel te bewon-
deren als pentekeningen, molens vervaar-
digd van lucifers, schilderijen, houtsnijwerk.
Ook werd nog een kijkje genomen in de
tuinen van de Ned. Heide Mij. Om vijf uur
ging het weer Vordenwaarts, waar men te-
gen zessen arriveerde en het heerlijke diner
in zaal Schoenaker gezamenlijk veel eer
aandeed. Het was een culinair slot van de-
ze buitengewoon geslaagde dag.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Daniëlle Hogendoorn.

Ondertrouwd: L. G. Vissdhers en W. H.
Groot Wassink; M. J. G. Engel en H. W.
ten Pas.

Gehuwd: G. J. Lubbers en A. W. M. Nflen-
huis; W. M. Voortman en W. E. van Veld-
huizen; F. F. A. M. Grijns en W. A. C. van
der Graaf.

Overleden: B. Wagenvoont, oud 71 jaar; G.
H. Visschers, oud 61 jaar.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 23 mei: 10.00 uur ds. J. C. Knajen-
biünk. Kinderoppas elke zondagmorgen in
De Voorde. Lied van de week: Gezang 224
Donderdag 27 mei (Hemelvaartsdag): 10.00
uur gezamenlijke kerkdienst in de Geref.
Kerk, voorganger ds. J. C. Krajenbrink

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 23 mei: 10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 23 mei: 10.00 uur ds. K. Feenstra
van Vorden; Mndernevendienst klassen l, 2
en 3; 19.00 uur ds. K. Feenstra
Donderdag 27 mei (Hemelvaartsdag): 10.00
uur gezamenlijke Herv.jGeref. dienst in de
Geref. Kerk. Voorganger ds. J. C. Krajen-
brink.

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1205
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende hulsarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warrlnga-Hendrlks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

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 spoedreccepten.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon in de week van
24-29 mei mevr. Wolters, tel. 1262. Graag
bellen tussen 8.00 en 9.00 uur.

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur In de konsls-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
Jongeren Jeugd tot 18 jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 U.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 v\

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrfldag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



Aanbieding
naturel of paprika

Chips

Wegvlieg
przen

KIJK EN VERGELIJK
NERGENS

ZO GOEDKOOP

Aanbieding
i-aardappelen

MALSE

riblappen
heel kilo

MAGERE

hamlappen
kilo

Fijne v. worst
of saucijsjes
500 gram

•̂1
500 gram

vleesgéhakt
met gratis kruiden

VLEESWAREN

SNIJWORST
150 gram

LEVERKAAS
100 gram

Filet Americain
200 gram

Hele kookworst
500 gram

DELTA

RIJSTEPAP
literpak van 129 voor

VERPAKT

WITBROOD
gesneden

•B
DIEPVRIES

BRAADKUIKEN
per stuk

BI
IGLO

roomijstaart
van 450 voor

„BOOM" overheerlijke

gevulde koeken
6 stuks

Unox soepen
kip, groente of tomaat
van 135 voor

CALVE

PINDAKAAS
van 230 voor

-^^w

l n plaats van dure aardappelen:

ORYZA RIJST
var^JI2 voor

ROTCO

groentesoep
van 79 voor

HERBA

APPELMOES
3/4 pot

HOY

cockt.worstjes
3 blikjes

500 gram

hotelcake
ovenvers

Liter-fles

magere melk
gesteriliseerd

•i
SUSY

toiletpapier
4 rollen van 138 voor

SINAS, UP
OF COLA 59

HANDAPPEL

Granny Smits
per kilo

WEM
HOLLANDSE

aardbeien
per doosje

••BLOEMEN EN PLANTEN

Perkplantjes
afrikanen, salvia's, petunia's,
lobelia etc. etc. 6-8 stuks

Bos fresia's

NIVEA

HUIDCREME
goed tegen zon v. 320 v.

RAAK

LÏM.SIROOP
11/2 liter van 369 voor

••••••••••
Voor zachtere handen Lux

AFWASMIDDEL
400 gram van 198 voor

•••
HEREN-
OVERHEMDEN
div. maten en dessins

mmmmmmmm

A*O,meer

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



Bessen- 1098jenever

FLORIJN

VIEUX
liter

FLES

JAGERMEISTER
van 15,75 voor

1325

1398
RELSKY

VODKA
voor

1398
SONNEMA

BEERENBURG
van 14,55 voor

Slagroomstam

Ananascaketaart
ROOMBOTER-

Wafeltjes 250 gram

OVENVERSE

puntbroodjes
8 stuks

Krentebrood
plm. 650 gram

345
298
210

GLORINE

bleekwater
flacon van 105 voor

GROOT VAT

DIXAN
l KILO GRATIS
van 25,65 voor

GROOT VAT

WITTE REUS

1875

TONNY EN RIET
LENSELINK
danken u hartelijk voor
uw gelukwensen, bloemen
en kadoos, die wij van u
op onze trouwdag moch-
ten ontvangen.
Mede hierdoor is het voor
ons een geweldig mooie
dag geworden.

Vorden, mei 1976
Prins Bernhardweg 15

HENRI HELMINK
en
INEKE HELMINK-

DE WIT
danken u hartelijk voor
uw gelukwensen, bloemen
en kadoos die wij van u
op onze trouwdag moch-
ten ontvangen.
Mede daardoor werd onze
trouwdag onvergetelijk.
Vorden, mei 1976
Wilhelminalaan 13

Nuts babysit-centrale
van 23 mei t/m 7 juni
wordt de babysitcen-
trale waargenomen
door

MEVR. STERTEFELD
'tMolenblick 4, tel. 1897

Zaterdag 22 mei ver-
koop van

perkplanten
o.a.
knolbegonia's
geraniums
afrikanen
salvia's enz. enz.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Door omstandighe-
den is de uitvoering
van de

Nuts blokfluitklub
verschoven van
zaterdag 29 mei naar

vrijdag 18 juni

Mevr. te Slaa
neemt van 24 mei
t/m 12 juni

geen advert. aan

Vermist: groen met rode
tractor. Rob Enzerink,
Brinkerhof 10, Vorden

koop 2 volbloed MRIJ
12 mnd. oud, va-

ders Gerard en Arie; en
dwerggeitjes. M. Regelink,
Deldensebroekweg 2, Vor-

~en, tel. 1328

rasmachientjes repareren
en slijpen. J. J. Bönmer,
Zutphenseweg 82, Vorden

Te koop: (alles moet weg)
kinderwagen en matras
(hoog model) 50,—
wandelwagenbak 25,—
voetenzak 15,—
regenscherm en
parasol 7,50
boodschappenmand 5,—
rekje voor trap 7,50
hobelpaard (hout) 7,50
salonkastje 25,—
G. J. Jansen, Overweg 7,
Vorden

Te koop wegens omstan-
digheden: Fiat 850 Spec.
b.j. 1970. Het Wiemelink
8, Vorden, na 18 uur

Te koop: wandelwagen,
kinderstoel, kinderzitje,
kindermandje voor fiets,
kinderbox, damesbrom-
fiets Peugeot, kinderbadje
met standaard, bromfiets-
helm en regenbroek en
handschoenen. Het Kers-
pel 16, Vorden

Gevraagd in Canada (On-
tario) per l augustus a.s.:
medewerker op land-
bouwbedrijf, bekend met
machinaal melken en
landbouwmachines.
Inl.: H. J. Hietveld, Hoe-
kendaalseweg l, Vorden,
tel. 1383

Nog steeds leverbaar Wes-
ta sportfietsen voor 248,-
ook toerfietsen nu nog
voor ƒ 290,— geheel kom-
pleet.
Leren dames- en herenza-
dels o.a. de Lepper zadels
met drie veren en Lepper
Elasco en orig. Engelse
Brooks zadels vanaf 9,75
tot 42,50, kinderzadels
vanaf ƒ 4,75.
Kinderzitjes voor en ach-
terop, enorme keus.
Dubbele en enkele tassen
ook die bruine tentlinnen
tassen zijn er. Empo, Ga-
zelle, Union kinderfietsen
Westa, Rivel, Jetstar, Pol-
ly kinderfietsen.
Grote keus voor iedereen
bij:
Tweewielerbedrijf
TRAGTER

Wij gaan trouwen op vrijdag 28 mei a.s. om
14.00 uur in het gemeentehuis van Vorden en
geven ter gelegenheid daarvan een receptie in
hotel „Stegeman" te Laren (Gld.) van 15.30
tot 17.30 uur.

