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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Druk bezochte kampioensreceptie S.V. Ratti

Dat de sportvereniging Ratti op de Kranenburg te Vorden veel waardering geniet
in sportkringen en ook plaatselijk een goede naam heeft, werd zaterdagmiddag
bewezen tijdens de kampioensreceptie van de s.v. Ratti. Het bestuur van de sport-
vereniging en de elftalspelers met hun dames van Ratti l afdeling zondag hielden
deze receptie namelijk in verband met het behaalde kampioenschap van de derde
klas G VB af d. H en de promotie hierdoor naar de tweede klas.

In de sfeervol versierde zaal Schoenaker
waren niet alleen het kampioenselftal,
maar ook de leden van de andere elftal-
len present. Voorts merkten we op de
wethouder van sportzaken van Vorden
de heer H. Bogchelman, de heer J. J.
Frazer afgevaardigde van de KNVB af d.
Gelderland, voorzitter Fr. Scharrenbarg
van de zustervereniging Vorden met
bestuursleden, de beide trainers van
Ratti de heren A. Leuzink (afd. zondag)
en D. Rekers (afd. zaterdag), oud-
jeugdleider broeder Canutus Schilder,
de sportraad van Vorden, mevr. N.
Sikkens en de heer H. v. d. Linden,
afgevaardigden van de voetbal ver.
SVBV, Ruurlo, Oeken, de muziekver.
Concordia, de buurtver. Kranenburgs
Belang, de W Socci, pastoor v. d. Werf
ofm, carnavalsver. Deurdreajers enz.
enz.
Ratti-voorzitter Ant. Heuvelink, was
verheugd over de grote belangstelling en
feliciteerde zijn kampioenselftal van
harte in een met humor doorspekte
toespraak. "We hebben vorig jaar het
kampioenschap een jaar uitgesteld...
Ook dit jaar ging het niet van een leien
dakje en zelfs moesten Oeken, SVBV en
Ratti (dien in puntenaantal gelijk aan
kop eindigden) een nacompetitie spelen
om uit te maken wie de titel zou krijgen.
Hij hoopte voor Ratti l ook in de
tweede klas op veel succes, maar had
nog niet gehoord of er al een afspraak
was gemaakt dat men het volgend
seizoen ook weer kampioen zou wor-
den.
De heer J. J. Frazer sprak als afgevaar-
digde van de KNVB afd. Gelderland.

Hij wenste Ratti veel geluk. "Toevallig
heb ik de laatste beslissingswedstrijd
. tegen Oeken gezien. Het was een leuke

wedstrijd met een knap doelpunt. Ik wil
u namens de afd. Gelderland een pluim
op de hoed steken, bestuur van Ratti,
voor de zeer sportieve wijze waarop al
uw elftallen het afgelopen jaar hebben
gespeeld. Zowel de lagere als de eerste
elftallen deden het zeer goed. Namens
de GVB bood spreker een wandbord
aan, aan aanvoerder Ton Peters en
wenste de kampioenen veel sukses in de
tweede klas.
Wethouder van Sportzaken van de
gemeente Vorden, de heer Bogchelman
vond het wel eens nuttig dag nu geheel
de voetbalminnende wereld het oog
gericht had op het "voetbalcircus" in
Argentinië, ook eens de aandacht geves-
tigd werd op jongelui die het voetbal
nog steeds als amateursport beoefenen
in hun vrije tijd. "Ik ben een bewonde-
raar van ons plaatselijk s.v. Ratti, die
niet te veel aan de weg timmert maar in
stilte werkt. Uw zelfwerkzaamheid
(kleedkamer en kantine) verdient een
groot compliment. Ook wil ik vooral de
dames van de elftalspelers niet vergeten
die steeds opnieuw een ruggesteun zijn
voor hun mannen/jongens". Hij felici-
teerde de kampioenen en bood namens
de gemeente een bedrag onder couvert
aan.
De heer Fr. Scharrenberg sprak als
voorzitter van de plaatselijke zusterver-
eninging Vorden. "Zij hadden het
kampioenschap van Ratti al veel eerder
verwacht, temeer omdat Ratti een goed
en sterk elftal heeft. Enkele weken gele-

den versloeg namelijk Ratti l het eerste
elftal van Vorden op verrassende wijze
met 3-1 (vriendschappelijk). U hebt een
goede teamgeest, geen zwakke plekken.
Een team wat zo hecht speelt kan niet
anders dan promoveren. Ik hoop dat u
deze kw^Mten in uw ploeg houdt.
Ondanks c "Concurrentie" op het
sportieve vlak is er een leuke samenwer-
king met een goede uitwisseling. Ook dt
contacten met de afdeling zaterdag zijn
groeiende^yp ik hoop dat dit zo mag
doorgaai^Hnijn hartelijke gelukwen-
sen".

Namens de v.v. Oeken (bij Brummen)
sprak het bestuurslid de heer Voskamp.
"Onze hartelijke gelukwensen. Wij
hadden het kampioenschap al bijna in
onze zak, tot drie minuten voor het
einde... toen Ratti het winnende
doelpunt maakte (1-0). Bestuur en elftal
van harte proficiat. Wij zijn er blij om,
het was een sportieve wedstrijd waarin
de beslissing viel, het beste elftal heeft
gewonnen. Ratti had meer inhoud dan
Oeken vooral na rust. We hebben een
paar centen verdiend aan deze na-
competitie - evenals uzelf - en hebben
hiervoor iets gekocht. "Oeken vice-
voorzitter bood het Ratti-bestuur een
aardige attentie aan.

De Scheidrehtersvereniging Zutphen en
Omstr. was vertegenwoordigd door de
heer J. W. Jonkers, mej. A. Jonkers
(secretaresse) en de heer Pikkert. Ook
zij boden een passend cadeau aan.
Hierna was er gelegenheid om het
bestuur en kampioenselftal de hand te
drukken waarvan iedereen gebruik
maakte.

Voorzitter Heuvelink dankte elke speler
voor de waarderende woorden en de
aangeboden cadeau, waarna men nog
enige tijd gezellig bijeen bleef.

Subsidie ten behoeve van verkeersbrigadiers
De raad van Vorden zal dinsdagavond 27 juni worden voorgesteld om ƒ 750,-
beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaf van materialen voor de ver-
keersbrigadiers.
De jeugdverkeersbrigadiers helpen de kinderen van de openbare lagere school,
openbare kleuterschool en de bijzondere lagere school op het Hoge bij het overste-
ken.

De regenjassen, verkeersovergooiers,
verkeersstaven en de regenjassen voor
de toezichthouders (het onderwijzend
personeel) is tot op heden altijd betaald
door de afd. Vorden van Veilig Verkeer.
Deze vereniging ontvangt geen subsidie
van de gemeente, maar aangezien de be-
nodigde materialen steeds duurder
worden heeft Veilig Verkeer Vorden bij
de gemeente aangeklopt. De thans aan
te schaffen materialen zijn beraamd op
ƒ680,-.
De tafeltjes in de Nutskleu. ichool zijn
versleten en dringend toe. Ze zijn circa
15 jaar oud. Doordat de bladen van
deze tafeltjes splinteren en de konstruk-
tie van de poten minder deugelijk is, is

dit meubilair niet meer geschikt voor het
kleuteronderwijs.
Het schoolbestuur heeft thans nieuwe
materialen nodig en de kosten geraamd
op ƒ 6.104,55. B&W van Vorden stellen
de raad nu voor om ƒ 4.225,- beschik-
baar te stellen. Gelet op de bestaande
inrichting en het aantal kleuters .op de

' nutskleuterschool kan voor enkele
materialen zoals een werkbank,
tangrammen, bouwrekenwagen, puzzels
en een graafmachine (totaal ƒ 1883,-)
geen medewerking worden verleend.

Verkoop industrieterrein aan
Ten Have Holding B. V.

De gemeente Vorden heeft van Ten

Have Holding B.V. aan de Industrieweg
te Vorden een verzoek ontvangen om de
afgelopen jaren in erfpacht uitgegeven
gronden, gelegen op het industrieterrein
te mogen aankopen. Het betreft hier
onder andere een perseel van 3825 m2

net een totale verkoopwaarde van
ƒ 79.375,-. Verder een perceel van 3824
m2 voor een bedrag van ƒ 72.720,-; een
perceel van 1615 m2 voor een bedrag van
ƒ 24.225,-; een perceel van 17212 m2

voor ƒ 34.420,--; een perceel van 3120
m2 voor ƒ 69.680,-.

De raad van Vorden zal worden voorge-
steld genoemde gronden te verkopen
voor een totale koopsom van ƒ
284.170,- excl. BTW. Hierbij is inbe-
grepen 250 m2 (ad. ƒ 3.750,-) welke
strook grond is ontstaan door verleg-
ging van het tracé van de Nijverheids-
weg.

Gemeente Vorden wil alsnog
650.000 gulden aan

bestaande reserves toevoegen
Op 30 juni aanstaande zal het dienstjaar
1977 worden afgesloten. Een eventueel
overschot op de rekening wordt dan
toegevoegd aan de zogenaamde saldi-
reserve. Voor 1977 zou dit een overschot
van rond ƒ 680.000,- bedragen.
In verband hiermede achten B&W van
Vorden het gewenst alsnog een bedrag
van ƒ 650.000,- aan de gewone dienst te
onttrekken en toe te voegen aan be-
staande reserves c.q. nieuwe reserves te
vormen.
B&W stellen de raad voor om ƒ200.000,-
toe te voegen als reserve op het gebied
van sport en rekreatie, te besteden na
vaststelling van het welzijnsplan. In
totaal zal de reserve aan het eind van het
jaar dan ƒ 332.640,- bedragen.

Voorts ƒ 150.000,- toe te voegen als
reserve voor de wegenverbetering in het
buitengebied. In de nabije toekomst zal
de gemeente Vorden voor grote
uitgaven komen te staan op het gebied
van het lange wegennetgebied. Aan het
eind van dit jaar zal deze reserve in
totaal ƒ 278.640,- bedragen.

Komplan
Voor de uitvoering van het komlan
willen B&W ƒ 200.000,- reserveren voor
bijvoorbeeld parkeervoorzieningen,
verbetering marktplein etc.

