Donderdag 19 augustus 1976
38e jaargang nr. 24
Uitgave: Drukkerfl Weevers B.V. - Nieuwstad 12
Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752 - 3404
Giro 1205867 - Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ22,50 per jaar.
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telef. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telef. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

NIEUWE SPORTZAAL VORDEN DEZE
WEEK IN GEBRUIK GENOMEN
Zoals een half jaar geleden al was geraamd zal de sportzaal In Vorden deze week In
gebruik worden genomen. Daarmee gaat dan een lang gekoesterde wens van vele Vordense sportverenigingen in vervulling. De officiële opening zal 4 september plaatsvinden, waarbij dan tevens de naam van de sportzaal onthuld zal worden. (Het gemeentebestuur heeft destijds de plaatselijke bevolking opgeroepen een naam voor deze in het
„Vogelbosje" gelegen zaal te bedenken).
Plannen voor de bouw van de sportzaal op
deze plek dateren van begin 1975. In feilte
was het de bedoening van hot gemeentebestuur om in pdan Zuid een dorpscentrum
annex sportzaal te bouwen. Ongetwijfeld zal
men zich herinneren dat dit gezien het grote
aantal bezwaren dat binnenkwam, niet gerealiseerd kon wonden. Vandaar het plan tot
de bouw van deze spontzjaaH met een speeloppenvilakte van 22 x 28 m2.
De totale stichtingskosten bedragen zo rond
1,5 mdiyoen gulden. Gelukkig komt men in
aanmerking voor een bijdrage uit 't DACW
„potjje". Destflds werd becflferd dat de totale jaarlflkse lasten Circa ƒ205.000,— zullen bedragen. HÜer staan als baten tegenover ca. /IQSjQOO,—. De uiteindelflke jaarlijkse last van de nieuwe zaal zal dan pion.
ƒ 97jOOO,— gaan bedragen, althans zo bleek
in 1075.
Hoewel momenteel nog niet definitief be-

kend is hoe hoog de suibsdidde zal zfln, is het
vrijwel zeker dat de jaarlijkse lasten minder
dan ƒ 97.000,— zullen bedragen. Gezien de
zaal waarover de gemeente nu kan gaan
beschikken, geen bedrag om lang wakker
van te liggen. Wlanit wat heeft men in Vorden de afgelopen jaren niet geschreeuwd om
ruimte voor zaalsporten.
Of de zaal groot genoeg is, zal de toekomst
leren. Eén ding is zeker de sportzaal is nu
al praktisch volgeboekt. Behalve de scholen
in het dorp zullen oja. de gymnastiekver.
aparta en de vöJleylbalver. Dash (om even
de twee grootste verenigingen op het gebied van zaalsport te noemen) de zaal intensief gaan gebruiken.

geen verbazing wekken dat deze sportzaal
nog meer sportaktaviteiten zal stimuleren.
De tarieven zijn bflizonder populair gehouden tjw. ƒ 15,— per uur voor de gehele zaal
022 x 28 x 7 m); ƒ 8,— per uur voor de halve
zaal (2t2 x 14 x 7 m) en ƒ 2,50 per uur voor
het instruktielokaal (10x5 m).

Enorm sukses
kollekte
Sursum Corda
De lijstkoUeklte, opgezet door de supportersvereniginig van de chr. muziekvereniging
Sursum Oorda is een groot succes geworden. Deze kollekte, die bestemd was voor de
betaMng van de reeds aangeschafte uniformen voor de drumlbanld en voor de jonge
leden van het muznekikortps, heeft het geweldige bedrag opgeleverd van ƒ 11.290,31!
Door dit enorme bedrag1, bfleengehaald door

41 kollektanten die huis aan huis rondgingen, zfln de zorgen wat betreft de betaMng
van de uniformen een stuk verminderd.
Sursum Oorda wil dan ook langs deze weg
de gehele Vondense bevolking bedanken
voor de geweldige financiële en toch ook
wel morele steun die deze kollekte voor de
vereniging betekent.
Door het spontane geven blijkt dat de bevolking meeleeft met Sursum Oorda en het
niet wil dat Sursum Oorda in zijn „hemd"
slaat.
Op zaterdag 28 augustus in WÜchmond, zaterdag 4 september in de Wildenboroh en
zaterdag 25 september in Linde zal de vereniging te beluisteren en te zien zfln bfl de
feesten die dan worden gehouden.
De oefenavonden zfln 'inmiddels weer hervat. Op dinsdag 17 augustus zfln de leden
van de drumband en de muziek weer begonnen in het Jeajgdcentrum, terwfll de minirettes en majorettes op woensdag 18 augustus in de gymzaal van de huishoudschool
hun wekelijkse oefenavonden weer hervatten.

Koerselman

Oja. kunnen de volgende sporten worden beoefend: turnen, volleybal, basketibal, tennis,
zaal/voetbal, microlkorffoai, judo, badminton.
Aangezien niet al deze sporten in Vorden in
verenigingsverband worden beoefend, zal 't

cassettes
Z I C V K H W I T BDBLSTAA4.

