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VELE LOVENDE WOORDEN EN
GELUKWENSEN VOOR v.v. VORDEN
Dat het plaatselijke verenigingsleven in Vorden trots is op het kampioenschap en
promotie van het eerste elftal naar de K. N.V.B.,van de voetbalvereniging „Vorden"
werd zaterdagmiddag bewezen toen het in zaal Smit een komen en gaan was van
vele afgevaardigen van diverse verenigingen.

Ook clubs uit omliggende plaatsen lieten
zich niet onbetuigd. Namens het gemeente-
bestuur waren de beide wethouders G. J.
Bannink en H. A. Bogchelman aanwezig,
terwijl ook de direkteur gemeentewerken
de heer J. v. d. Broek zijn opwachting
kwam maken.
Na een korte inleiding door de ceremo-
niemeester van deze middag de heer Joh.
Pardijs (die zich voortreffelijk van zijn
taak kweet) wees voorzitter F. Scharren-
berg erop dat het succes van het eerste elf-
tal voor een groot deel moet worden toe-
geschreven aan trainer de Weerd.
„Wordt er volgend jaar met dezelfde inzet
gespeeld dan pakken we ook het kampioen-

schap in de vierde klas K.N.V.B." aldus een
optimistische voorzitter Scharrenberg
Loco-burgemeester G. J. Bannink die na-
mens het gemeentebestuur het woord voer-
de had nooit aan het succes van de voet-
balvereniging Vorden getwijfeld.
„Een van uw beste spelers kon vroeger al
heel nauwkeurig bij mij grote en zelfs klei-
ne ruiten aan diggelen schieten En aan-
gezien ik mij in deze nogal verdraagzaam
opstelde heb ook ik bijgedragen tot het suc-
ces van „Vorden", aldus sprak de heer Ban-
nink onder hilariteit.

j Aan de wens van de voetbalclub om een
vierde speelveld kon de loco-burgemees-

i ter niet voldoen. „Wij hebben al jaren on-

Koerselman
cassettes
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derhandelingen gevoerd maar nog steeds
geen grond bij het sportpark kunnen kopen.
Hopelijk is daar nu iemand in de buurt be-
reid een stuk grond te verkopen. Het elftal
in de raad met de burgemeester als scheids-
rechter en de beide wethouders als grens-
rechter zullen hun uiterste best blijven
doen alle sportverenigingen in Vorden te
helpen aan goede akkomodaties, aldus de
heer Bannink die een geschenk onder cou-
vert aanbood.

Muzikale hulde
De heer Bannink was amper uitgesproken,
of de deuren van zaal Smit gingen open en
kwam de muziekvereniging Concordia bin-
nen om „Vorden" een muzikale hulde te
brengen. Een geste die door bestuur en
spelers werd gewaardeerd.

De heer J. Frazer, die sprak namens de
Gelderse Voetbalbond, maakte „Vorden"
een compliment voor het feit dat er altijd
sportief werd gespeeld. „Wat u de afgelo-
pen jaren op de velden hebt laten zien
strekt u tot grote eer. Straffen zijn er dan
ook niet bij" De heer Frazer, die aanvoer-
der Geert Heersink een fraai wandbord
overhandigde, hoopte dat „Vorden" op 5
juni in Venray een goed figuur zal slaan
bij de voorronden om het kampioenschap
van Nederland.
Ere-voorzitter W. Kuiper haalde herinne-
ringen op uit de oude tijd. Hij maakte een
compliment aan het adres van de trainer en
sprak de wens uit dat de harmonie binnen
de vereniging zo zal blijven. Namens de an-
dere plaatselijke voetbalclub Ratti werd
het woord gevoerd door voorzitter A. Heu-
velink. „Ik heb bijzonder veel respekt voor

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

Deze week komt aan de orde:

1. De openbare raadsvergadering van dins-
dag 31 mei 1977.

2. Toegang naar Huis de Wildenborch te
Vorden.

3. Vervuiling door hondenuitwerpselen.

Punt 1. De openbare raadsvergadering van
dinsdag 31 mei 1977
Op dinsdag 31 mei a.s. zal 's avonds om
half acht in het gemeentehuis een openbare
raadsvergadering plaatsvinden. Op de
agenda komen o.m. de volgende punten
voor:
1. Vaststelling „Verordening geldelijke

voorzieningen raads- en kommissie-
leden".

2. Beschikbaar stellen van een extra kre-
diet ten behoeve van de openbare lage-
re school dorp voor het aanschaffen
van een nieuwe leesmethode.

3. Verlenen van eervol ontslag aan de
heer J. J. van der Peijl als ambtenaar
van de burgerlijke stand per l juni
1977.

4. Wegverbetering gedeelte Burgemeester
GaUéestraat en gedeelte Almenseweg.

5. Reservering uit geraamde overschot
gewone dienst gemeenterekening 1976.

6. Subsidiëring Vordensche Bad- en
Zweminrichting.

7. Beschikbaar stellen krediet voor ver-
der bouwrijp maken bestemmingsplan
„Brinkerhof 1973, nr. 2".

8. Wijziging van de Algemene Politie Ver-
ordening voor de gemeente Vorden.

9. Voortzetting samenwerking op basis
van de aanbevolen regeling gewest
Midden-I Jssel.

10. Beschikbaar stellen krediet voor ver-
dere restauratie en verbouw kasteel
Vorden met bijgebouwen.

11. Voteren krediet voor inrichting van
het kasteel/raadhuis Vorden met bij-
gebouwen.

Ad. 4. Wegverbetering gedeelte Burgemees,
ter Galléestraat en gedeelte Almenseweg
De keitjesverharding van de Burgemeester
Galléestraat is thans ongelijk geworden.
Dit als gevolg van het nazakken na de
aanleg van de riolering. Ook de omstandig-
heid dat de keitjes zonder fundering zijn
gelegd heeft daaraan meegewerkt. Reeds bij
de aanleg van de riolering werd er door het
toenmalige kollege van uitgegaan, dat als
verzakkingen zouden optreden, een asfalt-
betondeklaag zou kunnen worden aange-
bracht.
Aangezien in 1972 een gedeelte van de kei-
tjes gebruikt kon worden bij de bestrating
van het Burgemeester van Arkelplein be-
sloot de raad voorlopig een gedeelte van
de Burgemeester Galléestraat van een as-
faltbetonverharding te voorzien, daarbij
ook overwegende dat het door het verkeer
veroorzaakte lawaai door deze nieuwe ver-
harding aanmerkelijk minder zou worden.
Daar de noodzaak van de Wegverbetering
inmiddels is vergroot en aangezien de in
deze weg en ook in een gedeelte van de Al-
menseweg nog aanwezige keitjes binnen-
kort een passende bestemming kunnen krij-
gen bij de aanleg van de rotonde en de par-
keergelegenheid bij het toekomstige raad-
huis, wordt thans voorgesteld de gelden te
voteren benodigd voor de verdere verbete-
ring van de Burgemeester Galléestraat en
een gedeelte van de Almenseweg. De kosten
hiervan worden geraamd op rond 115.000,.

gulden inklusief b.t.w. en inklusief een be-
drag van rond 14.700 gulden voor
trottoirs en kolken door de eigen
makers.

Ad. 6. Subsidiëring „Vordensche Bad- en
Zweminrichting"
Het zwembad In de Dennen neemt in,_de
gemeente Vorden een belangrijke plaat
In het zomerseizoen trekt dit prachtig
legen zwembad bovendien veel toeristen.
Tot voor enkele jaren geleden maakten ook
veel inwoners van buurtgemeenten gebruik
van het zwembad. Door het gereed komen
en verbeteren van enkele zwembaden in
deze buurtgemeenten neemt het aantal be-
zoekers uit deze buurtgemeenten gestadig
af, hetgeen inhoudt dat de jaarlijkse inkom-
sten uit entrees niet meer evenredig stijgen
met de steeds toenemende kosten voor o.a.
salarissen badpersoneel, bassin en techni-
sche installaties. Voor het bestuur van de
bad- en Zweminrichting wordt het daardoor
steeds moeilijker het zwembad zonder ver-
lies te exploiteren. Ook de weersomstan-
digheden spelen jaarlijks een grote rol bij
de hoogte van de inkomsten uit entrees.
Het kollege is dan ook van mening, dat de
jaarlijkse subsidie verhoogd dient te wor-
den. Voorgesteld wordt dan ook met in-
gang van het jaar 1976 de subsidie voor de
Vordensche Bad- en Zweminrichting In de
Dennen te verhogen tot ƒ 3,— per inwoner.

Ad. 8. Wyziging van de Algemene Politie,
verordening voor de gemeente Vorden
Op grond van artikel 132 van de Algemene
Politieverordening van deze gemeente moet
elke gebruiker van een gebouw of gedeelte
daarvan van de gemeentelijke huisvuilaf-
haaldienst gebruik maken. Er is wel een
ontheffingsbepaling in het 2e lid van dat
artikel, maar deze kan tot verschillende in-
zichten aanleiding geven. Althans kan geen
ontheffing worden verleend indien men van
een containerdienst gebruik maakt.
Nu was deze bepaling in de tijd voordat de
Vordense stortplaats gesloten werd nog
wel in het systeem van belastingheffing in
te passen, aangezien ook het containeraf-
val doorgaans op de Vordense stortplaats
terecht kwam. Sinds al het afval naar de
stortplaats in Lochem gaat en wat de con-
tainerdienst betreft, althans naar een an-
dere gemeente, kan het reinigingsrecht niet
langer geheven worden van diegenen, die
uitsluitend van de containerdienst gebruik
maken. Immers zij maken dan niet van een
gemeentelijke dienst gebruik (de partiku-
liere containerdienst zou alleen als een soort
Vordense afhaaldienst beschouwd kunnen
worden als de gemeente daarvoor aanwijs,
bare kosten maakte).
De politieverordening, zoals de desbetref-
fende bepaling thans nog luidt, is nog een
sta-in-de-weg. Voorgesteld wordt dan ook
de bestaande ontheffingsbepaling /artikel
132, 2e lid) in te trekken en te vervangen
door een nieuwe bepaling, die als volgt
luidt:
„Van de in het Ie lid vermelde verplichting
kunnen burgemeester en wethouders onder
door hen te stellen voorwaarden, ontheffing
verlenen".
Die voorwaarde kan luiden, dat ontheffing
uitsluitend verleend wordt, indien in enig
jaar van een niet door de gemeente ge-
exploiteerde containerdienst gebruik wordt
gemaakt, hetgeen moet blijken uit een door
de exploitant ingediende lijst, bevattende
de namen en adressen van de gebruikers,
alsmede het tijdvak van gebruik. Het ver-

meld staan op de lijst houdt automatisch in
dat geen aanslag in het reinigingsrecht
wordt opgelegd, of alleen een aanslag over
een half jaar, indien in een belastingjaar
slechts over een gedeelte van dat jaar van
de containerdienst gebruik wordt gemaakt.

