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Het eerste elftal van Ratti afdeling
zondag is er zondagmiddag in geslaagd
om het kampioenschap van de derde
klas GVB te behalen. Doordat men thuis
tegen het bezoekende Oeken l (Brum-
men) een l -O zege bereikte had men net
voldoende punten om de titel in bezit te |
krijgen. Doordat zowel Oeken als S VB V
(Barchem) gelijk met Ratti aan de kop
van de ranglijst eidigden, moest er
tussen deze drie teams een beslissing
worden gespeeld. Vorige week won
Oeken namelijk met 3-0 van SVBV en
omdat SVBV j.l. woensdagavond met
0-0 gelijkspeelde tegen de Rattianen
waren de Barchemse spelers al uit-
geschakeld. Oeken en Ratti dus nu
onder elkaar moesten uitmaken wie de
titel zou krijgen.

De spannende beslissingswedstrijd vond
onder ideale weersomstandigheden
plaats. Doordat ook het veteranentoer-
nooi (op de andere velden) werd ver-

speeld trok het duel een maximum aan
bezoekers. Ratti moets winnen en ging
er van meet af aan flink tegenaan.
Oeken probeerde het met uitvallen die
niet van gevaar ontbloot waren. Aan de
andere kant had een trekbal van W.
Koers (net tegen de lat) beter lot
verdiend. Na eenh half uur kroop Oeken
door het oog van de naald toen een
Rattispeler weer tegen de lat knalde.
Ratti had ook geluk want een kopbal
van de Oekenmiddenvoor mislukte.

Met rust (de stand was nog 0-0) werd
Ronald Bos vervangen door Bennie
Overbeek. Bij beide ploegen spraken nu
de zenuwen een woordje mee. ratti
drukte geleidelijk aan door en slechts
sporadisch kwam Oeken nog op de
andere helft. Maar aanvankelijk werd er
slecht en onbeheerst geschoten; het ging
allemaal een beetje te doordacht en te
langzaam. In het laatst kwam er meer
vaart in de voorhoede en werd de

Oekenveste onder vuur genomen. Tien
minuten voor het eind kon Ratti einde-
lijk victorie kraaien; Wim Koers scoorde
vanuit een vrije trap kogelhard in de
touwen, onhoudbaar vor de keeper.
Door dit enige doelpunt was Ratti l
kampioen geworden. Qua kansen had de
score groter moeten zijn, maar gezien de
grote druk (nervositeit enz.) was dit niet
mogelijk. De groenwitten zullen hier-
door ovtij^Éan naar de tweede klasse
GVB. ™
Bij de vele gelukwensen aan de spelers
van Ratti die zij bij het verlaten van het
veld in ontvangst mochten nemen, voe-
gen wij ook de onze. Proficiat en veel
sukses i < tweede klasse GVB!

Fraktievoorzitters in \
Vorden:

"Uitslag wel
verwacht"

De fractievoorzitters in de Vordense
raad waren niet verrast over de zetel-
winst voor het CDA en de PVDA, nu
Vordens Belang niet aan de raads
verkiezingen deelnam.
J. F. Geerkens, fractievoorzitter van het
CDA meende: "Deze uitslag hadden we
verwacht, mede doordat Vordens Belang
niet terug gekomen is. Dat de overige
zetel naar de PvdA zou gaan lag geheel
in de lijn van de verwachting. In elk
geval zijn we verheugd dat we zes van de
13 zetels hebben. We kunnen nu ten-
minste een vuist maken."
J. Bosch, fractievoorzitter van de PvdA,
reageerde: "Deze uitslag zat er gezien de
provinciale verkiezengen wel een beetje
in. We hadden gerekend op drie en
gehoopt op vier zetels. Wat dat betreft
zijn we tevreden. Of we door deze zetel
winst sterker zijn geworden zal de
komende tijd leren. Dat zal ook afhan-
gen van de overige partijen."
En de reactie van mr. R. A. v. d. Wall
Bake, fractievoorzitter van de VVD: "De
ze uitslag heeft ons echt niet teleurge-
steld. De verhouding zes - vier - drie
hadden we wel verwacht. Vergeleken
met de provinciale statenverkiezingen is
de VVD zelfs vooruit gegaan. Wel
vinden we het verschrikkelijk jammer,
dat onze vierde, vrouwelijke kandidaat
net uit de boot is gevallen."

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Door een misverstand onzerzijds bleef
dit toch wel zeer belangrijk en verheu-
gend nieuws in de editie Ruurlo staan,
onze excusses en tevens nog van harte
gefeliciteerd Ratti. Redactie

C.D.A.

G.J. Bannink 1398
W. A.J. Lichtenberg 115
W.A. Kok 68
J.F. Geerken 125
R.J. van Overbeeke 19
G. Chr. Voerman 110
A.G. Mennink 74
L. Schoolderman, 11
H.C.J. van der Linden 14
H. Weenk 8
H.J. Rouwenhorst 12
drs. A.J.A. Hartelman, 39
H.J. Graaskamp, 12
J. Brinkman 3
J.H.M. Idema-In de Bosch 5
A. Tuinsma-van Dijk 7
LA.M.J. Snoep-Jager 5
F.W. Kruisselbrink l
Totaal 2026

Vorden stemde

P.v.d.A.

J. Bosch
A. Ploeger
A.J. Stoltenborg
D. Krol
C.B. Spiegelenberg-Gijsen
B. van Tilburg
E.H. Coppiëns
G.H. van Oijen,
G. Maalderink-Arnoldussen
G.M. Eggink
A.J. Kamperman
G.H. Slagman
O. Empe
F.J. Wolsing
G.J. wolters
Totaal

871
152
102 V.V.D.
31 mr. R.A. vanden Wall Bake 605

136 H. Tjoonk 117
2 H.A. Bogchelman 95
9 mr. J.C.W. Taselaar-Bogaards 82
4 H. Pelgrum 10
2 E. Brandenbarg 13
5 ir. G.J.M. Wolbers 12

16 mr. M.A.V. Slingenberg 6
5 drs. H.M. Ambagtsheer-Leopold 7
4 G.J. van Ark 12
3 H.W.C. Haverkamp 3
4 mw. J.E. Dolleman

1346 Totaal 962

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

verontwaardigde voorzitter Jan Humme-
link belde mij op en zei "Wat heb je
me nu toch in vredesnaam gemaakt, het
buurtfeest wordt gevierd op vrijdag 30
juni en zaterdag l juli.

DELDENAlfcï,
SORRY!!
Het bestuur van de Deld^fck buurtvere-
niging is zich vorige weelWSt geschrok-
ken toen in dit blad een bericht ver-
scheen met als kop "Komend weekend
Deldens volksfeest". Een terecht heftig

Daat sta je dan toch wel even goed voor
joker. Denk je een vereniging aan een
beetje publiciteit te helpen en dan toch
flink de mist in. Wat was het geval.
Vorige week dinsdag een enorme hoe-
veelheid nieuws. Uitwisseling Jong Gel-
re, raadsvergadering, diverse sportge-
beurtenisseJi etc etc. Daarbij een briefje
van de Deldense buurtvereniging over
hun volksfeest.

"Dat moet dan nog snel in het "Contact"
want anders is het te laat".
Dat in de brief stond dat het feest pas
enkele weken later zou plaatsvinden is
mij in de "haast" ontgaan.

Deldenaren sorry en vanaf deze plaats.
alvast een plezierig feest op vrijdag 30
juni en zaterdag l juli.
We komen er nog nader op terug!

'A. V.

Ook derde toernooi dag Sv. Ratti werd
groot succes
Eerste prijs voor Ambon 3 - Fairplaycup:
Erica 3
Zaterdag 3 juni werd de grote "voetbalhappening" van de sportvereniging Ratti
besloten met een succesvol verlopen derde toernooidag. Binnen de lijnen kwamen
nu de teams uit de derde klas afdeling zaterdag. Ditmaal kwamen er liefst 20
elftallen binnen de lijnen, die waren ondergebracht in vijf poules van vier ploegen
elk. Doordat SSS E 6 verstek liet gaan, speelde buiten mededinging mee het team1

van Ratti A 1.

De weersomstandigheden waren gun-
stig, soms wel eens wat te warm, maar
dit deed geen afbreuk aan het vertoonde
spel. Er werd sportief gestreden om de
punten. Elke wedstrijd - men begon al in
de morgenuren om half negen - duurde
2x15 minuten met een rustpauze van
vijf minuten. Een speler van DVO uit
Almelo de heer L. Westerhof moest met
een blessure naar het ziekenhuis maar
hij kon. nadat er foto's waren gemaakt,

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

Botulisme bij watervogels

1. Inleiding

In de afgelopen jaren is in Nederland op
vele plaatsen door botulisme omvangrij-
ke sterfte opgetreden bij watervogels.
Botulisme is een voedselvergiftiging bij
dieren of bij de mens, die veroorzaakt
wordt door opname van voedsel, waarin
de bacterie Clostridium botulisme zoge-
naamde botulinumtoxine heeft
gevormd. Er bestaan diverse typen van
deze bacterie, elk met een eigen toxine.
De mens is vooral gevoelig voor toxine-
typen A, B, E en F. watervogels voor type
C. Bij veel van de dode watervogels die in
de afgelopen jaren zijn onderzocht, werd
toxinetype C aangetoond; de overige
typen werden op enkele uitzonderingen
na, niet gevonden. Deze vogelsterften
door botulisme vormen dan ook geen
reële bedreiging voor de volksgezond-
heid. Hoewel vanzelfsprekend normale

hygiëne in acht moet worden genomen
bij aanwezigheid van kadavers (b. v. niet
met blote handen aanraken), is er in de
meeste gevallen geen reden het baden en
zwemmen in wateren waar botulisme
optreedt te verbieden.
Omdat vooral in 1975 en 1976 omvang-
rijke vogelsterfte optrad, waarbij veel
onzekerheid bleek te bestaan over te
treffen maatregelen in verband met de
volksgezondheid, volgt hieronder een
aantal richtlijnen die landelijk zijn
opgesteld door het Staatstoeszicht op de
Volksgezondheid. Een belangrijk ele-
ment in de richtlijnen vormt de oprui-
ming van vogelkadavers. Enerzijds is
dit een vereiste van normale hygiëne,
anderzijds kan men de verspreiding van
Clostridium-sporen afremmen en de to-
tale toxineproduktie binnen zekere gren-
zen houden. De kans op nieuwe gevallen
van sterfte onder watervogels neemt
daardoor af.