Brandweer
Voor de vervanging van het brandweer-
materiaal wil men 100.000 gulden reser-
veren. Berde brandweerauto's zijn onge-
veer 15 jaar oud en zullen binnen afzien-
bare tijd vervangen moeten worden.

Te zijner tijd zal de raad ^^Vorden
voorstellen bereiken met b^^Ling tot
de besteding van deze reserves. Het is
ook nog mogelijk, indien dit later zou
blijken, één of meerdere ^reserves te
bestemmen voor een projB^k'aaraan
een grotere urgentie moet woTTren toege-
kend.

Toch nog vrouw in
de raad van Vorden
Voor het eerst sinds vier jaren, toen
mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg
namens de P.v.d.A. zitting had in de
raad van Vorden, zal in september op-
nieuw een vrouw deelnemen aan het
raadswerk.
In verband met het bedanken van de
heer D. Krol zal namelijk mevr. C. B.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Spiegelenberg-Gijsen haar intrede doen.
De heer Krol die samen met de heren J.
Bosch, A. Ploeger en A. J. Stoltenborg
de viermansfraktie van de P.v.d.A zou
gaan vormen, had er spijt van dat hij
zich kandidaat gesteld had.
Zegt hij: "Ik zat er al een tijdje mee
in de maag. Ik heb me in feite nooit zo
gelukkig gevoeld in mijn funktie als
raadslid. Het was soms nogal een opga-
ve. Nu ik momenteel ziek ben, zie ik het
raadswerk ook echt niet meer zitten.
Nogmaals ik had me nooit meer herkies-
baar moeten stellen. Het is zuiver een
persoonlijk beslissing. Verder moet men
er niets achter zoeken. De sfeer tussen
de fraktieleden onderling en de gehele
raad was prima. Dat kan ik met een
gerust hart verklaren", aldus de.heer
Krol.

Vordens
Dameskoor
dagje uit
Ruim 30 dames van het Vordens Da-
meskoor hebben dezer dagen per bus
hun jaarlijkse uitstapje gemaakt. Na
onderweg in Tiel koffie te hebben ge-
dronken werd een bezoek gebracht aan
een museum van oude automobielen in
het Brabantse plaatse Drunen.
's Middags werd een boottocht gemaakt
in de Biesbosch. Op de terugweg lieten
de dames zich het diner in de "Uitrus-
ting" in Eefde uitstekend smaken.

"NIEUWS VAN DE KERKEN"
\

Beroep naar Vorden aangenomen.
Ds. J. R. Zijlstra, geboren te Wassenaar in 1933 en nu wonend te Delfzijl
en werkzaam als Gereformeerd predikant voor Evangelisatie-arbeid in de
Classis Appingendam, heeft het op hem uitgebrachte beroep naar de
Gereformeerde kerk te Vorden aangenomen. Een goed bericht, dat we hier
graag doorgeven.

Koffie na de morgen-kerkdienst.
Na de morgenkerkdienst van half tien in de Hervormde kerk is er nu in de
zomertijd weer elke zondag gelegenheid om als gemeenteleden en gasten
een kopje koffie te drinken in het gemeentecentrum "de Voorde", gelegen
naast de Hervormde kerk en achter de kosterswoning Kerkstraat 15. Een
groepje dames brouwt-en-serveert de koffie graag ook voor u.

Israel-tentoonstelling in de Herv. kerk te Vorden.
Enkele gemeente-leden van de Gereformeerde- en Hervormde kerk zijn
bezig met het voorbereiden en opbouwen van een (eenvoudige) ISRAEL-
TENTOONSTELLING in de grote hoek naast het orgel in de Herv.
dorpskerk. Met posters, een uitvoerige foto-serie, gebruiks-artikelen van
de Joodse gemeenschap te Zutphen enz. wordt een beeld gegeven van
Israël. Best de moeite waar om eens te komen kijken! De planning is dat
deze Israël-expositie vrijdagavond 30 juni geopend wordt en in de
dorpskerk staat gedurende de maand juli en begin augustus. Iedereen is
van harte welkom tijdens de openings-dagen: donderdagmiddag 3-5 uur;
vrijdagmorgen 10-12 uur; vrijdagavond 7-9 uur. Ook voor gasten/
vacantiegangers is het stellig fijn om rondkijkend in ons dorp de dorpskerk
eens binnen te lopen en ook daar eens rond te kijken. U wilt hen wel op
deze Israëltentoonstelling attent maken?! En, als er onder ons zijn die mee
willen werken - om enig toezicht te houden tijdens de openings-uren - wilt u
dan zo vriendelijk zijn zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ds.
Krajenbrink, telefoon 1366.

Orgelconcerten.
Ook deze zomertijd komt er weer minstens een drietal orgelconcerten te
geven op het Loman-orgel van Vordens dorpskerk. Op dinsdagavond 4 juli
hoopt te concerteren de organist Christiaan Ingelse uit Rijswijk (Z.H.) Hij
heeft ook in de Adventstijd 1977 een orgelconcert in Vorden verzorgd. Het
is zeer de moeite waard hem te horen! Toegangskaarten/programma's zijn
voor een kleine vergoeding onder-de-toren verkrijgbaar op genoemde
avond, dinsdag 4 juli.

^Kerkdiensten

HERVORMDL RK VORDEN
9.30 uur Ds. H. S. Wassink (Zutphen)
Koffie na de dienst in "de Voorde"

KAPEL DE WILDENBORCH
9.30 uur Ds. C. R. de Jong (Ruurlo)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst. 19.00 uur Ds. M. J. Vos,
Zutphen.

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
uuur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende huis-
arts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. Rossel, Doetinchem. Tel. 08340-
23120; M. H. van Muiswinkel, Borculo,
tel. 05457-1981.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur en 13.00 - 13.30
uur.

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

BEGRAFENISDIENST
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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Wij gaan trouwen op donder-
dag 22 juni

ROB VOSKAMP
en
MARIETJESTOKKINK

Receptie van 16.00 tot 17.00
uur in 't Pantoffeltje.
Toekomstig adres: De Moes-
mate 245, Zutphen.

Hartelijk dank aan allen die er
toe hebben bijgedragen onze
trouwdag tot een onvergete-
lijke dag te maken.

Tonnie en Tiny Eskes
Molen weg 17, Vorden

Hartelijk dank aan allen die
ons 25-jarig huwelijk, in wel-
ke vorm dan ook, tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

J. W. Nijland
B. G. Nijland-Lenselink

Zelledijk 5, Vorden.

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's bij ons 40-
jarig huwelijk ontvangen zeg-
gen wij u hartelijk dank.

H. J. Pardijs
A. H. Pardijs-

Wuestenenk
Vorden, juni 1978
Mosselseweg 4

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's die wij op
31 mei bij het afscheid van
mijn politieloopbaan mochten
ontvangen zeggen wij u harte-
lijk dank.

Fam. R. v. d. Put-
Eilander

Vorden, juni 1978
Het Kerspel 34

Wij gaan met vakantie van 30
juni tot 15 juli.
Litorama, Dorpsstraat 8,
Vorden.

Vrijdag 23 juni barbecue Jong
Gelre. A. Eskes, Kerkhoflaan
2, Vorden

Te koop: alle soorten kool,
knolraap, sla, prei, selderie,
peterselie en bieslook-planten
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden.

Te koop: g.o.h. Volkswagen
1300 te bevr. tel. 05752-2782.

Vermist:
Wie heeft er een groene da-
mesfiets gezien, merk Batavus
Graag een tip over verblijf-
plaats G. H. Hiddink, Vor-
denseweg 58, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2238.

Te koop l ha, 60 a hooi of
kuilgras. Briefjes inleveren
voor 26 juni 1978 20.00 uur.
Gunning in beraad, bij J. A.
Norde, Kostedeweg 2, Vorden

Te koop: g.o.h. Reliant auto
voor motorrijbewijs. B. Dijk,
Vordenseweg 33, Warnsveld.
Tel. 05752-2189.

Te koop: ca. 1500 dakpan-
nen, tegen elk aannemelijk
bod. Model: tuille de nord
rood, lat afstand 25 cm. Tel.
05752-1580.

Vrijdag 23 juni Barbecue
Jong Gelre. A. Eskes, Kerk-
hoflaan 2, Vorden.

Te koop wegens aanschaf
orgel: een speciaal accordeon,
voorzien van uitschuifbare
kleppen, 4 korig, 120 bas en in
totaal 20 registers. Uitsluitend
te bezichtigen na tel.
afspraak.
Bretveld, Ruurloseweg 88,
Hengelo (Gld.) Tel. 05753-
7282.

Wij gaan met vakantie van 30
juni tot 15 juli.
Litorama, Dorpsstraat 8,
Vorden.

H.S.V. ,,De Snoekbaars"
maakt bekend dat de onder-
linge viswedstrijd van heden
woensdag 21-6 is verschoven
naar woensdag 28-6. Vertrek
18.30 uur. Sporthal.

Het bestuur

Biedt zich aan verkoopster
met enige ervaring van 8.30
tot 12.00 uur en van 13.30-
15.30 uur. Evt. vrijdags-
avonds en zaterdags. Mevr.
Haller, S.R. de Bruinestraat
28, Zelhem.

HARRIE WIGGERS
en
TONNIE OOGJES

gaan trouwen.

En dat doen zij op vrijdag 30 juni a.s.
om 10.30 uur in de St. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg, Vorden.

Vorden, Eikenlaan 8
Ruurlo, Lijsterstraat 20

Toekomstig adres: de Banenkamp 9, Kranenburg-
Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in zaal Schoenaker, Ruurlose-
weg 64, Kranenburg-Vorden.

Maandag 26 juni a.s. hopen onze ouders

WIM BREUKER
DINIBREUKER-SCHOUTEN

hun 25-jarig huwelijk te vieren.