Vordens
Dameskoor
Donderdag 19 augustus .beginnen de repetitties van het Vordens Dameskoor. Er is
door bestuur en dirigent, de heer Peter Best
een uitgebreid repertoire samengesteld,
waarmee reeds voor de vakanties is begonnen en die haar hoogtepunt krflgen tfldens
de kontaktavond op zaterdag 31 oktober en
op het concours te Nflmegen zondag 7 november. Daarnaast zal het koor als gast optreden bfl diverse kontaktavonden en zal
medewerking wonden verleend aan 't kerstcon^Bi in Vorden.
ZoaErelke vereniging heeft ook het Vordens Dameskoor behoefte aan jonge leden
welke samen met de vaste kern de koorzang in Vorden zo mogelflk een nog betere
reputatie zal geven. Tevens wil het bestuur
m. de jeugd vanaf 6-12 jaar voor
te interesseren door de oprichting
van een kinderkoor waardoor een natuurlijke doorstroming ontstaat. Dit op te richten kinderkoor zal onder leiding van dirigent Peter Best een vlot repertoire instuderen wat de jeugd zal aanspreken. Vordens Dameskoor hoopt hiermee op korte
termijn te beginnen zodat een spoedige opgave gewenst is. Adressen voor opgave zie
de advertentie in dit nummer.

De nieuwe
sportzaal aan
Het Jebbink
van binnen
gezien

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERJVORIMJDE KERK VORDEN
Zondag 22 augustus: 8.30 en 10.00 uur da.
J. C. Krajenlbrink
KAPEL DE IWtELJDENBOROH
Zondag 22 augustus: 10.00 uur ds. A. van
der Hoeven uit Barchem
GERJEFXIXRIMEEORIDE KERK VORDEN
Zondag 22 augustus: 9.80 uur ds. J. B. Kuhlemeier, bevestiging van amlbtsdragers;
kindemevendienst klassen l, 2 en 3; 19.00
uur ds. A. van Vüet van Eiibergen
RJK. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche)
RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur
ZONOAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
van vrfldiag 18 uur tot zondag 23 uur:
s.vjp. boodschappen op zondag zoveel mogelflk tussen 9.30-üO uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKENU-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
dr. J. Wegchelaer, tel. 1ÜW6
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
WEEKENDDilENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wflkaustera en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreoepten
TAFELTJE^DEK-JE

Hele maand aug.: mevr. Wolters, tel. 1262,
graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

i/Telefoon

gemeentehuis 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
l vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-'
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morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
• 16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 10-17 uur
i

Op 31 maart 1976 werd door de raad der
gemeente Vorden de „Verordening op de
vertodflifejgebouwen'' vastgesteld Deze verordening werd op 21 juni 1976 afgekondigd
en trad in werking op 24 juni 1976.
Hieronder volgt een toelichting op deze verordening.
1. VerbUJfsgebouwen
Het begrip veriblijfsgebouwen is een verzamelbegrip voor bflaondene woongebouwen
en logiesgebouwen waarin kollektieve huisvesting plaats vindt. Deze beMe categorieën
zfln in de bouwtverondening onderscheiden,
omdat de technische eisen onderling verschMen.
Gebouwen waarop de Wet op de bejaardenoorden van toepassing is, moesten buiten de
werking van Ie verordening wonden gehouden; hetzelfde geldt voor het Veiligheiidslbeslufit voor fabrieken of werkplaatsen 1938.
Tenslotte zfln ook gebouwen bestemd voor
de legering van müilitairen (kazernes) buiten de werking van deze verordening gelaten, gezien het bflizondere karakter van deze
gebouwen.
Ziekenhuizen, verpleegtehiuiizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen vallen
niet onder de werking van deze verordening, omdat zfl noch tot de categorie bflzonler woongebouw, noch tot de categorie logiesgebouw behoren.
Deze verordening strekt zich niet uit tot
schepen. KoOlektiieve huisvesting in aan de
vaart onttrokken schepen doet zich niet zo
veelvuldig voor. In de gemeenten waar dit
verschflnseQ. wel voorkomt of waar is te
verwachten c.q. zou blijken dat als gevolg
van het invoeren van een vergunningsstelsel voor het gebruik van verblflfsgebouwen
in betekenende mate schepen voor kollektieve huisvesting zullen wonden aangewend,
zal het treffen van een (aanvullende) regeling op girond waarvan kan worden opgetreden, overweging verdienen.
2. De opzet van de verordening
In principe zfln twee systemen denkbaar,
namelfllk een preventief systeem en een re-

pressief systeem. Het is noodizakelflk dat de
gemeente in een zo vroeg mogelflk stadium
reeds weet, waanvoor een gebouw zal worden gebruikt. In verband Mermede is gekozen voor een preventief systeem: de verordening eist een vergunning (gebruiksvergunning) voor het gebruik van een verblijf sgebouw (artikel 3 1M 1).
Ter effectuering van heit preventieve systeem is het gewenst dat een aanvraag tfldig
wordt ingediend. Daarom is de verplichting
opgenomen om de vergunning ten minste
twee maanden vóór de datum van de voorgenomen ingebruikneming in te dienen (artikel 3, M 2).
Een bouwvergunning zal, na toetsing aan de
eisen van de (bouwverordening verleend
moeten worden, ook al heeft de belanghebbenide een aanvraag om een gebruiksvergunning nog niét gedaan. Uit de aanvraag
voor een bouwtvergunning blflkt reeds door
de opgave van de bestemming dat een logiesgebouw of een bflizonder woongebouw
zal wonden gebouwd of dat een gebouw
hiertoe zal worden verbouwd. Het spreekt
vanzelf dat de gemeente reeds bfl de aanvraag om een bouwvergunning de belanghebbende er op wflet dat ook een gebruiksvergunning ingevolge deze verordening vereist is.
Bfl de beoordedinig van de waag of de vergunning kan worden verleend, moeten de
volgende punten wonden bezien:
a. de bouwtechnische kwaliteiten en gebnuiikiseisen van het gebouw;
b. eisen te stellen met het oog op de brandveiügheüid van het gebouw;
c. de geschiktlheki van degenen die als vergunninghouder en beheerder van het gebouw zullen gaan optreden.
In de opzet is rekening gehouden met:
enerzflds:
A. gebouwen die als venblrjfsgebouwen gebouwd worden;