JOPIE KAUFFMAN
HENK WULLINK

Vorden, mei 1976
Insulindelaan 31

HENK PETERS

en

CORRY VAN DER WAL

hopen woensdag 26 mei a.s. om twee uur
te trouwen in het gemeentehuis te
Vorden.
Kerkelijke bevestiging om half drie in
de Hervormde kerk te Vorden.

mei 1976
Ruurloseweg 28, Vorden
Kastanjelaan 2a, Hengelo (Gld.)
Wij gaan wonen: Brinkerhof 38, Vorden

U kunt ons 's avonds na acht uur komen
feliciteren in restaurant „Den Elter",
Emmerikseweg l, Zutphen.

GERRIT VISSCHERS

WILLY GROOT WASSINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaatshebben op vrijdag 28
mei a.s. om 12.00 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 13.00 uur in
de Goede Herderkapel te De Veldhoek
door de weieerwaarde heer
ds. J. C. Krajenbrink.

mei 1976
Veldhoekseweg 25, Hengelo (Gld.)
Galgengoorweg 11, Vorden

Toekomstig adres: Gerrit Sprokkereefstraat
18 te Ruurlo

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
De Keizerskroon te Ruurlo.

Op zondag 23 mei hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren
's-morgens om 11.00 uur wordt een H.
Mis uit d a n l d r h e i d opgedragen in de
Christus

BERNARDUS REINIRUS EYKELKAMP

en

CATHARINA JOSEPHINA
EYKELKAMP-LEBBINK

Gelegenheid tot feliciteren 's-middags
van 3.30 tot 5.30 uur in café Eykelkamp
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Vorden, mei 1976
De Haar 40

1*46 1976

Dankbaar hopen wij op 24 mei met onze
kinderen en kleinkinderen onze trouw-
dag te gedenken.

H. F. LEUNK

en

J. R. LEUNK-WENNEKER

Gelegenheid tot feliciteren op dinsdag 25
mei 's-avonds van 8-9.30 uur in „'t Wa-
pen van Vorden", zaal Smit.

Warnsveld, mei 1976
Rietgerweg 10

Inplaats van kaarten

G. BERENPAS

en

H. BERENPAS-PELGRUM

hopen op zaterdag 22 mei a.s. met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal ,'t Wapen van Vorden'
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Warnsveld, mei 1976
Boggelaar 2

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Heden nam de Heer tot Zich mijn geliefde
man en onze vader, behuwd- en grootvader

BEREND WAGENVOORT
in de ouderdom van 71 jaar.

„Wij dan, gerechtvaardigd op grond van
geloof, hebben vrede met God door

onze Heer Jezus Christus"
Rom: 5 vs. l

Vorden: G. J. Wagenvoort-Sloëtjes

Zutphen: L. J. Wagen voort
R. W. H. Wagenvoort-Bakker

Vorden: J. W. Wagen voort
G. H. Wagenvoort-Seesink

Enschede: A. W. Grul-Wagen voort
J. A. Grul

Enumatil: G. W. B. de Boer-Wagenvoort
T. de Boer

Vorden: B. H. Wagen voort
B. Wagenvoort-Eggink

en kleinkinderen

Vorden, 12 mei 1976
Nieuwstad 32e

De teraardebestelling heeft inmiddels te Vor-
den plaats gehad.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis
van het plotseling overlijden van mijn zorgza-
me huisgenoot en onze lieve broer, zwager en
oom

GERRIT HENDRIK VISSCHERS
weduwnaar van D. Waarlo

op de leeftijd van 61 jaar.

„Hij wist zich geborgen bij zijn Heer"

Vorden: B. Schot-Huurneman
G. H. Kettelerij-Visschers
J. Kettelerij
J. A. Visschers-Zweverink

Hengelo Gld.: H. Waarlo
J. W. Waarlo-Hietbrink

Zelhem: H .Hietbrink-Waarlo
G. Hietbrink

Vorden: A. Groot Wassink-Waarlo
M. Groot Wassink
J. W. Arendsen-Waarlo
G. Arendsen

Lochem: F. G. Beltman-Schot
D. Beltman

Diepenheim: G. Nijhoff-Schot
G. E. Nijhoff

kleinkinderen,
nichten en neven

Vorden, 13 mei 1976
De Boonk 37

De begrafenis heeft inmiddels te Vorden
plaats gehad.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van bovenver-
melde gemeente brengen ter openbare kennis,
dat ter gemeentesekretarie afdeling Ruimtelij-
ke Ordenine c.a., gedurende h^f tijdvak va*
2 i mei tut en mee y j-uni 19X6 voor een ieder
ter inzage zal liggen een aanvraag met bijbe-
horende bijlagen van de heer H. Arfman,
Schuttestraat 13 te Vorden, om vergunning
tot ontgronding van het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie F, nr. 2489.
Binnen dertig dagen na dagtekening van deze
bekendmaking kan een ieder bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland schriftelijk bezwaren
tegen de inwilliging van de aanvraag indienen.

Vorden, 19 mei 1976.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester, get. M. Vunderink
de sekretaris, get. Drijfhout

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

G. Weulen Kranenbarg & Zn b.v.
EJnkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

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 t.m.
zaterdag 5 juni

Het bestuur af d. Vorden:
Joh. Norde, voorzitter
G. J. Brummelman, sekretaris



DISCOUNT CENTRUM RUURL
ig is?tit

SLAAPKAMERS
ruime sortering, al vanaf 295,-
KAMERBREED TAPIJT ..
geweldige voorraad, per meter reeds v.a. Ovj1"

100% WOLLEN BERBER
400 breed, per meter vanaf j

PRACHTIGE LEEFKUIL1-QI.
in modern negre velours l\Jvwj'

OVERGORDIJNEN
enorme kolleldie, per meter 7,95
Geheel vrijblijvend bezoeken wij met u een van de
regionale meubelshowrooms !
+ 10% KORTING OP DAAR GEKOCHTE ARTIKELEN

DORPSSTRAAT 29 - TELEFOON 05735-1361 Openingstijden: woensdags van 9-13 uur, zaterdags tot 16 uur,
vrijdags koopavond, verder dagelijks van 9-18 uur

Een verzekerde afzet van mijn biggen?
Dat garanderen wij U.

Een uniek systeem voor meer
zekerheid op uw bedrijf I

Dèt biedt Ruvevo:
1. gegarandeerde afname van al uw biggen.
2. gegarandeerde minimum biggeprijs

(bodemprijs).
3. gegarandeerde hoge biggeprijs,

afgestemd op de 1 A-prijs voor slacht-
varkens (zie onze afname-prijstabel).

Wat doet Ruvevo nog méér:
1. technisch advies inzake hokkenbouw etc.
2. wij kunnen zorgen voor best fokmateriaal.
3. wij assisteren bij de aankoop van beren.

Ruvevo biedt toch méér dan alleen
kwaliteitsvoeders.

Stuur mij geheel vrijblijvend nadere
informatie over uw uniek systeem
vooreen gegasteerde afname
van mijn blggc

Naam —

Soort bedrijf

Straat .

Woonplaats

Telefoon —

Zenden in open enveloppe, zonder postzegel aan:
Mengvoedercentrale RUVEVO b.v.,
Antwoordnummer 32, Ruurlo.