Richtlijnen
a. Er moet, met name in de zomermaan-
den, een continu programma van bewa-
king worden uitgevoerd in wateren waar
vogelsterfte kan voorkomen (tenminste
éénmaal per dag inspekteren).
b. Bij voorkomende sterfte moeten alle
dode vogels terstond uit het water of van
de waterkant verwijderd worden. Perso-
nen belast met het inzamelen van de
kadavers dienen plastic handschoenen te
gebruiken.
c. Enkele, zo mogelijk verse kadavers
moeten zorgvuldig verpakt (eerst in
kranten, daarna in plastic) worden
opgezonden naar het Centraal Dierge-
neeskundig Instituut. Prof. Poelslaan
35. Rotterdam (tel. 010-153911) om te
laten nagaan of er sprake is van
botulisme. Daarbij moet zo mogelijk
worden opgegeven: vindplaats, datum,
totaal aantal gevonden kadavers (schat-
ting).

d. Efficiënt opriumen van kadavers die
niet worden opgestuurd kan gebeuren:

1. door destruktie, na overleg met
destructor in het betreffende gebied (een
wettelijke regeling voor deze wijze van
opruiming is in voorbereiding);

2. door verbranding in vuilverbrandings-
installatie's. Andere methoden om kada-
vers te verwijderen (b. v. deponeren op
vuilstortplaatsen of begraven) brengen
grote risico's mee voor nieuwe besmet-
tingen.
e. Het is gewenst het optreden van sterfte
bij watervogels alsmede het doen ver-
richten van onderzoek naar botu'isme en
de uitslag daarvan te melden bij de
Provinciale Waterstaat, afdeling Milieu-
hygiëne (085-452220). Deze gegevens
zullen worden gebruikt voor het samen-
stellen van een overzicht voor geheel
Nederland

met ernstige kneuzingen naar huis wor-
den vervoerd.

In de.diverse poules werden de volgende
winnaars bekend: poule l, DVO 2
Almelo; poule 2 Ratti 5; poule 3, Oene 7;
poule 4; DZSV 4; poule 5 Ambon 3. De
winnaars van de poules kwamen in de
finalewedstrijden tegen elkaar uit. Dit
leverde het volgende resultaat: DVO 2 -
Ratti 5, 3-0; Oene 7 - DZSV 4, 2-2;
Ambon 3 - DVO 2, 2-0; Ratti 5 - Oene 7
0-0; DZSV 4 - Ambon 3 0-2; DVO 2 -
Oene 7 l -0; Ratti 5 - DZSV 4 0-1; Ambon
3 - Oene 7 1-0; DVO 2 - DZSV 4 0-1;
Ratti 5 - Ambon 31-1 .

De eindstanden waren: Ie prijs: Ambon
3; 2e DZSV 4; 3e DVO 2; 4e Oene 7; 5e
Ratt i 5. De Fairplay-cup, beschikbaar
gesteld door radio- tv. en grammofoon-
platenzaak fa. Oldenkamp werd gewon-
nen door Erica 3 met 29 punten.

De prijzen werden tegen zes uur uitge-
reikt door de heren Ant. Heuvelink,
voorzitter en P. Eykelkamp. Dank werd
gebracht aan de diverse zaken (Ruvevo-
Ruurlo. CLV de Graafschap, fa. Gosse-
l ink. De Boggelaar (wegrest.) en de fa.
Dostal) die hun wagens voor kleed-
gelegenheid beschikbaar stelden. Veel
waardering had men ook voor de mede-
werking van het kantinepersoneel, de
eigenaar van rest. de Boggelaar (de
warme hap), de plaatselijke EHBO de
heren arbiters en last but not least voor
de organisatiecommisse de heren W.
Sloetjes. H. v.d. Linden, P. Eykelkamp,
J. Bos en E. Plomp en verdere mede-
werkers. Al met al een voortreffelijk
s l u i t s t u k van een goed geslaagd Sv.
Ratti-toernooi.

erkdiensten

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

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag 8
uur.

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. J. Veenendaal; Dienst van
SCHRIFT EN Tafel.

KAPEL DE WILDENBORCH
9.30 uur Ds. J. C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 11 juni 9.30 uur Ds. J. B. Kuh-
lemeier; Viering Heilig Avondmaal.
19.30 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; Viering
Heilig Avondmaal en dankzegging.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Moons, 's-Heerenberg. Tel. 08346-
1875; J. H. Hagedoorn, Lochem. Tel.
05730-1483.

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand juni mevr. Takkenkamp
tel. 1422, bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst tel. 2072, bellen
tussen 8.30-9.30 uur en 13.00-13.30 uur.

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

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

BEGRAFENISD1ENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1364; b.g.g. 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur, tel.
05753-2345.
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Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van ons
zoontje

Egbert Jozeph
Wij noemen hem

EGBERT
Gerrit en Gerrie Harmsen

Vorden, 31 mei 1978
Baakseweg 2

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de fe-
licitaties, bloemen en cadeau's
die onze huwelijksdag tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Henk en Wïlly
Hukker-Maalderink

De Horst 2
Vorden

Wij danken u allen hartelijk
voor de vele gelukwensen,
bloemen, kado's en kaarten
die wij mochten ontvangen op
ons 45 jarig huwelijksfeest

A. J. Zweverink
J. P. B. Zweverink-Zweverink
Steenkamp Vorden

Hartelijk dank aan allen die er
toe hebben bijgedragen onze
40 jarige huwelij ksdag tot een
onvergetelijke dag te maken.
L. Velhorst
H. L. Velhorst-Oudenampsen

Wij danken u allen hartelijk
voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's die wij ter
gelegenheid van ons 25 jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

Jan en Fien Eulink
Alderkampweg l, Vorden

Voor de vele en hartelijke blij-
ken van medeleven, welke wij
mochten ondervinden na het
overlijden van onze geliefde
vader, groot- en overgroot-
vader

Jan Zweverink
betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. Voskamp
Vorden,juni 1978
Ruurloseweg 94

Te koop: verschillende soor-
ten bloemplanten A. Hissink
Heijendaalseweg 3, vorden
Telefoon 1778

Te koop: keukenblok, wit met
roestvrijstalen blad, 2 spoel-
bakken, mengkranen en 2
bovenkastjes. Tel. 1386, Vor-
den.

Wie is een klein konijntje
kwijt. Hollandertje (zwart-
wit) af te halen bij
L.G. Weevers
Nieuwstad 12, Vorden

ROOMBOTERCAKE
't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22. Tel. 1877. Vorden

Vanaf heden weer
WATERPLANTEN

voor uw vijver in voorraad!
Fa. KETTELER1J — Vorden
Zutphenseweg 64.

Gevraagd voor een bejaarden-
hulp: zit-slaapkamer, liefst
met gelegenheid om te koken.
Inlichtingen buro Contact.

Constructa T 300 droogtrom-
mei te koop bij Böhmer,
Brinkerhof 79, Vorden. Tel.
2269.

Te koop: meisjesfiets, leeftijd
8-12 jaar.
Th. Berendsen, Enzerinckweg
14, Vorden.

Te koop: Puch Maxi. Tel.
1248.

te koop: g.o.h. wandelwagen
en kinderledikant. Joh.
Weenk, v. Lennepweg l,
Vorden.

Te koop: een Buta-gaskachel,
Pelgrim met regelateur en een
fles bij Voskamp, Zutphense-
weg 82, Vorden. Tel. 05752-
2715.

Te koop: alle soorten KOOL,
KNOLRAAP, SLA, TOMA-
TEN EN BIESLOOK PLAN-
TEN.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat l, Vorden

Te koop: 2 ha, hooigras.
Briefjes inleveren voor a.s.
zaterdag 10 juni 20.00 uur.
H. Bargeman, Lankhorster-
straat 20, Wichmond.

ERIK KONING
en
DIESJE GROOT ROESSINK

hopen te gaan trouwen op vrijdag 16
juni 1978 om 13.30 uur in het gemeente-
huis „Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening van het huwe-
lijk zal plaatsvinden om 14.15 uur in de
Nederlands Hervormde kerk te Hengelo
(G.) door ds. J. C. Krajenbrink.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur tot 17.00
uur in hotel Bakker te Vorden.

Wilhelminalaan 18, Vorden
Winkelsweg 3, Hengelo (G.)

Toekomstig adres (tijdelijk): Spoorlaan 42a, Veenen-
daal.

Op zondag 11 juni a.s. hopen wij met onze kinderen
en vader ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

P. G. H. van ASSELT
W. A. van ASSELT-VERSTEEGE

Gelegenheid tot feliciteren op maandag 12 juni van
15.00 tot 16.30 uur in Bar-Bodega „Pantoffeitje",
Dorpsstraat te Vorden.

Vorden,juni 1978
Zutphenseweg 18

Op donderdag 15 juni hopen wij met onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind ons 50-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

G. JANSEN
H. L. JANSEN-HEUVINK

Vorden,juni 1978
Zutphenseweg 79

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

S. V. Kattl - Kranenburg-Vorden
Secretariaat: Ganzensteeg 2, Vorden.

Op zondag 28 mei is het 1ste
elftal van s.v. Ratti, afdeling
zondag, kampioen geworden.

Ter gelegenheid hiervan is er receptie op zater-
dag 17 juni a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Het Bestuur

Kranenburg-Vorden, juni 1978

Heden overleed na een kortstondige ziekte onze
schoonvader, groot- en overgrootvader

JAN DERKSEN
weduwnaar van G. Vos

op de leeftijd van 84 jaar.

Zutphen: H. G. Bierhof
J. Bierhof-Bennink

Rhenoy: G. J. van Akooy-Bierhof
M. van Akooy

Eefde: J. H. Wichers-Bierhof
H. Wichers

Zutphen: H. Wichers-Bierhof
A. Wichers

en achterkleinkinderen

Hengelo (Gld.), 3 juni 1978
Bejaardencentrum "De Bleijke"

De begrafenis heeft op woensdag 7 juni inmiddels
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Warns-
veld.

Correspondentie-adres: H. Wichers, Zutphenseweg
67, Eefde.

Op 31 mei j.l. is uit onze familiekring weggenomen
onze geliefde broer en oom

HENDRIK JAN VELTKAMP
weduwnaar van Jenneken Remmelink

Hij mocht de hoge leeftijd bereiken van drie en
negentig jaar.

Mijn genade is U genoeg

Vorden: A. J. Lenselink
E. L. Lenselink-Huizinga
G. J. Oltvoort-Lenselink

Almen: J. Klein Bleumink-Lenselink
Vorden: L. J. Antink-Lenselink

B. Antink
Nichten en neven

De receptie van mijn 80ste verjaardag is nu op 13 juni
van 19.00 tot 20.30 uur in Café Eijkelkamp, Medler-
Vorden.

H. HUETINK

Vorden, juni 1978
Oude Zutphenseweg 4

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden maakt - ter voldoening
aan artikel 28, lid 6 van de wet op de Ruimtelijke Or-
dening - bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij hun besluit d.d. 2 mei 1978, nr. 6387/545 RO
106/ik goedkeuring hebben onthouden aan het
bestemmingsplan "Het Schapenmeer 1976" zoals
vastgesteld door de raad van de gemeente Vorden
d.d. 28 december 1976.