B.

gebouwen die verbouwd worden tot
verblflfsgebouwen;

C. bestaande gebouwen die als verblflfsgebouwen in gebruik worden genomen
zonder dat er verbouwd wordt;
anderzflds:
D. .bestaande gebouwen, die als verblflfsgebouwen in gebruik zfln bfl het in werking treden van deze verordening.
i
Alle gebouwen zullen getoetst moeten worden aan de eisen zoals hierboven onder A en
B genoemd. In de situatie hiervoor bedoeld
onder C zal kunnen blflken dat verbouwing
toch noodizakelflk is om het gebouw in overeenstemming te brengen met deze eisen.
In geval die verbouwing onrendabel mocht
blijken te zfln, zal men moeten afzien van
exploitatie aüs venblflfsgebouw. Wanneer
niet tot verbouw wondt overgegaan, zal de
gelbruikBvergunning moeten worden geweigerd.
De exploitatie van een gebouw als verblflfsgebouw die wondt voortgezet na de inwerkingtreding van deze verordening valt onder de overgangsregeling.
Ook voor bestaande situaties wordt 't wenselflk geoordeeld dat het vereiste van een
vengunning wondt gesteld. Hier zullen zich
echter situaties voordoen, waarin het in redelflklheM niet doenlijk zal zfln om ten aanzien van de bouwtechnische kwaliteiten de
nieuwfbouwjbepalingen onmiddellijk in volle
omvang af te dwingen. Met het oog hierop
is de mogelgkheid in deze verordening opgenomen om toch meteen de vergunning te
verlenen, doch bfl het stellen van voorwaarden termflnen aan te geven waarbinnen aan
de eisen moet zfln voldaan.
Opgemerkt zfl nog dat de vergunning in
principe voor onbepaaMe tijd geldt. Zfl kan
slechts worden ingetrokken, indien de intrelklkingsgronden (artikel 12) zich voordoen.

Jong Gelre
op de fiets
De Ring Berkelstreek van Jong Gelre organiseert zondag 22 augustus een fietstocht
langs een leuke route naar een plaats dicht
in de buurt. Afstand ca. tten kilometer.
De jongelui vertrekken bfl hotel Bloemendaal. Voor de inwendige mens op deze dag
zal zelf gezorgd moeten worden. Eenmaal
aangekomen op de plaats van bestemming
kan men zich vermaken met sportaktirviteiten of gewoon „supportje" spelen, want men
is tot niets verplicht.

Reisgezelschap
Medler-Wiersse
op stap
Het reisgezelschap Medler-Wiersse en omstreken maakte deze week zfln uitstapje en
wel naar Twente. Onlder leiding van chauffeur Jan Hanren maakten 52 personen met
een bus van de GTW deze reis mee. Onder
hen bevond zich ook het echtpaar G. Bouwmedster, dat vroeger in het Onstein woonde
maar 19 jaar geleden naar Canada emigreerde. Met vakantie in Nederland zflnde,
maakten ze dankbaar van de gelegenheid
gebruik om op deze manier de contacten
met oud^Vondenaren levendig te houden.
De tocht ging via Ruurlo, Barchem en
Zwiep langs de Witte Wievenkoele richting
Markelo en vandaar naar het museum van
Piet Bos op de Holtenberg. Bfl de Lemelerberg werd koffie gedronken, waarna men
via Tuibbergen en Voriezenveen naar de Dutte tufte waar de lunch werd gebruikt. Over
Gilanerlbrug koerste men naar Enschede om
het vliegveld Twenite te bezichtigen waar
juist een serie straaljagers het luchtruim
kozen. Dangis mooie natuunschoon bereikte
men Haaksbergen en Etibergen, waarna een
bezachtging van het historische kerkje in
het Duitse ZwtM'brock op het programma
stond. De pastoor gaf een toelichting omtrent de bouw en historie van dit monument. Bfl hotel Temminghof werd gedineerd
en hierna keerde men huiswaarts.
De heer Fred. Bouwmeester dankte het reisgezelschap voor die goede medewerking en
het succes van de reis. Ook aan chauffeur
Harren werd dank gebracht.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 23123, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (iboekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAJFEN1SDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 06750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrfldag van 9-9-30 uur in de konsdatoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, teL
2120
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 00783^2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
[ spreekuren in de konsistorieikamer van de
1
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag• avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
| van 9-10 uur
Voor helt maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19^45 uur in het Groene Kruisgebouw
STANKMEI^INGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220DOERENTEHUUS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 0575015603. Openingstflden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17^19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en

jongeren Jeugd tot 15 jr.
14.00-17.30 u. 14,00-17.30 u.
14XXHL7.30 u.
18.30H21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-47.80 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmdjddag
vcK>rieeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrfldag
14.0047.30 u.
18.30-81.00 u. 14.00-17.30 U.
maandag
dinsdag