Mengvoedercentr. RUVEVO b.v., De Venterkamp 8, Ruurlo, tel. -.05735-1646/1647

Denken aan de toekomst hééft
z'n voordelen

Nu meteen al. Verstandig met aardgas
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen Houdt de warmte binnen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huls

We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.
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N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, tCiefoon 05750-10888
Bezoekt ̂ | informatiecentrum! Gaarne na afspraak

^^F-

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

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

PARIAN
MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

Parian-
verrassing

Bij aankoop van een bankstel vanaf ƒ 795, —
of voor een gelijk bedrag aan andere meubels
ontvangt u

f 100,- in kontanten
om van uw bezoek aan ons een gezellige dag
te maken.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

hengelo <gid.>
tel.O5753-1461

De Rawdies

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

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

Goede en voordelige
damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt l
Of als u sterven moet l

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
5e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

LAMMERS

Een vertrouwd begrip:

Administratiekantoor
Vorden B.V.
direkteur: B. H. J. de Regt- Tel. 05752-1485

Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken

wij naar maat
Maandagmorgen en

woensdagmiddag gesloten

Te koop: g.o.h. Fiat 128
b.j. 1972. Tel. 05753-
1513 na 17.00 uur

Spoorbiels
voor elk doel
Gegalvanrêeerde
golfplaten
alle maten
bij

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

Fe koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
dervtijd-artikelen

HAAS
Vordenseweg 2, Hengeiu
(GkL), tel. 05753-1637

Donderdag 20 mei
starten wij met een

GRANDIOZE
RESTANTE1SI-
AKTIE
RESTANTEN JAPONNEN
nu voor
19.50 29,50 39,50 49,50

RESTANTEN MANTELS
nu
39,50 59,50 69,50

RESTANTEN ROKKEN
19,50 25,- 29,50

RESTANTEN PULLOVERS
5,- 10,- 15,-

RESTANTEN BROEKPAKKEN
vanaf 49,50

In verband met Hemelvaart
woensdag 26 mei
de gehele dag open !

Vrijdags koopavond

RUURLO



Donderdag 20 mei 1976

38e jaargang jir. 11 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
VORDEN BELOONDE MET STAANDE OVATIES CONCERT
VAN JUBILEREND VORDENS MANNENKOOR
Zeer groot was zaterdagavond de belangstelling voor het concert dat Vordens Man-
nenkoor in verband met zijn veertigjarig bestaan in de Christus Koningkerk heeft ge-
geven. Onder de aanwezigen kon voorzitter L. B. M. Westerhof in zijn openings-
woord in het bijzonder welkom heten burgemeester mr. M. Vunderink, wethouder H.
Bogchelman, oud-burgemeester A. E. van Arkel, beschermheer H. L. Emsbroek en
hun echtgenoten.

Zeven weken na de oorspronkelijk vastge-
stelde datum konden dirigent Bert Nijihof
en de zjjnen op dit jubileumconcert nog
eens ten overvloede fblflik geven dat Vor-
dens Mannenkoor in zijn genre heel wat in
zijn mars heefit. Dat zo velen daarvan ge-
tuige wilden zijn mag wel als een onmis-
kenbaar bewijs gelden een hoe belangrijke
plaats heit koor in de Vordense gemeen-
schap inneemt.

Aan dit concert werd een extra feestelijk
accent gegeven door de medewerking van
enige solisten wier naam in deze streken
een goede klank heeft: de sopraan Henny
May, de tenor Harry Pierik, de pianiste
Eleonore Krullaarts, en niet te vergeten uit
eigen gelederen de bariton Ludo Eykel-
kamp.

Tweemaal vóór en tweemaal na de pauze
liet Vordens Mannenkoor zich horen, en in
een aantal van de nummers hadden de so-
listen een werkzaam aandeel, zoals Henny
May in de negro spiritual Steal away en in
Da Vergine degli Angeli uit La Porza del
Destino van Giuseppe Verdi, Harry Pierik
in Binsam klinlgt edn Güöckchen van Hans
Paulig en een Joegosilavisich partizanenlied
van Venturini, en Dudo Eykelkamp in de
negro spiritual Dere's a man goin' roun' en
Wolga van Djesachar.
Tweemaal kregen de solisten gelegenheid
aJlleen en in combinaties van hun niet ge-
ringe capaciteiten blijk te geven in werken
van Mozant, Verdi, Stolz, Melchert, Lehar
en Kalman.
Bij een zo omvangrijk programma, dat des-
ondanks binnen een redelijke tijd afgewerkt
kon worden dank zij het feit dat het koor,
ook als het niets te doen had, op zijn plaats
bleef, zal men het ons niet euvel duiden dat
een gedetailleerde bespreking van het ge-
presteerde achterwege moet blijven.
Vordens Mannenkoor heeft onder leiding
van Bert Nrjlhof blijk gegeven zeer goed

genuanceerd te kunnen zingen, met veel
aandacht voor de tekst, en zonder over-
matige, slechts op het effect berekende, ver-
schallen in sterkte. En wij zijn het met
secretaris J. H. W. Tap in diens slotwoord
eens dat, ais het leven bf veertig- begint,
het koor nog een veelbelovende toekomst
voor zich heeft. De uitvoering van niet alle
op deze feestavond gezongen nummers mo-
ge dan niet van hetzelfde hoge niveau zijn
geweest, over het geheel genomen werd
door Bert Nrjhof en de zijnen een zeer prij-
zenswaardig^ prestatie geleverd, die terecht
door het dankbaar gestemde publiek met
veel applaus werd beloond.
Dankbaar was men evenzeer voor het aan-
deel van de solisten in het programma. Ook
zij hielden in vele opzichten de juiste maat
en zij droegen daardoor in belangrijke mate
bij aan wat in wezen het jubileumconcert
van Vordens Mannenkoor was. Dat één hun-
ner deel uitmaakt van dat koor - Ludo
Eykelkamp - en op een dergelijke manier
zijn vocale bijdrage levert als dat zaterdag-
avond het geval was, daar mag Vordens
Mannenkoor zich gelukkig1 om prijzen.
Van Henny May's fraaie stemgeluid hebben
wij, als zo menig maal, bijizonder genoten.
En wie Harry Pierik heeft horen zingen zal
met ons van mening1 zijn dat hij het onder
de gedegen leiding van Anton Eldering nog
heel ver kan brengen.
Bleonore Krullaarts begeleidde de solisten
zeer attent. Alleen leek de samenwerking
in het terzet uit Die ösardasfünstin van
Emmerich Kalman tussen vocalisten en be-
geleidster op sommige punten niet opti-
maal. Maar het publiek appüaudiseerde na-
drukkelrjk om een herhaling, en het kreeg
die wens gedeeltelijk vervuld.

Het concert werd door Vordens Mannen-
koor besloten met een speciale attentie aan
oud-burgemeester Van Arkel: Domme, sal-
vam fac Reginam nostram. Tussen haak-
jes: dat betekent niet: Heer, zegen hen die

ons regeren, maar: zegen Haar die ons re-
geert! En als burgemeester Vunderink even
trouw de contactavonden van het koor be-
zoekt als zijn voorganger, dan kan ook hij
te zijner tijd een muzikale wens kenbaar
maken!

Vordens Mannenkoor werd bij zijn opkomst
en bij het verlaten van het kerkgebouw met
een gescandeerd applaus begeleid. En dat
hebben Bert Nrjlhof en zijn mannen dubbel
en diwans verdiend.
Na afloop van het jubileumconcert van het
Vordens Mannenkoor was er in de aula van
de basisschool De Vordering gelegenheid
om het bestuur te feliciteren met het 40-
jardg bestaan.
Weliswaar geen receptie voor iedereen
maar slechts voor genodigden. „Van de ge-
dachte een officiële receptie te houden zijn
we i.v.m. de hoge kosten die daarmee ge-
paard gaan, afgestapt," zo vertelde ons
voorzitter de heer Leo Westerhof.
Tijdens een kort toespraakje tot het be-
stuur complimenteerde burgemeester mr.
M. Vunderink namens het gemeentebestuur
het Vordens Mannenkoor met het buitenge-
woon geslaagde concert. „Het niveau was
hoog," aldus Vordens eerste burger, die op
de receptie met lege handen verscheen.
„Natuurlijk bieden we u wat aan, maar we
willen dit eerst in het gemeentebestuur
overleggen," aldus de heer Vunderink.
Verder kwamen op deze bijeenkomst afge-
vaardigden van verschillende plaatselijke
verenigingen hun felicitaties aanbieden, ter-
wijl ook bestuursleden van koren uit om-
liggende plaatsen gelukwensen aanboden.
De meesten lieten deze gelukwensen ver-
gezeld gaan mét het aanbieden van een ge-
schenk onder couvert. Onlangs zijn tijdens
een speciale bijeenkomst van het Vordens
Mannenkoor vier leden gehuldigd, t.w. A.
Bielderman (30 jaar lid); A. van Zuilekom
(idem); J. Oonk en B. Eykelkamp (beiden
25 jaar lid). Deze jubilarissen zullen bin-
nenkort als blijk van waardering door het
bestuur een bandopname worden aangebo-
den van het zaterdagavond gehouden con-
cert.