Ad. 9. Voortzetting- samenwerking op basis
van de aanbevolen „Regeling Gewest
Midden-IJssel"
In de raadsvergadering van 25 februari
1975 is besloten toe te treden tot het ge-
west „Midden I Jssel" met inachtneming
van de „Regeling Gewest Midden LJssel" en
te bepalen, dat deze keuze geen indikatie
geeft ten aanzien van de vorming van een
aansluiting bij een nog groter gewest in
welke richting ook.
De gewestelijke regeling was echter reeds
op l april 1973 in werking getreden en aan-
gezien deze was aangegaan voor een perio-
de van 5 jaar zal deze op l april 1978 aflo-
pen. De gewestraad heeft in verband daar,
mee op 30 maart jl. besloten tot verlenging
van de gemeenschappelijke regeling. Deze
regeling is daarbij op een aantal punten
gewijzigd. De besturen van de in het ge-
west deelnemende gemeenten wordt thans
gevraagd in te stemmen met voortzetting
van het Gewest Midden IJssel en de nieu-
we gewijzigde regeling aan te gaan.
Het kollege van burgemeester en wethou-
ders stelt thans aan de raad voor in te
stemmen met voortzetting van de samen-
werking in het gewest op basis van de aan-
bevolen „Regeling Gewest Midden-IJssel".

Punt 2. Toegang naar Huis de Wildenborch
te Vorden
Tot nu toe genoot toeristisch verkeer, van
welke aard ook, vrije toegang tot oprit en
voorplein van Huis de Wildenborch te Vor-
den. In de loop der jaren is het motorisch
verkeer echter dermate toegenomen dat
het een zeer hinderlijke overlast is gaan
vormen voor wandelaars en fietsers, ook
door verstoring van de landelijke rust.
Daarbij is de eruit voorvloeiende schade
aan het wegdek een bron van toenemende
onderhoudskosten. Om deze reden is in o-
verleg met de plaatselijke politie besloten
met ingang van dinsdag 31 mei de toegang
voor auto's te sluiten, hetwelk aan het be-
gin van de oprit met het gebruikelijke ver-
keersbord zal zijn aangegeven Automobi-
listen worden vriendelijk verzocht deze
maatregel om genoemd eredenen te respek-
teren. Vanzelf sprekend zijn zij echter van
harte welkom als belangstellende wande-
laars, na parkering van de auto bij de in-
gang, tesamen met verdere voetgangers en
fietsers zoals voorheen.

Punt 3. Vervuiling door hondenuitwerpse-
len.
Reeds meerdere keren is in deze rubriek
gewezen op de ernstige mate van vervui-
ling van plantsoenen, trottoirs enz. door de
uitwerpselen van honden. Ofschoon ze ook
in de goot niet thuis horen, zou het depo-
neren van de uitwerpselen daarin al een
aanmerkelijke verbetering betekenen.
Nogmaals vragen wij met klem de aan-
dacht van de hondenbezitters voor deze
zaak. In dit verband wijzen wij erop, dat er
tegenwoordig een wandelstok in de handel
is waarin zich een oprolbaar schepje be-
vindt. Op eenvoudige wijze is van deze stok
een schep te maken, waarmee de honden-
bezitter in staat is het vuil daar te depo-
neren, waar er minder last van wordt on-
dervonden, zoals in de goot enz.

dit elftal, dat niet alleen genoegen heeft
genomen met de promotie maar ook het
kampioenschap binnenhaalde. Wij denken
bij ons nog wel eens met weemoed terug
aan de plaatselijke derby's", aldus de heer
Heuvelink die wees op de goede verstand-
houding tussen beide verenigingen. Hij
bood een enveloppe met inhoud aan „waar
je echter geen wonderen mee kunt ver-
richten", zoals de Ratti-praeses het uit-
drukte.
Namens de scheidsrechtersvereniging Zut-
phen en Omstreken sprak de heer G. Nij-
kamp. „Ik ben blij dat de scheidsrechters
hun uiterste best hebben gedaan u te hel-
pen promoveren", aldus sprak hij geksche-
rend. Hij konstateerde een „verdomd goed
voetballeven in Vorden". Ook in dit geval
mocht voorzitter Scharrenberg, die alle
sprekers persoonlijk bedankte, de toekende
enveloppe in ontvangst nemen.
Namens de Witkampers uit Laren sprak de
heer H. Harkink. „Uw klubblad heet De
Tackle. Het eerste elftal heeft zich ook als
zodanig gedragen want een tackle blijft
altijd doorbijten". De heer Harkink had nog
een advies aan voetbalklubs die naar de
4e klas KNVB willen. „Ik kan trainer De
Weerd van harte bij u aanbevelen". (Voor-
afgaande aan zijn suksesvolle carrière als
trainer van Vorden, in zes jaar driemaal
promotie, had de heer De Weerd, eveneens
met sukses, het Larense Witkampers on-
der zijn hoede.)

Trainer De Weerd („ik heet geen Charly
maar Herman") verklaarde zeer gelukkig
te zijn met het behaalde kampioenschap.
Hij kaatste de bal terug in de richting van
voorzitter Scharrenberg door op te merken
dat een eerste elftal alleen maar goed kan
funktioneren wanneer het bestuur ook goed
funktioneert. „Als trainer weet je boven-
dien wat de dames van de spelers waard
zijn. Mochten ze eens wat later thuisko-
men dan gepland, dan is de bespreking uit-
gelopen!"
Het enige kritische geluid dat we deze mid-
dag konden horen kwam uit de mond van
ere-lid J. Koster, die tevens sprak namens
de hengelaarsvereniging De Snoekbaars,
waarvan hij voorzitter is. Onder het motto
,,hct is op een receptie altijd: aap wat heb
jofllkoie jongen", wees hij met klem op de
^B^aak er voor te zorgen dat het tweede

en derde elftal kampioen wordt. „Dan pas
wordt de aansluiting niet gemist", aldus de
heer Koster die er op wees dat voetballers
heerlijk kunnen relaxen met een hengeletje
aanzie waterkant. Ook van hem de beken-
d^Htreloppe.
NOT&t Johan Pardijs in het dialekt een ver-
haal had voorgelezen over „de jongsten
in huus" bood de heer Kraaymens namens
de voetbalvereniging Sloterpark uit Am-
sterdam zijn gelukwensen aan (Vorden on-
derhoudt kontakten met deze Amsterdamse
vereniging en zal bijvoorbeeld zaterdag 28
mei met het eerste en het veteranenelftal
een bezoek brengen aan Sloterpark.)
De heer W. Geurtzen die sprak namens de
voetbalvereniging PAX had een leuk kado
voor Vorden in petto. „Wij bieden u geheel
belangeloos een wedstrijd tegen ons aan"
zo sprak hij.

De lange rij van sprekers op deze receptie
werd besloten met een woordje van aan-
voerder Geert Heersink die door zijn jon-
gens naar voren was gestuurd. „De spelers
hebben destijds iemand als aanvoerder ge-
kozen die ze graag voor joker zien staan
op een receptie", zo zei Geert, die namens
zijn elftal iedereen bedankte voor de be-
langstelling.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK!

Kinder
nylonjacks

vanaf

22,50

Kinder T-shirts
streepdessin

van 16,75 - 18,95 nu

10,-
alle maten

Vrijdags koopavond

Fancy fair
2e Pinksterdag houdt de Jeugdwerkgroep
Vorden/Kranenburg een fancy fair. Deze
wordt de gehele dag gehouden in het ge-
bouw „De bezige bij" aan de Eikenlaan te
Kranenburg. Tevens is er rommelmarkt. De
opbrengst is bestemd voor voor een door
de Jeugdwerkgroep te organiseren kamp.
Zie advertentie in dit nummer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

29 mei (Ie Pinksterdag) 8.30 uur ds. J. C.
Krajenbrink Pinksterjubeldienst voor ieder,
een i.s.m. de zondagsschool; 10 uur ds. J.
C. Krajenbrink Pinksterdienst m.m.v. het
Vordens Dameskoor
30 mei (2e Pinksterdag) 10 uur ds. B. J,
Kuhlemeier gezamenlijke Pinksterdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
29 mei (Ie Pinksterdag) 10 uur ds. J. B.
Kuhlemeier; 19 uur ds. Joh. Bonnes, Neede
30 mei (2e Pinksterdag) 10 uur ds. J. B.
Kuhlemeier Herv./Geref. Pinksterdienst in
de Hervormde kerk

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 UIUT; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uuir en vrtfdag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

28, 29 en 30 mei dr. Sterringa, tel. 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsufflten
bfl de dienstdoende hulsarts van 9-0.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
28, 29 en 30 mei C. Wijnbergen, Ulft, tel.
08356-3670 en Th. F. D. Aarsen, Eibergen,
tel. 05454-2088 (tussen 11.30 en 12.00 uur)

WEBKEN D-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegdheüaer, tel. 1066

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 wflBcge-
bouiw, Burg. GaUéestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzuisters en uitlenen verpQeegkundïgfl
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 spoedrecepten

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 poldtieburo, tel. 1230
of de families Eyerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrtJdag van 9-9.30 uur in de konats-
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 konststoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uoir en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak la 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 14.00^17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00*17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfiuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30̂ 21.00 u. 14.00-17.30 U.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, WamsveM, tel. 00750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.80-
12.30 uur; zo. gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Krinagebouw



PINKSTERSHOW BIJ HELMINK
IN HET CENTRUM VAN VORDEN

SLAAPKAMERSIKI -N MODERN KLASS11 EK
GROTE KOLLEKTIE

IN MODERN EN EIKEN

OM VAN TE DROMEN

BANKSTELLEN

STOELEN

KASTEN ENZ.

ook in de

boereneiken stijl

DE NIEUWSTE MODELLEN

VAN DE GROTE

MEUBELBEURS

zwart, bruin, essen en wenge

NIEUWE KOLLEKTIE

GEHEEL GESTOFFEERDE

BANKSTELLEN

zie ook onze kollektie

MATRASSEN

\ i

Op de 2e Pinksterdag van 11 tot 17 uur houden wij onze jaarlijkse

MEUBEL- EN TAPIJTSHOW
onze%akkundige medewerkÉ-s zijn gaarne bereid u de nieuwste

modellen en ons groot assortiment te tonen en, u van advies te
• t

dienen.