Aanbieding

varkens
lapp

Altijd weer
MAGERE
500 gram

Malse
i

voordeliger

500 gram

WITTE

MAGERE VARKENS-

DRUIVEN

Fricandeau

2 pakjes

ca. kilo

Leeuwenzegel

•B

MARGARINE

SAPPIGE

500 gram VARKENS-

PERZIKEN

ROLLADE
Heerlijk gekruid

Literfles

ca. kilo

KOFFIEMELK
HALFVOLLE

Komkommer
per stuk

Gratis mergpijp
Fles

LIMONADE
SIROOP

100 gram

GROTE BOS

GEPANEERDE

ANJERS

SCHNÏTZEL

nu

GROTE
LANGENBERG
VLEESWAREN:

KATJA DROP

VARENS
pracht kamerplant

|akje
100 gram

ROOKVLEES

10 HEERLIJKE

EIERKOEKEN

150 gram

GEK. HAM
100 gram

CASSELERRIB

EENDRANK
150 gram

Bokkepootjes
PICKNICK BLIKJE

HELE BOEREN-

Fruit-assorti

METWORST

HERBA

CALVE
DIEPVRIES

BRAADKUIKEN
per stuk

div. smaken

•••••
2 literkruik

MONTILLA
BLASON

BIBS-DROOG

Pindakaas

LUIER-INLEG

per pot

45 stuks

mm

•••i

3/4 liter

KNORR

SLASAUS

SOEPEN

nu

KOFFIE-

FILTERS
7 stuks

BETUWE

No. 2 - 80 stuks

kip - groente - tomaat

A&O,tneer
fan alleen maar
voordelig

Beschuitbollen
DRAAGKARTON

PERSIL
2 kg
GESNEDEN

WITBROOD
800 gram

DRAAGKARTON

FLEURIL
2 kg

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Met vreugde en dankbaarheid geven wfl kennis van de
geboorte van ons dochtertje
en zusje

JOOP WTJESTBNEiNK
WILJ-.Y WASSUNK

AGNES

gaan trouwen op vrijdag 27 augustus om
13.30 uur in het gemeentehuis van Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Henvonmdie kerk te Vonden door ds. J. Veenendaail.

Axïa en
Tonnie Ftoeterdink
Diana
OPetra

JONGE JENEVER

Hengelo GM., 14 aug. 1976
Vaalverinlkdflik 3
Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ms dodhtentrje en zusje
JANINE-BEBNA

augustus 1976
Vonden, Hackfortseiaan l
Zelihem, Haitanikweg 6

Vorden, 10 augustus 1976
LnsuMndelaan 22

Liter

FLORYN
VIEUX

1350

Bjj deze zeggen wfl aMen,
r>ok namens 'kinderen en
küedjnMnideren, hartelök
dank voor de vele felicitaties, bloemen en kado's, die
wij bij ons 40-jarig huweUjksfeest mochten onitvangen.
H. J. Flamma
G. MammaGroot Jebfodnk
Vorden, augustus 1976
Hammdnlkweg 11

Dokter Sterringa

^
Liter

Afwezig
De praktik wondt op hetzelfde adres en met hetzelfie afspraakByateem waargenomen door dokter
H. H. P. Vaneker.

BESSENJENEVER

Fe koop:

JOSEPH GUY
FRANSE COGNAC

•
Fles
WHITE HORSE
FINE SCOTCH WHISKY

Toekomstig adres:
De Dongend 18 te Vorden

Fles

L1QUER
PISANG AMBON

•
Fles

Beaujolais

•••••••••••••••i

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

W|M POORTERMAIN

Elke maandagavond

en
DÜNÏE CXDRNElLiESt&EN

bit) u kenndB te geven van hun voornemen om in het huwelijk te treden.
De voltrekking zal plaatsvinden op vrfldag
20 augustus 1976 om 13.40 uur in het
gemeentehuis te Steenideren.
Kenkeiyke bevestiging om 14.30 uur in de
Sint Martinus Kerk te Baak door de wedeerwaarde heer ds. J. Veenendaal en door
de weieerwaarde heer pastoor H. Geerdinck.

Avondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vonden^ vertrek vanaf Marktplein. In
juni en Jufli vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l,— pjp., kinderen ƒ 0,50

Elke woensdagmiddag
Achitikasteleauftetsitocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Marktplein. De
kosten z$n ƒ 2,— p.p. en ƒ i,— beneden 16 Jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke fotowedatrtjid verbonden; inüdhitingen hierover bfl het
VW4>uno

augustus 1976
Hüilrvextnkweg 4, Vorden
Molenrweg 2, Baak
Receptie van 16.00 tot 17XK) uur in caféreataurant „Den Bremer" te
ToekomiStag adnes:
Zutphen-Ernimerikseweig 45, Toldflk

WEGENS

1595
1395

SLA-PLANTEN
D. Klein GeMink, Schuttestraat l, Vonden.