Het ligt in de bedoeling van het bestuur
bandopnamen van het concert ten verkoop
aan te bieden. Men kan zich hiervoor bij
het bestuur opgeven.

Lekkere
polobloeson in

kontrastkleuren
Fortex - de Juniortrend

met 'n eigen aksent

welkom en onder leiding van de h
Nengerman kan er heel wat tot
men.

Ook in de Kranenburg is een aantal ouders
in de weer geweest met het verzamelei
handtekeningen. Er wordt nog
een stukje grond. Als dat in orde is,«fan
ook voor deze speeltuin een subsidie worden
aangevraagd.

De Snoekbaars

Jaarvergadering
van de Speeltuin-
vereniging Vorden
Tijdens de jaarvergadering van de speel-
tuinvereniging Vorden hebben de leden af-
scheid genomen van voorzitter R. A. van
Overibeeke. Zijn opvolgster mevr. A. van
Burk-Binsbergen bedankte hem voor de
prettige samenwerking en voor de tijd die
hij in het speeltuinwerk heeft gestoken. Zij
bood hem een trimset aan mot de wens, dat
hij al spelend met zijn gezin de speeltuin-
vereniging niet zou vergeten.

De nieuwe voorzitster deelde tevens mede
dat de gemeente ƒ 600,— (zijnde de sub-
sidie over 1975) naar de vereniging heeft
overgemaakt. Het bestuur besloot verder
deze zomer de speeltuin aan Het Wiemelink
uit te bouwen, daar het huidige speelmate-
riaal te weinig biedt voor zoveel kinderen.
Binnenkort kan de „bouwploeg" dus weer
aan de gang. Behulpzame vaders zijn altijd

Tijdens de ledenvergadering van de henge-
ilaarsvereniiging De Snoekbaars bleek uit 't
jaarverslag van secretaris W. Sessink dat
de vereniging momenteel 393 leden telt. In
helt afgelopen seizoen werd wederom vis
uitgezet in de veengoot tot een bedrag van

duizend gulden. Men hoopt dat het water-
peil thans redelijk zal blgven zodat men
volop van de hengelsport in de veengoot
zal kunnen genieten.

De kontributie voor het komende seizoen
werd ongewijzigd gelaten en bedraagt voor
leden ƒ18,—; jeugdleden en 65+ ƒ9,—
(excl. mschrrjfgöld). Voor het a.s. seizoen
kan men zich opgeven als lid bij de heer
J. Fleming.

Hierna werden de prijeen uitgereikt over
het afgelopen jaar. De eerste prjjs was voor
de heer A. J. Jansen; 2. J. Fleming; 3. W.
J. A. Sessink. Het bestuur hoopt op een
grote deelname aan de onderlinge wedstrij-
den waarvan de data zijn: zaterdag 29 mei;
woensdag 16 juni; zondag 8 augustus; zon-
dag 29 augustus en zaterdag 9 oktober. Za-
terdag 28 augustus wordt er een wedstrjjd
voor de jeugdleden van De Snoekbaars ge-
houden.

NATIONAAL VOLLEYBALTOERNOOI
DASH UITSTEKEND GESLAAGD
De aktieve Vordense volleybalvereniging Dash heeft zaterdag voor de vierde maal in
successie een groot nationaal volleybaltoernooi georganiseerd, dat in alle opzichten
een succes is geworden. Dit „monstertoernooi", waaraan ruim negentig teams uit de
districten Veluwe, Oost-Gelderland, Noord-Overijssel, Twente en De IJsselstreek deel-
namen, werd wegens omstandigheden gehouden op de sportvelden van de SV Ratti
aan de Eikenlaan op de Kranenburg. Doordat men op tijd begon kon het tijdschema
praktisch worden aangehouden.

Dank zg de medewerking van het Ratti-
bestuur was er een uitstekende akkommo-
datie; men mocht gebruik maken van de
Meedlokalen terwijl ook de familie H. Heu-
velink ruimte beschikbaar had gesteld. Het
wedstrijdsecrétariaat hield een schematisch
overzicht bij, zodat iedereen de stand van
zaken kon noteren, waardoor geen stagna-
tie ontstond. Er werd op Mefst dertig vel-
den - zowel helt hoofdveld van Ratti als het
traimingsveld werden gebruikt - gespeeld.
Door de leden van Dash waren een aantal
kraampjes voor een hartige hap, snoep enz.
opgezet, die gretig aftrek vonden.
Dash-voorzatter de heer H. v. d. Sligte
opende om tien uur het toernooi met een
speciaal welkomstwoord tot wethouder de
heer Bogchelman en Ratti-voorzitter de
heer Anlt. Heuvellink. Hij dankte Ratti voor
de bereidwillige medewerking omdat de ge-
meentelijke sportivelden niet beschikbaar
waren.

Wethouder Bogdheilman verrichtte hierna
de eerste opslag in de wedstrijd promotie-
Masse/le klasse dames: DVO 1-Dash 2,
waarmee 't toernooi officieel was geopend.
Onder ideale weersomstandigheden werden
de meer dan 200 wedstrijden afgewerkt;
door de grote deelname waren in diverse
klassen de deelnemende groepen in twee
poules gesplitst. De winnaars uit de poules
moesten in de finales om de eerste en twee-
de prijs eniz. spelen.

De uitslagen waren:
Dames promotie/Ie klasse: (5 teams in l

poule): 1. HEG Heerde; 2. Dash Vorden.
Dames 2e klasse (11 teams in 2 poules):
1. 's-Heerenbroek; 2. Wevoc, Westervoort;
3. Juvenitus, WeM; 4. Zios, Nieuw Wehl.
Dames 3e klasse (10 teams in 2 poules):
1. Achülles, Almelo; 2. WZC, Wapenveld; 3.
't Peeske, Beek; 4. Aümen te Almen.
Heren promotie/Ie klasse (7 teams in l
poule): 1. Rivo, Rijssen; 2. Syrphus, Dene-
kamp; 3. RAC, Atanelo.
Heren 2e klasse (8 teams uit 2 poules): 1.
Vios, Beltrum; 2. 't Peeske, Beek; 3. Uravo,
Velp; 4. Harmabee, Enschede.
Heren 2e/3e klasse (5 teams in l poule):
1. Kiesschijf, Hengelo (O.); 2. RAC, Al-
melo.
Heren 3e klasse (12 teams in 2 poules): 1.
Wevoc, Westervoort; 2. Kaemacon-Tornax,
Ruurlo; 3. Zios, Nieuw WeM; 4. Juvenitus,
Wehl.
Meisjes junioren (10 teams in 2 poules): 1.
't Peeske, Beek; 2. Hevo, Heino; 3. RAC,
Almelo; 4. Rivo, Rrjssen.
Meisjes aspiranten (10 teams in 2 poules):
1. SVS l, SchaJlkhaar; 2. Zios, Nieuw Wehl;
3. DVO, Keyenlborg; 4. 't Peeske, Beek.
Jongens junioren (5 teams in l poule): 1.
Dash, Vorden; 2. S V Zwolle, Zwolle.
Jongens aspiranten (8 teams in 2 poules):
1. Klemacon-Tornax, Ruurlo; 2. Zios, Nieuw
Wehl; 3. Wilhelmina, Zutphen; 4. Bruvoc,
Brumimen.