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

Tiny - Johan
Henk
Wilma

't Enzerinck
Almenseweg 58, Vorden

Dokter Vaneker
gaat met vakantie

van 26 juni tot 16 juli
Patiënten wiens achternaam beginnen met de
letters A t/m K kunnen zich wenden tot dokter
Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 1255.
zij wiens achternaam beginnen met de letters L
t/m Z tot dokter v. Tongeren, Crhistinalaan 18,
tel. 1678

Japonnen
Uitzoeken
Vanaf. 49,50

icKliel en mode
/chooldermon

raadhuiMtraat tel 1367 vonten

Speciale aanbieding:
Vrijdag en zaterdag

Drentse stoeten
(ronde bollen met rozijnen)

ft Winkeltje A. G.
BROOD EN BANKET
Burg. Galleestraat 22, Vorden.
Tel. 1877

Vakantiewerk
Gevraagd iemand (boven 20 jaar) voor
grasmaaien met motormaaier en on-
kruidwieden.

Periode 1 juli t/m 12 augustus
Vergoeding f 150,-

Van Houte - Nieuwstad 25, Vorden

Israël-
tentoonstelling in
Herv. kerk, Vorden
Opening: vrijdagavond 30juni, 19.00 uur
Zie ook het bericht: Nieuws van de Kerken

Speciale aanbieding
Heren polo shirt
in diverse kleuren
Nu . 19,95

textiel en mede
/chooldermon

raadhuisstraat tel 1367 vorden

l l « l
T T \

Tegen een kleine
vergoeding een heel jaar rijden
zonder risico K )̂l Au Ai

\£0 GOED

Ons occasionaanbod:

VW PASSAT EXTRA
Groen. 70.000 km. Mei 1975 f 8950,-
VW GOLF S
Signaal geel. 80.000 km. Oktober 1974 / 7100,-
VWGOLFL
Geel. 68.500 km. Mei 1975 ... f 9150,-
VW PASSAT LS VARIANT
Geel. 100.000 km. Augustus 1974 f 6900,-
VWGOLFLS
Groen 58.000 km. Augustus 1974 / 8200,-
VW KOMBI MET ZITTINGEN
Wit 70.000 km. Oktober 1974 / 8650,-
VW GOLF L DIESEL MET SCHUIFDAK
+ WISWASINSTALLATIE
Geel. 79.000km. Mei 1977. f 13.600,-
VW PASSAT TS 85 pk - 4 drs.
Geel 75.000 km. April 1976 f 12.500,-
VW GOLF L met wiswasinstallatie
Rood. 13.000 km. April 1977 f 13.600,-
VW POLO EXTRA
Blauw. 85.000 km. Maart 1976 f 7.100,-
AUDI80 LS
Geel. 60.000 km. Juli 1976 /11.250,-
AUDI SOL NIEUWE TYPE
Geel 28.000 km. Maart 1977 f 14.500,-
AUDI100L met gasinstallatie
Oranje 45.000 km. april 1976 / 9.200,-
DATSUN CHERRY120 AFII
Groen. 21.000 km. December 1976 f 8.650,-
TOYOTA COROLLA 30 Luxe
Geel. 38.000 km. Mei 1975 f 7500,-
RENAULT5TL
Signaal geel. 39.000 km. Januari 1976 f 8500,-
MINI CLUBMAN 1100
Rood 90.000 km. November 1974. / 3750,-
OPEL REKORD 1900 L - 4 drs.
Bruin metallic 50.000 km. December 1975... f 9750,-
CITROËN DYANE 6 Comfort
Beige 17.000 km. Maart 1977 f 7650,-

Aanbieding van de week

Goedkope vakantie-auto
AUDI60L4-deurs

80.000 km. Beige / 1850,-

Uw V W en
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

0000 Goed gegarandeerd
dus gegarandeerd goed

Uitschieter van de week!!!

Nu Lievertjes
jurken
en overgooiers

49,50!!Vanaf

Grote sortering

D ZWEMBROEKEN

D ZWEMVLIEZEN

D DUIKBRILLEN

D ZWEMBANDEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Buitenlands geld & reisverzekering
Regel alles bij de persoonlijke bank!

Alles ja, w a n t hij de Rabobank v ind t u het onder één dak:
het b u i t e n l a n d s ge ld , de reisver/ .ekering de I n t e r n a t i o n a l e Reis- en
K r e d i e t b r i e f van de A N W B . U k u n t /i c h bij ons bovendien als
ANWB- en Wegenwacht l i d opgeven en u kr i jgt aanvullende
i n f o r m a t i e van deskund ige reismedcwerkers. Verder l i g t er een gratis
Reiswij/er vol handige t i p s voor u k laa r , t in als u met de auto naar
Italië gaat kunt u /«.h bij ons voor/.ien van voordelige benzine-
bonnen. l ' / i e t wel. de Rabobank kan het u op a l l e r l e i manieren
gemakkelijk maken . I n dat is b e l a n g r i j k , /eker als u op vakant ie gaa t '

Rabobank O
geld en goede raad

bh bhh wat mooi K ̂ ^
vul nu uw linnenkast a m met,

KLASSEGQED voor SUPERMARKT-PRIJZEN
BRONS kocht voor u een grote faillissements partij, bestemd voor dure huishoudspeciaalzaken. •
Weelderige kwaliteiten BADDOEKEN met bijpassende GASTENDOEKJES en BADLAKENS

van het beroemde merk:

30.000

* Dit schitterende merkgoed koop u maar lx
voor deze SCHANDALIG LAGE PRIJZEN!!

rTT*1^TTTm vo°* CARMRN-T£Nr-aoor ofGfwow TW/S: ^m ̂ m^ ^m^ m^m :

19.95
Ml N 11! III ORIGINELE ohwigê>K"CHflMBRé Mfe 4%BB '195

nL
RON5*
FRMARKT ALBERS. Nieuwstad 5. Vorden.̂ 9

A O

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5.
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Helmink
Vorden

Zutphenseweg -Tel. 1514

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

O
LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

Ku ns t ge bit t en re pa ra tie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

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

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te huur gevraagd in Ruurlo
of direkte omgeving: Garage-
box of schuur voor de opslag
van plavuizen. Tel. 05735-
1643.

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 Vz jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijjf

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.

Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

1978
Citroen CX2500 D, Demonstratie

1977
Citroen CX 2400 Pallas Autom.
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen GS Club 2x
Citroen 2CV6 2x
Simca 1100 GLX 4-deurs
VW Passat LX

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2200 D
Citroen G. Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4 Special
Fiat 127 S
Austin Mini 1100 Special
Renault 4

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

1975
Citroen G Special 2x
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4
Citroen 2CV4
Renault 4 2x
Renault 16 TS
Vauxhall Chevette
Alfa Sud Tl
Renault 16TS Autom.
Alfa Sud
Simca 1100GLS
V.W. Passat stationcar

1974
Citroen Gs Club Break
Citroen Dyane 4 2x
VW Passat
Renault 4
Fiat 127
Citroen A K 250

Citroen GS Club
Simca 1100Spec.
Citroen 2CV4
Morris Mini
Simca 1100Tourist
Fiat 128 Sport

1973
Citroen AK 400
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca 1100Spec.
Simca 1301 S

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4 2x
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Fiat 850

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

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZO'N KREDIETKAART

euRocflSion

Gevraagd:

chauffeur
voor veetransport of buik-
transport binnenland

Beloning volgens CAO

Aanmelden bij:

J. J. Woltering en Zn
't Hoge 25, Vorden - Tel. 05752-1264

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.
I 1̂ 1 u if

HELM/Nk

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

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

Lessen in nieuwe Flat 128
en in volautomatische DAF

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

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

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

ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

N. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-

't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

bodeqa

t »w
gewoon als extra service

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir.B.H.J.deRegt

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

Voor uw vakantie
bij Modecentrum Teunissen - Ruurlo

Volop mode
voor weinig geld!!

Zonnejurkjes vanaf 39,50
JurkjeS k/m. Vanaf 69,00

Korte jasjes en jackets nu vanaf 49,50
Zomerrokken vanaf 29,50
Regenmantels vanaf 59,50
Modieuze bonneterie vanaf 10,00

RUURLO

Vrijdags koopavond tot 9 uur - Woensdag de hele dag open
's maandags gesloten ! ! !
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Schietwedstrijden Gelderse lagers in Vorden Motorsport
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Wisselbeker voor Gelderland
De Nimrods van de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters, afdeling Gelder-
land gaan eens per jaar hun krachten met elkaar meten. Meer dan honderd jagers
(waaronder ook een aantal die hun vrouwen hadden meegebracht) namen ditmaal
deel aan de grote schietwedstrijden op haas, doublet, dwarsvliegers en buks. Het
jaarlijkse evenement vond plaats op de bekende schietbanen het Hameland van de
firma Marlens in het Galgengoor te Vorden.

Onder toeziend oog van de voorzitter
van de afdeling Gelderland, de heer E.
van Woudenberg Hamstra uit Eefde
deden de jagers hun best zoveel
mogelijk punten te scoren. Zowel op de
vaste als de vrije baan werd uitstekend
geschoten, mede dankzij de ideale
weersomstandigheden.
In de morgenuren kwamen de "senio-
ren", de ouderen boven de 55 jaar in het
geweer. Deelname 80 schutters. De
beste schutter was de heer A. C.
Verkuyl uit Hattem, die al vele jaren
acte de presence geeft op het Hameland
en steeds in de top eindigt. Hij bereikte
een score van 128 totaal (baan l buks:
53 p, baan 3 doubletten: 45 p; baan 5
dwarsvliegers: 30 p.

Verdere uitslag:
Vaste baan: 2de prijs D. van Veldhui-
zen, 't Waliën, Warnsveld baan 1: 47,
baan 3 45, baan 5 30, totaal 122 punten.
3e prijs H. Herikhuizen, Ede, baan l 55,
baan 3 45, baan 5 20, totaal 120 punten.

De animo van de deelnemende Jacht-
opzichters beneden de 55 jaar was ook
zeer groot. Zij schoten op de vaste baan
op vier onderdelen: buks, inkomers,
doubletten en dwarsvliegers. B. Brink-
man uit Diepenheim bleek over een
vaste hand en scherpe ogen te beschik-
ken en werd, met overigens gering
verschil, eerste. Zijn puntentotaal was:
210 (55-50-75-30). 2e prijs: D. v. d. Kaa,
Nunspeet, met 207 punten (57-60-50-
40). 3de prijs: H. J. ten Brinke, jr.
Terborg met in totaal 187 punten (57-
60-40-30).