Genoemd besluit ligt vanaf maandag 12 juni 1978
gedurende één maand ter gemeentesecretarie, afde-
ling Algemene Zaken voor een ieder ter inzage.

De gemeenteraad, de inspekteur van de ruimtelijke
ordening en zij die zich tijdig met bezwaren tot zowel
de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben
gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn
van een maand beroep instellen bij de Kroon.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen die zich
op grond van wijzigingen, door de gemeenteraad in
het ontwerpplan aangebracht tijdig tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend en voorts aan een ieder die
bezwaren heeft tegen de onthouding van goedkeuring
door Gedeputeerde Staten.

De eventuele beroepschriften moeten worden gericht
aan H.M. de Koningin der Nederlanden, doch dienen
- zo mogelijk in tweevoud - te worden ingediend bij de
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad
van State, Binnenhof l, '-s-Gravenhage.

Vorden, 31 mei 1978

De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink.

Op maandagmiddag 12 juni wegens
familiefeest gesloten

gesloten
Bakkerij

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 13

Koop de

tuinmeubelen
bij de man
die ze ook repareren kan.

GROTE SORTERING
VOORDELIGE PRIJZEN

Uw zaak

Dagblad De Telegraaf b.v.
zoekt voor spoedige indienst-
treding een

akkurate

bezorger/ster
voor de bezorging van haar
ochtendblad in de wijk ,,de
Enk"

Mondelinge of telefonische aanmeldingen bij
het agentschap Wilhelminalaan 16 te Vorden,
tel. 2472, na 19.00 uur.

A. BOSCH
TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF
Schuttestraat 11, Vorden

Vraagt met spoed een

vakbekwaam

timmerman
zowel ook voor
machinaal timmerwerk

Telefoon 05752-6673

Wij hebben plaats gedurende hele of halve
dagen voor

enkele 65+ medewerkers
Voor eenvoudige lichte werkzaamheden

Sollicitaties te richten aan:
Sorbo Nederland B.V. - Nedacweg 4 - Vorden
eventueel telefonisch 05752-1773. Mevr. De Jong.

In verband met pensionering, hebben wij plaats voor een
aankomende, mannelijke

administratieve
kracht

Interesse voor mechanische administratie is vereist,
alsmede belangstelling voor de bouwmaterialenbranche
wordt op prijs gesteld.

Voorkeur geniet diegene welke de dienstplicht heeft
vervuld, danwei daarvoor is vrijgesteld.

Uitsluitend eigenhandig geschreven
sollicitaties te richten aan

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V,
Postbus 6, 7260 AA Ruurlo
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Ruime sortering HENGELSPORT- KLUVERS
Sport Totaal
Zutphenseweg 41, Vorden

Onze HEREN-salon is wegens vakantie

gesloten
vanaf 8 juni t/m 24 juni

KAPSALON

G. J. HEERSINK
Telefoon 1215

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

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

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

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

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

WEEKEND-
AANBIEDING

Prachtige acryl

Stapp sokken
10,-3 paar

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

administraties
verzekeringen

KB i i i

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Grote sortering

D ZWEMBROEKEN

D ZWEMVLIEZEN

D DUIKBRILLEN

D ZWEMBANDEN

D SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

DE BANENPOSTERVflN COVECQ
Vraag'm aan

Coveco N.V.,
Parallelweg 21

7271 VBBorculo,
tel. 05457 - 28 85.

afd. Personeelszaken.

u veranderen wilt, of verbetering zoekt,
of tot vleesvakman opgeleid wilt worden,

dan dat u 'm in huis hebt!

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

Speciale aanbieding

Zwaar massief eiken ITlilTliset
in langwerpige, ovale en 6-kantige uitvoering

Nu slecht l *ƒ O,

ZIE ETALAGE

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

(zolang de

voorraad strekt)

ZIE ETALAGE

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
t

Leo Westerhof, Pieter v. Vollen hoven l. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-25^2

Kombineer met
stijlvolle pantalons

van
Visser

Pantalons krijgen een steeds belangrijker plaats,
in het modebeeld. Let vooral op de stijlvolle

aksenten. Kombineer naar hartelust.
Onze kollektie is er groot genoeg voor.

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM
Pantalon inmouliné.
Afgezet metsuède.
Korrekte pasvorm.
In modieuze kleuren.
119,-

Matting pantalon,
in aktuele uni- kleuren.
De zakken zijn afgezet
met suède. Let op de
suède ceintuur. 98,-

FORTEX
mode vo :

Gabardine pantalon,
zakken afgezet met
suède. Kompleet
met suède ceintuur.
98,-

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of05618-
214.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

VOORAtUW

VORDEN - TEL. (05752) 1381 irrrf» Jotltrtfftndl
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Vanavond start
avondvierdaagse
Op woensdagavond 7 juni gaat de elfde
avondvierdaagse officieel in Vorden van
start. Weliswaar kon men dinsdagavond
al wandelaars in de dreven van Vorden
aantreffen, maar dat waren degenen die
zaterdagmiddag verhinderd zijn. Het
reglement schrijft namelijk voor dat vier
achtereenvolgende dagen gewandeld
moet worden. De organisator de heer A.
R. Sikkens. die het werk verricht voor de
gymnastiekvereniging "Sparta" heeft tot
nu toe gemiddeld zo'n 800 wandelaars
kunnen verwelkomen. De huidige we-
reldkampioenschappen voetbal behoe-
ven geen spelbreker te zijn want men
kan elke avond al vanaf 18.30 uur
starten.
Zaterdagmiddag gaat traditiegetrouw
vanaf het Lekkebekje, waar de medailles
worden uitgereikt, de feestelijke intocht
van start. De wandelaars zullen van
daaruit om 16.30 uur vertrekken. Aan
de intocht zal medewerking worden
verleend door de beide plaatselijke
muziekverenigingen Concordia en Sur-
sum Corda, alsmede door de "Jonge
Trompetters" uit Kampen.

lle Avondvierdaagse
Route avondvierdaagse ••
Woensdag 10 en 15 km. Uitgang - r.a.
Kerkstraat - l.a. Raadhuisstraat - l.a. W.
Alexanderlaan - l.a. Christinalaan - r.u.
Vordensebosweg - r.a. Schuttestraat -
r.a. Kostedeweg - r.a. Liefferinkweg -
(zandweg) pijlen volgen.
10 km. r.a. Lindeseweg - r.a. Schimmel-
dijk - r.a. bos in - l.a. Vordense Bosweg -
r.a. Rondweg - r.u. Stationsweg - l.a.
Molenweg - l.a. Insulindelaan - r.a.
finish.
15 km. r.a. Lindeseweg - l.a. Hilverink-
weg - r.u. Hengeloseweg oversteken -
Hilverinkweg volgen - l.a. Deldenseweg -
r.a. Deldensebroekweg - r.a. Hammink-
weg - l.a. Deldenseweg - l.a. Nieuwstad -
Raadhuisstraat - finish.

Donderdag 10 en 15 km. Uitgang - r.a.
Kerkstraat - r.a. B. Galleestraat -
overweg over Almenseweg - r.a. van
Lennepweg - r.a. Lekkebekje - l.a.

Larcnseweg - deze volgen tot voorbij
kruispunt O. Borculoseweg/Heidepol-
wcg bij het 2e bordje "opengesteld"
(l inks is open bouwland) r.a. bos in en
pad volgen.
10 km. r.a. eerste dwarsweg Wientjes-
voortseweg - bij "Deurnink" r.a. Oude
Borculoseweg - l.a. Heijendaalseweg - bij
paddestoel 23330 l.a. Larenseweg - r.a.
Lekkebekje - l.a. Zelstweg - deze volgen
tot overweg over - links aanhouden
Insulindelaan - r.a. FINISH.
15 km. l.a. eerste dwarsweg - Wientjes-
voortseweg - r.a. Lochemseweg - r.a.
Middendijk - bij 4e weg r.a. Vordense
Binnenweg (zandweg met rijwielpad) bij
splitsing rechts aanhouden - O. Borculo-
seweg - bij "Deurnink" r.u. verder als 10
km.

Vrijdag 10 en 15 km. Uitgang - r.a.
Kerkstraat - r.a. B. Galleestraat - l.a. het
Jebbink - l.a. Mispelkampdijk - r.u.
Strodijk - r.a. Kruisdijk - l.a. Hoeken-
daalseweg - l.a. Boggelaar - l.a. bij eerste
zandweg - niet voor autos en (brom)
fietsers - r.u. witte hek door - bij
asfaltweg 10 km link af en 15 km
rechtsaf.
10 km. r.a. Hoekendaalseweg - r.a.
Weidemanweg - r.a. na 30 meter l.a.
l and weggetje
15 km. l.a. Uzerhorst - l.a. Koekoek-
straat - l.a. Kruisdijk - r.a. landweggetje
10 en 15 km. l.a. Baakseweg - l.a. B. v.
Hackfortweg - r.u. Boonk - r.a. het
Jebbink r.a. Galleestraat - l.a. FINISH

Zaterdag 15 en 20 km. Uitgang - l.a.
Kerkstraat - l.a. Insulindelaan - r.u.
overweg over - Almenseweg - r.a. van
Lennepweg - voor "het Enzerinck" r.a.
bospad - l.a. Larenseweg - r.a. Heijen-
daalseweg - r.a Enzerinckweg - asfaltweg
oversteken - links aanhouden Reeoord-
weg - l.a. Wientjesvoortseweg r.a. Molen-
dijk.
15 km. r.a. bos in en pijlen volgen tot
aan de Piknikplaats
20 km.Molendijk tot r.a. Sekdijk - r.a.
asfaltweg - r.u. Giezenkampweg - r.a.
Mosselseweg -r.a. Reeoordweg - l.a.
Wildenborchseweg - r.a. naar Piknik-
plaats.
15 en 20 km. Op de Piknikplaats is een
rust ingelast, r.a. Enzerinckweg - asfalt-
weg oversteken - l.a. Galgengoorweg r.a.
Lekkebekje.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Examen-succes voor Rudie van Straten.
Op het fraaie Baederorgel in de St.
Walburgkerk te Zutphen heeft de heer
Rudie van Straten, de cantor-organist
van de Hervormde kerk te Vorden
examen afgelegd voor het B-diploma
orgel. Rudie van Straten speelde werken
van Georg Böhm, Bach, Frescobaldi,
Maurice Duruflé en Messiaen. Zijn
prestaties op het orgel werden bizonder
hoog gewaardeerd. Hij kreeg het cijfer 9.
Naast organist te Vorden is Rudie ook
leraar orgel aan de Muziekschool te
Hengelo (ov). Na de avonddienst van
zondag j. 1. werd hem door de Kervoog-
dij en zo namens heel de Hervormde
gemeente te Vorden een attentie aange-
boden.