De prijizen werden na afloop om plm. kwart
voor zes door de heer v. d. SMgte uitgereikt.
Deze bestonden uit bekers, lauwertakken,
medailles enz,

BI'J ONS IN 'N ACHTERHOOK . . .
Wat bunt wi'j, Achterhookers, toch gelukkige mensen da'w op zo'n mooi
stuksken grond op dizze weareld woont. Veural urn dizzen tied van 't jaor
volt dat op. De berken en beuken zit weer in 't blad en de eiken begint zich
now zo'n betjen an te kleen. Nao de wostepinnebusse bluujt now de mei-
doorn en liesterbes en de brem mag zich in zien geale pak bes laoten zeen.

A'j dan argens op un röstige plaatse in 't bos zit kö'j de toetvinken heurn
slaon, de gietelinks fluiten en de markaoln heurn rear'n en wat wi'j dan nog
meer. l'j meent dan wel es da'j 't altied wieter op mot zuuken, maor a'j de ogen
good de kos geeft, is hier nog genog te zeen. Wi'j bunt ok al wel es nao de
Veluwe ewes um ons Nat. Park te bekieken. Daor betaal i'j dan ok nog dufteg
volle geld um d'r in te kommen, a't weer un betjen good is zie'j dan ok nog
meer mensen as natuur. Nee, dan he'w 't bi'j ons zo slech nog neet etroffen.

Noo mow met mekare wel uutkieken da'w d'r gin rotzooi van maakt. Laote
wi'j de ranjaflessen en de plestik toeten met nao huus nemmen en neet argens
in de barm of 't bos plearn.

An de andere kante mo'w ok gin olde fietsen, kachels of ander groot afval
nao 't bos brengen of argens in un graven gooien. Dat kö'j allemaole met de
vuulophaaldienst metgeven, in wat plaatsen komt ze ekstra met un vracht-
wagen rond, in Vorden, waor ik wone, kö'j 't zo bi'j 't andere vuul zetten en
dan wod 't met enommen. Dan wod onzen Achterhoek gin vuulnishoop.

Dan holle wi'j wa'w hebt: één groot landschapspark waorin boer en börgers
good naost en met mekare kont leaven. Dan hoef ze van hogerhand neet te
zeggen hoo of 't hier mot wodden. Wi'j hebt jao zelf (of onze olders) dit land
zo 'emaakt. Wi'j bunt ok zelf mans genog um 't in stand te hollen. Want oge
veur de natuur hebt ze no gwel bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

i
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OPENING TENNISBANEN GEPLAND
OVER ENKELE WEKEN
Tydens de ledenvergadering van de tennis-
vereniging Vordens Tennispark werd me-
degedeeld dat de banen over enkele weken
bespeeld kunnen worden. Het werk vordert
snel en na een periode van moeilijkheden,
die aan de aanleg van de banen vooraf
ging, verloopt nu alles naar wens. De nog
resterende problemen zullen naar verwacht
wordt, spoedig worden opgelost, temeer
daar de samenwerking met de gemeente als
goed kan worden bestempeld.
Voorzitter de heer J. v. d. Meer wees erop
dat na de oprichtingsvergadering (waar-
voor de heren HuMnga, Roodnat, Sikkens
en Te Brake „tekenden") in totaal 14 ver-
gaderingen zijn belegd met als uitgangs-

t dat deze zomer getennist zou kunnen
len. De vereniging die voor dit doel als
ing opereerde heeft een lening van

00 guüden moeten sluiten.

Financieel gezien is de vereniging arm
maar gezond te noemen. Iedere Vordenaar

lid welkom. Een paar voorzieningen
<n nog even achterwege blijven zoals

'oorbeeld een oefenmuurtje. Het bestuur
is zeer ingenomen met een schenking van
1800 gulden door de in 1962 opgeheven
tennisclub Kamphuizen. De heer v. d. Meer
zegde de gulle gevers hiervoor hartelijk
dank.

Wat betreft het tennispark: er komen drie
graveülbanen. Op het gedeelte voor de vierde
baan worden voorlopig een aantal voorzie-
ningen getroffen, waardoor het behalve
goed spelen ook goed toeven zal zjjn op
het tennispark.

Door de late start kan de gemeente op dit
moment de geplande groenvoorziening bui-
ten de banen en op de parkeerplaats niet
meer realiseren. Het volgend jaar zal de
entourage van het park echter een fraai
geheel met de banen vormen.

Het bestuur van de tennisvereniging is er-
in geslaagd, ondanks de late start, een
tenndsleraar te vinden die in de komende
maanden nog tfld beschikbaar heeft om in-
dividueel of in groepsverband les te gewen.
Men gelieve zich hiervoor zo spoedig mo-
gelflk op te geven. Met de gemeente is
overeengekomen dat gedurende de zomer-
maanden ook toeristen van de banen ge-
bruik mogen maken op nog nader te be-
palen tflden.

Het ligt in de bedoeling aan de opening
van de tennisbanen, vermoedeUjke datum
4 juni, een feestelijk tintje te geven. Een
hiervoor in het leven geroepen feestcom-
missie zal dit voorbereiden.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Weekend van de Jeugdkerk
De Jeugdkerk van de Hervormde kerk, die
elke week op de zondagmorgen samenkomt
in De Voorde, hoopt het a.s. weekend uit te
gaan en wel naar de Jeugdherberg De
Heem/hoeve te Ernst nEpe (Veluwe-zoom).
De start vindt plaats op a.s. zaterdagmor-
gen (22 mei) bij De Voorde. Wij wensen de
leden van de Jeugdkerk samen met de leid-
sters en leiders een goed en fijn weekend
toe.

Voor beroep bedankt
Namens de Hervormde Kerkeraad kon zon-
dagmorgen j.l. bekend gemaakt worden dat
ds. J. C. Krajenbrink, Hervormd predikant
te Vorden, bedankt heeft voor het op hem
uitgebradhte beroep van de Hervormde ge-
meente te Hardenberg-Heemse, vacature
Westwijk.

Gezamenlijke dienst op de
Hemelvaartsdag
Volgende week donderdag, donderdag 27
med, Hemelvaartsdag, zal er een gezamen-
lijke kerkdienst gehouden worden van de
Gereformeerde- en Hervormde kerk en wel
in de Gereformeerde kerk aan de Zutphen-
weg1, tegenover het Postkantoor. Voorgan-
ger in deze dienst hoopt te zijn ds. Krajen-
brink.

Schoolreisje
Pr. Julianaschool
Vergezeld van bestuur en oudercomimissie
hebben de leerlingen van de Prinses Julia-
naschool uit de Wildenlborch hun jaarlijkse
sohoolreisje gemaakt.
Allereerst werd het kasteel Bergh bekeken,
waarna een bezoek werd gebracht aan het
landgoed Brookhausen in Stokkum, waar
tevens een speurtocht voor de kinderen was
uitgezet. De dag werd besloten met een be-
zoek aan Gouden Handen, Europa's groot-
ste hobbycenitrum met pretpark.

Avondvierdaagse
van 9 t/m 12 juni
De gymnastiekvereniging Sparta organi-
seert van 9 Juni tot en met 12 juni voor de
negende maal een Avondvierdaagse in Vor-
den. Zij die niet in de gelegenheid zjjn om
op zaterdag te lopen kunnen ook reeds op
dinsdag 6 juni van start gaan. In elk geval
moet op vier achtereenvolgende dagen ge-
lopen worden.
De deelnemers kunnen kiezen uit twee af-
standen. De afstanden zjjn 3 x 15 en l x 20
kilometer. Voor junioren van 8-14 jaar 3 x
10 en l x 15 kilometer. Ouderen kunnen
kiezen voor 10 of 15 kilometer.
Een ieder die de afstanden aflegt waarvoor
is ingeschreven ontvangt een medaille.
Voor groepen van 10 personen plus een lei-
der, die de vierdaagse uitlopen, worden
verenigingsprflzen beschikbaar gesteld.
Opgave is vanaf heden mogelyk by de he-
ren A. R. Sikken«, MLspelkampdyk 48 (tel.
05752-1926) en G. Koop, Ruurloseweg 51.