1600 m2 meubelgenot

* uit voorraad leverbaar

ruime parkeergelegenheid

en een drankje staat voor u klaar

TIENER-
MEUBELEN

KI INMEUBE -N

MINI-SETS

TELEVISIEKASTEN

DEKENKISTEN

STEREO-MEUBELEN

KAPSTOKKEN

POEFS enz.

KOMPLETE KAMERS

EN KAJUITBEDDEN

diverse modellen

VLOER-
BEDEKKING

enorme sortering

KAMERBREED MERKTAPIJT

voor al uw vertrekken

in voorraad

GORDIJNEN
VITRAGES

kom ons uitgebreide stoffenvak

eens op uw gemak bekijken

en zie ook onze

kamerhoog kollektie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Meubelen - Tapijt
Binnenhuisarchitektuur
Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1514



Jagermeister
nu van 14,95 voor

Florijn vieux

CITROEN BRANDEWIJN
Florijn, liter van 995 voor

BESSENGENEVER
Henkes, nu

CALEM PORT
nu van 12,50 voor

GENEYER
Ganzeboom, liter

Uit onze gebakskoeling:

359SLAGROOMSTAM
voor

APPELSTUKJES
5 stuks

Bloemen en planten:

LELIES

grote bos

FRESIA'S

mooie bos

Uit onze zuivelkoelmg:
SLAGBOOM

liter van 191 voor

YANILLEVLA
liter van 154 voor

VOLLE DAGMELK
liter

ROOMBOTI
250 gram

VordenAlbers

Met vreugde geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje

THOMAS
Harrie en Margreet
Besselink

Bij de geboorte kreeg ik de
namen:

Thomas Johannes
Vorden, 20 mei 1977
Mispelkampdijk 44
Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal, Warnsveld

Vorden, 21 mei 1977
Hoera, 't is zover en ik,
Dénls, mag u laten weten
dat mijn broertje

JASPER
zal heten.

Hij weegt 3400 gram en is
50 cm lang.

Anneke en Gerrit
Koerselman

Ons adres: Julianalaan 8

Onze hartelijke dank voor
de vele blijken van belang-
stelling, felicitaties, bloe-
men en kadoos, die we ter
gelegenheid van ons 25-ja-
rig huwelijk mochten ont-
vangen.

D. Gotink
D. Gotink-Hietveld

Vorden, mei 1977
Ruurloseweg 124

FANCY FAIR
2e Pinksterdag 9.30 uur in
„de Bezige Bij", Eikenlaan
Kranenburg t.b.v. Jeugd-
werkgroep Vorden-Kranen-
burg

Zaterdag 4 juni
Orientatieloop

voor leden van de
jeugdsoos

't Stampertje
aanvang 7 uur.
Opgave zaterdag
28 mei

Na afloop disco

Kwarkpunten
't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestr. 22, Vorden, tel. 1877

Te koop: g.o.h. Fiat 128 b.j.
.. Joh. Weenk, van Len-

eg l, Vorden na 16.30
uur

Te koop 0,5 ha kuilgras.
Briefjes inleveren dinsdag

*

nei 8 uur. J. Weenk, van
nepweg l, Vorden

Te koop: ruim 2 ha kuil-
gras, onkruidvrij. Briefjes
in te leveren tot 27 mei 20
uur. H. Smeenk, Roodheu-
vel 12, Wicihmond

Te koop: g.o.h. kinderwa-
gen. Telefoon 2502

FANCY FAIR
2e Pinksterdag 9.30 uur in
„de Bezige Bij", Eikenlaan
Kranenburg tJb/v. Jeugd-
werkgroep Vorden-Kranen-
burg

Te koop: foroedeieren van
krielkippen, raszuiver; een
kip met kuikens en konij-
nen. D. Klein Geltink,
Schuttestraat l, Vorden

Te koop: Volkswagen 1968
750,—. Punt, Ruurloseweg,
Vorden

Volkorenbrood
't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestr. 22, Vorden, tel. 1877

Te koop: 2 dragende gelten
Wildenborchseweg 4
Vorden

Kies uit een grote kollektie
Empo, Gazelle, Union, Rivel
Alpina

FIETSEN
de juiste fiets bij

TRAGTER
Zutphenseweg 85

Ook voor reparatie
het juiste adres

Reeds vanaf 299,— een Ne-
derlandse merkfiets kom-
pleet met verlichting enz.

Tomatenplanten
kunnen afgehaald worden.
W. Breuker, bij het Enze-
rinck, Almenseweg 58

Voor Pinksteren:

krentenbrood/
rozijnenbrood

't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestr. 22, Vorden, tel. 1877

FANCY FAIR
2e Pinksterdag 9.30 uur in
„de Bezige Bij", Eikenlaan
Kranenburg tjb.v. Jeugd-
werkgroep Vorden-Kranen-
burg

Op maandag 30 mei herdenken wij ons 25-jarig
huwelijk. We vieren dit op dinsdag 31 mei in.zaal
Concordia te Hengelo (Gld.).

B. J. LEBBINK
H. H. LEBBINK-GARBITSEN

Annie en Jan
Moeder

Wichmond, Lankhorsterstraat 9

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Wij gaan met vakantie
en z\jn gesloten van 31 mei tot en
met 11 juni

Op zaterdag 4 juni a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te
vieren.

J. WINKELS
en
M. WINKELS-MEULENBRUGGE

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in zaal Schoen-
aker te Kranenburg, Vorden.

Lochem, Vordensebinnenweg 9

Op vrijdag 3 juni a.s. hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te
herdenken.

E. B. HENDRIKSEN
A. A. A. HENDRIKSEN-REGELINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal Langeler te Hengelo (Gld.).

Hengelo (Gld.), mei 1977
Slotsteeg 8

Kindersandalen
te kust en te keur. Prijzen vanaf

29,90

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Mededeling
De dierenartsen

H. J. BREUKINK en
J. WECHGELAER
maken bekend dat m.i.v. volgende
week de 'behandeling van kleine

plaats vinden op

HET JEBBINK 36
maandags, woensdags en vrijdags
's avonds van 18.30 tot 19.00 uur en
tevens vftKns afspraak tel. 1566

J. Wechgelaer houdt alleen nog spreekuur kleine
huisdieren volgens afspraak

Voor Pinksteren hebben wij weer voor u
de bekende

Pinksterkronen

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

OPGELET
van dinsdag 31 mei tot en met
woensdag 15 juni is onze zaak
wegens vakantie

gesloten

PINKSTEREN 1977
HERVORMDE KERK TE VORDEN

We nodigen u uit het Pinksterfeest
mee te vieren.

ZONDAG 29 MEI (Ie Pinksterdag)
8.30 uur Pinksterjubeldienst voor
iedereen in samenwerking met de
Zondagsschool dorp en Medler-Linde
10.00 uur Pinksterdienst met mede-
werking van het Vordens Dameskoor

MAANDAG 30 MEI (2e Pinksterdag)
10.00 uur gezamenlijke Pinkster-
dienst

VRIJDAG 27 MEI 1977
Op de a.s. vrijdag te houden Plnkstermarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle prijzen, door de marktkooplieden beschikbaar gesteld
voor de bezoekers van deze Pinkstermarkt.

De prjjzen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter worden
uitgereikt.

Uitknippen en

in de bus deponeren

Ns 1927

Alleen
dit nummer
in de bus !

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderüjntje staat, in de
op de markt aanwezige bus.

1927

Het bestuur der

Vordense

Marktvereniging



ZONWERING
•Zonneschermen

•Jalouzieën
• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt van schaduw

iets moois

Eigen servicedienst

H.C.I
Telefoon 05753-2121

Hummeloseweg 45

Hengelo CGId.)

KURSUS NAZWANGERSCHAP-
GYMNASTIEK

begint donderdag 2 juni U kunt
zich telefonisch op'geven bij mevr.
F. Haccou, telefoon 6627

een spijkerbroek
met een jasje

Dèt is vrije mode, dèt is zomerkomfort.
Een zorgeloos vrijetijdspak mag niet
ontbreken in uw vakantiegarderobe!

Makkelijk genoeg. Net als onze prijzen

Denim, met
sportieve
applikatie.

/chooldermcin

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utplu'nsowi'K - Vorden - Telefoon 05752-1514

WEEKENDAANBIEDING

damesteen-
slipper
in zwart lak en goud. Deze week

slechts

12,50

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

wat vers brood eigenlijk is !

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

VOLLEYBALVEftENIGING
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 !

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboekfcten-specialist

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

Voor een
moderne bril

Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek

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

:N MOOI AANBOD VOOR SLECH'
ENKKLESIMCAIIOOUIIFHI BBERS.

Achterruit wisser
en -wasser

Speciale
kleurstrlps

Halogeen koplampen

Voorruit van
gelaagd glas

Prachtige

interieurbekleding

Nu Is het voor Simca 1 100
fief hebbers erg interessant om

Mns binnen te stappen. Want
Ie, toch al aantrekkelijke,

Sirnca's 1 100, hebben wij
nu een beperkt aantal in

bijzondere uitvoering. De Simca
1 1 00 LX Special. Een mooie auto
voor een hele mooie prijs. Dus, Simca

1 1 00 liefhebbers, haast u en kom
vandaag nog bij ons langs.
Want wie 't eerst komt~

SIMC/tlOO : 9 MODELLEN TUSSEN ZO'N 11 EN 15 MILLE.