Dienst van Schrift en Tafel.
De morgendienst van a. s. zondag 11
juni (aanvang half tien, in de maanden
juni, juli en augustus) zal een Dienst zijn
van Schrift en Tafel, van Woordverkon-
diging en Viering van het Heilig Avond-
maal. In deze dienst hoopt voor te gaan
Ds. Veenendaal.

De Kerkborden.
Door leden van de Raad van Kerken te
Vorden-Kranenburg zijn de Kerkborden
opnieuw geplaats aan de toegangswegen
naar ons dorp en ook naar de Kranen-
burg. De Kerkborden vermelden da
aanvangstijden van de Kerkdiensten van
de R. K. parochies, van de Gerefor-
meerde kerk en van de Hervormde kerk.
Vooral voor de gasten/vakantiegangers
kunnen deze kerkborden van nut,
dienstig zijn.

Kapel de Wildenborch
Op de 2e en 4e zondag van de maand is
er Kerkdienst in de Kapel de Wilden-
borch. QÉfc de aanvangstijd van de
Kapel-die^Rn is "zomers" en dus half
tien. In de maand juli, zo is de planning,
zullen er weer twéé openlucht-kerkdiens-

Een rouwcentum voor iedere inwoner van Vor

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad alvorens in 1976 door de raad besloten
werd om naast de Chritus Koningkerk een rouwcentum te bouwen. U zult het zich
ongetwijfeld herinneren dat hier vele discussies aan vooraf gingen. Verschillende
raadsleden wensten namelijk een dergelijk rouwcentrum bij de alg. Begraafplaats,
sommigen in het dorp kortom de meningen waren nogal verdeeld. Op voorstel van
wethouder H. A. Bogchelman werd uiteindelijk besloten nabij de Kath.kerk te
bouwen. De Monuta Stichting uit Apeldoorn werd opdracht gegeven de plannen te
realiseren.

Op 23 jun i werd de grond aangekocht en
vond de aanbesteding plaats, waarna op
l september met de bouw kon worden
begonnen. Aan de aanbesteding werd
deelgenomen door een viertal firma's.
De gunning werd verleend aan Draisma
& Zn. B. V. uit Apeldoorn, als hoofd-
aannemer. De aannemers waren Schil-
dersbedrijf van der Wal N. V. Vorden;
ins ta l la t iebedr i j f W. Emsbroek,Vorden;
koeltechnische Industr ie "Fridina", Nij-
verdal. Voor stoffering/meubilering My
Home, Hilversum; tuinaanleg gebr. Ket-
telcr i j , Vorden. Verder een vi j f ta l onder-
aannemers. Architekt was de heer L.
Groen uit Apeldoorn.
De totale kosten van het rouwcentrum
bedragen ƒ 720.000.— te weten ƒ
40.0(X),— grond kosten; bouwkosten -
inkl . woning en bestrating ƒ 640.000,—
en / 40.000,— voor de inrichting en
tuinaanleg. De Monuta Stichting werd
door x.gn. commissie van advies ter zijde

gestaan. Dit weekend werd het sfeervolle
rouwcentrum officieel geopend door de
algemeen direkteur van de Monuta
Stichting, de heer H. Posthumus. "Het
rouwcentrum in Vorden is tot stand
gekomen dankzij de goede samenwer-
king met het gemeentebestuur van Vor-
en. Zij allen hebben eraan meegewerkt
tot een zo goed mogelijk resultaat te
komen. Ook de medewerking van het
Rooms-Katholieke kerkbestuur was voor
ons erg belangrijk. Ook de inwoners van
Vorden hebben belangrijk meegewerkt
aan het tot stand komen van dit
rouwcentrum. aldus de heer Posthumus.

Het rouwcentum is gericht op een goede
vervang ing van het thuis opbaren dat
door de moderne woningbouw steeds
minder mogelijk wordt. In de uime goed
gestoffeerde aula kan een herdenkings-
dienst worden gehouden. Ook is er een
goede gelegenheid voor het houden van

een koffietafel na afloop van begrafenis
of crematie.
Bij binnenkomst treft men links de
centraale hal met daarachter onder
andere ruimtes voor opbergen van mate-
rialen etc. Links achteraan treft men een
koelruimte dat tevens als aflegruimte
dienst doet. De plaatselijke politie heeft
een sleutel van deze ruimte. Achter de
aula is een ruime opbaarruimte. De
mogelijkheid bestaat om hier een tweede
rouwkamer aan te bouwen. Met het
Kerkbestuur is een regeling getroffen
zodat het parkeer probleem ook is
opgelost. Zaterdagmiddag bestond er
voor de p laa tse l i jke bevolking de moge-
lijkheid het rouwcentrum te bezichtigen.

ledere inwoner van de gemeente Vorden
kan gebruik maken van het rouwcen-
trum de concerge is de heer van Laatum
't Jebbink 4 Vorden tel. 2749. Ook
diegene die de begrafenis wil laten
ver/.orgen door de heer de Jonge Ruurlo-
seweg 37 Vorden tel. 1346 kunnen
gebruik maken van het rouwcentrum.
ITevcns /.uilen de andere gebruiken
y.oals de verzorging door de buurtbewo-
ners in ere worden gehouden, /.ij kunnen
dan contact opnemen met boven ge-
noemde adressen.

ten gehouden worden, belegd door de
interkerkelijke Evangelisatie-commissie
(Gereformeerd en Hervormd) a. s. Zon-
dagmorgen 11 juni is er (dus) ook dienst
in de Kapel!

Judokwai Vorden in
de prijzen
Tijdens een jeugdtoernooi georganiseerd
door Sportinstituut Zevenaar heeft Ju-
dokwai Vorden met 32 jongens en
meisjes deelgenomen. In totaal waren er
in de sporthal "Lentemorgen" 630 deel-
nemers. SJudokwai Vorden kwam tot de
volgende resultaten: Meisjes 6-11 jaar
(t/m 39 kg); l Leonïe van Biljouw; 2
Katja van Biljouw; 3 Marianne Jansen.
Idem boven 39 kg: 3 José Boers; 4
Mirjam Hovers. Jongens t/m 27 kg (6-11
jaar) 4 Filibert Kraxner.

Plattelandsvrouwen
maakten jaarlijks
uitstapje
Begunstigd door ideale weersomstandig-
heden organiseerde de afd. Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

haar jaarlijks reisje. Hieraan namen 50
dames deel, die per bus richting Lage
Vuurse trokken waar de koffiepauze
werd gehouden. Vervolgens werd de reis
voortgezet naar Volendam, van waaruit
een boottocht naar Marken werd ge-
maakt. Op de terugreis werd het Mui-
derslot bezichtigd. De dag werd besloten
met een diner in hotel Bosgoed te Wilp.

Groene kruis heeft
een aktief jaar ach-
ter de rug
Onder leiding van voorzitter N. J. Edens
hielde de afd. Vorden van het Groene
Kruis in het wijkgebouw haar jaarverga-
dering waarvoor van de zijde der leden
(de verenigeng telt 2014 leden) vrijwel
geen belangstelling bestond.
Uit het jaarverslag van sekretaresse
mevr. A. Drijfhout-Sijtsma bleek dat
onder leiding van de heer R. J. Jansen- v.
d. Berg 38 personen aan de bejaarden-
gymnastiek hebben deelgenomen. De
cursus zwanerschapgymnastiek, gegeven
door mevr. Haccou, werd gemiddeld
bezocht door 10 dames. De contributie
bleef gehandhaafd op ƒ 22.50 per jaar.

In 1977 bedankte dr. K. H. de Vries als
medisch adviseur. Zijn plaats werd
ingenomen door dr. H. H. P. Vraneker.
De beide wijkzusters te weten zuster v. d.
Schoot en zuster Jansen, alsmede mevr.
ten Dijk uit Wichmond hebben het
afgelopen jaar weer veel werk voor het
Groene Kruis verricht. Zo werden bij-
voorbeeld 2604 verpleegbezoeken ver-
richt; 2610 verplegershandelingen; 1550
dagelijkse wasbeurten; 963 wekelijkse
wasbeurten etc. etc.
De doktoren Sterringa, van Tongeren en
Vaneker werden dank gebracht voor het
werk op het consultatiebureau en mevr.
van Waveren voor het werk op het
kleuterbureau. Uit het jaarverslag van
penningmeester P. de Vries bleek dat de
afdeling een nadelig salde heeft van ƒ
6747.98. De herstruktuering van het
kruiswerk gaat door. Zutphen, Warns-
veld en Vorden zullen een basiseenheid
gaan vormen. Binnenkort gaan deze
kruisverenigingen vergaderen en begint
het voorbereidende werk.

Aan de Rijks Pedagogische Akademie te
Deventer behaalden onze plaatsgenoten
Dinie Fokkink en Hans Brinkman hun
volledige onderwijsbevoegdheid.

Veel belangstelling en waardering voor scheidende opper

R. v. d. Put, rayoncommandant rijkspolitie Vorden

De "nestor" van de Groep Vorden der Rijkspolitie, opper R. v. d. Put heeft
woensdagavond 31 mei jl. als zodanig afscheid genomen in verband met zijn F. L.
O. (functioneel leeftijds ontslag). De half mei jl. 60 jaar geworden heer v. d. Put
hield temidden van zijn familie, vrienden, bekenden en collega's de afscheidsrecep-
tie in zaal Bakker te Vorden. Dat hij in Vorden en AI men - waar hij voor zijn
"Vordense tijd" ruim tien jaar postcommandant was - een geziene persoonlijkheid
was, bleek uit de grote belangstelling.

Naast burgemeester mr. M. Vunderink
was de gemeente onder meer vertegen-
woordigd door de heer Geerken, fractie-
leider CDA in de gemeenteraad, de
beide plaatselijke predikanten, heren
jagers/bosopzichters, bestuursleden Vei-
lig Verkeer, EHBO, Marktvereniging en
anderen waar opper Van de Put veel
meet te maken had. Ook uit Almen
waren vele bekenden gekomen, waaron-
der ds. v. d. Waarde, leden van de N. H.
Kerkraad, het hoofd der school de heer
Dijkmans, Huisarts dokter v. d. Wete-
ring de Rooy, Veilig Verkeer enz. Onder
de aanwezigen bevond zich ook de
oud-onspecteur generaal van de Rijkspo-
litie Nederland, de heer W. de Gast,
thans inwoner van Vorden.
Burgemeester mr. Vunderink dankte de
scheidende politierunctionaris voor de
voortreffelijke samenwerking en de vele
diensten die hij aan de Vordense ge-
meenschap had bewezen. Namens de
gemeente en tevens persoonlijk bood hij
een geschenk onder couvert aan. Tussen
de bedrijven door vertelde Dinie v. d.
Put (een dochter van de opper), gekleed
in het uniform van haar vader op
humoristische wijze het wel en wee uit de
politie-loopbaan van haar vader. Adju-
dant J. Kuyper, commandant van de
groep Vorden wees er in zijn toespraak
op dat de heer v. d. Put zijn mooiste
herinneringen bewaard aan de tijd dat
hij in Almen doorbracht. In die periode
brak hij echter ook zijn rechteronder-
been als gevolg van een verkeersongeval
(september 1966).