Voetballers
teleurgesteld
De wethouder van sportaaken te Vorden,
de heer H. A. Bogchelman heeft dezer da-
gen bezoek gehad van een 30-tal teleurge-
stelde jongens. Teleurgesteld omdat deze
jongens nabjj het gymlokaal hun balletje
niet meer kunnen trappen, omdat men daar
volop bezig is met de aanleg van de tennis-
banen.
De wethouder zei begrip te hebben voor de
voor hen minder plezierige situatie en zeg-
de toe serieus te zullen bekeken of hier of
daar een ander „trapveflidje" in plan Zuid
gevonden kan worden.

25 mei geen
raadsvergadering
De raadsvergadering van dinsdagavond 25
m«>i zal geen doorgang vinden. „Er zijn geen
gewichtige zaken te bespreken, terwijl de
kwestie judoschool van de heer Smit nog
niet voldoende is voorbereid. Wy hebben
over deze materie adviezen gevraagd by
het provinciaal bestuur," zo vertelde bur-
gemeester mr. M. Vunderink. De eerstvol-
gende raadsvergadering zal nu plaatsvin-
den op dinsdagavond 29 juni.



Vordënse Hondenklub bestaat tien jaar.
Hondenrally e op He mei vaartdag
Het is al weer tien Jaar geleden dat In Vorden het initiatief werd genomen tot de
oprichting van een Hondenclub. De vereniging die toen werd opgericht omdat er in
Vorden en omstreken nogal wat zwerfhonden liepen en verschillende hondenbezit-
ters meer contact wilden hebben met andere dierenvrienden, heeft sindsdien elk
jaar de traditionele hondenrally gehouden op Hemelvaartsdag.

Ook ddlt jaar kan elke hondenlbezititer, on-
geacht van wefllk ras of soort de hond is,
deelnemen aan de op 27 mei te houden
tocht. Deze rally van de VHC, een Jubi-
leumtocht dus, is uniek voor de Gelderse
Ajchiterhoek en staalt fofj de hondenlieflheb-
bens in vele delen van ons land goed aan-
geschreven.

Uit alle windstreken
Het jubilerende bestuur van de VHC dat
momenteel bestaat uut voorzitter de heer
W. Hesseümlk, Gazoorweg 2, Vorden; mevr.
I. Schaafsma, Rjaadnuisstraait, Vorden (sec-
retoresse-penningmeesteresse) en bestuurs-
lid de heer A. Verkerk, Enkweg te Vorden,
heeftt de voorbereidingen praktisch rond.
Men heeft weer contacten gezocht met
vroegere deelnemers, die uiJt geheel ons land
komen. Verleden jaar trof men behalve
deelnemers uit Doetinchem, Uochem, Zuit-
phen, Vorden en omliggende plaatsen, ook
dierenvrienden uit het westen des lands.

Aktlef
Voorzitter HesöeMnk, die nu al weer drie
jaar deze functie heeft vindt dat de animo
de laatste tijd groter wordt. „We hebben
enkele jaren zitten worstelen met de trai-
ndnjg, maar nu zal ons bestuurslid mevr.
Sdhaafsma de training ter hand nemen. We
starten op vrijdag 4 juni in het bos bij
Kamphuizen aan de Wildeniborohseweg.
Iedereen die meer wffl wetien van de Vor-
dënse Hondeniclulb is hier welkom. De trai-
ning1 zal gedurende de gehele zomer voort-
duren. We hopen zo weer nieuw leven te
blazen in onze cQiub, die ruim dertig leden
telt.

De heer Hessellnk> die zelf bezitter is van
een Duitse herder, Is ervan overtuigd dat
de op Hemelvaart te houden jublleumtocht
van de VHC juist in deze tijd, waarin zo-
velen worden getroffen door hart- en vaat-
ziekten, bQzonder is aan te bevelen. Men
kam zich dan ontspannen op deze „trim-
wandcltocht", want het is goed voor de

hond en zijn baas. Een unieke gelegenheid
dus voor de eigenaren van honden om met
hun hele gezin er een dag uit te trekken
met hun viervoeters in de prachtige omge-
ving van Vorden.

Fraaie route
Er is diit jaar een fraaie route uitgezet, met
de bereidwillige medewerking van land-
goedeigenaren. Men heeft het zo uitgekiend
dat nu jiudst de minder bekende bospaden
en sflingerende Handweggetjes met veel
mooie doorkijkjes en vergezichten in het
ruim 8 km lange parcours zijn opgenomen.
Langs afwisselend natuurschoon zal er -
ongeveer halverwege de rouite - een ver-
plichte nist worden gehouden op een boer-
derij. Er is ook een puzzel-element in de
tocht. Men heeft de route nu in drie cate-
goriën ingedeeld: voor kinderen tot 12 jaar,
voor teenagers tot 16 jaar en voor volwas-
senen van 16 jaar en ouder.
De start en finish zijn bij café Schoenaker
op de Kranenburg aan de weg van Vorden
naar Riuurtio. Hier kan men zich opgeven.
De groepen zullen beurtelings van start
gaan. Voor de winnaars zijn fraaie prijzen
beschikbaar; er is een enorme wLaselbokaal
en een beker van de Vordënse Hondenclub
(voor eigen leden)..
De Vordënse Hondencluib die ook deelneemt
aan de jaarlijkse Avondvierdaagse - waar-
voor men Zich nog kan opgeven bij de he-
ren Hesselink of Verkerk - hoopt op He-
melvaartsdag voor deze juibileumtocht op
goed weer en veel deelnemers!

BESTE MENSEN
We dachten dat het weer eens tijd werd om
een brief te schrijven vanuit Isfahan. De
nieuwe training is alweer begonnen een
week of drie geleden. Het is een aardig
groepje van eflf blinden. Ze zijn erg rustig
en er zijn geen probleemgevallen bij tot nu
toe. Dat is wel fijn, mede omdat Husjang
Bofafo over twee maanden de boerderij

over gaat nemen. - Husjanig is tot nu toe
assdstent4>€dJlJfsleide(r. Hfl is een traanse
christen en hij heeflt een lanldlbouwkundlge
opleiding.

Wij gaan namelijk naar de stad (Isfahan)
verhuizen en Jan wordt verantwoordelijk
voor de drie blindenanstitutien die de kerk
heeft. Dat zijn het Chriflltoffel büindenteihuis
voor jongens die onderwijs volgen en daar
is ook een werkplaats waar borstels ge-
maakt worden door oudere blinden. Dan is
er het Niurayin blinde rneisjestehuis. De
meisjes volgen onderwijs en er is een we-
verij voor een aantal blinde vrouwen. Zo-
wel Christoffel als Nurayin hebben een
braille^afdeling. Deze twee zullen zoveel
mogelijk gekomibdneerd worden in de toe-
komst. Het derde instituut is Cyrus de Gro-
te, boerderij voor blnde mannen. Daar heb-
ben we tot nu toe gewoond en gewerkt.

De bisschop, die het hoofd is van de Iraan-
se kerk, heeflt een benoeming gekregen als
hoofdibisschop voer het Midden-Oosten van
de AngldJkaanse kerken en heeft daarom
veel minder tijd om zich met de instituten
te bemoeien. Dat is een van de redenen
voor de nieuwe baan van Jan.

Als we in de stad wonen, gaat Arjanne
waarschijnlijk in spetember naar de Ame-
rikaanse school. Ze kan al aardig Engels.
Voor kinderen is dat meestal geen probleem
om een tweede taal erbij te hebben.

De afgelopen maanden hebben we erg on-
gewoon weer gehad voor Iran. Het was
steeds bewolkt en af en toe een regenbui.
Een keer zelfs een hagelbui, korrels zo
groot als erwtten en een laag van 10 cm.

Het maakte een ontzettend lawaai tegen
de ramen. Het ergste van deze bui was, dat
de hagel smolt en door de daken van mod-
der heensiepeWe. Veel mensen moesten hun
huizen uit omdat het plafond naar beneden
kwam. In ons huis zijn op vele plaatsen
stukken naar beneden gekomen. Het is nog
steeds niet helemaal droog. Als het zover is
kan met de reparaties worden begonnen.