VAKANTIE
Heden overleed nog vrjj oniverwachits, nujn lieve
man, onze zorgzame vader, behiuwid- en grootvader
EELKE NICOLAI
echtgenoot van J. Westterdnk

Boekelo: H. NÜoolai
G. Nicolai-Appelo
Eel'ke, Thfls, Hans,
Fieke en Karin

Gevraagd (voor tftdeljjk):
woonruimte voor echtpaar,
rkzaam in Vonden. Tel.
ÏJ2283.

ApeMoarn: J. E, Mcolai
J. Nioolai-Jetlhs
Beltinjda, Natascha en
Miranida

Te koop: meftsjesfüets, leeft.
7-8 jaar. Zents, Larenseweg
3, Vonden.

Vonden, 17 augustus 1976
Margrietllaan 6

koop: eetlhoek met 6
gasfornuis; aan_
rechitJblok met rvs blad en 2
gpoembakken; kinderwagen.
Mies t.e.aJb. Het Jebbdnk 23.

De crematie aal
inden vrydag 20 augustus
van het crematorium te
om 10.35 uur in
Dieren.
De overledene is opgebaard in de aula van „De
Wehme" te Vorden. Bezoek woensdag 18 augustus
van 16.30-J17.30 uur.

Te koop: vouwcaravan met
voortent en luifel, in prima
staat. E. J. Kamperman,
Veldwgfkerweg l, Vorden,
telefoon 1204.
LOSSE VERKOOP:""
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkfllkrant
Zutphens Dagblad
GJO.C.
Graafachapbode
Slgarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

van 30 augustus
tot en met 4 september

Vorden: J. Nicolai-iWesterdnk

Pinlk venmiLst. R. G. Mennink, Galgengoorweg 19,
telefoon 6666.

Gratis af te halen jonge
poesjes, l wit met zwart
katertje en l awart poesje
met witte voetjes en wit
befje. Na 7 uur 's avonds bij
Van Burk, BeatrixHaan 14,
VoUden, tel. 1732.

GESLOTEN

op de leeftijd van 75 jaar.

Te koop: gjojh. bromfiets
Zünidapp 1970 en dwerggeitjes. H. Ntjland, ZeüJledtjk 5, Vorden, tel. 6826.

KANDAHAR
per fles

zaterdag 21 augustus
in zaal Schoenaker

van 23 augustus tot
en met 3 september

COEBERGH

Fles

Feestavond

i

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Smit te Vorden.

Wfl noemen haar
JAINTNE
H. Reerink
G. ReexinkWunderlnk
IWUma

ï S.V. RATTI

en

GYMSCHOENEN
MET WITTE ZOLEN
steeds voorradig

WULLINK
Vooraan in schoenenmode

GEMEENTE VORDEN

Dorpsstraat 4 - Vorden

Burgemeester en Wethouders van Vonden brengen
ter openbare kennis dat, in verband met rekonstruktLewerkmamlheden
de Idndeseweg vanaf de Hengeloseweg tot
de Zelledijk en de Zelledijk vanaf de IJndeseweg tot de Schuttestraat
btj gedeelten zullen zfln gesloten voor alle verkeer
in beide richltingen in de periode tussen 20 augustus 1976 en 4 september 1976 of aoveel langer of
korter als nodig is in verband met de uit te voeren
werkszjaamheden.
De omleiding van het verkeer zal, naar gelang de
voortgang der werkzaamlheden, per wegvak geschieden en door verkeersborden wonden aangegeven.
Het gemeentebestuur voornoemd.

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

ASSELT

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Tekfoon 1384

Selection P. Desv.

BH
ROSE

FAISCA
per fles

SLAGROOM

STAM
6 heerlijke ROZIJNEN-

CAKES

S

Te koop
aan de rondweg in het plan Brinkerhof l te
Vorden te bouwen

LUXE WONINGEN

Nadere inlichtingen

J. W. Bijenhofs bouw b.v,
Het Vaarwerk l - Vorden

i

••••••••••••••••••1

eoneoniii
Hengelo <gid.>

H •*

tel. 05753-1461

Dansen
22 augustus:

SPLINTERS
Ww
WIJ
PRESENTEREN
De NIEUWE
HERFST- EN
WINTERKOLLEKTIE
1976-1977

Bruidsjaponnen

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG

en

BtcxCvrtJ vegen - met bewijs voor politie en brandverzekeffing

Avondkleding

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

»* •

Prachtige kollektie voor bruidsmeisjes en bruidsjonkers.

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eekhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 1938

Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.
Donderdag 9 september: OLDENZAAL, Hotel Ter Stege
Donderdag 16 september: LOCHEM, Hotel Alpha
Maandag 20 september: ARNHEM, Hotel Haarhuis
Donderdag 23 september: ZUTPHEN, Restaurant De Gulden Helm
Maandag 27 september: DOETINCHEM, Schouwburg Amphion
Dinsdag 28 september: ENSCHEDE, Restaurant De Vluchte
Donderdag 30 september: HENGELO (Ov.), Restaurant Cosa, Markt 2
Dinsdag 5 oktober: GROENLO, Hotel Meyer

Te koop gevraagd: oude
kflaptafel; serie van 4 of 8
knopstoelen. Defect geen
bezwaar. Ook afzonderlek.
Brieven onder no. 24—l aan
het bur. van dit blad.

Aangeboden door het GROOTSTE BRUIDSHUIS van Oost-Nederland

Aardappelen te koop. Groot
Roesink, Toverstraat 18,
Baak.