De Simca 1100 LX Special is nu te zien bij:

Autobedrijf-Rijwielhandel

A. G. Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

c-i

Zonneschermen
kunnen wij u zeer snel

leveren en ...

niet duur

WONINGINRICHTING '
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

Grote sortering
ft ZWEMBROEKEN

ft ZWEMVLIEZEN

& DUIKBRILLEN

ft ZWEMBANDEN

ft SNORKELS

Wapen, en Sporthandel

tteedt doeltrtffmdl

Zutphonseweg Vorden

DAN BELLEN

Voor komplet? en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

PinXsteraanbieding
GESTREEPTE

heren T-shirts
in diverse kleuren met zijsplitten

21,-

textiel en mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel 1367 vorden



Donderdag 26 mei 1977

39e jaargang nr. 13 TWEEDE CONTACT - VOEDEN
Nog geen beslissende subsidiëring
slotfasen restauratie kasteel Vorden
In de raadsvergadering van dinsdagavond 31 mei zal de restauratie van kasteel
Vorden en verbouw daarvan tot gemeentehuis weer op de agenda prijken.
Wat betreft de financiële kant, de raad hè eft kortgeleden een vergelijkend overzicht
ontvangen van de destijds gemaakte beg roting (1975) met de latere ramingen of
aanneemsom opgemaakt door het archi tektenbureau Heineman.

In dat overzicht is tevens opgenomen een
overzicht van de tot nu toe door B&W op-
gedragen werken gezien in het licht van de
oorspronkelijke begroting en gezien in het
licht van de door de raad reeds gevoteerde
kredieten.
B&W merken nu in hun schrijven aan de
raad op dat, aangezien de wijze van uitvoe-
ring van de laatste fasen van het projekt
mede afhankelijk is van de subsidieverle-
ning, een zinvolle bespreking van deze stuk-
ken eerst kan plaatsvinden zodra de subsi-
diërende instanties een beslissing hebben
genomen ten aanzien van de subsidiëring
van de slotfasen. Naar B&W helaas hebben
moeten vernemen, zal een dergelijke beslis-
sing nog enkele weken op zich laten wach-
ten. In de raadsvergadering van juni hoopt
het kollege daarop nader terug te komen.

Teneinde te voorkomen dat de werkzaam-
heden aan het kasteel moeten worden stil
gelegd heeft de Rijksdienst voor Monumen-
tenzorg meegedeeld dat genoemde dienst
een overbruggingssubsidie van 40% van
500.000 gulden (dat wil zeggen 200.00 gul.
den) beschikbaar heeft gesteld.

Aangezien vooral ook het provinciaal be-
stuur van Gelderland als de grote promotor
van dit objekt gezien kan worden, gaan B&
W er van uit, dat het provinciaal bestuur
in het bedrag van 500.000 gulden de gebrui-

kelijke 10% subsidie zal verlenen, terwijl
30% via de jaarlijkse bijdrage uit het ge-
meentefonds wordt terug ontvangen.

De kosten van restauratie en verbouw van
het kasteel zijn oorspronkelijk geraamd op
ƒ 4.401.089,—. Door de raad tot dusver ge-
voteerd ƒ 3.062.790,—. Resteert dus nog
ƒ 1.338.299,—. Van dit resterende bedrag
is nu derhalve ƒ 500.000,— ter beschikking
gesteld, zij het in de vorm van een over-
bruggingskrediet. B&W stellen de raad nu
voor dit bedrag op de kapitaalsdienst van
de gemeentebegroting voor 1977 uit te trek-
ken.

De kosten voor de inrichting van het kas.
teel en koetshuis zullen aanmerkelijk ho-
ger uitvallen dan geraamd in 1975. Het be-
drag van ƒ 250.000,— in dat stadium was
slechts een ruwe raming, aldus het kollege
van B&W.

Thans vertoond de begroting voor de in-
richting het volgende beeld: meubilair, gor-
dijnen, vloerbedekking en verlichtingsarma-
turen ƒ 265.000,—; geluidsinstallatie voor
de raadszaal en centrale antenne ƒ 15.000,—
telefooninstallatie ƒ 8.000,— ; advieskosten
ƒ 20.000,—; kosten verhuizing ƒ 12.000,—.
Totaal afgerond inklusief b.t.w. ƒ 380.000,—
B&W stellen de raad voor dit bedrag uit te
trekken.

TUIN VAN DE WIERSSE, VORDEN
GAAT WEER OPEN
Na 11 jaar wordt de tuin van de Wiersse weer voor het publiek opengesteld.
Vroeger was dit slechts voor een halve dag in de rhododendron-bloeitijd. Toen
kwamen er op een namiddag meer dan 10.000 bezoekers. De Wiersse ontvangt
geen subsidie voor de kosten van de tuin. Deze kosten zijn dermate gestegen, dat
nu besloten is de tuin op bepaalde dagen tegen betaling open te stellen op de
hoogtepunten van ieder seizoen, zodat de liefhebbers de ontwikkeling kunnen, sr-
varen van de tuin en de natuur gedurende het jaar. In de laatste jaren was j
Wiersse alleen op afspraak te bezichtigen voor groepen. Het tempo van de acht
kastelen laat niet voldoende tijd voor de deelnemers om vóór het huis meer dan
een vluchtige blik op de tuin te werpen. Dat kan nu wel.

Openstellingstijden:
De eerste openstelling is op zaterdag 28
mei, van 13.00 tot 17.00 uur en op maan-
dag 30 mei (tweede Pinksterdag) van 10.00
tot 17.00 uur in de rhododendron.bloeitijd.
Daarna op zondag 17 juli van 13.00 tot
17.00 uur, wanneer de rozen op hun mooist
zijn. De laatste openstelling is op zondag
16 oktober van 13.00 tot 17.00 uur, voor de
bijzondere herfstkleuren in het park en de
romantische wilde tuin.
Voor groepen van min. 25 personen bestaat
de mogelijkheid om de tuinen op aanvrage
te bezichtigen buiten bovengenoemde open-
stellingstijden. Tel. 05752-6655 of 6693.
De omstandigheden laten het niet toe het
huis van binnen te bezichtigen, doch het is
wel op korte afstand te zien.

Bezoekduur:
Korte wandeling: ±30 minuten vanaf en-
tree. Lange wandeling: l uur of meer.

Entreeprys:
Alle leeftijden ƒ 2,- p.p.; kinderen tot 6
jaar onder begeleiding gratis.

Ligging:
De Wiersse ligt aan de Vordense Beek, wel-
ke de grachten en de vijvers voedt. De
Wiersse is te bereiken via rijksweg Vor-
den-Ruurlo, 6% Km vanaf Vorden.
Busverbinding: G.T.W. dienst Zutphen-
Groenlo, halte Brandenburg (oprijlaan de
Wiersse).

Grootte:
De tuin is 12 ha, het park 70 ha groot.

Honden worden niet toegelaten, ook niet
aan de lijn.

De Wiersse, één van de acht kastelen van
Vorden, staat op de monumentenlijst en
dateert uit het eind van de 15e eeuw of
misschien zelfs eerder. Het tegenwoordige
huis is op zijn huidige plaats gebouwd in
1651 en vergroot in 1678. Sedertdien is de
Wiersse nooit buiten familieverband ver-
kocht en de eigenaren hebben in iedere
eeuw kleine verbouwingen en veranderin-
gen aangebracht, zowel aan het huis als
aan de tuin.
Het huidige karakter van het huis dateert
van de restauratie door Victor de Stuers,
die trouwde met de dochter van de eige-
naar, J. B. van Limburg Stirum,en die, on-
danks zijn druk leven, toch veel aandacht
aan de Wiersse heeft gewijd.

Alhoewel sommige van de bomen en van
de alleeën al eeuwenoud zijn en de aanleg
van de „gronden van vermaak" gedeeltelijk
18e eeuws is, heeft de huidige vorm van de
tuin het meest te danken aan Alice, de
enige dochter van Victor de Stuers, die 47
jaar lang de Wiersse beheerde. Toen zij 13
13 oud was, heeft zij de klassieke rozen-
tuin met buxushaagjes in de Franse stijl
ontworpen. Enkele jaren later, in 1913, ont-
wierp zij ook de lage tuin met borders in
Engelse stijl. Samen met haar man, W. E.
Gatacre, heeft zij, hoofdzakelijk tussen 1918

i^r
en 1924, het huidige geheel gemaakt,
uit een buitengewone verscheidenheid
staat: romantische vergezichten en strak-
ke lijnen, onderbroken door hekken, beel-
den, tuinbanken en taxus-figuren en over
het water verbonden door bruggen. Door
afscherming met rhododendrons, taxus of
laaggroeiende beuken in de intieme sfeer
van elk van de afgesloten tuinen als ver-
rassing bewaard.

W. E. Gatacre wist ook hoe tuin en park
voor de toekomst moesten worden aange-
legd. Hij hield zich in hoofdzaak bezig met
het landschap en de vergezichten. Hij had
een natuurlijk begrip voor terreinen en een
grote visie op bestaande en nieuwe beplan-
tingen. Hij wist hoe men een effect tot
ctand kon brengen binnen enkele meters,
waarvoor men normaal meerdere kilome-
ters nodig zou hebben.
Beide zijden van de oprijlaan bestaan uit
een ingewikkelde serie vergezichten, tussen
de eeuwenoude bomen en de later in Engel-
se stijl aangelegde boomgroepen.
Enkele van de bekende rhododendrons zijn j
reeds in de jaren '70 van de vorige eeuw '
aangebracht. Hun groei als achtergrond
van het geheel in hoogzomer of herfst is
niet minder mooi dan de bonte kleur in
hun bloeitijd.
De zoon van Alice de Stuers, E. V. Gata-
cre (eigenaar sinds 1963), blijft met het
beheer van tuin en park bezig. Hij wordt
steeds met raad bijgestaan door zijn 82 jaar
oude moeder.
Het merkwaardige van de Wiersse is, dat
er aan de tuin nooit een tuin- of land-
schapsarchitect te pas gekomen is. Alle
ontwerpen en veranderingen zijn steeds
ontworpen door de eigenaren, in samen-
werking met de tuinbaas _ tegenwoordig
de heer A. Dimmendaal, die tevens blijft
profiteren van de ervaring van zijn voor-
ganger E J. Vruggink, tuinbaas van 1938-
1970.