Gelukkig hebben we sinds een dag of tien
weer mooi zonnig weer en blauwe luchten
zoals het 95 procent van het jaar meestal
is in Iran. Maar net als overal op de we-
reld is het weer wéleens van slag. Met de
zomer in zicht wensen wij u een prettige
vakanltiie met mooi weer. Hartelijke groeten

iRia, Jan, Arjanne en Erik Denselink.

Isfahan, mei 1976.

Voor uw

zonwering en

tuinmeubelen
naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

/̂ ..speciaal

Sportieve

herenshirts
moderne dessins

reeds vanaf

19,75

tcHtiel en mode
/choolclermcfcA

raadhuisstraat teL 1367 vonten

: Speciale aanbieding
kindersandalen
met voetbed
maten 20t.m. 28

normaal 24,95, deze week

19,95

[ WULLINK
Vooraan in
Dorpsstraat 4

schoenenmode
Vorden \

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

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten on-
der deskundige leiding.
Ook weekendritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

G. W. Eijerkamp
Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto'»

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

PIJPROKEN
M ANNENWERK l

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagarijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t«*l. 1553

Tomatenplanten kunnen
afgehaald worden.
W. Breuker, bij 't Enze-
rinck te Vorden

Te koop: antieke staande,
wand en hangolielampen
met kralen. Comtoise
klokken. Brinkerhof 48
Kunstgebttten-reparatle

Drogisterij

TEN KATE
iutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Deze week vele

erg voordelige
coupons
voor vlugge vogels echte
koopjes bij

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

In ons bedrijf is op korte termijn plaats voor
een

accurate
gordijnen-
naaister
of iemand die hiervoor opgeleid
wil worden.

Gewenste werkdagen:
maandagmiddag,
dinsdag t.m. donderdag de gehele
dag en vrijdagmorgen.

Met reeds gemaakte vakantie-
afspraken kan rekening gehouden
worden.

interieu rverzorg i ng

wim polman b.v.
Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314
Warnsveld, Rijksstr.weg 108, tel. 05750-17332

Leuke

zonnejurkjes
vrolijke dessins

49,75

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENGEWEG TEL 05752 1514

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

Dinsdag:
Dinsdagavond zomertraining zwem- en po-
loMjuib Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Bef de
Eflke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huishjschool oJl.v. mevr. Annelles Tijman.

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

Donderdag:
Donderdagavond zomertraining zwem- en
poloMulb Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub In het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.46 uur in Hotel Bakker, iedere
donderdag

's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen In het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Tranlngsavond TTV V«rden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging1 Sparta: (jongens)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wlldenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Flintertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-

Meisjesklub De klub van 20 In het
centrum
asttekvereniging Sparta: (jongens)

Mei:« Vrouwenvereniging Wlldenborch
Vergadering PvdA in hotel Bloemen-
daal

29 Bal voor gehuwden in aaal Eyk/elkamp

Juni:
5 Dansavond in de kantine van v.v. Vor-

den
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45
uur

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Rattl afd. zaterdag
18 t/m 20 vakantieweek Jong Gelre
18 Des niutsblofcfüuit en medodikacluib,

Jeugdcentrum
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Rekreaitief zwemmen Z en PC Vorden

'64 In de Dennnien
24 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.45

uur
25 Volksfeest Delden
26 Vordense zwemlkampioenschappen

Z en PC Vorden '64
26 Volksfeest Delden
28 Vergadering PvdA in hotel Bloemen-

daal

Juli:
10 Pretty-onarkt verzorgd door de Z en PC

Vorden '64

Augustus:
23-2T Zwemvierdaagse onder leiding van

Z en PC Vorden '64

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons doo» te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Wat is
militarisme?
In de Vredesweelk 1976, van 19 tot 26 sep-
temlber, zal het accent Hgféren op de vedlïg-
hefiJdi^robllerniartielk. Heel In het bijzonder zal
naar een eerste uitweiMng1 gezocht worden
van het in Nairobi aangefloondilgide program-
ma van de Wereldraad van Kerken, het
'Program to Oomibat MMitariam' (program-
ma tot bestrijidinig van het mMitarlsme).
Hoe vuü je bijtvoorfbeeld zo'n programma op
in een piaaJteélrjike gemeente? GeüuMdg is
men er in Nederland al op tal van plaatsen
mee berfg. In deze üKV-toenichten volgen
twee voorbeelden hoe het kan.
In de eerste plaats moet men het misver-
stand vermeden, militarisme en een anti-
miliitartgme programma te koppelen aan
mffitairen. Onder militarisme dient in de
aUlereenslte plaats verstaan te worden het
algemeen verlbredde geloof in gewéld. En
dat delen militairen met met-militairen, en
dat deelt Mntos met rechts.
Het tweede dat ermee te maken heeft, zfln
aQUe sociale instellingen alle organisatievor-
men, edgenürjik de structuur van de samen-
leving die op dat „geloof in geweld" ge-
baseend is.
Het gefloof in geweld is de overtuiging van
vrijwel alle mensen dat geweM in laatste
instantie het definitieve middel is om con-
flicten op te lossen; de organisaties die
daarop gebaseerd zijn, vormen de zichtbare,
de harde kant van de zaak.
Vele plaatseflijike Raden van Kerken zullen
zich in genoemde week met deze vraag en
met deze problemen beaighouden. We ho-
pen ook de Raad van Kerken VordenjKra-
nenlburg. En wij allen met hen!

Voetbal
ONDERLING TOERNOOI SV RATTI
Ook deze week zijn er weer Vier wedstrij-
den gespeeld waarbij verrassende uitslagen
voor de dag kwamen. Na twee weken blijkt
wel duidelijk dat de oudjes van SV Ratti
nog uitstekend in vorm zijn, want na drie
wedstrijden hebben zij 5 doelpunten moeten
incasseren en ze Wisten zelfs nog eenmaal
te scoren.
De meeste doelpusniten tot op heden hebben
de zaterdag l gescoord (11), maar zij moes-
ten 3 doelpunten toelaten. Maar dit wil nog
helemaal niets zeggen van de einduitslag.
Uitslagen: Zondag 4JVeteranen O—0; Za-
terdag I-Zondag 3 5—2; Zondag 1-Zater-
dag 2 3—8; Zondag 2-Veteranen 2—1.
Deze week worden gespeeld: 20-5 Ratti A-
Veteranen; 21-5 Zondag l-Zaterdag 4; 22-5
Zaterdag I-Zondag 2.

Waterpolo
WISSELENDE SUCCESSEN VORDENSE
POIX3ERS IN DEN HAAG
Het eerste herenzevenital van Vorden heeft
afgelopen weekend deelgenomen aan een
sterk bezet toernooi in Den Haag, dat werd
georganiseerd door de zwemdlulb De Resi-
dentie.
De Vordenaren speelden de eerste wedstrijd
tegen AZL uit Zoètermeer. Nadat AZL. een
0—2 voorsprong had genomen, scoorde Sja-
kie Gotink teigen l—2. Na de rust werd
het l—3, door een „ttküde terug Jaap", van
Henco Ellbrllnk. Arjan Mengerink bepaalde
de eindstand op 2—3.
De tweede ontmoeting werd gespeeld tegen
de Devil uit Leddschendam. Bij de rust ledd-
de Vorden met 2—l dankzij doelpunten van
Hemmy Oudsen en Arjan Mengerink. In de
tweede helft bepaalde Henco Elbrink de
eindstand op 3—1.
De laatste ontmoeting tegen ZOR uit Den
Haag eindigde in 2—12, nadat ZCR bij de
rust een O—l voorsprong had. In de twee-
de helft werd deze achterstand door Hem-
my Quidsen en Henco EJlbrink in een 2—l
voorsprong omgezet. Vlak voor tijd werd
het 2—2.

Touwtrekken
Op zondag 23 mei zal op een terrein nabij
manege De Gompert in Hengelo GUL een
groot nationaal touwtrektoernooi worden
georganiseerd door de Hengelose touwtrek-
verenlging DVO. Dit toernooi is het tweede
van de zomercompetitie van de NTB er zal
getrokken worden voor de jeugdklassen A
en R, de 640C en 640D klasse.