BEÜER BESSËilNK

BELTRUM bij Groenlo
Telefoon 05448-222

Steeds voorradig
nieuwe aardappelen
tegen scherpe pryzen
o.a. Zeeuwse Eigenheimer,
L/ekkerlander en Bdntje.
Donderdags en zaterdags op
de markt te Zutphen.
Rossel, Holtmaotweg 3,
Leesten, tel. 05750-13080.

HENGELO (Ov.)
Telefoon 05400-11983

Kaarten incl. koffie en cons. è 5,50rTel. 05448-222
AANVANG VAN ALLE SHOWS OM 20.00 UUR

Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

Hé zeg ...

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

i CURSUSSEN
\ TE HENGELO
MIDDENSTAND

Kun jij

TYPEN (spoedcursus)

wel dansen ?

ENGELS (voor beginners
en half-gevorderden)

Dames geld op?
BÖ ons kunt u ge3d
verdienen in uw
eigen omgeving.
PART-TIME
Bel voor Inlichtingen 054992116, na 18.00 uur.
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

in HOTEL LEEMREIS

Nee?

Vraagt vóór l seipibeimlber Inlichtingen
btj insttitaiut

aitpihienaeiweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

r

Ga het leren bij:

i GULDEN LOON

het landeiyk onroerend
goed magazine?

Dansschool VEELERS

Dat is mogeiyk vla edik by
helt Makelaars Computer
Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Tramstraat 37 - LOCHEM - Telefoon 05730-1836

Yorden:
zaterdag 21 augustus van 20.00-21.00 uur in
zaal Lettink
Ruurlo:
zaterdag 21 augustus van 18.30-19.45 uur in
De Luifel

Ook speciale klubs voor
verloofden en gehuwden

>

„Woongaard"

j Keppeüseweg 14-116 te Doetinchem
! Telefoon 08340-23708

Dagelijks per telefoon of in:

>

Staat uw huis al met foto
vermeld ln (

Zondagsschool
„Jachin"

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

AJS. zondag 22 augustus begint de
zondagsschool weer.
We hopen dat alle kinderen van 5-12
jaar weer komen, en ook nieuwe kindieren zgn van harte welkom!
We beginnen om 10.00 uur in:
Openbare Uagetre Scihool - Dorp
Openlbare Dagere Scnool - Medler
E>e Leiding

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.
worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.
— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de
konstruktie

LAMMERS

Inschrijving nieuwe danscursus

PARIAN

Rijksstraatweg 134
Wamsveld Md NBM/MCC
telefoon 05750-16627
l
v .
Huisvrouw zfln en tocih verdienen? Ja echt het kan!
Met gezellig vrouweQtJk
werk kunt u 8 a 10 guflden
per uur verdienen. Bel nu
&8340H252Ö8.

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennle Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 504 Diesel
FIAT 127
CITROEN GS
CITROEN 2ÖV 4
OPEL KADETT
CITROEN 2OV 4
PEUGEOT 304 S
OPEL, KADETT Special

1971
1973
1971
1971
1969
1972
1973
1973

Vraag uitgebreide dokumentatfe van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

EN TOCH . . IS

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!
Zutphenseweg - Vonlt-n - Telrionu OÖ752-I514

Donderdag 19 augustus 1976
88e jaargang' nr. 24

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

NIEUW GEBOUW VOOR AMROBANK
TE VORDEN
Tegenover het gemeentehuis zijn de werkzaamheden begonnen met betrekking tot de
bouwvan een nieuwe Amrobank. In 1970 begon de Amro met een vestiging in Vorden
aan de Dorpsstraat.
„We dachten toen, de eerste tien jaren zitten we wel goed in Vorden," zo vertelde ons
distrlktsdlrekteur mr. K. J. Glaser. De vestiging ontwikkelde zich zeer snel. Gelukkig viel
door de automatisering veel administratie weg. Desondanks groeide bank al snel uit
haar jasje.
Drtle jaar geleden werden de eerste bespre- De direktie van de Ajmro heeft voor de
kingen gevoerd om een nieuw gebouw te bouw alleen Vondense bedrijven uitgenozetten op de plaats tegenover het gemeen- digd. „We nodigen in principe altijd plaatsetehuis. Tekeningen en nogeens tekeningen lijke bedreven uit hoewel dit niet altijd
wenden gemaakt. „Het lag allemaal een lukt," zo zegt de heer Gülaser. Hoofdaannebeetje moeïltik niét o.a. de welstandscom- mer is bouwbedrijf Rondeel; schilderwerken
mdssde. Het moet nJ. hoogbouw worden (de- J. M. Uiterweertd; eüektro Slagman/EssezeLMe hoogte als de gevels Van de panden Mnk BJV.; loodgieter/sanitair J. Willink;
in de Dorpsstraat). Toch hebben we de be- cjv. Emusbroek.
sprekingen met het gemeentebestuur in een Het gebouw dat in februari klaar zal zfln
goede sfeer kunnen voeren," zo zegt mr. heeft een totale oppervlakte van ca. 200 m2.
GHaser, die ontzettend blij is dat drie maan- De ingang is aan de Dorpsstraat, naast de
den geleden de definitieve goedkeuring af- | fa. WuUlink. De bedoeling is een ruime hal
kwam. Ajpchitektenlbureau Jansen uit Eer- j met enkele zitjes. De behandeling1 van de
beek maaiktte de schets en voert de direktie. i kasizaken geschiedt vanuit drie plaatsen en