"Dit bleek nadien veel ernstiger dan het
zich op het eerste gezicht liet aanzien,
want eerst op 27 mei 1968 werd u door
de korpsarts genezen verklaard enmocht

u weer "alle diensten" verrichten, zoals
dat in vaktermen heet. In 1973 kwam u
uit Almen naar Vorden en aanvaardde
het rayoncommando. Deze gemeente
werd dan ook tevens uw eindbestem-
ming bij het Korps Rijkspolitie. Ja, en
nu is het zover. Vandaag nog rayoncom-
mandant Rijkspolitie te Vorden, morgen
ambteloos burger. Nu nog de drukte,
beslommeringen en verantwoordelijkhe-
den van de politieambt, morgen niets
meer van dit alles maar een zee van vrije
tijd. Wij buitenstaanders beseffen moge-
lijk niet of nauwelijks welke gedachten
bij een afscheid uit aktieve politiedienst,
mogelijk door uw hoofd gaan. Voor de
meeste onder ons ligt dat tijdstip nog zo
ver af. Soms een mensenleven. ledere
dag bereiken net als u, honderden zo
niet duizenden dit crisispunt in het
leven. Het is voor ons allen onontkoom-
baar
Onlangs hoorde ik u nog zeggen: "Mijn
hele diensttijd bij de politie wist ik dat
het op mijn 60ste jaar met de politie-
dienst gedaan zou zijn. Daar kun je lang
van tevoren reeds rekening meehouden".
U mag zich gelukkig prijzen dat u deze
dag samsen met uw vrouw hebt mogen
bereiken in goede lichamelijke conditie.
Allemaal reden tot dankbaarheid. Toch
zal het gehele politieleven en gebeuren
niet geheel uit uw gedachtenwereld
verdwijen. Uw zoon zal als jong politie-
man de voetstappen van zijn vader
volgen. Naar mijn mening heeft uw
zoon een goed beroep gekozen, en een
boeiend beroep dat vandaag de dag niet
geheel van gevaar ontbloot is.
Wij zijn immers in een samenleving
terecht gekomen, die doordrenkkt is van
geweld, van misbruik van gezag, van
verdwi jnen normen, van puur egoisme.

En al mogen wij ons hier in Vorden en
omgeving dan gelukkig prijzen nog niet
ten prooi te zijn gevallen aan de
allerergste vormen van geweld, wij kun-
nen en mogen er de ogen niet voor
sluiten dat collega's van ons, in andere
delen van het land, hier toch maar
dagelijks mee worden geconfronteerd.

Dan is het toch nog een voldoening om
bij het einde van je actieve inzet als
politieman, te mogen zien dat je eigen
zoon je voetstappen volgt om in een
samenleving zoals ik zojuist afschilder-
de, zijn beste jaren en zijn beste
krachten te geven ter handhaving van
recht en orde." Mede namens alle
collega's van de groep Vorden, met
inbegrip van de oud-collega's en de
reservisten en leden administratie sprak
de adjudant de hoop uit dat het opper v.
d. Put en zijn vrouw gegeven mocht zijn,
temidden van zijn familie nog van een
mooie en rijke levensavond te genieten.
Hij bood hem een cadeau aan in een
grote doos, waarin op kleurrijke wijze,
verstevigd met folders enz. het door
collega's bijeengebrachte en aan elkaar
geplakte geld (biljetten) was gedepo-
neerd.
Collega John Eysink bood namens het
personeel van de groep Vorden een
mooie kleurenfilm aan, onder de titel
"Procesverbaal" contra R. v. d. Put ter
zake van waargenomen werkzaamhe-
den". De door wachtmr. Eysink zelf
vervaardigde film bevatte onder meer
opnamen van opper v. d. Put 's morgens
vroeg naar zijn bureau, verkeerscontro-
le, controle jachtwer, opening gemeente-
hu i s (kasteel) met prinses Beatrix en
prins Claus enz. Tevens ontving hij
namens het personeel van de groep
Vorden een fraaie foto (in kleur) ge-
maakt voor het nieuwe gemeentehuis
(kasteel Vorden). Tot besluit van deze
afscheidsavond kwamen collega's van de
groep Vorden op de planken met een
leuk toneelstuktje. De scheidende opper
danket na afloop iedereen die op eniger-
lei wijzen deze dag voor hem tot een
onvergeetleijke hadden gemaakt.



In ons jong en modern uitgerust bedrijf is plaats voor een
actieve jonge

MEDEWERKER
die bereid is alle voorkomende werkzaamheden te verrich-
ten, om onze klanten accuraat te voorzien van bouwmateri-
alen, zoals cement, stenen, keukens enz. enz.

Bezit van of belangstelling voor groot rijbewijs stellen wij op
prijs.
Leeftijd tot ca. 25 jaar.
Iemand die de militaire dienstplicht heeft vervuld, da n wel
daarvan is vrijgesteld, geniet de voorkeur.

Sollicitaties te richten aan

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V,
t.a.v. de heer J.H. Holtslag

Spoorstraat 28, postbus 6, Tel. 05735 - 2000 Ruurlo

Adverteren doet verkopen

Visser

Origineel pigskin jack in beige of bruin.
Voorzien van grote klepzakken met aparte

steekzakken. Robuust en sportief.
245,-

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs
MODECENTRUM

Zaterdag 10 juni

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

VAKANTIE
Onze herensalon is a.s. week van 12
t/m 17 juni

gesloten
KAPSALON BEERIMING
Raadhuisstraat - Vorden

jeans and jackets

en mode
/chooldermctA

raadhuisstraat W. 1367 vonten

'Tennis collectie 78
Zo juist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leich, Slazenger.

Gratis proefnummer
van het maandblad

TENNISSPORT
om mee te nemen.

stiedr .lotltrefftndl

Jacht- en sportartikelen
Zutphenseweg 9, Vorden.

VORDEN - TEL (05752) 1381

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO'

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

J33F volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Carina 1600 De Luxe
4 deurs met nieuwe gasinstallatie ....... 1978
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe ...... 1978
TOYOTA Corolla De Luxe ........... 1977
TOYOTA 1000 De Luxe .......... , . . . 1976
TOYOTA 1000 De Luxe .............. iW/

^TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1 977
' TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé . . . 1 976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe ........ 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe ..... Dec. 1976
CITROEN 2CV6 .................... 1977
CITROEN 2CV4 .................... 1973
CITROEN Dyane 4 2 stuks ............ 1973
CITROEN 2CV4 .................... 1971
CHRYSLER 180 .................... 1973
DATSUN1200 ...................... 1971
DATSUN 120Y De Luxe
met nieuwe gasinstallatie ..... December 1976
OPEL Ascona 16S 4-deurs . . .' ......... 1975
SIMCA 1100LS ..................... 1972
SIMCA 1000 GLS ................... 1972
MAZDA 818 Coupé ................. 1976
RENAULT R6 ...................... 1970
FIAT 127 ........................... 1972
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTAJOYOTA TOYOTA TOYOTA TOY01

Deze moderne V-hals pullover
met tunnel ceintuur

23,95Nu

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Als uw buren u ook beklagen
omdat u zo moeilijk loopt is dat wel mee-
leven, maar 't helpt niets.

Een goed paar speciaalschoenen kiezen bij
Wullink.
Dat helpt wel.

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

Voor de vakantie ! !
Nylon jackets kindermaten 15--

dames- en heren

vanaf 19.50

Plastic mantels
in naturel en marine vanaf . 17.50

RUURLO

Diepvries-Homeservice HULS-VORST
Telefoon 05753 -1666 of 2436

Wij blijven in de zomer geloven en voegden aan ons assorti-
ment de volgende „Friesche Koe"-produkten toe:

Vanille ijsstick doos a 60 stuks f 21.-
Roomijs chocostick doos a 60 stuks f 36.-
Splitijs geglazuurde van. stick 60 st. f 30.-
Fricona roomijs met noot, 20 stuks f25.-
Rollen a 1 liter vanilleijs 12 stuks r 27.
Stevige plastic bak met 6 liter roomijs f 13.- J -£-

Ons visassortiment werd uitgebreid met:

Kabeljauwfilet doos a 21/2 kg. ca. 25 stuks
Zoute haring vacuüm verpakt, doos a 20 stuks

Bel 05753-1666 of 2436 en het bestelde wordt thuisbezorgd

f24.50
f 19.50



Aanvang 13.30 uur
Zaterdag 10 juni a.s. Voetbalwedstrijd Pax-team - Artiestenteam sPortPark

Tegen een kleine
vergoeding een heel jaar rijden

onder risico ((7)i ALJÖINW oooo
Ons occasionaanbod:

VW PASS AT EXTRA
Signaal groen. 70.500 km. Bj. 1975 f 8950,-
VWGOLFS
Geel. 80.000 km. Bj. 1974 f 7100,-
VWGOLFL
Geel. 68.500km. Bj. 1975 f 9150,-
VW PASSAT LS VARIANT
Geel. lOO.OOOkm. Bj. 1974 f 6900,-
VWGOLFLS
Groen. 58.000 km. Bj. 1974 f 8200,-
VW GOLF S
Rood. Schuifdak. 58.000 km. Bj. 1975 ....f 9100,-
VWGOLFL
Achterruitwisser. Signaal rood. 12.000 km.
Bj. 1977 f 13600,-
VW PASSAT TS - 4 deurs
Signaal geel. 75.000 km. Bj. 1976 f 12500,-
VW POLO EXTRA
Bruin. 35.000km. Bj. 1976 f 9300,-
VW KOMBI MET ZITTINGEN
Wit. 70.000 km. Bj. 1974 / 8650,-
AUDI80LS
Geel. 60.000 km. Bj. 1976 H1250,
AUDI 80 L NIEUW TYPE
Geel28.000km. Bj. 1977 f 14500,-
TOYOTA COROLLA SOL
Geel. 38.000 km. Bj. 1975 f 7500,-
RENAULT5TL
Geel. 39.000 km. Bj. 1976 f 8500,-
MINICLUBMAN1100
Rood. 90.000 km. Bj. 1974 f 3750,-
DATSUN CHERRY120
Geel. 21.000km. Bj. dec. 1976 f 8800,-
OPEL REKORD1900 LUXE
4-deurs. Metall, bruin 50.000 km. Dec. 75. f 9750,-
CITROËN DYANE 6 COMFORT
Beige 17.000 km. Bj. 1977 f 7650,-
DAF46
Groen. 9.000 km. Bj. 1976 / 6500,-

Aanbieding van de week:
FORD CAPRI
Rood met vinyl dak - 84.000 km.
Bj. 1972 f 2850.

m UwVWen
Audi-dealer

Autobedrijf
H UITIN K
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

0000 dus gegarandeerd goed

Denkt u aan de

avondvierdaagse
boeketten

Ruim gesorteerd
en scherpe prijzen

Wij nemen uw bestellingen gaarne vroegtijdig
aan!

Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 05752-1508

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

ff l K• «i
MEUBELEN

l l--' J T
HELM/Nk

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752 -1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Doe mee
f iets oké!

Geniet van een vrijen blij
voorjaar op een goed
onderhouden fiets!

Haal de gratis folder bij

Tweewielerbedrijf Tragter

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. D/r. B. H. J. de Regt

Extra voordelige
ff• •

98
139
229

Sla 2 kroppen

Tomaten 500 gram

Jaffa 10 voor..

Vierdaagse aanbieding:
vrijdag en zaterdag

Chrysanten

Bloemen- en groerrespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vordej^ Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen^eldig t/m zaterdag

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.
Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, dan beschikken wij over een
zeer ruime ervaring in het opzetten van ondernemingsvormen, waaronder
B.V.'s.
Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

WÏIÏÏJ
de grote hitte voor zijn
Plaats dan nu een
BUITENZONWERING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

* Vakkundig
en gratis geplaatst

* Uit voorraad leverbaar

* Aantrekkelijke prijzen

UW

Haal nu bij de Rabobank
het spaarvarken

met echte ingebouwde radio!

riet Rabobank spaaryarken
met ingebouwde radio:

spaargleuf

zenderkiesknop

Ik
kost

maar
voor iedereen die"al

bij de Rabobank spaart
ot daar nu mee begint en

t. 25,- inlegt. Nieuwe spaarders
krijgen bovendien f. 7,50

spaarpremie kado!

luidspreker

uit/aa
hard/zacht knop

ATTENTIE:
deze speciale aanbieding geldt
uitsluitend zolang de voorraad strekt!

batterijvakje 1 l— spaarvakje

Met het radio-spaarvarken ontvangt u de midden-
golf. Het wordt kompleet met batterij geleverd.

Rabobank
gefcl en goede raad

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

Te koop: Kreidler bromfiets
i 17.000 km. In goede staat.
J. Huit ink, Ruurloseweg 60,
Vorden.

Heerlijke
KRUIDKOEK

't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg.
Galleestraat 22, Vorden. Tel.
1877.

T WOOK» ZEGT "
AI,: VOLKOUI'i\

In goed gebakken volkorenbrood zijn alle weldaden van
de tarwekorrel behouden: de kracht van de kiem, de
brand- en bouwstoffen, de mineraalrijke zemelen die
óók nog onontbeerlijk zijn voor een goede spijsvertering.
Volkorenbrood is het volkomen brood. Uw Echte Bakker
bakt het beter.... Zutphenseweg Vorden



c meubel-
* kubussen

"̂  40x40x40Tm

legplank 7,75
deurtje 8,50

stalen ereed
schapskist
5-delig. 53 cm lang

universele
imperiaal
past op elke auto

sandvik
handzaag
zaagvlak 50 cm

HUBO Dolphijn
Barchemseweg 13 Ruurlo Tel. 1368
Tevens voor al uw schilderwerken

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

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

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

DORPSSTRAAT 8,
VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

nieuwe
l sleutel?
P

desnoods
binnen één dag

uw eipen
naambord?
óóK een kant-en-klaar-
service van

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

welkoo|i da's profiteren
- - - * -**— zomerpr ijzen!van v irdelii

1. Tuinsproeiers
Meinor metalen sektorsproeier met grondpen

met instelbaarsproeibereik.
Normaal 42.30 **A 7f\

Welkoop aktieprijs O*T. ff U

Instelbare Meinor zwenksproeier
met een sproeibereik van max. 10 x 20 meter

Normaal 27.- t\f\ -4 C
Welkoop aktieprijs £.£-. l 3

2. Heggeschaar
Freunde heggeschaar met hard-

verchroomde, roestwerende messen
van 26 cm. Voorzien van speciale

takafsnijder. Normaal 21.75 -4 -v
Welkoop aktieprijs l f -

3. Barbecue
Zeer solide barbecue met kohisch gevormde vuurpot.

Rooster hoogte verstelbaar, windscherm,
tafelblad en spit.

Welkoop prijs

44.50

4. Jerrycan
Praktische, plastic 20-liter jerrycan. Ideaal voor de komende

kampeervakantie (niet gebruiken voor olie of benzine).
Voorzten van gecombineerde schenktuit

en afsluitdop. -4 f\ "T/\
Welkoop prijs l fc. f U

5. Schroevedraaierset
8-delige schroevedraaierset in chroom-vanadium uitvoering
met zwaar slagvast heft. 3 gewone, 2 kruiskop, 1 stubby

schroevedraaier, 1 geïsoleerde fittingschroevedraaier alsmede
een spanningzoeker. Normale prijs 23.75

•V'<W y\ Welkoop + Q -7 c
\ T $^\ aktieprijs l SJ. f O

IH *̂JÉiÈ\ 6- Plastic folie
\v-Jr&. ^3^Jjfc»>v \ Plastic folie... onontbeerlijk in tal van

toepassingen, bijv. als grondzeil bij
kamperen, afdekzeil bij schilderen

en behangen enz. Formaten
4 x 6 en 5 x 8 meter, verpakt in

1 plastic zak. 4 x 6 meter, normale
prijs 12.80 -l /\ QC

Welkoop aktieprijs l U.^G

5 x 8 meter, normale
prijs 21.75
Welkoop
aktieprijs

16.95

voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

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

Attentie! Alle aktiftorijzen gelden van 8 tot 24 juni a.s.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2'/i uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Zonnige jurkjes
voor , warme' prijsjes!

NU japonnen
met korte mouw vanaf T 39.50

„Zonnejurkjes"
in unie en bedrukt vanaf 29.50

Korte jasjes en jackets
vanaf... AQ ,

Broekpakken
in Denim, Trevira en Terlenca vanaf 25.-

• •OlClCen wijde zwierige modellen

vanaf 39."

vanaf . 5«"

RUURLO
Maandags gesloten - Woensdag de hele dag open - Vrijdags koopavond

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeltje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten .

bod<

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

1978
Dyane 6 demonstratie
Citroen GSX

1977
Citroen CX 2400 Pallas
autom.
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX Club Break
Citroen GS Club 2 x
Citroen 2CV6 2 x
Simca 1100GLX4-deurs
VW Passat LX
Fiat 128

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2200 D
Citroen G Speciaal Break
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen 2CV6

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
uit voorraad leverbaar.

DOOR INRUIL VERKREGEN
Citroen 2CV4 Special
Austin Mini 1100 Special
Peugeot 304
Simca 1100 GLSTourist

1975
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen G Spec. 2x
VW Passat Stationcar
Renault 4 2x
Alfa Sud
Dyane 4
Renault 16 TS
Alfa Sud Ti

1974
Mercedes 200 D
Citroen GS Club Break
Citroen Ami 8
Peugeot 204

Fiat 127
VW Passat
Renault4
Simca 1100 Spec.
Citroen 2CV4
Morris Mini

1973
Citroen AK 400
CitroënGSClub
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca 1100 Spec.
BMW 2002
1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4 2 x
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Peugeot 204

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-af d.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

en 4 et. KORTING OP BENZINE
2 et. op LPG en DIESELOLIE
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Winnaars en personeel Amro - Vorden gemeente Vorden was een dankbrief

binnen gekomen welke door de voorzit-
ter van het V. O. K. de heer Bekke werd
voor gelezen, het werd zeer op prijs
gesteld. De heer en mevr. Polman
precenteerde op een zeer komische wijze
het onderstaande gedicht.

Wat een feest was het in Vorden
T'Hele dorp stond op z 'n kop
Er is een begin maar ook een einde
Helaas, het zit er nu weer op

't Ene festijn kwam na het an 'dre
het kostte geld en 'tbracht 'geld op
Gelukkig was er een batig saldo
Dat maken wij nu samen op

Het begon op Donderdag avond
met een heel groot kroamenspul
Veur 'tjonge spul was er de kermis
met veel lawaai en veel gebrul.

Toen kwam zeskamp op de weide
Jong gelre deed het lang neet gek
Volle vrouwluu lagen gratis
bie een kerel in de nek

Ook de ouden, jong van jaren
Waren geweldig in hun sas
Met de Revue en al het and're
En hun goed gevulde glas

De winnaars van de Amro spiegelwedstrijd van de braderie-avond te Vorden: voorste rij E. Venderink, Rein 't Jong, Marie v. Slechts één naam willen we noemen
d. t'ers, Mevr. v. d. Pers-Oosterman, mej. J. Postma. Achterste rij: Mej. E. Winkel, de heer D. Oolbekkink, de heer A. 'tfs die van kleine DerrekJan
'Schipper, Mevr. E. v. Geenhuizen-Tiessink. /Is den deur geet met acteren

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Dan heuren wie der vaste nog N's wat
van.

Het reisgezelschap "De Wiersse en
omstreken" maakte weer het jaarlijkse
reisje onder leid ing van organisator de
heer F. H. Bouwmeester. De deelnemers
kwamen uit Vorden, Hengelo en Ruurlo
(totaal 52 personen), die 's morgens voor
dag en dauw met chauffeur Jan Harren
in de touringcar stapten.

De reis ging via Doesburg, Arnhem naar
Eist waar een koffiepauze werd gehou-
den. Vandaar verder naar Bemmel waar
een grote paardefokkerij werd bezocht.
Onder meer 200 paarden met in de
stallen ook de beroemde hengst "Jo Jo

Buitenzorg". In de omgeving van Nijme-
gen werd een boottocht gemaakt over de
Waal en de Maas, waarna de terugtocht
werd aanvaard. In de Kroondomelaar op
de Veluwe maakte men een wildtocht,
waarbij menig stuk wild (klein en groot)
werd ontdekt. De dag werd besloten met
een heerlijk diner in hotel Polhmann in
Klarenbeek. Namens allen dankte de
heer Reussink uit Hengelo (Gld) de heer
Bouwmeester voor deze mooie dag, die
op zijn beurt de goede samenwerking
van het gezelschap waardeerde. Met een
"tot volgend jaar" ging men tevreden uit
eklaar.

2e Beginnersfestival
in Vierakker/Wich-
mond
Vorig jaar organiseerde de werkgroep
"Youandi" uit Vierakker-lWichmond -
eenpopfestival, welke nogal afweek van
het traditionele. Bij dit popgebeuren
traden namelijk alleen groepen en solis-
ten op, die nog nooit met een groot
publiek hadden kennisgemaakt. Het
evenement kreeg dan ook de toepasse-
lijke naam "Beginnersfestival". Door het
onverwachte succes is "Youandi" ook dit
jaar van plan dit beginnersfestival te
gaan organiseren. De grootste moeilijk-
heid bij de organisatie is echter het
tu itracteren van de groepen en/of solis-
ten, omdat deze, bij voorkeur, zo onbe-
kend mogelijk moeten zijn. Daarom,
beginners, opgeletS! Iedereen, die, hetzij
alleen, hetzij met zijn of haar groep, nog
niet verder zijn gekomen dan huiska-
meroptredens en graag voor een groter
publiek zou willen spelen, kan nu die
kans grijpen. Voor opgave of verdere
inlichtingen kunt u, voor l juli, terecht
bij R. Pellenberg, Dorpsstraat lOa,
Wichmond.