KPO-leden op reis
De KPO-leden afdeling Kranenburg/Vor-
den maakten hun jaarlijkse reisje met 47
deelneemsters. De tocht ging bij gunstig
weer per luxe touringcar naar Utrecht,
waar het hoofdgebouw van de Hema werd
bezocht. In de kantine werd het gezelschap
ruimschoots onthaald en getrakteerd op
koffie, gebak en andere hartige hapjes. Na-
dat hier een deskundige inleiding was ge-
houden over de gang van zaken, maakte
men een rondtocht door de produktie-afde-
ling en de centrale magazijnen van dit be-
kende concern.
In de middaguren ging men winkelen in
Hoog Catharijne, waarna op de terugweg
in Soest een kleine diamantslijperij De
Sprong werd bezocht. Ook de bewerking
en het slijpen van edel- en sierstenen trok
veel bekijks. In hotel De Roskam te Drempt
werd tenslotte gedineerd waarna men tegen
negenen weer op de finish bij café Schoen-
aker op de Kranenburg arriveerde.

Tweehonderdste
lid van
vofleybalklub Dash
De bijna twintig jaar bestaande Vordense
volleybalvereniging Dash groeit „als kool".
Op de wekelijkse trainingsavond van de
vereniging, die in de nieuwe sportzaal ge-
houden wordt, maakte Dash-voorzitter de
heer Jansen tot veler verrassing bekend,
dat het tweehonderdste lid was ingeschre-
ven. Deze tweehonderdste was de 13-jarige
Jeannette Hartelman die al enige weken
geleden toetrad tot de meisjes aspiranten-
groep van Dash. Uiteraard werd aan dit
historische feit een feestelijk tintje gege-
ven. De onder leiding van de heer Krol trai-
nende jeugd werd in een kring bijeen ge-
roepen en maakte de voorzitter hier be-
kend dat de jeugdige Jeannette Hartelman
de gelukkige was. Onder spontaan gejuich
nam de blij verraste Jeannette van de voor_
zitter een zakje met tweehonderd dubbel-
tjes in ontvangst. Voorzitter Jansen: „We
zijn uitermate verheugd met de voorspoed
en de groei. Het honderdste lid Richard
Bargeman werd drie jaar geleden inge-
schreven, daarna kregen we enige terug-
gang maar nu gaat het snel omhoog met
het ledental. We hopen dat deze opwaartse
lijn doorgaat".
Inmiddels is het ledental van Dash al weer
groter geworden omdat bijna elke week
nieuwe leden zich aanmelden. Vooral de
gereedkoming van de nieuwe sportzaal
heeft een stimulerende invloed voor Dash
gehad.

gemeenterekening
B&W van Vorden hebben bekend gemaakt
dat het overschot op de begroting 1976
meer dan 250.000 gulden zal bedragen.
De raad wordt voorgesteld 100.000 gulden
te reserveren voor de wegverbetering in het
buitengebied; 100.000 gulden voor de res-
tauratie en verbouw kasteel Vorden en de
resterende 50.000 gulden voor niet normaal
onderhoud zwembad.

Opbrengst AVO
De AVO-kollekte ten bate van arbeids- en
welzijnszorg voor minder validen heeft een
mooi bedrag van ƒ 1615,03 opgebracht. Wij
danken allen die ons gesteund hebben en
alle kollektanten onze hartelijke dank.

Buitenconcert
Sursum Corda
Het ligt in de bedoeling dat de chr. mu-
ziekvereniging Sursum Corda dinsdag 31
mei een concert en show zal verzorgen ach-
ter café.restaurant Schoenaker op de Kra-
nenburg, aanvang half acht. Het concert zal
gegeven worden door de muziekvereniging
en de show door de drumband, majorettes
en minirettes. Dit concert en deze show is
ook bedoeld voor de bewoners van het Med-
ler en is het eerste concert van een reeks
concerten die men van plan is te geven op
het Berkelpaviljoen, de Wehme en Villa Nu-
ova. Omdat het buitenconcerten zijn, is men
natuurlijk afhankelijk van het weer, want
bij slecht weer zullen ze natuurlijk geen
doorgang vinden. We hopen voor alle be-
langstellenden dat de weergoden mee zullen
werken.

Optreden
Vordens Toneel
Het is een buitengewoon goede traditie dat
de Touwtrekvereniging Vorden jaarlijks
aan haar leden, donateurs en de leveran-
ciers van oud papier een gratis toneelavond
aanbiedt. Vrijdag- en zaterdagavond had-
den honderden aan de uitnodiging gehoor
gegeven en zaal Schoenaker op de Kra-
nenburg was beide avonden tot in alle hoe-
ken bezet; meer dan 500 genodigden waren
aanwezig.

TTV Vorden-voorzitter J. Knoef sprak een
welkomstwoord; hij deelde mee dat er in
1976 weer een „rekord-opbrengst" van oud
papier was geleverd namelijk 194 ton, in
1975 was dit 154 ton. Hij dankte alle leve-
ranciers uit de gemeente voor hun hulp en
vooral de grote „pionier" Antoon Steen.
breker, die bijna dagelijks op pad gaat om
het papier te verzamelen. „Wij hopen dit
jaar over de 200 ton te komen" aldus de
verheugde voorzitter.
Hij heette hierna hartelijk welkom het Vor-
dens Toneel dat met veel sukses het blijspel
in drie bedrijven „Tot wederdienst bereid"
voor het voetlicht bracht. Onder regie van
de heer Holsbeeke speelden de vier heren
en zes dames op sublieme wijze en kregen
een hartelijk applaus voor hun spel.

Het werd een gezellige avond, waarbij ie-
dereen gratis koffie werd aangeboden, ter-
wijl ook de in de pauze gehouden verloting
slaagde. Tot besluit dankte d eheer Knoef
het gezelschap en regisseur en medewer-
kers voor deze avond en bood iedereen per-
soonlijk bloemen aan.

Zaterdagavond was het weer een „volle
bak" en werd een heropvoering gegeven.
Rinus Pelgrim sprak als vice-voorzitter van
de TTV Vorden een welkomst, en dank-
woord.

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
Zoas un hoop andere dinge is ok Leestman, deur de gijzeling van vegange
maondag, wel wat anders ewodden dan eers de bedoeling was. Ik hadde al
un aardug stuksken in mien heuf zitten oaver ut eerste elftal van onze vor-
dense voetballers die kampioen bunt ewodden. Zee gaot now eindeluk us
un keer oaver nao de wat meer in anzien staonde K.N.V.B. In ieder geval
van harte gefilseteerd d'r met. Ik hoppe da'w in Vorden de eerstkommende
jaorn un hoop goed voetbal te zien kriegt. Kwaliteit is t'r wel zovölle, at
zee de kop d'r maor bi'j hold en op tied traint, zal 't wel goed kommen.

En dan die gijzeling, wao'j gin goed woord veur oaver kont hemmen.
Veural veur die olders waorvan d'r kinder op die schole zit, Nekt ut mien
verschrikkeluk. Stel ow veur dat ow eigen kind daor bi'j is. Dan zo'j de
kearls, of meschien bunt ut nog wel snotapen, die dit alles op jouw heb
ezet, wel ik wet neet wat können doen.
Dan ok begin i'j ow af te vraogen of wi'j tegenoaver dizze mensen,die hier
dezelfde rechten en plichten heb as wi'j, neet wat al te volle deur de vin-
gers ziet, veural wat ut bezit van vuurwoapens betreft. Maor meschien
hebbe wi'j ok al zo'n leag peil van beschaving bereikt dat dat alles heel
gewoon wod.

Nem now us wa'k vanmiddag (maondag) deur de radio heurn. Dat was in
een of ander programma van un omroep die de name hef van nogal radi-
caal te wean. Un forum gaf daor antwoord op un stel vraogen. Een van die
vraogen was hoe of zee dachtten oaver die gijzelingsactie.
Ene Chiel Jasper (a'k de name goed eheurd hebbe) von dat wanneer i'j in
ow leaven un bepaold doel naostreven, alle middelen geoorloofd wazzen
urn dat doel te bereiken, desnoods geweld. Now, toen begonnen mien de
oorne toch wel te toeten. Tot mien opluchting was de gespreksleider ut
niet met um eens, maor ik von ut toch wel teikenend veur dizze omroep
en meschien ok wel veur de mentaliteit die d'r bi'j un gedeelte van ons
volk leaft.

Ut ene stel oproerkraaiers mag alles, maor at de pelietsie un keer de gum-
mistok gebruukt wod t'r moord en brand eschreeuwd, um van ut trekken
van de revolver maor helemaols neet te praoten.
Waor dat allemaole hen geet kö'j zien in Amsterdam. Daor waogt un fat-
soenluk mense zich 's aovunds haos neet meer op straote te laoten zien.
Veur un tientjen ramt ze ow daor in mekare. En at ut zo deur geet he'w
dat hier oaver vief of tien jaor hier ok.
Wi'j zölt daorumme wel met un wat andere, meschien wel hardere anpak
van de misdaod motten kommen.. Zoat ut noe is kö'j better un kearl as un
ree doodschieten en dat liekt jao nergens nao.
Daorumme ok gao'k margenvrog eers nao Ringelenberg en hale mien un
goeie windbuks. Dan kan'k mien teminsten zelf beschermen tegen vanalle

espuis. Want ik leave nog graag un tiedjen röstug bi'j ons in d'n Achter-
ook. H. Leestman

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

VORDENS DAMESKOOR ZINGT IN DE
HERVORMDE KERK

Het Vordens Dameskoor, onder leiding van
de heer Peter Best, heeft haar medewer-
king toegezegd voor de Pinksterdienst op
a.s. zondagmorgen 29 mei te houden in de
Hervormde dorpskerk. Het koor zal een
viertal liederen zingen: Lass, freudiger
Geist (Jahann Seb. Bach), Du Hirte Isra_
els (Dimitri Bortnianski), Lobt den Gewal-
tigen (Franz Schubert), Die Himmel ruh-
men des Ewigen Ehre (L. von Beethoven).
De liturgie en de liederen voor de samen-
zang zullen gestencild worden.

PINKSTERDIENST VOOR IEDEREEN
In samenwerking met de zondagsschool in
het dorp en in Medler/Linde zal er op de
vroege morgen van de Ie Pinksterdag a.s.
zondag 29 mei (de vroegdienst), een Pink-
sterjubeldienst gehouden worden voor ie-
dereen, voor jong en oud.