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

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

ijzerwaren, gereedschappen

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

donderdagavonds van 7-9 uur

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

L



Weest u ook gul voor het Rode Kruis Kollekte van 24 mei t/m 5 juni

Beste Hein en Truus,

Van harte
gemeubileerd
met Jullie nieuw» (comfortabele zithoek.
Is de flat niet ineens

Kom gerust nóg eens
langs, want je weet, we
hebben een kompleet
woonprogramma ter beschikking...

LUBBERS woninginrichting
Hengelo (GLd.) - Raadhuisstraat 33 - Tel. 05753-1286

DE ERRES AWD 526

de beste om z'n:
sj» bediening
|̂ • weinig energie/waterverbruik
' • wasresultaat

• duurzaamheid
• 13 wasprogramma's
regelbare centrifugegang
van 120-750 toeren per minuut

BIJ ONS

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

NB 5

Tapijt in de keuken.
Bestand tegen vocht en vet.
Makkelijk schoon te houden
en zo!
Wij hebben een zeer
komplete kollektie!

G 767

Vraag naar ons gratis Tapijtboek 1976

Jongens-
spijkerbroeken

vlot model met
veel zakken.

SPECIALE PRIJS

maat l 16

19,50
kleine stijging p. m.

textiel CA mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

HENGELSPORTVERENIGING

„De Snoekbaars"
VORDEN

Nieuwe leden kunnen zich op 24,
25 en 26 mei a.s. nog opgeven bij:

J. FLEMING
Julianalaan 5 te Vorden

De benodigde vergunningen zijn dan voor de
opening van het nieuwe visseizoen in uw bezit

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514^

Grote sortering
ür ZWEMBROEKEN

r̂ ZWEMVLIEZEN

# DUIKBRILLEN

# ZWEMBANDEN

# SNORKELS

Wapen- en Sporthandel

artens
stccd, doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

WEEKENDAANBIEDING

HEREN-
PYAMA'S
uni tricot
diverse kleuren 24,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1976

Hemelvaartdag
woensdag 26 mei t.m.
6 uur open

donderdag 27 mei gesloten

RABOBANK
„VORDEN"

Het kantoor der bank wordt met ingang

van maandag 31 mei 1976

verplaatst
van Ruurloseweg 21 naar

Zutphenseweg 26

Voordeel Voordeel Voordeel

BIEZENTEGELS
„HONG KONG" TEGEL
nu voor

„BAJANG" TEGEL
nu voor

NYLON TAPIJT
400 cm breed, foamrug
adviesprijs 65,-

400 cm breed, foamrug
adviesprijs 99,-

400 cm breed, foamrug
adviesprijs 79,-

nu

nu

nu

0,89
1,29

45,-

69,-

59,-
KAMERBREED GRATIS GELEGD

NYLON KEUKENTAPIJT
200 cm breed
adviesprijs 55,- nu

NOVILON-STAR
200 breed per meter nu

VINYL AQUANON
200 breed per meter nu

VINYL OP VILT
200 breed per meter nu

42,50

29,50

32,50

12,95

RUURLO

markilnx

zonneschermen
hebben de grotere uitval

en hebben geen
hinderlijke zijarmen

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval

van 1,60 cm tot 3,10 cm

Advies, Leveren en montage

Wïm Polman
VORDEN,

Dorpsstraat 22

WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

Reklame
VRIJDAG EN ZATERDAG:

bosbessen-

appélvlaai
lekker fris

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN



Bruids-
japonnen

en
Avondkleding
Prachtige kollektie voor

bruidsmeisjes en

bruidsjonkers
U slaagt beter in het grootste

bruidshuis van Nederland

bruidshuis en modehuis

BBUDSJAPQNNEN

BEUER BESSELINK
BRUIDSJAPONNEN
Mr. NELISSENSTRAAT 23
BELTRUM (bij Groenlo)
Telefoon 05448-222

DRIENERSTRAAT 10
HENGELO O.
Telefoon 05400-1.19.83

Ruime parkeergelegenheid

AVOND- en
PARTYKLEDING

De grootste speciaalzaak
van Oost-Nederland

Gaarne volgens afspraak

OTTENS zonwering
De Boonk 9 Vorden Tel. 05752-2317

Wij leveren o.a.:
terrasschermen, markiezen, rol-
horren, horren, hordeuren en
voorzetramen

5 jaar garantie, enige prijsvoorb. inkl. b.t.w.

ZONNESCHERMEN:
breedte 200 cm uitval 100 cm prijs ƒ 225,—
breedte 250 cm uitval 100 cm prijs ƒ 245,—
breedte 300 cm uitval 100 cm prijs ƒ 275,—
breedte 350 cm uitval 100 cm prijs ƒ 298.—
breedte 380 cm uitval 100 cm prijs ƒ 310,—

ALUMINIUM JALOEZIEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 39,—
breedte 100 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 46,—
breedte 150 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 92,—
breedte 200 cm hoogte 300 cm prijs ƒ 147,—
breedte 400 cm hoogte 300 cm prijs ƒ 249,—

ROLGORDIJNEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 48,—
breedte 100 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 79,—
breedte 350 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 265,—

Als kennismaking tot l juni gratis opmeten
en gratis plaatsen.

EEN FRISSE
AANBIEDING

GROLSCH
PIJPJES

GROLSCH
PULLEN

SINAS
2 x l liter voor

UP
2 x l liter

SLIJTERIJ-VINOTHEEK

SMIT
Vorden - Telefoon 05752-1391

11,20

12,95

1,75

1,75

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt
CITROEN GS

CITROEN 2CV6

SIMCA 1100

CITROEN 2CV6

OPEL ASCONA 16S

FORD TAUNUS 15M

FORD ESCORT 1300

VOLKSWAGEN 1302

te koop:
1971

1975

1969
1972

1972

1969

1969

1972

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER

Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

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.

BIJENHOFS
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

4aiu^ia>^jT;
"B^^T^^ ^<J"

Vandaar de Handige
Hlstor Hulpjes.

Die zijn bedoeld om het verven
met Histor nog makkelijker te maken.
U kunt bij ons kiezen uit een overall,
spetterpetje, lekcirkel, busophanger,
roerhoutje, rechtlijner, handschoenen
en overschoenen.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

Durven te leven is ook durven
te wonen. En waarom niet - nu
er zoveel fijne inspirerende
woonideeën wachten op toe-
passing . . . door u!
Durf het anders te doen. Kijk
en ontdek bij ons hoe...

VORDEN, Dorpsstraat 22
Telefoon 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Telefoon 05750-17332

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restauram

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

BROOD ?•
Natuurlijk!

WARME BAKKER

t

Zutphenseweg — Vorden Telefoon 13M

Voor uw

Elektra, c.v., gas-, water-
sanitair-, lood- en zinkwerk
Nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Installatiebedrijf

Winters
Spalstraat 8-10, Hengelo G., tel. 05753-1280

Met volledig erkende Philips- en
Miele-service

Wegens reorganisatie gevraagd:

jonge energieke
slijter
met vakdiploma en met interesse
in het supermarktgebeuren.

Hoog loon en goede promotiekan-
sen.

Gevraagd:

flinke
jongedame
voor de afdeling slagerij.

Geen part-timer

ALBERS
Supermarkt

A&O

Vorden - Nieuwstad 5 - Tel. 1232

erop
uit!

maar dan op een
nieuwe f iets van:

HENK BRUGGEMAN
Vordenseweg 23 - Hengelo Gld. - Tel. 1918

Exklusief voor Hengelo Gld. en omstreken:

Raleigh en BSA fietsen

Tevens levering van:
Juncker, Sparta, Empo fietsen

Sparfa, Tomos brommers

al lang wllen
hebben

Grof gebreid zomers vest waar u eindeloos
mee kunt kombineren. Wij deden dit met

een vlot en fleurig overhemd en een
sportieve "alle leeftijden" pantalon.

textiel en mode

/choolclermciA

Wij hebben alles voor de

TENNISSPORT
o.a.:
rackets
ballen
racket-
hoezen
rokjes
shorts
shirts
sokken
enz.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ilttdt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272