Raad van Kerken te
Vorden en Kranen-
burg
Op maandagavond 29 mei hield de Raad
van Kerken haar laatste vergadering van
dit seisoen. Ik licht er twee onderwerpen
uit. l 2e kerkenconferentie; 2 oecume-
nisch avondgebed

l In september hoopt men in Nederland
te starten met de 2e kerkenconferentie.
Beter zou het zijn te spreken over de
voortzetting van de eerste kerkenconfe-
rentie (1974). De bedoeling is, dat er van
september tot december een interne
bezinning in de afzonderlijke kerken
plaatsvindt. De thema's van deze bezin-
ning zijn:
—Rekenschap geven van de hoop die in
ons is
—Nieuwe levensstijl
Stelt u zich eens voor! Overal in
Nederland gaan groepen Christenen uit
vele kerken zich bezig houden met O. A.
deze twee vraagstukken. In het voorjaar
van 1979 zullen een aantal ontmoetingen

plaatsvinden tussen de deelnemende
groepen. Uiteindelijk zal deze eerste
ronde dan worden afgesloten met een
regionale kerkedag.
In september 1979 start dan de tweede
ronde, die in maart 1080 eveneens met
een regionale kerkedag zal worden
afgesloten. In de komende maanden zult
u geregeld op de hoogte gehouden
worden over het verloop van deze
kerkenconferentie. Belangrijk om in
eerste instantie te onthouden is, dat deze
conferentie zich praktisch uitsluitend
plaatselijk en regionaal afspeelt, maar
wel overal in Nederland en op het zelfde
moment.

2 In april en mei zijn er twee oecume-
nische avondgebedsdiensten gehouden.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om
nog een derde avondgebed in deze
periode te houden, maar dit stuitte op
praktische bezwaren. Besloten is nu, om
in het najaar in ierder geval nog twee
gebedsdiensten te houden. Er zijn echter
wel een paar wijzigingen. De komende
diensten zullen een uur vroeger gehou-
den worden, dus vari 19.30 tot 20.00 uur.
Men kan dan dus na de dienst nog
winkelen. Bovendien zullen in deze
diensten valt op datgene wat ons samen-
bind, namelijk ons geloof in God door
Jezus Christus.

Heeft u nog suggesties t. a. v. deze
diensten of vragen over andere oecume-
nische zaken, dan kunt u altijd terecht
bij de secretaris; J. W. van Solderen Het
Kerspel 17 (tel. 2761) of bij een van de
andere leden.

naar school of
naar je werk

Op een Fongers fiets
BARINK - Nieuwstad 26 i

Feestavond V. O. K.
De festiviteiten rondom opening kasteel
Vorden werden dinsdag avond afgeslot-
en met een grandioos feest in Bar
Bodega Pantoffeltje. Alle medewerkers,
commissie, bestuur waren hiervoor uit-
genodigd. De heer en mevr. Polman
opende deze avond op een zeer humoris-
tische wijze. Ruim 200 mensen welke op
enerlei wijze de festiviteiten hebben
gesteund vierde uitbundig feest, dat er
badig saldo was is te danken geweest aan
de Revue welke avond aan avond volle
zalen trok^^
Van de Bij^Bieester en Wethouders der

De Zondagmiddag op de weide
Al was 't dan wel een betjen kold
Was het geweldig veur makare
Het was af, veur jong en old.

Even willen wij nog bedanken
Al die mensen, groot en klein
Die maanden lang, avond aan avond
Wonen aan dit groot festijn.

Beste mensen, wel te rusten
Feest rustig door, tot ie neet meer kunt
Moar wil één ding nooit vergetten
WEES TOCH TROTS DA 'J^RDENS
BUNT.

'ergettt

T
Opperwachtmeester M. H. M. G^biel

rayoncommandant rijkspolim*
Vorden heeft weer een nieuwe rayoncommandant.
Met ingang van l juni j.l. is als zodanig benoemd,
opperwachtmeester M. H.M. Gabriel, die voorheen
in funcite was als wachtmeester Ie klas van het
rayon Oldebroek behorend tot de Groep Oldebroek.
Hij is de opvolger geworden van opper R. v.d. Put, die
vorige week in verband' met F.L.O (funtioneel leeftijds
ontslag) de politiedienst op 60-jarige leeftijd verliet.

De nieuwe politiefunctionaris behoort nu tot de groep
Vorden, omvattend de vier gemeenten Vorden,
Hengelo G. Warnsveld en Steenderen, waarvan
adjudant J. Kuyper te Vorden de leiding heeft. •IIIMMBjm^uMMMB

Rapport veilig ver-
keer dindag 27 juni
in de raad
In april is er een afgevaardigde van
Veilig Verkeer Nederland in Vorden
geweest om o. a. de verkeersveiligheid in
sommige straten ónder de loupe te
nemen. Het rapport wat hierover is uit
gebracht zal dinsdag 27 juni in de raad
besproken worden.
De speeltuinvereniging en een aktieko-
mite (die de kwestie verkeersveiligheid
en woonerven destijds het eerst hebben
aangekaart) vinden het jammer en ook
niet juist dat zij geen inzage in dat
rapport van Veilig Verkeer mogen heb-
ben!
Het bestuur van de speeltuinvereniging
deelde ons verder mede dat het Wieme-
link nu een eigen speeltreintje (gemaakt
van hout) heeft waar de kinderen veel
plezier aan beleven. Wel worden nog

vrijwilligers gevraagd om aan het Wie-
melink te helpen met reparaties.
In Brinkerhof kan, nu alle omwonenden
toestemming hebben gegeven, verder
worden gebouwd. In de Molenwijk laten
de vaders en moeders het volgens het
bestuur van de speeltuinvereniging een
beetje afweten. Onder de kinderen van
de Molenwijk schijnt enig misverstand te
bestaan over "hun" speelterrein bij de
molen. Wel de gemeente heeft dit terrein
bestemd voor kinderen van 6-12 jaar van
zowel de Molenwijk als Brinkerhof. In
plan Zuid komt er nog een klimtoestel
bij..

Bi'j ons in d*n Achterhook
Zo, wi'j bunt weer zo wied da'w wet wie in de kommende vier jaor de diens
gaot uurmaken in de raodszaal. Zee heb t'r anders wel wat veur motten
doen. Dinsdags-aovunds zagge wi'j alle parti'j-bonzen nog deur 't darp
sjouwen met gruune, rooje of witte pepierkes alnaogelang eur politieke
geleuve. Hoewel mien bemeuienissen met de poletiek neet wieter gaot as
mien stemme uutbrengen as dat neudug is, wi'k t'r now toch nog wel un
paar opmerkingen oaver maken, 't Is toch allemaole veurbi'j en veur
stemadvies hoef ik dan ok neet bange te wean.

*

Wat de kleuren van de pepierkes betref, die'w woensdagmargen in de
busse vonnen, 't C. D. A. had 't beste de tegeswoordugge drang nao de
natuur begreppen en 't geheel in mooi gruun uut loaten voern. Landeluk
ezeen bunt ze vake nog wel us wat kleurloos en kö'j d'r meerdere kanten
met op maor hier in Vorden bunt zee wat standvastugger. Anders umme
was 't met de V. V. D. . Die hadd'n 't pepier maor wit elaoten, dat ko'j net
de kleur geven zoaj zelf wollen. Dat de P. v. d. A. zich in rood leet
afdrukken ko'j wel vewachten, die kleur betreft, of zee de inhold ok nog zo
naokomt mo'j eur zelf maor vraogen. Mien poletieke kennus is te klein um
dat goed te können beoordelen.

Dat zee Bosch un betjen donker opekleurd hadd'n zal wel deur Kluwer
kommen, un betjen rood mag wel at ut maor gin abonnees kost. Krol kik
vemanend nao un juus trugge brachte gevangene en Stoltenberg is an 't
uutrekkenen hoevölle 't um in de pottemenee schealt at e bi'j toeval is
wetholder zol wodd'n. Op 't pepierkes van 't C. D. A. greult Bannink
(zeker van un wetholderszetel) maor wat veur zich hen. Lichtenberg van un
rondborstuggen (en ok rondheufduggen saksisen boer, zo ene wao'j op an
kont. Kok vind dat zee alles nog maor weer us un keer oaver mot doen en
Geerken hè bastend volle schik umdat 't darpscentrum op tied klaor is
ekommen. Overbeeke nemt ut nogal ernstug op zo'j zo zeggen. (Wat dut
die man eigenluk? Luchttechniek dut mien an un schossteen denken. At e
schossteenveager is wast e zich 's aovunds altied wel goed want at e geet
tennissen zut e d'r altied weer piekfijn uut. Voerman mot ze Culturele
zaken maor geven, hee hef de meest "artistieke kop" van 't gezelschap.

WalI-Bake zut met enugge zörge zien volle vri'je tiëd kommen, now hee
van zien grote landhuus nao "Jachtlust" is vehuusd. 'n Tuin hef e now nog
neet half zo groot, veur watergraaf wodd'n e te old. Alle tied dus veur 't
gemeentewerk, dat kan volle goeds beloaven. An Tjoonk zien gezichte ko'j
wel zien dat e van een boer gin "parkwachter" wil maken en maor liever
hoge mais en leage beume zut. Bogchelman as lesten kik wat onzeker, too
zee die foto van um maken vetrouwen e de uutslag van de vekiezingen toch
schienbaor neet helemaol.

Dat de dames Spiegelenberg en Taselaar ondanks eur aardugge snuutjes
d'r toch neet inekommen bunt lig neet an eur maor an de mensen die eur
zo leage op d lieste heb ezet. De eerste tied wilt de kearls nog allenen baas
blieven in de raodszaal. Danderbi'j woll'n ze toch nog wel un paar beume
um 't kasteel laoten staon, met vrouwluu zo kot in de buurte we'j dat maor
nooit. (Waor dit leste op slot wet degene waor 't veur bestemd is wel).