GEZAMENLIJKE PINKSTERIENST
OP 2e PINKSTERDAG
Op de 2e Pinksterdag, maandagmorgen 30
mei, zal er een gezamenlijke Pinksterdienst
gehouden worden in de Hervormde dorps-
kerk. Deze dienst gaat uit van de Gerefor.
meerde- en Hervormde kerkeraad. In deze
interkerkelijke Pinksterdienst hoopt voor te
gaan ds. B. J. Kuhlemeier, Gereformeerd
predikant te Vorden. (Zie advertentie.)

KOFFIE NA DE PINKSTERDIENST
Na de Pinksterdienst op de Ie Pinksterdag
a.s. zondag 29 mei, zal er voor gemeentele-
den en voor gasten/vakantiegangers koffie
geserveerd worden in de Voorde achter de
kosterswoning vlak naast de Hervormde
kerk te Vorden. Iedereen is er na de dienst
hartelijk welkom op-de-koffie en voor het
onderling kontakt.

Mag tegenwoordig
alles maar ?
De plaatselijke afdeling van de NCVB hield
in hotel Bakker de laatste bijeenkomst van
dit seizoen Als spreker was uitgenodigd
ds. T. Bredschnijder uit Velp die sprak over
het onderwerp: „Mag tegenwoordig alles
maar?"
Er vinden tegenwoordig geweldige ver-
schuivingen plaats in de normen. De heer
Bredschnijder deelde zijn lezing in acht
punten in o.a. de sociale, medische en de
oorlogsethiek, abortus en euthanasie. Na
de oorlog is de tijd op drift geraakt en zijn

er geen strenge regels meer van wat wel en
net mag.
Na de pauze kreeg ds. Bredschnijder een
groot aantal vragen te beantwoorden.

Drie gulden per
inwoner subsidie
voor zwembad
In de raadsvergadering van dinsdagavond
31 mei zal de raad van Vorden worden
voorgesteld om drie gulden subsidie per in-
woner te verlenen aan de bad- en zwem-
inrichting In de Dennen.

Tot dusver werd jaarlijks op de gemeente-
begroting ƒ 9.400,— geraamd bestemd als
subsidie voor de betaling van rente en af-
lossing van een in 1961 met de gemeente
aangegane geldlening groot ƒ 235.000,—,
destijds nodig voor de rekonstruktie van het
bad.
B&W hebben de drie gulden per inwoner
gebaseerd op de tekorten van de laatste ja-
ren. Het tekort over de afgelopen drie ja-
ren bedroeg gemiddeld ƒ 18.000,—.
Na aftrek van de ƒ 9.400,— zal het bad-
bestuur over 1976 derhalve nog ontvangen
ƒ 12.438,— en over 1977 ƒ 12.803,—.

Het kollege van B&W is van mening dat
het zwembad In de Dennen een belangrijke
plaats inneemt in de gemeente Vorden. In
het zomerseizoen trekt dit prachtig gelegen
zwembad bovendien veel toeristen. Tot voor
enkele jaren maakten ook veel inwoners
van buurtgemeenten gebruik van het bad.
Door het gereed komen en verbeteren van
enkele zwembaden in deze buurtgemeenten
neemt het aantal bezoekers gestadig af,
hetgeen inhoudt dat de jaarlijkse inkom-
sten niet meer evenredig stijgen met de
steeds toenemende kosten. Aldus motiveren
B&W hun voorstel aan de raad.

Extra krediet
leesmethode
De raad van Vorden zal worden voorge-
steld ƒ 7.600,— te voteren, zijnde een extra
krediet voor het aanschaffen van een nieu-
we methode voor het aanvankelijk leeson-
derwijs voor de openbare lagere school in
het dorp. De thans in gebruik zijnde metho-
de „Hoogeveen" is verouderd. De keus is
nu gevallen op de aanvankelijke leesmetho-
de „Letterstad".
Aan de heer J. J. van der Peyl zal in de
raadsvergadering van 31 mei eervol ontslag
worden verleend uit zijn funktie als ambte-
naar van de burgerlijke stand.

Tevens zal aan de orde komen het voorstel
van B&W om ƒ 128.408,30 uit te trekken
voor de aanleg van riolering en de bestra-
ting in plan Brinkerhof.



De nieuwe bad- en strandkollektie '76-77

Uit alle windrichtingen zwermen de mooi-
ste badkreaties al weer uit, om te landen
op alle stranden van de wereld.
Triumph's internationale import-kollektie
'75/'76 heeft een buitengewoon suksesvol
jaar achter de rug, dat alle voorgaande pro-
dukties verre overtrof. De Europese en jon-
ge overzeese vennoten en medewerkers heb-
ben suksessen geboekt, die de stoutste ver-
wachtingen overtroffen. Het prachtige zo-
merweer, vooral in de maanden juni, juli
en augustus heeft dan ook volop bijgedra-
gen tot een goede verkoop en de detailhan-
del enorm gestimuleerd.
Deze belangrijke feiten stemmen optimis-
tisch. Het huis Triumph bouwt daarom zijn
ervaringen op goed gespekuleerde markt-
politiek nog verder uit Dat is duidelijk te
merken in de nieuwe kolektie '76/'77. Men
kan dan ook in beknopte vorm vaststellen
dat:

— de kollektie uitstekend is ingedeeld;

— de prijsklassen stabiel zijn, ondanks de
hoogwaardige produkten;

—' de ontwerpen zeer modieus zijn geïnspi-
reerd, evenals draagbare modellen voor
ieder figuur;

— uitstekende kwaliteiten in materialen
die zeer aktueel zijn.

De internationale prognosen en aktuele
modetendenzen zijn dan ook in samenwer-
king met „Promostijl Parijs" samengesteld.
De kleuren zijn van een exotische intensi-
teit met oppervlakken van zijden brokaat
tot aan zeillinnen toe.
Kleine lieftallige dessins, maar ook groots
opgezette ontwerpen, evenals royale bloem-
boeketten in rapport dessin zijn gedrukt op
voortreffelijke materialen, vaak in kostbare
filmdruk procedé's.

Een overzicht toont de doordachte indeling
van de kollektie:

Serie Classique, Serie Plongeon, Serie To-
kito, Serie Exclusiv, Serie Bamako. Hierbij
wordt geen scheidingslijn meer getrokken
tussen strand en water. Er zijn totale en

volwaardige series in één bepaalde doel-
richting samengesteld.
Classique: een klassieke serie die toch re-
kening houdt met een modieuze stijl.
Plongeon: een serie met Franse espirit voor
de waterliefhebbers.

Tokito: van mysterieuze oosterse effekten
tot zeer abstrakt; de serie voor
gante vrouwen.

Exclusiv: modellen voor de jonge elegante
vrouw die chic en hoge kwaliteit op de
eerste plaats stelt.

Bamako: exotisch appeal; de serie
zeer aparte groep.

Bij deze indeling behoort noch de Combini,
noch het Ladyprogram!
Na twee suksesvolle seizoen tekent de
doorbraak van de Combini uitvinding zich
nu duidelijk af. De belangrijkheid hiervan
is tot de grote internationale detailmarkt
doorgedrongen.
Waarom zou een vrouw met een bepaalde
bovenwijdte, in verhouding dezelfde heup-
maat hebben? Na jarenlang getob met de
tweedelige badpakken en bikini's die vaak
nooit goed pasten — was de beha goed, dan
paste het broekje niet of omgekeerd — heb-
ben de ontwerpers van Triumph uiteindelijk
dé oplossing gevonden in de Combini-Set.
In alle warenhuizen, sport- en speciaalza-
ken kiest de konsumente nu zelf beha en
broekje in de haar passende maten uit deze
serie. Er zijn drie verschillende snitten in
boven- en onderdeel. Beha's in de Euroma-
ten 60-90 en broekjes in de maten 50-80.
Hierbij is de keus uit vele tinten of zachte
bloemdessins in verschillende modekleuren.

De absolute vondst in de badmode
Het Ladyprogram van Triump onderstreept
weer eens de oude slogan: Triumph is de
kroon op uw figuur. In deze serie is aan
alles gedacht om de vrouw met een moei-
lijk of zwaar figuur, in welke leeftijd dan
ook, zowel letterlijk als figuurlijk een goed
figuur te laten slaan.
De ontwikkeling in de vezeltechniek heeft
de laatste jaren hiertoe veel bijgedragen.

Tegenwoordig is men in staat de meest
steunende en korrigerende modellen te ma-
ken, zonder de van weleer ingebouwde bin-
nensteun, wat zo'n badpak aanmerkelijk
zwaarder maakte. Er zijn nog wel enkele
modellen met een gedeeltelijke binnenfoun-
dation, maar dan alleen in de exeptioneel
grote maten.
Opvallend in deze serie zijn de jeugdige
kleuren en dessins. Het sukses van de laat-
ste jaren, waarbij gebruik is gemaakt van
vrolijke, felle kleuren bewijst dat ook de
volslanken graag kleurig en jong gekleed
gaan.
Ook het tweedelig badpak in deze serie
heeft grote aantrekkingskracht en terecht
want de beha's en bustiers zitten zeer kor-
rekt en voldoen aan de „zwaarste eisen",
doordat de cups op ronde beugel zijn ver-
werkt.
Bij dit veelbesproken Ladyprogram is er
bovendien keus uit zeer slankmakende kle-
ding voor het strand in vele maten, waarbij
zelfs ook de exotische wikkelrok uit de
serie Bamako present is.