zodanig dat het konitakt met de kliënten zoveel mogelijk blijft bestaan.
Naast de kassa's komt een spreekkamer
met aan de andere kant een spreekhoek.
Deze spreekhoek wondt omgeven door planten om toch een idee van privacy te hebben.
Aan de linkerkant komen tevens de safeloketten. Alles goed beveiligd. De bovenoppervlaklte met een eigen opgang zal worden verhuurd. Deze twee verdiepingen (totaal 150 mi2) heeft men nl. niet nodig. Aan
de parkeergelegenheid wondt ruime aandacht geschonken, pdm. 15 auto's kunnen
er een plaatsje vinden.
De heer A. Schipper, faMaalbeiheerder kan
zich er al op verheugen dat het pand kan
worden betrokken. „We zitten momenteel
met een dergedgk nuimtetekort lat het soms
bflna niet is te doen."
De heer Glaser is ervan overtuigd dat de
clientèle (voor 95% afkomstig uit Vorden)
'n goede service kan worden geboden. „Niet
het gebouw is belangrpc, maar de kwaliteit
van de mensen die er zitten," zo zegt hfl.
Wat het gebouw zal gaan kosten werd ons
niet medegedeeld. „Dat is niet de gewoonte
bij de Aanro om dat bekend te maken," zo
deelde de heer Güaser mede.

Een situatietekening van
het gebouw
zoals deze

Bi'j ons in d'n Achterhoek . . .
De slaop nog neet half uut en oelderug tot en met mo'k vandage an 't schrieven. Volle mo'j d'r dan ok neet van vewachten.
't Wodden gisteraovund nameluk nogal late. Mien buurman, Toon van de
Spitsmoes, was gisteraovund van vekansie weerekommen. (Den name hef
Toon van zien vader oaverehollen, den bet veur un gulden un moes de kop
af). Umdatte wi'j bi'j um 't een en ander in de gaten hadden ehollen mosse
wi'j nog effen un afzakkertjen kommen drinken en i'j wet wel hoe 't dan geet,
't wod altied later dana j van plan bunt.
Toon was nog nooit eerder op vekansie ewes, hee kon 't nooit wachten menen
'e. Maor hee hef now zien zönne op 't bedrief, umdat wi'j met zien zönne d'r
al vaker op an edrongen hadden is e dan toch maor es un keer egaon.
Dat 't um zo geweldug was met evallen kon Toon neet zeggen.
Zien vrouw Antjen wel, die was t'r oaver in de wolken. Tien dage lang neet
zelf hoeven te kokken en de andere rompslomp van un huusholling können
vegetten, now, dat was eur bes bevallen.
Toon had t'r meer moeite mei ehad, okal umdat e nogal straf pruumen: un
peksken daags kewt e zo vot. En met zo'n gezelschap in un bus of hotel dan
kö'j dat jao neet doen.
,,'k Bun bli'j da'k de gruusbak weer naost mien heb staon," zei e 's aovunds.
Wieter had 't bier Toon daor wel bes esmaakt, veural die grote glazen stonnen
um bes an.
Dat ze de grond daor zo akelig op heupe hadden egooid kon Toon neet bes
begriepen, dat was maor lastug veur un boer, maor 't waterpas zollen ze toen
nog wel neet hemmen uutevonnen.
,,'k Heb ok nog bekenden ezeen," zei Toon.
„Jao, wie dan?"
„Now Willem Rosman met zien vrouw."
„Daor zö'j ok wel neet volle an ehad hemmen, den kik ow hier met de nekke
nog neet an."
„O, jaowel," zei Toon, ,,'k hebbe d'r gezellug met epraot. En dat kump umdat
um daor toch gin mense kent, daor hoef e zien stand neet op te hollen. In 't
darp lot zien positie t neet toe dat e zich met un gewone kearl zoas ikke ophöld, dat meent e althans. Maor laot um, i'j kont 't um ok neet anrekkenen dat
e van zien oldersneet meer vestand hef met ekregen.
't Enugste wat wi'j d'r an kont doen is dat wi'j probeert um altied op un fijne
maniere met mekare umme te gaon, want die vekansie is maor veertien dage,
en dan blieft t'r nog vieftug wekke oaver. Want Willem is vaste d'n enugsten
neet waor wat an mekeert bi'j ons in d'n Achterhoek."
H. Leestman