Wieters wens ik de raodsluu volle wiesheid en sterkte bi'j 't benuumen van
de ni'je wetholders. Maor dat hef nog effen tied. Gaor eers nog maor um
endjen fietsen en kiek hoo mooi of 't is bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Touwtrekken
Achterhoekse achttallen naar twente
Heurne winnaar 720 kg. klasse op
nationaal toernooi Hofboys Almelo

Meer dan vijftig touwtrekachttallen zijn
de gehele zondag in de weer geweest op
het derde nationale touwtrektoernooi
dat meetelt voor de zomercompetitie van
de Nederlandese Touwtrekkers Bond.
Vooral de 720 kg.'ers kwamen uitste-
kend voor de dag een van de kansheb-
bers Heurne kon - na veel moeite - de
kop pakken en won met gering verschil
van de als favoriet gestarte TC Twente.
Hest was min of meer een verrassing
danook dat de Borculoers in "het hol van
de Leeuw" nog zoveel punten bijeen
wisten te trekken. Bekveld en Eibergen
raakten achterop maar Hofboys, de
organisator van dit touwtrektoernooi
behaalde een mooie vierde plaats.
In de 560 kg. klassen ging de zege als
vanouds naar Bekveld dat in het alge-
meen klassement al een grote voor-
sprong heeft. Bij de jeugd A en B haalde
Vordesn weer veel punten en werd niet
alleen dagkampioen, maar verstevigde
in beide klassen haar positie aan kop.

Erichem spotte met alle tegenstanders in
de Jeugd-C-klasse en werd vlot winnaar.
In de 640 A-klasse lukte het Eibergen
om favoriet Bekveld te verslaan, waar-
door men ook in het algemeen klasse-
ment nu twee punten voor staat op de
Hengelose ploeg. In de 640 B werd
Sportzicht winnaar en in 640 C-l het
debuterende team van Erichem. Heurne
eindigde als eerste in de 640 C-2 klasse
met Amstelveen als eervol tweede.

Juni
10 ,,De Snoekbaars" Jeugd wedstrijden
10 Bal voor gehuwden in café-rest. Eij-

kelkamp
14 K.P.O. Fietstocht
17 uitvoering Nuts blokfluit en melodi-

ca-club
21 Wedstrijd „De Snoekbaars"
23 Jong Gelre barbecue

Juli
2 Bazar bij café Schoenaker

UITSCHIETER VAN DE WEEK

Kinder
T-shirts

met opdruk 4 f\
l U.-per stuk nu

per 2 stuk, 15.-

Vrijdags koopavond tot 9 uur
Maandags gesloten

Woensdag de gehele dag open
Vorden 5 met sponsor Jan van Ark in de nieuwe trainingspakken



FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Er zijn nog altijd mensen, die zeggen, dat ze geen onderwerpen
hebben die ze kunnen fotograferen. Soms zijn daar zelfs mensen bij
met kinderen. Als u ook tot deze groep zou behoren, dan heb ik een
goede tip voor u: maak eens een fotoverhaal. Dat is een serie foto's,
die met elkaar een verhaal vertellen.Een soort film in foto's dus.Het
enige, dat je er voor moet doen (in het geval er kinderen worden
gefotografeerd) is: opletten wat ze doen. Al gauw ontdek je dan
dingen, die samen een kompleet verhaal vormen. Het bouwen van
een blokkenhuis en het in elkaar gooien van het bouwsel. Het eten
van de poes verzorgen. Het vertrek met de fiets naar school.
Allemaal onderwerpen, waar een fotoverhaal in zit.

In bovenstaand foto-drieluik heb ik ook zo'n foto-
verhaal in beeld gebracht. Een logerend neefje
wilde graag een papieren muts maken en ik vroeg
hem even te wachten tot ik de kamera gepakt had.
De eerste foto laat de voorbereiding zien; nog wat
verlegen lachend wordt de krant zo opgevouwen,
dat er (foto 2) met de schaar straks een echt
Napoleonachtig hoofddeksel van gemaakt kan
worden. De knipper gaat al zo in zijn werk op
dat-ie de fotograaf eigenlijk is vergeten. En dat is
maar beter ook.

Dit is het resultaat en het einde van dit verhaal:
met een stralend gezicht past de jongeman zijn
eigengemaakte muts. Omdat-ie kort daarna jarig
was, heb ik hem de serie voor zijn verjaardag
toegezonden. Dat kado kostte een paar gulden,
maar ik kreeg van mijn jonge foto-modelletje een
heel enthousiast telefonisch bedankje. De foto's
komen in zijn persoonlijke foto-album, waarin alle
foto's van zijn jeugd bewaard worden. Zo kan een
simpel fotoverhaal een leuk verjaardagsgeschenk
worden.

competitiewedstrijd tegen de IJssel-
meeuwen uit Zutphen met 7-5. Halver-
wege de strijd was de stand 2-2 waarbij
de Vordense doelpunten werden ge-
coord door Sjaak Gotink en Arjan
Mengerink. Ook in de derde periode
scoorden de ploegen elk tweemaal. Het
betere spel van Vorden kwam eerste in
de laatste periode in de score tot uit-
drukking. Henco Elbrink, Geertjan Sik-
kens en Arjan Mengerink brachten de
eindstand toen op 7-5.
De dames van Vorden traden nog een
keer aan en wel tegen Roderlo uit
Ruurlo. Dit werd een zeer spannende
wedstrijd die op het nippertje met 3-4
door Roderlo werd gewonnen. De dames
11 van Vorden speelden met 6-6 gelijk
tegen Hattoheim. De heren 11 verloren
met 1-7 van Hattoheim 1.

Motorsport

Dansen
11 juni

NEW FOUR

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke l -dag-service

Gratis jonge poesjes verkri jg-
baar. Christinalaan 6, Vorden
Tel. 1844.

Te koop: 70 are hooi- of kuil-
gras, gelegen bij het kerkhof.

D. Nijenhuis, Lindeseweg
^Vorden.

l'e koop: ±. 90 are hooigras.
Briefjes inleveren voor a.s.

terdag 17.00 uur. Gunning
eraad. H. Smallegoor, Al-
seweg62, Vorden.

vv
Vorden

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het marktplein. De kosten
bedragen f 2,- p.p. beneden 16 jaar f 1,~. Te
beginnen woensdag 14 juni, laatste tocht 30 augus-
tus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te
huur. Barink tel. 1274; Kuypers tel. 1393; Tragter tel.
1256.
Bij slecht weer zal er voor een alternatief gezorgd
worden, in de boerderij bij Kasteel Vorden.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het VW-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 19.00 uur.

Deze artikelen zijn nog van de vorige
week maar konden toen door ruimte
gebrek niet geplaats worden.

Redaktie.

Dames van Dash
pakken de beker
DSe dames-teams van Bruvoc, S. V. S. en
Dash waren allen kandidaten voor het
behalen van de beker in dit district.
Nadat Bruvoc al eerder in Vorden van
Dash had verloren, liet het afgelopen
maandagavond in de Hanzehal zien, dat
zij nog heel wat in hun mars hadden en
beklonken de wedstrijd tegen SVS met
een overtuigende 3-0 zege. De dames van
SVS. moesten het later op de avond -met
hun eigen instemming - ook nog eens
opnemen tegen de dames van Dash. Het
wekte bewondering, dat de SVS-dames
hier niet tegen opzagen. Met veel en-
thousiasme en inzet zette men de strijd
tegen Dash in. Als men zou winnen, zou
er namelijk nog eens kan^^p de beker
bestaan. De Dash-dames ^Hkomen fris
voor het spel - konden de s^ming in het
begin van de wedstrijd niet verdragen en
konden geen goed antwoord vinden op
de aanvallen van SVS. De Ie set was
evenwel, met 15-12 voor I^B In de 2e
set leek het allemaal weCTBfp dezelfde
manier te gaan. SVS behield geruime
tijd comfortabele voorsprong. Ruim over

de helft van deze set begon de geest bij
Dash evenwel vaardig te worden. Het
zelfvertrouwen groeide en toen al begon
vermoeidheid bij SVS een rol te spelen.
Niettemin kon SVS de voorsprong be-
houden en sloot deze set met winst af.
Stand toen dus 1-1. De Dash dames
kregen nu steeds meer het gevoel, dat
volledige inzet en concentratie noodza-
kelijk was. Er werd minder slordig
gespeeld en men stond minder 'vast' in
het veld. Dit beeld zette zich voort in de
3e en 4e set (laatste set in deze
wedstrijd).

Waterpolo
Winst en verlies Vordense poloën
Het heeft het bestuur van de Vordense
waterpolovereniging heel wat moeite
gekost om de dames van het eerste
zevental te bewegen om in Putten aan te
treden voor de competitiewedstrijd tegen
Triton. De dames waren een beetje
angstig geworden voor de in die con-
treien gekonstateerde verlammingsver-
schijnselen. Pas toen de plaatselijke
doktoren hadden verzekerd dat zij die
voor polio zijn ingeënt geen risico's
lopen, werd besloten om toch te spelen
zij het dan met een aantal invallers.
Uiteraard was de concentratie zoek en
verloor Vorden met de duidelijke cijfers
4-0.
De heren l van Vorden wonnen de

Jan Oosterink en Jan Klein Brinke
crosswinnaars "De Graafschaprijders"
Zaterdagmiddag werd op het circuit
"Delden" de tweede onderlinge cross-
wedstrijd van de motorclub "De Graaf-
schaprijders" gehouden, waarvoor een
flink aantal deelnemers was komen
opdagen die fanatiek voor de eindzege
streden. In de A-klasse was het Jan
Oosterink die op zijn Montesa als eerste
de finishlijn passeerde; 2. H. Heilegers,
Maico; 3. G. Lichtenberg, Maico; 4. M.
Jansen, Maico. In deze A-klasse kwamen
uit de rijders die in het bezit zijn van een
startbewijs van de KNMV. In de B-
klasse ging de overwinning naar Jan
Klein Brinke eveneens op Maico; 2. J.
Koop, Montesa; 3. W. Veenstra, KTMV-N

4. H. Berenschot, Honda; 5. A. Boesveld,
Suzuki.

Bij de jeugd (bromfietsen) werd R.
Helmink eerste; 2. G.H. Bosch; 3. N.
Bouwmeister; 4. P. Roessink; 5. M.
Bulten. Dinsdagavond 13 juni wordt op
het circuit Delden een crosswedstrijd
gehouden tegen de Hamac uit Harfsen,
terwijl de eerstvolgende clubwedstrijd
zal plaatsvinden op zaterdag 17 juni.

BURGERLIJKE.
STAND

5T'

Geboren:
Egbert Jozeph Harmsen

Ondertrouwd:
Geen

'Gehuwd';
G. J. Roode en W. C. Peppelinkhausen

Overleden:
A. M. Hoebink, oud 70 jaar

\

Helmink
Vorden

Zutphenseweg -Tel. 1514

Vis vrienden
\

't mag weer

vanaf vorige week donderdag

Kom kijken naar de hengel van

uw keuze uit de kollektie van

DRAAIJER'S KADO SHOP
Raadhuisstraat 2 - Vorden - Tel. 05752-2124

OOK VOOR VERSE MADEN Ruime parkeergelegenheid

•Zonneschermen
•Jalozieën

• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt

van schaduw
iets moois

Eigen
servicedienst

A
v

H.C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121

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