In de middaguren was de deelname nog
groter en kwamen onder meer ook de
dames aan bod. zij noteerden zeer hoge
scores.
De uitslagen voor de andere wedstrijden
voor de heren waren:
Vrije baan (dwarsliggers): l M. Pols,
Apeldoorn 50 punten; 2 J. v. d. Ridder
met 2 x 40 punten; 3 A. C. Verkuyl,
Hattem met l x 40 punten.

Inkomende duiven: l G. Zwakhoven,
Zutphen met 20 x 50 punten; 2 g. van
Veldhuizen met 13 x 50 punten; 3 a.
ten Dam met 9 x 50 punten.
Doubletten (afgaande): l A. Hurink,
Elburg met 10 x 75 punten; 2 B.
Brinkman, Diepenheim met 6 x 75
punten; 3 A. C. Verkuyl, Hattem met 3
x 75 punten.

Bijzonder hoogtepunt van deze dag
waren de onderlinge wedstrijden tussen
de afdelingen Gelderland en Overijssel
met als inzet de wisselbeker. Gelderland
beschikte over een uitstekend team: A.
C. Verkuyl, Hattem; D. van Veldhui-
zen, Warnsveld en H. Herikhuizen,
Ede. Zij behaalden met een eclante
voorsprong van 45 punten voor de
derde maal in successie de beschikbaar
gestelde wisselbeker. Zij zullen op 23
augustus a.s. ook mogen deelnemen aan
de Kampioenschappen Kleiduivenschie-
ten van Nederland, uitgaande van de
Nederlandse Jachtopzichtersvereniging.
Deze worden in Maarsbergen gehouden.
De heer E. van Woudenberg Hamstra,
voorzitter van de afdeling Gelderland
reikte na afloop de wisselbeker en de
andere prijzen (goederen in natura) aan
de winnaars(essen) in de verschillende
onderdelen uit.

50 touwtrekteams in Noordijk op 4e toernooi
Op het fraai gelegen terrein van de Touwtrekvereniging Noordijk (bij Neede) werd
aan de Schoolweg het vierde nationale touwtrektoeraooi van de zomercompetitie
der NTB gehouden. De wedstrijden, die van 's morgens tien tot 's middag ruim vier
uur duurden, waren erg spannend in alle klassen, terwijl ook de weers-
omstandigheden uitermate gunstig waren.

De organisatie was bij de TTV Noordijk
als vanouds in goede handen; de eigen
accomodatie was uitgebreid met een
grote tent waar een "dronk en een hap"
kon worden gebruikt voor het "invasie-
leger" van touwtrekkers met hun aan-
hang. Tegen tien uur opende Noordijk
voorzitter Jan Enderink het toernooi met
een welkomstwoord. Hij hoopte op
sportieve wedstrijden en wees nog op de
op l juli a. s. te houden grote touw-
trekwedstrijden in Noordijk ("wild toer-
nooi") waarvan de opbrengst is bestemd
voor de gehandicapten. In de morgen-
uren kwamen eerst de achttallen uit de
720 kg klasse, de 560 kg. en de jeugd A,
B en C aan de touwen. De grote
verrassing was hier wel de come-back
van het Hengelose Bekveld, dat enkele
toernooien wat achterbleef. De grote
favorieten Twente en Heure (Borculo)
moesten beiden een steek laten vallen
tegen de Hengelose club die als eerste
eindigde. Heure blijft echter het alge-
meen klassement aanvoeren.

In de 560 kg. klasse was er opnieuw
succes voor Bekveld dat met tien punten
winnaar werd nog voor de "concurren-
tie": Eibergen en Vorden. Bij de jeugd
presteerde Vorden het om niet alleen
bovenaan te eindigen in de A-klasse,
maar eveneens in B en C. Goede

prestaties leverden hier ook de teams
van Bekveld, Noordijk (B-klasse) en
Erichem (C-klasse).

's Middags begon het duelleren in de 640
A-klasse tussen de rivalen Eibergen en
Bekveld, waarbij Eibergen nu de hoogste
score haalde en ook in het algemeen
klassement eerste bleef. In de 640
B-klasse waren Sportzicht en Bussloo-
Voorst gelijk in sterkte (9 pt) in de C-
klasse ging de winst naar Erichem (10)
dat hierdoor verder uitliep op de con-
currentie TC Twente en Bekveld. In de
C-2 afdeling tenslotte bleef heure gelijk
met DES uit Zieuwent, maar in de
algemene rangschikking hebben de Bor-
culoërs nog een flinke voorsprong.

Vorden winnaar
bij de jeugd
Eindstanden dagklassement:
720 klasse: l Bekveld, Hengelo Gld.; 2
Heurne Borculo en Eibergen elk met 14
punten; 3 EHTC Hall-Eerbeek 11 p;
Twente en Noordijk met elk 10 p; 5
Hofboys, Herbrinkhoek 9 p; 6 Ooster-
wij k, Zelhem 4 p; 7 War ken-Warnsveld
2p; 8 Vios-Bisons, Beltrum Op.
560 klasse: l Bekveld 10 p; 2 Eibergen 7
p; 3 EHTC 6 p; 4 Vorden 5p; 5 Erichem
2 p; 6 Oosterwijk O p.

Jeugd A: l Vorden 10 p; 2 Bekveld en
EHTC elk met 7 p; 3 Vios-Bisons 4 p; 4
Bathem 2 p; 5. EHTC O p.
Jeugd B: l Vorden lOp; 2 Noordijk 5p;
3 TC Twente en Amstelveen 5 p; 4
Bussloo 2 p; 5. Oosterwijk O p;
Jeugd C: l Vorden 10 p; 2 Erichem 8 p;
3 Bekveld 6 p; 4 EHTC 4 p; 5 Bekveld
2p; 6 Eibergen O p.
640 klasse:
l Eibergen 14 p; 2 Bekveld 12p; 3 Vios-
Bisons 10 p; 4 Vorden en Bathem elk
met 6 p; 5 DES 4 p; 6 Octopus 3p; 7
Heure l p.
640 B-klasse: l Sportzicht Aalsmeer en
Bussloo cjApet 9 p; 2 EHTC 4 p; en
OKIA, H™n 4 p; 3 Noordijk 3 p; 4
Vios-Bisons l p.
640 klasse: l Erichem 10 p; 2. Twente en
Bekveld met elk 7 p; Bathem 3 p; 4
Eibergen 2^5 EHTC l p.
640 C-2 kA:: l Heure en DES met elk
8 p; 2 Bussloo 7 p; 3 Amstelveen 5 p; 4
Erichem 2 p.

Na vier toernooien is de stand in de
bondscompetitie:
720 kg klasse: l Heure 64 p; 2 Twente 59
p. 560 kg klasse: l Bekveld, Hengelo
Gld 39 p; 2 EHTC Eerbeek 25 p. Jeugd
A-klasse: l Vorden 38 p; 2 Bekveld 24 p.
Jeugd B-klasse: l Vorden 33 p; 2
Noordijk 26 p; Jeugd C-klasse: l
Erichem 38 p; 2 Bekveld 24 p. 640 A-
klasse l Eibergen 30p; 2 Bekveld 46 p.
640 B-klasse: l Sportzicht, Aalsmeer 37
p; 2 Bussloo 29 pt. 640 C-l klasse: l
Erichem 38 p; 2 Twente 28 p. 640 C-2
klasse: l Heure 38 p; 2 Bussloo 25 p.

Graafschaprijders leden thuis
nederlaag tegen Hamac
Al zo'n negen jaar lang organiseren de beide motorclubs "De Graafschaprijders"
uit Vorden en "Hamac" uit Harfsen tweemaal in het seizoen een wedstrijd tegen
elkaar. Degene die dan de beste resultaten behaald mag dan voor één jaar de
wisselbeker mee naar huis nemen.

De crossers uit Vorden kwamen meestal
zegevierend over de eindstreep en
wonnen tot dusver acht maal. Dit sei-

'zoen zijn de rollen omgekeerd en
kwamen Woessink c.s. bijzonder sterk
voor de dag.
Op het circuit van "Delden" moest
ditmaal de beslissing vallen (een paar
weken terug al had "Hamac" de eerste
wedstrijd thuis gewonnen). Het
Vordens team moest in de A-klasse een

flinke tegenvallers incasseren. Jan Oos-
terink, winnaar in de eerste manche,
lag in de tweede manche eveneens op
kop toen hij vanwege een defekte schok-
breker moest uitvallen.
De overwinning in de A-klasse ging nu
naar Jan Woessink uit Harfsen. Overi-
gens heeft het uitvallen van Jan Ooste-
rink weinig invloed gehad op de einduit-
slag; 2e werd nl. J. Wilmerink, Harfsen;
3 H. Seppewoolde; 4 D. Woessink,

Harfsen; 5 J. Ellenkamp, Vorden. De
"Hamac" rijders kwamen daardoor tot
een puntentotaal van 193 tegen "De
Graafschaprijders" 121. Een verschil
dus van 62 punten.

In de B-klasse kwamen de rijders uit
Vorden beter uit de verf. Voor deze
klasse bestond een dermate grote be-
langstelling dat er vooraf series moesten
worden verreden, waarna uiteindelijk de
twaalf best geplaatste rijders van elke
vereniging aan de start mochten ver-
schijnen.

Uiteindelijk gelukte het de "Hamac"-
rijder H. Korenblik als eerste te fini-
shen; 2 J. Klein Brinke, Vorden; 3 J.
Koop, Vorden; 4 W. Veenstra, Vorden;
5 R. Nijhof, Harfsen. "De Graafschap-
rijders" behaalden 205 punten; tegen
"Hamac" 165.

Grote belangstelling voor nutsblokfluit-
en melodicaclub
Onder grote belangstelling van ouders en bekenden gaf de Vordense Nutsblokfluit-
en melodicaclub zaterdagavond weer haar jaarlijkse openbare les, welke werd
gehouden in het dorpscentrum. Voorzitter P. de Vries heette allen hartelijk welkom
en hoopte dat het een fijne avond zou worden.