Hiermee zijn we dan bij het hoofdthema in
de bad. en strandkollektie aangekomen,
want de materialen zijn verrassender dan
ooit. Er zijn nu druk-kwaliteiten volgens
een techniek die men „thermodruk" noemt.
Deze dessins geven een fantastische uit-
drukking, waarover iedereen zeer enthou-
siast is. Om de kleuren en dessins op de
materialen te drukken wordt papier ge-
bruikt en onder bepaalde hitte in één pro-
ces op de stof overgebracht. Exakte weer-
gave van motieven en tekening in een mi_
nitieuze fijne opdruk is hiervan het resul-
taat.
De kollektie bevat nu ook een bizonder
mooi basismateriaal van polyester/lycra
(85%polyester/15% lycra) aan welke ont-
wikkeling Triumph zelf heeft meegewerkt.
Luxe en welvaart als „leitmotief" zal het
komend seizoen tot uiting komen in de
prachtige kleuren en dessins. IJle en super-
lichte materialen in lycra/polyester en po-
lyamide zorgen voor de lichtst gepakte va-
kantiekoffer van deze eeuw.
Voor strand- en zomerkleding is polyester/
jersey bizonder geschikt door de kreukher.

stellende eigenschappen en het snelle dro-
gen na een minuten-wasje.
.Bij d elange rokken en japonnen is de leng-
te 140 cm als uitgangspunt genomen. Ka-
toenen weefsels zijn nog steeds in opmars
Gedeeltelijk door de folklore-trend, maar
ook door de naturel-look en de voorkeur«• natuurlijke vezels,

de suksesvolle materialen uit het vo-
seizoen zijn de meeste overgenomen:

de lichtste elastische kwaliteit nl. 90 gr pro
m2 en het fantastische lycra_voile (20%
elasthan 20 den/80% polyamide-antron 20
den).

Franse lycra-voile (17% lycra 20 den/
polyamide-40 den) en dus iets zwaar-
bleek echter oo kin alle opzichten te

voldoen.
Als nouveauté is er ook weer een nieuw ma-
teriaal Silustra-garen met zachte halfmatte
glans, waarvan de modellen Amalfi, Labra-
dor, Lotos etc.
Inhakend op de naturel-look zijn in deze
kollektie van 27 eendelige modellen, 13 mo-
dellen zonder gevormde cups. Bij 11 twee-
delige modellen zijn de extra cups gemak-
kelijk uitneembaar door de handige drie-
puntbevestiging.
Wat betreft de snit van de badpakken kan
men van een mutatie spreken. De suks
volle modellen van het afgelopen seizoen
met zijn internationaal welbekende details
komen gewijzigd terug, waarbij modieuze
variaties als decolleté's, schouderbandjes en
beenafsluiting weer nieuwe aksenten geven.
Geraffineerd en aantrekkelijk van mate-
riaal is de strandmode '76/'77, zowel de
elegante partykleding als de vrolijke
strandmodellen.

Het materiaalpakket reikt van katoen.frot-
té; walk-velours dessins gedrukt op 100%
katoenvelours en 100% polyamide en poly-
ester in zacht vloeiende en buitengewoon
ijle tinten.
Vanzelfsprekend viert de pure katoen hoog-
tij in de Arabische Djebella's en de op In-
donesië geïnspireerde gewaden.
De totaalindruk van deze badkollektie is
ditmaal zo luxueus en kreatief, dat men op
het eerste gezicht al weet, dat men met een
kollektie op hoog nivo heeft te maken.

Acht
ergernistocht
Naar aanleiding van het feit dat leden van
de werkgroep Leefbaarheid Vorden in de
loop der maanden gekonstateerd hebben dat
hier en daar in de gemeente Vorden het na-
tuurschoon wordt aangetast, besloot men
een zogenaamde „acht ergernissentocht" te
organiseren.
De belangstelling voor deze fietstocht van
vijftien kilometer viel een beetje tegen,
hoewel de tocht op zich als geslaagd mag
worden beschouwd. De deelnemers konden
onderweg op een lyst invullen welke „er.
gernissen" men had gezien. In totaal dus
acht, variërend van mesthopen bfl bomen
(waardoor deze kunnen afsterven); auto-
sloperij bij het zwembad; kaal dorpsgezicht
nabij de firma Helmink; tot onder meer di-
verse bergkappen die in verval zijn.
Na afloop van de tocht werden in 't Pan-
tofeltje enige dia's vertoond en mochten J.
G. Bosman, H. Peters en mej. Marja Klein
Geltink de pryzen in ontvangst nemen wel-

ke bestonden uit waardebonnen te besteden
aan plantgoed bij de plaatselijke kwekers.
Intussen heeft de Werkgroep Leefbaarheid
tevens een tentoonstelling ingericht in de
bibliotheek.

Motorsport
HEMELVAARTSRIT
DE GRAAFSCHAPRIJDERS

De traditionele Hemelvaartsrit van de Vor-
dense auto- en motorklub De Graafschaprij,
ders werd voor het eerst sinds jaren be-

gunstigd door fraai weer. In totaal gingen
donderdagmorgen 56 equipes bij café-rest.
Schoenaker op de Kranenburg van start. De
heren J. Luiten en B. A. W. Horsting had-
den een rit uitgezet met een lengte van ca
46 kilometer. Er werd gereden volgens het
KNMV-reglement voor de geroutineerden
en een toertocht voor de overige deelne-
mers. Na afloop reikte de heer D. J. Rou-
wenhorst aan de volgende personen de prij-
zen uit:

Auto's A-klasse: 1. B. Regelink, Vorden; 2.
W. D. Wisselink, Ruurlo; 3. G. Versteege,
Hengelo; 4. G. Siemes, Zutphen; 5. D. J.
Denneboom, Harfsen.

Auto's B-klasse: 1. J. C. Bolsenbroek, Baak
2. L. G. J. Memelink, Ruurlo; 3. J. Men-
nink, Ruurlo; 4. W. J. Eeninkwinkel,
Warnsveld; 5. mevr. N. Groenhuizen, Apel-
doorn.

Auto's en bromfietsen, toer: 1. mevr. M. M.
v. d. Berg, Ulft; 2. J. F. W. Geertman, Nee-
de; 3. W. Weyers, Doetinchem; 4. H. Flam-

ma, Toldijk; 5. H. Slinkman, Zutphen.

Waterpolo
KOUS OP DE KOP VOOR VORDENSE
POLOERS

Het eerste herenzevental speelde voor het
eerst in deze kompetitie in het buitenbad
In de Dennen. Het werd tegen het sterke
Livo uit Lichtenvoorde vechten tegen de
bierkaai want de thuisklub verloor met niet
minder dan 12—1.
In het begin zag het er nog florissant uit
en nam Vorden, dat overigens met drie in-
vallers aantrad, een l—O voorsprong door
een doelpunt van Geertjan Sikkens. De Ie
periode werd afgesloten met de stand l—2
welke stand in de 2e periode geen veran-
dering onderging.

In de 3e en 4e speelperiode werd Vorden
volkomen overklast door hun tegenstanders
uit Lichtenvoorde, die de stand met de re-
gelmaat van de klok opvoerden tot l—12.

De heren II speelden thuis tegen Triton II
uit Putten en verloren met l—4.

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

in belde zalen van de
Dinsdag:
Volleybaltraindng
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsuvond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wintertraining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'t Rflsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annelles Tflman

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenarond
NVV
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettlnk

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

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikahlub
Tranlngsavond TTV Vorden bfl het cl ibge-
bouw op 't Medler
CJV-clubnvonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Spnrtn (meisjes,
jongens on h^ren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
J«ugdeocdëteAt open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melocllka
Trimmen bfl de picknlckplaats Wilder horen
Padvinderij bfl troephuis verkenners, v. olpen
Kinderklub De Flultertjes In De Voorde;
Klnderklub De Kruimels In het Jeuf Icen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (Jongen)
Jeugdsodëteit open van 19.30 tot 23.( > uur

Zondag:
Jeugdsodëteit open van 20.00 tot 2 2 . f i uur

Mei:
30 Fancy fair Jeugdwerkgroep Vorden/

Kranenburg in de „Bezige Bij" te
Kranenburg

Juni:
2 Reisje bejaardenkring
4 Bal voor gehuwden in zaal Eykelkamp
5 Ring.sterrit Jong Gelre
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
17 Vakantieweekend Jong Gelre
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Rattl
18 Rekreatief zwemmen In de Dennen
19 Nationaal ponyconcours Ponyklub

Hengelo
19 Toernooi afd. veteranen SV Rattl
24 Volksfeest Delden
25 Volksfeest Delden
25 Toernooi afd. zaterdag SV Rattl
26 Ringwedstrijd De Snoekbaars
29 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

Juli:
1 Landdag Tirade Laren Jong Gelre
2 Landdag Tirade Laren Jong Gelre
9 Pretty-rommelmarkt op het marktplein

13 Filmavond in hotel Bloemendaal
Jong Gelre

17 Vrouwenvereniging dorp

Augustus:
7 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

13 Jeugdwedstrijd HSV De Snoekbaars
21 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
23 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-Vorden
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

De besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktlvltelten aan on» doo» te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.



KLUVERS" SPORT TOTAAL ZUTPHENSEWEG 41,
TEL. 1318

Hengelo <gid.>

4 bars
vol

gezellig-
heid

30 mei - 2e Pinksterdag

4 JUNI BAL VOOR GEHUWDEN - ORKEST: MERANO'S

bespreek tijdig uw plaatsen

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

Te koop: eetaardappelen,
Surprise. G. J. Bouwmees-
ter, Onsteinseweg 9 Vorden

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

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF

WEEKEND-
AANBIED1NG

V
Kinder T-shirts

4,75
Uw zaak:

maten 104 tot
I22 nu

MANUFACTUREN

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons ?
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

DE WITTE SMID
landbouwwerktuigen
aanhangwagens
bagagewagens
veetrailers achter
auto en tractor

Tussen Lochem en Zutphen

TX3SSE VERKOOP:

Telegraaf
Al g. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graaf scha pbode

Sigarenmatf. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: l ha kuilgras.
Briefjes inleveren a.s. vrij-
dag voor 20 uur. H. J. Hiet-
veld, Hoekendaalseweg l te
Hackfort

LET OP !

A.s. vrijdag 27 mei om 19

*
AFSCliCHEIDSWEDSTRIJD
VORDEN—TJL.FT

op het Vorden-terrein
Komt dat zien !

jeans and ja c kets

textiel en mode
schooldermcin

raadhuisstraat tel 1367 vorden

Wij 'boden u vorige week

overjarige fietsen
aan tegen een voordelige prijs.
Damesfietsen uit deze aanbieding
zijn verkocht. Heren- en kinderfiet-
sen nog niet.