De bedoeling van deze "openbare les"
was om te laten horen wat de kinderen
het afgelopen jaar zoal op muzikaal
gebied van de heer D. de Boer (leider van
beide clubs) hebben geleerd. De begin-
nelingen van de blokfluitclub traden
allereerst voor het voetlicht. Er werd
zowel solo als duo gespeeld. Ditzelfde
gold voor de gevorderden van de groep.
Alle kinderen mochten een dankbaar

applaus in ontvangs nemen. Na de pauze
kwamen alle leerlingen aan bod. De
blokfluit- en melodicagroep, gesteund
door accordeons, piano en drums brach-
ten een gevarieerd programma dat be-
stond uit marsen, walsjes en zang. Tot
slot werd met de gehele groep het club-
lied gespeeld, waarbij het publiek zich
evenmin onbetuigd liet. De heer D. de
Boer vertelde de aanwezigen dat de leer-

lingen die deze avond zijn opgetreden de
toekomst kunnen betekenen van de
plaatselijke muziekverenigingen. Verder
zei hij: "Het is mijn bedoeling om
kinderen muziek bij te brengen en dat ze
verder geschoold kunnen worden door
bijvoorbeeld privé-lessen te nemen. Dit
muziek-gebeuren is als het ware een
basis van het mens zijn", aldus de heer
de Boer die er nog aan toevoegde dat hij
zelf niet zonder muziek kan.

Nieuwe toekomstige leerlingen kunnen
zich voor het nieuwe seizoen opgeven bij
het bestuur welke bestaat uit P. de Vries,
voorzitter (tel. 1941); mevr. Kater, sekre-
taresse(tel. 1668); A. Schipper, penning-
meester (tel. 1785) of bij de heer D. de
Boer (muzikaal leider) (tel. 1827).

Jan Oosterink en Jan Klein Brinke
winnen crosswedstrijd "De graafschap-
rijders"

Op het circuit "Delden" ging het er
zaterdagmiddag spannend naar toe bij
de derde onderlinge crosswedstrijden
van "De Graafschaprijders".
In de A-klasse won Jan Oosterink op
"Montesa" onbedreigd voor Marinus
Visser op Maico; 3 harry Stapelbroek,
Maico; 4 Henk Memelink, Suzuki; 5
Gerrit Lichtenberg, Maico.
In de B.Klasse schreef Jan Klein Brinke
op Maico beide manches op zijn naam;
2 Jan Koop, Motesa; 3 Tonny Seesing,
Bultaco; 4 Tonny Harmsen, Maico; 5
HenkOonk, CCM.
Jan Oosterink en Jan Klein Brinke heb-
ben thans zes manches gewonnen zodat
zij regelrecht op het clubkampioenschap
lijken af te gaan (de tien beste manches
tellen mee). Bij de jeugd (bromfietsen
50 cc 12 t/m 16 jaar) won Gerrit Bosch
op Puch; 2 Walter Arendsen, Kreidler;
3 Paul Roessink, Simoni; 4 Robert Hel-
mink, Zündapp; 5 Nico Bouwmeister,
Kreidler.
De laatste wedstrijd voor het zomerre-
ces is op zaterdag l juli; waarna in de
maand augustus de laatste drie wedstrij-
den verreden zullen worden.

Zwemmen
Onderlinge Clubkampioenschappen
"Vorden '64"

In het zwembad "In de Dennen"
werden zaterdagmiddag de onderlinge
clubkampioenschappen van de zwem-
en polovereniging "Vorden '64" gehou-
den, waarbij de jongens en meisjes zo'n
beetje qua gelijke sterkte bij elkaar in
verschillende poules werden onderge-
bracht.
De snelsten kregen na afloop van voor-
zitter de heer F. Mengerink een gouden
medailler overhandigd.
De uitslagen waren als volgt: Groep l
(25 meter schoolslag): l Ernst te Veld-
huis; 2 Mark Karmiggelt; 3 Mark
Nieuwenhuis. Groep II: l Han Beren-
pas; 2 Jacco Venhuis; 3 PetMJJesseling.
Groep III: (50 meter schoo^PI): l Nico
de Klerk; 2 Peter Nijenhuis; 3 Freddy
Dijkman. Groep IV: l Gerda te Veld-
huis; 2 Esther Nieuwenhuis; 3 Marieke
Timmer. Groep V: l Ina Wiltink; 2
Marga Eijkelkamp; 3 Bet^Holkman.
Groep VI: l Diana Viniq 2 Koos
Kolkman. 25 meter vrije slag Groep I: l
Mark Karmiggelt; 2 Erst te Veldhuis; 3
Mark Nieuwenhuis. Groep II: l Gerrit
Arendsen; 2 Jacco Venhuis; 3 Han
Berenpas. Groep III (50 meter vrije
slag): l Peter Nijenhuis; 2 Nico de Klerk
3 Freddy Dijkman. Groep IV: l
Marieke Timmer; 2 Esther Nieuwen-
huis; 3 Gera te Veldhuis. Groep V: l
Betsie Kolkman; 2 Marga Eijkelkamp; 3
Heidi Willems. Groep VI: l Diana
Vink; l Koos Kolkman.
Op zaterdag 19 augustus zullen in het
zwembad "In de Dennen" de open
Vordense zwemkampioenschappen
worden gehouden.

Dammen
Kampioenschap van District Oost van
Gelderland

In de afgelopen weken is het kampioen-
schap van distrikt Oost van Gelderland
gehouden waaraan werd deelgenomen
door 7 leden van de damclub D.C.V.
Vooral bij de junioren en aspiranten,
hebben zij het voortreffelijk gedaan.
Bij de aspiranten werd Wiege Wesselink
(D.C.V.) zeer verdiend kampioen met
15 punten uit 9 wedstrijden en Johan
Krajenbrink (D.C.V.) legde met 14
punten beslag op een gedeelde tweede
plaats met M. Sanders uit SWinterswijk.
Door dit resultaat hebben zij zich ge-
plaatst voor het Gelders kampioenschap
dat eind dit jaar wordt verspeeld.
Bij de junioren werd volgens verwach-
ting Jan Masselink (D.C.V.) kampioen
met 12 punten uit 7 wedstrijden, de
andere Vordense vertegenwoordiger
Harry Graaskamp stelde teleur met
slechts een 5e plaats en 8 punten.
In de hoofdklasse was het een spannen-
de strijd om de eerste plaatsen, waarbij
de twee Vordenaren Henk Reusink en
Henk Grotenhuis ten Harkel zich goed
hebben geweerd. Helaas kwamen zij op
het laatst net iets tekort. Een wat tegen-
vallende S. Wiersma eindigde als laat-
ste.
De eindstand luidde hier: l en kampioen
G. Baas (D.V.D.) 7 gesp. - 10 pnt. (s.b.
65); 2 J. Dalinga (D.I.O.S.) 7 gesp. en
10 pnt. (s.b. 63); 3 C. Jurriëns (D.I.O.S)
7 gesp. - 10 punten (s.b. 52); 4 H.
Ruesink (D.C.V.) 7 gesp. en 8 pnt.
(s.b. 45); 5 H. Grotenhuis ten Harkel
(D.C.V.) 7 gesp. en 8 punten (s.B. 41); 8
S. Wiersma (D.C.V.) 7 gesp. - l punt.

Bi'j ons in d'n Achterhook

D'r schient de eerste tied nogal wat verandering te kommen in 't Vordense
zakenleaven, a'j teminsten alles gleuven mot wat t'r zoal veteld wod.
Umdat dizze stukskes bepaold neet bedoeld bunt as darpsroddel zölle wi'j
ons allene maor holl'n an 't geen vaste waor schiente te wean. 't Is
natuurluk neet zo dat t'r vrogger nooit wat veanderen bi'j ons in 't darp
maor 't geet now toch allemaole wat gauwer en vake volle vlotter as da'j d'r
arg in hebt. Oaver dat "vrogger": Van onze grote fïetsenfebriek heb zee un
aardug stuksken an un ander edaon en daor wod now al net zovölle pepier
bedrukt as fietsen in mekare ezet.

In de olde looieri'je wod now meer lappen as leer vehandeld en waor ze bi'j
Welling eerder de varkens slachtten wod now de hekkens in mekare
ebraon veur de stallen waor de jongen van die varkens wod vet emest. Havo
borstelfebriek is t'r nog wel maor de "Ha" steed t'r nog maor veur de vorm
zo'n betjen bi'j. De al heel olde mealhandel van Henne is deur de jonges
van Kluvers oaverenommen bi'j gebrek an opvolgers of deur "der dagen
zat". De jonges van Kluvers die, dacht ik, wel wet wat t'r te koop is, zölt de
boel wel goed op de bene holl'n maor daor is toch weer un ondernemming
minder. Dat op 't industrieterein de jongere zaken besunder goed draait,
daor kö'w allene maor bli'j umme wean.

Dat Piepen Gert, die graat 't zelfde leaven wil hemmen as zien
kammeraö'je, Willem de Looier en Jan de Metselder, 't spul hef vekoch an
Douwe Bolknak, och wie zal um dat kwaoluk nemmen. Hee hef, samen
met zien vrouw, altied veur de klanten klaor estaon van 's margens vrog tot
's aovunds late. Laot um dan now oaverdag ok us un kaatjen gaon leggen
en un borreltjen drinken, 'k Hoppe dat e d'r nog un tiedjen van genieten
kan. Bennie de slager kan, at e straks an de Zuthenseweg zit, de rookwöste
in soorten uutponden: zacht erookte ritmeister of zwaore agio's. Nagelholt
hef niks te beduun, hee höng 't vleis maor op en de rooksmaak kump t'r
van zelf wel an. Hidde van de Olde Mölle zut schienbaor nog wel wat in dat
rookgerei. Hee wil teminste now ok "wilde havanna's" gaon vekopen. At e
dan maor zorgt dat t'r gin zepeloch an de havanna's kump want anders
wod ze soms Tam. I'jluu zölt ok allemaole wel wetten dat de parlevinker
uut Zutfen in ons darp un grote winkel in koloniale waren wil beginnen, 't
Schient nog vaste te zitten op 'n uutweg. Hee wil achteruur nao de bekke
können. At ut in de darpsstraote dan neet zo goed löp kan e met zien
motorbootjen met suuker en zölt weer de bekke op, net zo at e begonnen is.

Zo zie'j maor, 't is neet allene op of bi'j de boerderi'je waor alles heel volle
verandert. lederene die zien eigen baas wil wean en ok blieven mot met
zien tied metgaon of t'r met opholl'n. Kalm an doen is t'r neet meer bi'j.
Dan bu'j in un paar jaor nargens meer, of i'j now boer of middenstander
bunt. Da's kaatjen egaal bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

KPO-leden bezochten Twente
De leden van dt KPO afdeling Kranenburg-Vorden maakten - met 37 deelneem-
sters - hun jaarlijkse reisje, dat begunstigd werd door prachtig weer. Men vertrok
om 9 uur vanaf café Schoenaker op de Kranenburg met een touringcar:

Via Ruurlo, Borculo, Haaksbergen,
Hengelo Ov. en Oldenzaal bereikte men
Ootmarsum, waar een eerste koffiepau-
ze werd gehouden. Er was nog tijd over
om dit oude stadje - bekend om zijn
"vlöggelen" in de Paastijd - te bezichti-
gen. Via Tilligte ging men naar Latrop,
gelegen in een umiek natuurgebied
dichtbij de Duitse grens.

Het einddoel was hier de
"Gerriehoeve", de grootste Saksiche
dorpsboerderij van Overijssel en Twen-
te. In het streekmuseum bracht men
lange tijd zoek, vooral op de zolder
waar een schat van gegevens over de
streek verzameld waren. De eigenaar,
tevens de verzamelaar en stichter van de

"Gerriehoeve" - Gerrit Hek liep op
klompen en stond iedereen persoonlijk
te woord. In de wagenschöppe was een
ruime keus van boerenvoortvaring en
antieke rijtuigen te zien. Voorts bracht
men een bezoek aan de bijbehorende
theeschenkerij en het losse jachthoes.
Na enige uren zoek te hebben gebracht
in deze romantische en gastvrije "Ger-
riehoeve" ging de tocht door naar Al-
melo waar 's middags werd gewinkeld.
Langs Nijverdal ging het terug naar
Vorden; bij de Holterberg werd nog
even gepauzeerd bij het museum van
Piet Bos waarna tenslotte in Geesteren
bij café Baan het diner werd gebruikt.
Al met al een vermoeide maar wel leer-
zame dag, die ieder ontspanning bracht.

r=%V.n BURGERLIJKE,
STAND

r&ste
Geboren: geen;
Ondertrouwd: Geen;
Gehuwd: H. J. Korenblik en D. Eskes;
H. H. Koning en D. G. Groot Roessink;
K. Jager en Y. Koenecke;
Overleden: Geen.

finalewedstrijd tegen het Hoge l welke
onbeslist 0-0 bleef. Bij het nemen van
strafschoppen bleek de jeugd van de
Dorpsschool schotvaardiger dan hun
tegenstanders, waardoor de overwin-
ning een feit werd.

Geslaagd

Juni
23 Barbecue Jong Gelre

Juli
2 Bazar bij Café Schoenaker, Kranen-

burg

Augustus
5 jeugdwedstrijd „De Snoekbaars"

26 Wedstrijd „De Snoekbaars"

Openbare
Dorpsschool
voetbalkampioen
Op het één dezer dagen door Ratti geor-
ganiseerde voetbaltoernooi voor scholen
waaraan door alle Vordense scholen
werd deelgenomen, wist het eerste elftal
van de Openbare Dorpsschool voor de
derde maal in successie de eerste plaats
te bereiken.
Dit gebeurde na een zeer spannende

Aan de Meao te Deventer slaagde de
Vordenaar Henk Grotenhuis ten Har-
kel.
Aan de Meao te Doetinchem slaagden
de Vordenaren André Zents en Johan
Hartman.

Zaterdag 17 juni hield de buurtvereni-
ging "De Haar" haar kindermiddag.
Met een stralend zonnetje en een beetje
veel wind werden met ongeveer 30
kinderen verschillende spelletjes gehou-
den o. a. sjoelen, balgooien, verkleed-
wedstrijd, waterestafette met
hindernissen, koekhappen en nog diver-
se kinderspelletjes.
Tussen de spelletjes door werden de kin-
deren getrakteerd op limonade, snoep,
chips en een ijsje. Na afloop van de
spelletjes mocht ieder kind een keer
grabbelen.
Al met al is het een geslaagde middag
geweest, want ieder kind ging blij en
tevreden met nog een kadootje naar
huis.



Vorden komend weekend in teken van de
paardesport
Op een terrein van de familie Berendsen
aan de van Lennepweg zal zaterdag 24
juni een kringconcours worden gehou-
den welke zal worden georganiseerd
door de rijvereniging "De Graagschap".
Deze wedstrijden worden verreden onder
de reglementen van de L.R.U. onder
auspiciën van de KNF. De wedstrijden
zullen zaterdagmorgen beginnen met de
dressuur, waarna tevens in de morgen-
uren het B. springen (met barrage) zal
plaatsvinden. Het middagprogramma
begint met het L. Springen (met barrage)
gevolgd door het M/Z springen. Daarna
zal de parade en prijsuitreiking plaats-
vinden.

Zondag zal op hetzelfde terrein een
ponyconcours plaatsvinden. Dit pro-
gramma begint 's morgens met de
afdelings- en individuele dressuur alsme-
de het springen voor B ruiters. Vervol-
gens zal het L. springen beginnen,
hetgeen 's middags zal worden voort-
gezet. Tevens zal 's middags het M/Z
springen plaats vinden.

Een bijzonderheid is dat zondagmiddag
de aanspanning "In de Reep'n" een
demonstratie zal verzorgend. Zowel za-
terdag als zondag zal een groot aantal
deelnemers uit de regio akte de presence
geven.

Bazar/rommelmarkt "De bezige bij
Uitgaande van de Stichting "de Bezige Bij" zal er op zondag 2 juli een grote ba/ar,
annex rommelmarkt worden gehouden bij café Schoenaker. De Stichting "De
Bezige Bij" is de beheerder van het jeugdgebouw en stels zich ten doel dit gebouw te
exploiteren ten bate van de Kranenburgse jeugd.

"Wij willen met de opbrengst het ge-
bouw, dat in een ietwat vervallen toe-
stand lijkt te geraken, weer grondig te
restaureren en op te knappen aldus
voorzitter de heer Harry Sueters. We
krijgen nu al veel medewerking van
mensen die zich uit eigen beweging
aanbieden om te helpen.
"Momenteel maakt de Kranenburgse
jeugd druk gebruik van het gebouw en
biedt het ook onderdak aan de toneel-

vereniging "KRATO" aldus de heer
Sueters. Hij hoopt dat de bazar goed zal
slagen want er is veel geld nodig. Er
komt ondermeer een waarzegster, een
kegelbaan, kurkbiljarten, rad van avon-
tuur en een verse oliebollenkraam. Op
zaterdag 24 juni wordt er weer een
inzameling van spullen, gebruiksvoor-
werpen enz. gehouden. Wie wat kwijt wil
(wel graag bruikbaar) kan dit klaar
zetten of even bellen naar de voorzitter.

Tentoonstelling van
Jan Jans in Vorden
Vrijdagavond zal in de galerie van de
bibliotheek de tentoonstelling van land-
schapstekeningen en boerderijen van
Jan Jans plaats vinden. Dit zal gebeuren
door de heer D. Jordaan, voorzitter van
de Jan Jansstichting. Tevens zal mevr.
J.P. Jans-Cammaert aanwezig zijn. Jan
Jans die leefde van 1893-1963, geboren
in Almelo, werd na de eerste wereld-
oorlog architektonisch geschoold in Am-
sterdam. Toen hij weer terugkeerde naar
zijn geboortestad Almelo waar hij on-
onderbroken de woonvormen en land-
schappen van het gebied ten Oosten van
de IJssel met pen en potlood heeft
vastgelegd in een unieke verzamening
tekeningen zwart-wit en in kleur.

De expositie van Jan Jans is te be-
zichtigen tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.

Tweede plaats voor
Vordens tennispark
Tijdens de distriktskampioenschappen
gehouden op de tennisbanen van "Beek-
huizen" te Velp drongen Jules Honig en
Ron van Wijk door tot de finales na een
overwinning in drie sets op Westervoort.
In de finales na een overwinning in drie
sets op Westervoort. In de finale kwam
men uit tegen Giesbeek. Na een verloren
eerste set leek het scoreverloop van de
halve finale zich te herhalen. De Vor-
denaren brachten het in de tweede set
tot een voorsprong van 3-0, waarna
Giesbeek formidabel terugkwam 3-3.
Hierna werd het 34; 44 en 4-5 in het
voordeel van Giesbeek. De zeer spannen-
de laatste game kwam na vier match-
points tenslotte op naam van Giesbeek,
waardoor de tweede set eindigde in 4-6
en "Vordens Tennispark" genoegen
moest nemen met een eervolle tweede
plaats.

Concert
Zoals de laatste jaren te doen ge-
bruikelijk worden ook dit jaar weer in
het kade* van het VVV zomerprogram-
ma door "Sursum Corda" een aantal
concerten en shows verzorgd, waarvan
de eerste reeds bij het bejaardencentrum
"De Wehme" heeft plaatsgevonden. Het
volgende optreden was dinsdagavond.
Om half acht vertrok het korps vanaf het
marktplein naar kasteel Vorden, alwaar
het concert gegeven werd. Verder ligt het
in de bedoeling van "Sursum Corda" om
op dinsdagavond 27 juni op te treden bij
het verpleegtehuis "Villa Nuova". Dit
concert wordt verzorgd door het muziek-
korps, afgewisseld door de miriirettes, de
majorettes en de drumband.

a.s. Zondag 25 juni wordt een concert
gegeven bij het kasteel door het Vordens
Mannenkoor terwijl de folkloristische
dansgroep "de Knupduukskes" in de
pauze hun kunnen tonen.

Dinsdag 27 juni is een optreden in Hotel
Bakker v/h huisvrouwenorkest uit Vor-
den. Evenees zal de Vordense volks-
dansgroep "The Castle Eight" die avond
een optreden geven.