Tevens een overjarige originele

VISCOUNT RACEFIETS
van 785,—

nu voor 525,-
OOK VOOR AL UW FIETS-
BENODIGDHEDEN NAAR

FIETSENBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 85 - Vorden

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 1976
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
VAUXHALL VIVA 1975
MORRIS MINI 1000 1974
DAF 66 coupé 1972
FORD ESCORT 1970
AUTO BIANCHI 1972
CITROEN 2CV6 1976
Speciale aanbieding: BEDFORD VRACHT-
AUTO met ooen laadbak 4,25 ton laadverm.
Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
,OFF. TOYOTAJ>EALBR
Spuistraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTATOYOTA TOYOTA TOYOTA

Pinkstervoordeel
bij modecentrum

Teunissen
Ruurlo

JAPONNEN - PAKJES
vanaf . 20,00

ROKKEN

BLOUSES

15,00

10,00

REGENMANTELS
vanaf 89,50

RUURLO
Vrijdags koopavond

Voor de komende zondagen
vindt u bij ons

tuinstoelen
te kust en te keur

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

KOELKASTEN
VAN ANTIEKE KWALITEIT
VOOR EEN LAGE PRIJS

KASTMODEL
240 liter

KASTMODEL
180 liter

TAFELMODEL
140 liter ..

539,-

459,-

369,-
— Allemaal twee sterren vriesvak

Halfautomatisehe ontdooing
Rekken die niet doorbuigen

— Ruime groentelade
— IJsblokhouders worden meegeleverd

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

MODIEUZE

overhemden
vindt u bij ...

WON ING INRICHT ING
v MANUFACTUREN

H E LMINK
» VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

BADLAKEMS
70 x 130 om met Old Timers opdruk

nu 18,95

textiel en mode
/chooidermon

mdhuiMtraat 1*1.1367 vonten

DRUKWERK
in offset en boekdruk

Kleurendruk of zwart

Vraag eens vrijblijvend

advies en prijs

dw aWn

nieuwstad 12, Vorden

Tel. 1404 -"i9V



KOOP RECHTSTREEKS BIJ GROOTHANDEL

20/40% KORTING
Wij bieden u een grote keus tegen zeer lage prijzen met een perfekte eigen
servicedienst

•
servicedienst

RADIO - T.V.'s
DIEPVRIESKISTEN - KASTEN

HALF KOEL - HALF VRIES
DUBBELDEURS KOELKASTEN
TAFELMODEL KOELKASTEN

WASAUTOMATEN

DROOGTROMMELS

EEN GROOT ASSORTIMENT
IN KLEIN HUISHOUDELIJK

MIELE WASAUTOMATEN
bij ons de

laagste prijs

Wij leveren u alle
BOSCH

INBOUWAPPARATUUR

INRUIL EN
FINANCIERING

MOGELIJK

Als extra aanbieding:

PHILIPS KLEUREN T.V. 67 cm voor 1828,-
12 TOSHIBA STEREO RADIO 2 x 1 5 watt voor 248,-
BAUKNECHT DIEPVRIESKAST 135 liter voor 348,-
BOSCH DIEPYRIESKIST 210 liter voor 498,-
A.E.G. BOYENLADER W AS AUTO M A AT voor 698,-
A.E.G. STOFZUIGER sleemodel voor 169,-

Op 2e Pinksterdag zijn wij te Teuge de gehele dag geopend van 10-17 uur.

djjkhofir
GROOTHANDEL B.V.

IET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2. TEL. (05730) 3531

Dagelijks geopend van 9 tot 18 uur. Vrijdagsavonds koopavond tot 9 uur. Onze speciale showrulmte te
Teuge ledere avond geopend van 7 tot 9 uur

Voor

zonnige jurken
in diverse modellen

Uw zaak:

, WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

zomerjurkjes
in alle maten vanaf 33,

LAMMER
Zutphenseiweg - Vorden

\fakantie?

Regel uw verzekeringen bij
de Rabobank, dan gaat u gerust op
reis!
Bestel dan meteen uw
buitenlands geld. Spaart
straks tijd...
Ook voor de ANWB
Internationale Reis- en
kredietbrief en
lidmaatschappen ANWB
en Wegenwacht kunt u bij

ons terecht!
Neem meteen de brochure

Reiswijzer mee, staat
||k boordevol waardevolle
•^ „tips.

De Rabobank wenst u
een goede reis en
een fijne vakantie!

Rabobank
geld en goede raad

De tuinen van
DE WIERSSE
gaan weer open
zaterdag 28 mei v. 13-17 u.
maandag 30 mei v. 10-17 u.

Entree ƒ 2,— p.p. tot 6
jaar vrij entree

Tandarts Haccou

AFWEZIG
van vrijdag 27 mei
t/m woensdag l juni

Spoedgevallen worden
waargenomen door
TANDARTS EDENS
Dorpsstraat 5, Vorden

Wij hebben vakantie
van 2 t/m 20 juni.

Waarnemer is:
D. PETERS
in Brummen
tel. 05756-1847

Assurantiekantoor

JANSSEN
Vorden

Kunst gebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Suitphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

FANCY FAIR
2e Pinksterdag 9.30 uur in
„de Bezige Bij", Eikenlaan
Kranenburg t.b.v. Jeugd-
werkgroep Vorden-Kranen-
burg

PROFIJT
AANBIEDING
Kleine, hoge, lange,

ruime

BLOEM-
BAKKEN

voor in de tuin.

Tegen de allerlaagste
prijs. Dat moet

komen zien

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTEN EN
KRUIDEN

EtWEKERIJ 'T MOKKINK
Koningsweg 6, Hengelo Gld.
:elefoon 05753-1710

FANCY FAIR
2e Pinksterdag 9.30* uur in
„de Bezige Bij", Eikenlaan
Kranenburg t.fo.v. Jeugd-
werkgroep Vorden-Kranen-
burg

Te koop: terrarium met
toebehoren. Tel. 2432

A.s. vrijdag 27 mei zijn
Dr. van Tongeren en
Dr. Vaneker afwezig

Voor spoedgevallen neemt
Dr. Sterringa waar

ATTENTIE

voor de a. s. feestda-
gen
VERSE HAANTJES
KIP EN EIEREN

Poelierstoedrijf ROSSEL
Telefoon 1283

Te koop: g.o.h. kinderledi-
kant met toebehoren en bij-
zetkachel. Almenseweg 22,
Vorden

Te koop: eetaardappelen.
M. J. Wuestenenk, Hack-
fortselaan l, Vorden
telefoon 1397

Voor de Pinksteren

k rentebroodjes
wittebroodjes

't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, telefoon 1877

HET SOCIAAL WERKVOORZIENINGSSCHAP

REGIO ZUTPHEN
wordt gevormd door een 9-tal gemeenten en omvat drie
werkverbanden.

Zij vraagt de volgende medewerkers:
a. WERKVERBAND HOOFDARBEIDERS.
Dit werkverband telt ± 100 medewerkers, verdeeld
over een administratief centrum, waaronder een offset-
drukkerij en een groot aantal externe plaatsingen.
Naast de direkteur zijn er 2 werkmeesters.

Ter assistentie van de direkteur vragen wij een

die belast zal worden met de coördinatie van de uitvoering. De gedachten
gaan uit naar een medewerker met een administratieve opleiding, bijvoor-
beeld M.B.A. en een opleiding offsetdrukker. Vereist is ervaring in een
leidinggevende funktie. Kennis en ervaring in kostprijs-calculatie strekt
tot aanbeveling.

b. WERKVERBAND BUITENOBJEKTEN.
Het kultuurtechnisch werkverband „Buteno" telt ± 230
medewerkers, verdeeld over een kwekerij en een groen.
voorzieningsbedrijf. Naast de bedrijfsleider zijn er 2
hoofdwerkmeesters en 13 werkmeesters. Ter versterking
van dit team vragen wij een

hoofdwerkmeester
die in samenwerking met de twee aanwezige hoofdwerkmeesters belast zal
worden met de coördinatie van de uitvoering. De gedachten gaan uit naar
een medewerker met een middelbare opleiding in de kultuurtechniek en/of
de bosbouw. Vereist is een ruime ervaring in een leidinggevende funktie
bij een middelgroot groenvoorzieningsbedrijf.

Salaris funkties a en b: hoofdwerkmeester A ƒ 2.510,—
tot ƒ 2.959,— per maand. De rechtspositieregelingen
van de gemeente Zutphen zijn van toepassing.
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de se-
lektieprocedure.

Zij die nadere informatie over deze funkties willen hebben, kunnen deze
telefonisch aanvragen voor funktie A telefoon 05752-1669 de heer A. H.
Reuver, voor funktie B telefoon 05761-656 de heer C. Dekker.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan: waarnemend algemeen direkteur
Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen, postbus 269, Zutphen.

NUOOKINNEDE LAND

en wiliéste manier
tinorea

tepnkken
• zonder gehannes of geharrewar
•zonder gevaar voor Infekfie .<$ l

DetijdvankurkengroveiiaaldiseirK^
Caflon-methode.Snener,veinger,eenvoudiger dan leder ander
systeemSlechts'n kwestie van enkele sekondeaVitwalpWoos
en volkomen sterieLMet de CaflorHnettxxiewortRtegeQK
een charmant knopje in de oorlel bevesögdVervaardigd van .
zuiver wit chirurgisch staal *al of niet met fijn goud gedoubteerd
In beide uitvoeringen gesteriliseerd verpakt

* chiruigischstealenfijngo^^

G4FICN daar hebben uw oren
pleziervan!

Horlogerie - Goud en zilver - Optiek

A. GROOT KORMELINK
Spalstraat 27 - Hengelo G. - Tel. 1771

Nu is het zomertijd!
ZOMERKOSTUUMS EN
VRUETIJDSKOSTUUMS voor ... 85,- 220,-

BLAZERPAKKEN EN LOSSE BLAZERS
in zomertinten en zwart, marine, bruin

GROTE SORTERING PANTALONS
ook dunne zomerkwaliteiten vanaf 37,50

EEN PRACHT KOLLEKTIE OVERHEMDEN
met lange en korte mouw in mooie ruit- en
streepdessins

RUURLO
VRIJDAGS KOOP A VOND

Voor alle rijbewijzen hebben wij een leswagen
schakelwagens, voll. autom. leswagens en vrachtauto. Dus voor'n gedegen

en veilige rij-opleiding moet u zijn bij RIJSCHOOL A. RUESINK
VOLLEDIG RIJKS GEDIPLOMEERD

Autorijschool
A. Ruesink
Telefoonnummer Nijverheids-
straat 3 en BorcuKoseweg 21
allebei 1753