De folkloristische dansgroep "De Knup-
duukskes" en de boerenkapel "De Acht-

kastelendarpers" geven donderdagavond
29 juni een voorstelling bij kasteel
Vorden.

Op vrijdag 30 juni en zaterdag l juli zal
weer het traditionele Deldense volksfeest
worden gehouden.

Jong Gelre krijgt
Amerikanen
op bezoek
Van 25 juli tot en met 29 juli krijgt ring
Berkelstreek van Jong Gelre Amerika-
nen op bezoek.
Deze zullen allen bij de leden worden
ondergebracht waarvan zes bij Jong
Gelre leden. Ze zullen 's morgens om
11.00 uur ontvangen worden op het
gemeentehuis.
Op veler verzoek heeft het Jong Gelre
bestuur voor haar leden een barbeque
georganiseerd op vrijdag 23 juni. Deze
zal gehouden worden bij Adriaan Eskes
aan de Kerkhoflaan.
Donderdag 22 juni is er een extra Pro-
vinciale ledenvergadering in Motel
Arnhem. De belangrijkste agenda-
punten zijn: De afdracht van de contri-
butie van de afdeling aan het Provinci-
ale secretariaat en de stemming van de
nieuwe structuur.

Keijenburgse kermis
De Keijenburgse kermis zal dit jaar on-
getwijfelt in het teken staan van het 125
jarig bestaan van de Schutterij St. Jan.
Dit jaar zal de kermis, die zaterdag
reeds begint voor de Keijenburgers want
dan gaan 's middags de vermakelijkhe-
den al open, zondag zijn hoogtepunt
krijgen in de grote kermis optocht
waarvoor in de verschillende buurten
reeds dagenlang voorbereidingen zijn
gemaakt.
Uiteraard zal ook dit jaar weer een
groot aantal muziekkorpsen met tam-
boers, majorettes etc. naar Keijenburg
komen, er komen zoals de verwachtin-
gen nu zijn, bijna 600 muzikanten e.d.
Keijenburg zal die zondag weer bol
staan en het beloofd weer een echt
gezellig feest te worden.
De diverse zaalhouders hebben zich bij
alles aan weten te passen mocht het
gebeuren rond het W.K. voetbal de
mensen iets langer thuis houden, alle
kermisdagen is daarom het sluitingsuur
één uur later en zo kan iedereen ruim-
schoots aan de trekken komen.

Cor ten Barge verlaat
Discotheek Invention
Zondagavond 2 juli a.s. is het de laatste
avond voor Cor ten Barge dat hij achter
de microfoon zit van discotheek Inven-
tion-Concordia te Hengelo. Na een klei-
ne 10 jaar neemt hij op eigen verzoek
afscheid van deze discotheek. In 1978
was hij initatiefnemer om met het disco-
theekwerk te starten in Hengelo. Ne een
half jaar op het toneelgedeelte van de
grote zaal Concordia te hebben gedraaid
liet eigenaar dhr. Boerman een oude
schuur ombouwen tot discotheek.
Al die jaren en nu nog steeds, kwamen
jongelui van heinde en ver hun vertier
zoeken in Hengelo. Cor ten Barge hoopt
op deze, voor hem laatste avond vele
oude bekenden terug te zien. Dinant en
Everhardt Lubbers zullen voortaan de
grammofoonplaten in discotheek Inven-
tion aan elkaar praten, welke werkzaam-
heden door eerstgenoemde de laatste
jaren al regelmatig werden verricht.

Nieuwe kaassoort
De nieuwste aanwinst van het Neder-
landse kaasassortiment is de Ankevener
geitekaas. Deze wordt gemaakt van
Hollandse geitemelk, afkomstig van een
boerenbedrijf in de buurt van Ankeveen.
Ankervener geitekaas is geen nabootsing
van een gelijkend soort. Er zitten verse
groene Madagascar-pepers in of knof-
look en fijne kruiden. "Om een constante
smaak van de gehele kaas te verkrijgen
zijn de peperkorrels vooraf gekneusd,

zodat de smaak zich geleidelijk door de
hele kaas verspreidt.

> /

't Is een pittige kaas, maar niet overdre-
ven. Ook de geitekaas rnëf'knoflook en
fijne kruiden ligt lekker/op de tong.
Beide kaasjes laten zicht uitstekend met
rosé combineren. Ook de oerhollandse
jonge jenever doet het er erg goed bij.

Geen fruit bij bloemen
Wie een bos bloemen mooi wil houden,
moet er geen fruit bij in de buurt
plaatsen. Anjers bijvoorbeeld zijn zeer
gevoelig voor rijpend fruit in de omge-
ving; dan "krimpen" ze en worden niet
meer goed. Andere tips om snijbloemen
lang goed te houden: gebruik een schone
vaas (na gebruik enekele uren met een
chlooroplossing wegzetten, daarna goed
omspoelen), doe snijbloemenvoedsel in
het water, stelen altijd eerst schuin
aansnijden (ook houtige stelen - die niet
breken of plat slaan), slap hangende
bloemen in een krant wikkelen en enkele
uren diep in het water zetten op een
koele plek, bloemen nooit in de zon
zetten, bij de verwarming, of op de tocht
(ze overnachten graag koel, maar het
verschil mag niet te groot zijn).

Wat zijn dat voor hopen op het land?
Men ziet ze tegenwoordig steeds meer bij
boerderijen: enorme hopen op het land,
met een laag plastic er overheen en vaak
ook nog een stel autobanden. Het klinkt
misschien gek, maar dat zijn geen
"hopen" maar "kuilen". Zo noemen de
boeren dB^hogingen tenminste. In die
zogenaamde kuilen wordt het gras be-
waard, dat 's winters aan de koeien
gevoerd kan worden. Die kuilen hebben
op veel bedrijven de hooiberg vervangen.
Vroeger |̂  juli de hooimaand. Dan
werd het pR gemaaid en op het land te
drogen gelegd. Zo werd het hooi, dat in
een hooiberg kon wórden bewaard voor
de winter.

Tegenwoordig is "inkuilen" een veel
toegepaste manier om gras te bewaren
tot de winter. Door deze methode kan de
boer meer voeder van zijn eigen grond
winnen, omdat hij al vroeg in het jaar
met maaien kan beginnen. Bovendien
kost het hem veel mindet werk, ook bij
het voederen in de wintermaanden in de
stal. En tenslotte is hij bijyjhet winnen
van kuilgras veel minder afhankelijk van
'goed weer dan bij het hooien. De grote
lap plastic over een kuil dient on% het het
rotten tegen te gaan. Oude autobanden
of zand houden het plastic op zijn
plaats.

>i • \
Doe meer met jgehakt
Gehakt wortkVeel gegeten in Nederland,
meestal in de vorm va"h een gewone bal
gehakt. Dat laatste is eigenlijk jammer,
want er kan ontzettend veel meer met dit
gemalen vlees worden gedaan. Veel
mensen hebben daar echter geen idee
van. Erg lekker zijn bijvoorbeeld met
gehakt gevulde paprika's, of een kotelet-
te kubidek (dat is een Perzische ham-
burger), of gehakt Italienne, of English
Pie.

Dit zijn zo maar verrukkelijke gehakt-
gerechten. Wie trek begint te krijgen,
kan een briefkaartje sturen aan Postbus
16000, De Haag. Als men daarop
vermeldt: "Doe 'ns wat anders met
gehakt", dan krijgt men gratis een
kleurenfolder met heerlijke gehaktre-
cepten thuisgestuurd.

E.H.B.O.-nieuws
Tot afsluiting van de EHBO-cursus van
de af d. Vorden namen 14 cursisten deel
aan het examen voor het Eenheidsdiplo-
ma van het oranjekruis.
Dit examen werd afgenomen door dok-
ter Min j on, daarbij geassisteerd door de
heer Bongers. Helaas moest één cursist
worden afgewezen.
De 13 geslaagden zijn: de dames mej. Y.
Bethume; mej. M. van Eyk; mevr. van
Houte-Deukers; mej. E. J. Wullink;
mevr. Stegeman-Nijhuis. De heren G.
G. van Asselt; E. H. Brunnekreeft; L.
Bongaarts; J. F. H. Dekkers; H. Mul-
der; B. Wunderink; R. Stegeman; J. P.
Salarie.

a.s. zondag 25 juni

zondagsconcert
bij Kasteel Vorden

Aanvang 12.00 uur

Optreden:
Vordens Mannenkoor
en
De Boerendansgroep
„De Knupduukskes"

Warme bakker

OPLAAT
Dorpsstraat, Vorden

Het adres voor

lekker en
gezond brood
en fijn banket

Weekendreklame:
- Penseetaartjes
- Hazelnoot v

- Gember
- Victoria
- Ananas

p.s. Neemt u ook eens proef met onze

Verse
aardbeienvlaai

yy
Vorden i

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.
ZATERDAG 24 JUNI:
De landelijke rijvereniging en ponyclub „De
Graafschap" geven een kringconcours voor paar-
den, w.o. dressuur en springen. Terrein Berendsen,
van Lennepweg.

ZONDAG 25 JUNI:
Groot concours voor pony's, terrein als voren.

ZONDAG 25 JUNI:
Concert door Vordens Mannenkoor, in de pauze
optreden van folkloristische dansgroep "De Knup-
duukskes^. Aanvang 12.00 uur bij Kasteel Vorden.
DINSDAG 27 JUNI:
Optreden van het Huisvrouwenorkest uit Vorden
en de Volksdansgroep 'The Castle Eight" uit
Vorden in zaal Hotel Bakker. Aanvang 20.00 uur.
Entree f 2,50. Tot 16 jaar f 1,50.

DONDERDAG 29 JUNI:
Optreden folkloristische dansgroep "De Knup-
duukskes" en de Boerenkapel "De Achtkaste-
lendarpers". Aanvang 20.00 uur bij Kasteel Vorden.
Entree f 2,50. Tot 16 jaar f 1,50.
VRIJDAG 30 JUNI EN ZATERDAG 1 JULI:
Deldens volksfeest.

ZWAAR*

MASSIEF EIKEN

bankstel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

in 't centrum van Vorden

met rundlederen kussens
Model "Oirschot"

Nu

3995,-



Speciale aanbieding
Heren-

zpmerpantalons
grijs, blauw en beige
Vanaf

teütMen
/choolclermciA

raadhuisstraat tel 1367 vonten

Bcheidegger Instituut
opleidingen in typen, steno, correspondentie en
secretaresse vraagt:

f uil time medewerkers
Drie facetten van de man die wij nodig hebben:
raadgever, contactman, organisator

1 . Raadgever-adviseur met als taak onze aspirant-leerlingen
serieus over onze lesmethoden te informeren.

2. Contactman met scholen, zaalhouders, de gemeente enz.
3. Organisator, aangezien u ter plaatse geheel zelfstandig

moet kunnen optreden.

Tenslotte nog dit: goede contactuele eigenschappen, oplei-
ding op middelbaar niveau, eigen auto en telefoon.

Leeftijd vanaf 25 jaar.

Geboden wordt een vast salaris. De sociale voorzieningen
zijn uitstekend. Opname in het pensioenfonds is mogelijk.
Een speciale opleiding wordt binnen het bedrijf verzorgd.

Richt uw schriftelijke sollicitaties (met pasfoto) aan:
SCHEIDEGGER INSTITUUT
Kalden kerkerweg 88, Venlo.

Algemene vergadering
van de Rabobank

te Kranenburg

Hierdoor roept de Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank,
gevestigd te Kranenburg
haar leden op tot het bijwonen van
de algemene vergadering die
gehouden wordt
op donderdag 29 juni 1978 om 8 uur
in zaal Schoenaker

Verkorte agenda

1 Opening
2 Aanwijzing secretaris en stemopnemers
3 Notulen vorige vergadering
4 Aanwijzing leden, belast met voorlopige

vaststelling notulen
5 Balans en winst- en verliesrekening 1977
6 Wijziging statuten
7 Wijziging huishoudelijk reglement
8 Machtiging tot het doen verlijden van de

notariële akte van statutenwijziging
9 Bestuursverkiezing
10 Verkiezing Raad van Toezicht
11 Mededelingen
12 Rondvraag
13 Sluiting

De volledige agenda, de volledige tekst van de
statutenwijziging en de wijziging van het huis-
houdelijk reglement alsmede de jaarrekening
1977 liggen vanaf heden op het kantoor van de
bank voor de leden ter inzage.

Het Bestuur,

Rabobank C9
geld en goede raad

Wist u,
dat wij ook uw

parketvloeren
vakkundig leggen.

Keuze uit 7 verschillende
edelhoutsoorten

Priis?• • "J^ • •••••

Uw zaak

zeer voordelig
Voor zelfleggers speciale condities

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BRUIIMBROOD
van de echte warme bakker

m*.

D heerlijk van smaak
D hoge voedingswaarde

Bruinbrood in vele variaties

Steeds vers bij

't WINKELTJE - A. G. Schurink
BROOD EN BANKET
Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

WEEKEND-
AANBIEDING

Katoen gebloemde

rokken
39,75leuke dessins

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Reklame vrijdag en zaterdag:

Rijstvlagebak
BANKETBAKKERIJ

WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1750

Specialiteit:
Zwanenhalzen

De heer Slagman is met VAKANTIE
van 17 juni tot 3 juli

Mocht u tijdas deze periode
geen gehoor krijgen op ons
nummer 1511 dan kunt u
bellen de heer Esselink
tel. 05430 -5188

Technisch installatiebedrijf

Slagman en Esselink b.v.
Het Hoge 35 - Vorden - Tel. 05752-1511

En als't nou een
goeie is, is het pas b^
De optisch verantwoorde zonnebril
doet aan Uw ogen goed. De prul
van een paar gulden is vaak
gokken met Uw ogen. U weet zelf
wel wat het beste is.

Kijk, mode begint bij
Rastunetie.

Extra voordelige
aanbiedingen!!
Sla 2 kroppen

Granny 1 kilo . . .

Sunkist 10 stuks

Weekendaanbieding bloemen m^g*
Gemengd Boeket . . 450

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Opticien
Siemerink

Telefoon 1505

Gevraagd: 2 flinke jongens
i. 16 jaar, voor de kermis ook
als vakantiehulp.
D. Buunk, Almenseweg 2,
Vorden. Tel. 1749.

Wie wil een dragende vaars
inruilen voor een weiderund.
Niet op zondag. Bij G. J.
KI. Ikkink, "Blokhuis",
Wildenborch. Tel. 6608.

HENGELO(GLD)TEL.O5753 -1461

Dansen
25 juni

Musketiers
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

l . Naadloze beha. Cups A t m C!.
Artikel n r. 720-10. Prijs f 17,95.

2.Naadloze Ivha.ook \ \x>r grotere
maten. Cups A t m C. Artikel n r.
734-10. Rijs f 27,50.

po/luneUe
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

mijn eerste bank
was de Spaarbank,
en ik blijf erbij!
Teen mijn enige vervoermiddel nog maar
'n /eepkisl was. was ik al 'klant' van de
spaarbank. Kn dat hen ik sinds mijn eerste
spaarbankboekje gebleven. Ook nu ik niet
vakantie ga stap ik naarde bank. v\ aar m'n
salaris heengaat. Want voor mij is het niet bij
sparen gebleven. Ik regel al mijn geld/aken'
Die reis u as gauw versierd. Peseta's in

kontanten. Eurocheques en een reis-en bagageverzekering. M'n 'dure' postzegelverzameling
en waardepapieren de kluis in. Ons kan niks gebeuren' \:.\\ omdat ik er toeh u as schroei' ik gaim
nog even wat betaalopdrachten uit voor lopende rekeningen. Daar is die bankgirorvkeninK
ideaal voor. Mijn eerste bank was de spaarbank, en ik blij!'erbij, waarde reis ook heengaat!

ook voor m'n buitenlands geld•
BONDSSPAARBANK

Alle zaken voor alle mensen.

Dorpsstraat 15 - Telefoon 1988

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING



Te koop: meisjesfiets, leeftijd
± 7 tot 11 jaar.
L.H.J. Stege Ruurloseweg 65
Hengelo Gld. 05753-1959

VOOR At VW

Martens
Te koop: Peugeot 504 GL
diesel 1975 van eerste eigenaar
tel. 05753-1666.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

De Nutsbaby-sitcentrale is ge-
sloten van 23 juni tot 10 juli

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij

Drogisterij
J.W.TEIMKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

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

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. *

De Nutsbaby-sitcentrale is ge-
sloten van 23 juni tot 10 juli

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Een goed tapijt mag u
best een voordeeltje opleveren!

w*;Vi'

Subliem
slaapkamertapijt.

Oersterk nylon. Makkelijk in
onderhoud. In beige/bruin, basalt,
bruin, paprika, tweed of groen.
Breedte 400 cm. Toch maar

86JO
per strekkende meter!

Geméleerd woonkamertapijt.
van Desso
Prima nylon tapijt. Antistatisch.
Licht gemêleerde kleurnuances
in naturel, beige, kastanje,
donker of licht bruin. Verende
schuimrug. Breedte 400 cm.
Toch maar

p-str.m.

Zuiver scheerwollen berber,
van Desso
Levendige hoog/laag struktuur
met prachtige kleureffekten.
In 4 gloedvoUe kleuren. Geluid-
dempende schuimrug. Breedte
400 cm. Toch maar:

224, p.str.m.

Gestreepte berber,
van Forbo-Parade
Een onverslijtbaar 100% zuiver
scheerwollen woonkamertapijt.
Zeer dichte poolbezetting in
bouclé-struktuur. Polyester
rug. Breedte 400 cm. Toch maar

305, p.strjn.

Eenmaligelcans M
uit faillissement: •

zware massief
eikenbankstellen

gestoffeerde
zware bankstellen

f 1595.-

f 850.-

Meubelbeurs
Hulshofstraat 8 (bij driehoek) Lichtenvoorde Tel. 05443 -1256

Geslaagd of overgegaan?
Bepaal dan zelf de prijs van je Seiko.

Met je cijferlijst....
Geslaagd of overgegaan?

Gefeliciteerd! Wil je als beloning
een horloge, kies dan een Seiko.
Heb je meteen een der beste
wereldmerken te pakken. Plus een
originele beloning van Seiko zelf:
De prijzen van deze, phjs nog een
aantal modellen uit de Seiko-

kollektie 78 worden lager
naarmate je examen-
of overgangs-cijfers

V Jr IVJoc «J"«

X — ̂Op naar de officiële Seiko dealer
dus. Want ook daar zul je slagen. Met
vlag, wimpel én op een aantal
modellen 'n speciale prijs... Vergeet je
je cijferlijst niet? De Seiko dealer
vertelt je er alles over.

v r^-

Dameshorloce
Exklusief model
Handopwinding

Normale Prijs

195r

».̂ >'
Dameshorloge

Handopwindinng
Sportief model

Normale Prijs

225"m m 1 \W%

•̂
Digitaal Chronograaf

Dag- datumaanduiding
Waterwerend

Normale Prijs

395r

^Automatisch
herenhorloge

Dag- datumaanduiding
Waterwerend

Normale Prijs

165r

*&*^^
Automatisch
herenhorloge

Datumaanduiding
Waterwerend.

Normale Prijs

198.-
KOHLER-WISSINK

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, danwei
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

Wij geven u vakkundig advies
bij het kiezen van:

bij het kiezen van uw:

zonwering
tapijt en gordijnen
bedden,
matrassen en dekbedden

keuze uit diverse merken en kwaliteiten!!

Tapijt op voorraad
OQ CA

Per strekkende meter vanaf... ww^%Jw

RUURLO

Vrijdags koopavond tot 9 uur
woensdags de hele dag open!!
's maandags gesloten

Horlogerie - goud - zilver - optiek Spalstraat 15, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-1374

Jonge Ganzeboom 10,95
Hooghoudt Bessen ....... 9,95
Campari ...................... 12,95
Witte rum voor uw Rumtopf . 9,95
Vieux Cooymans ........ 11,95
Paola Sherry Fantastisch goed 6,95

Wijntip:
Maitre Blanchard
Volle rode wijn uit de Bourgogne

Jagerschoppen
Frisse zomerwijn. Per liter

U 3 nessen Moezelglas kad o

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391