komt te staan
op de hoek
DorpsstraatRaadhuisstraat

WILLEM VAN GOSSELINK BIJNA EEN
HALVE EEUW BIJ „DE BAAS"
Nog een paar dagen en dan kan „Willem van Gosselink" van een welverdiend pensioen
gaan genieten. Dan heeft hij er bijna een halve eeuw opzitten als chauffeur bij de firma
Gosselink. Willem heet in werkelijkheid Nijenhuis van de achternaam, maar ik heb zo'n
Idee dat veel Vordenaren dat helemaal niet weten. Als Willem de goederen bij de clientèle komt afleveren dan Is het steevast: „daor kump Willem van Gosselink an".
Willem NyenJhuiis is nog een man van de
outde stemipel. Hard werken en met een
groot verantwoordelfllkfaefiKlsgevoel. „Een
man die je tetgenwoordig1 met een lampje
moet zoeken, hfl staat dag en nacht voor
ons Maar," zo zegtt z$n werkgever de heer
H. Gosselnik.
Willem zeüf gflümflacht maar wat. „Och,"
zegtt hy, „ik heb nüjn werk altijd met veel
plezier gedaan. De mensen zeggen wel eens,
verveeQt je dat nu niet, iedere dag hetzelfde.
Deae mensen betgrflpen niet dat juist door
de kontakten die je hebt er veel afwisseling
is."
WlüEem Nyenhiuis trad als knaap van 17 jaar
bfl de firma Qasseünlk in dienst. Zfln eerste
werk bestond uut briefjes ophalen bjj de
winkeliers. VervoOigens met paard en wagen
niaar Zmtphen om de bestellingen op te halen en deze weer af te leveren. In die tijd
had de firma Gosseflinlk al wel een auto.
„Dat was een „White" met massieve banden," zo herinnert Wiilem zich.
Zfln 18e verjaaffidKng was een grote dag voor
WdMeim. Hfl modht rijexamen doen. „Prachtig was dat. Het examen werd afgenomen

door wijlen apotheker Van Mourik, een
vooraanstaand man in Vonden. Ik moest
achter het stuur plaats nemen en een keer
rond de dikke boom in het dorp rijden." Dat
ging goed en Willem kreeg zijn rgbewijs!
„Autoreden was toen een fijne bezigheid.
Alles ging zo gemoedelgk. Dat is tegenwoordig wel anders, hoewel het verkeer
thans wel goed is geregeld. Als de mensen
maar goed rijden! Kwaad worden op medeweggebruikers doe ik niet. Wanneer ze gekke dingen uithalen denk ik altijd maar:
bu'j noe neet wieser."
WHHem Ngenlhuis verzorgde altfld de Ig'ndiensten naar oja. Deventer en Zutphen.
Ook in de oorlog ging dat aanvankelflk nog
met de auto. „Totdat de Duitsers mfl op 'n
gegeven moment charterden. Ik moest me
op een vroege zaterdagmorgen (4.00 uur)
melden om veevoeder en etenswaren uit
Duditsland te halen. Tweemaal heb ik dat
gedaan, toen hebben ze me de auto in beslag genomen. Van de heer Thate hoorde ik
later dat de auto was gezien in Den Haag.
Jammer verzucht Willen, we hebben de wa-

gen noodt terug gezien en hij „liep" toch
zo fijn."
Na de inbeslagname van de auto moest heit
werk natuurlijk voortgezet worden. Dan
maar met paard en wagen naar Deventer,
waar Willem een paar angstige uren meemaakte toen de stad werd gebombardeerd.
Na de oorlog kreeg hij weer zijn auto. De
Daf die hij nu tot zqn beschikking heeft is
al 13 jaren oud, maar doet het nog goed,
vindt hij.
In al die jaren heeft hij één keer een aanrfllding gehad. „Dat was in Zutphen in de
Waterstraat. Schade 125 gulden en een tientje boete. Toen ik de man die ik had „aangereden" de 125 gulden kwam brengen,
kreeg ik zelfs nog 25 guilden fooi," vertelt
Willem lachend.
Dat de dag van „ophouden" met rasse
schrede nadert vindt Willem Ntjenhuis in
zijn hart helemaal niet leuk. Hij heeft de
firma Gossëlink al aangeboden zo nu en
dan toch een handje te komen helpen. Het
bloed kruipt toch immers waar het niet
gaan kan. Om op alles voorbereid te zfln
heeft Willem pas weer een nieuw rijbewijs
gekregen met een geldigheidsduur tot 1981,
zodat men in de toekomst in Vorden nog
wel eens van deze of gene zal horen „daor
kump warempel Willem van Gosselink weer
an".
Als blijk van waardering voor zijn noeste
arbeid biedt de firma Gosselink Willem Ng_
enhuis op 20 augustus in zaal Bakker een
receptie aan, waar ongetwijfeld velen hem
de hand komen drukken. We hebben horen
fluisteren dat de Bond voor Wegtransport
ook op deze receptie aanwezig zal zqn.

Bibl^Aeek van 14.00-17.30 uur
Repe^Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus fan 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
en 3e maandag van de maand FotoStudio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
Elke dinsdagavond Sport Real op de groenstroken langs Het Wiemelink.
Dinsdagavond zomertraining zwem- en poloklub Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantortj vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertralnlng zwemclub In Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annölies Tflman.
Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW

Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnasitiekivereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Donderdag:
Donderdagavond zomertralning zwem- en
poJoklulb Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub In het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen In het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnasitietoverenigiinig Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 22.30 uur
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcentrum.; Meisjesklub De klub van 20 In het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 23.00 uur

Willem
Nijenhuis
bijna halve
eeuw bij
fa. Gosselink

Zondag:
Jeugdsociëteit open van 20.00 tot 22.00 uur
Augustus:
21 Feestavond voor leden van de SV RaJtti
in zaal Schoenaker
21 Oranjefeest Vderakiker-WiclMnond
Vogel schieten
22 Oranjefeest Vieraikker-Wichmond
Orïënteringsrit

23-27 Zwemvierdaagse onder leiding van
Z en PC Vorden '64
25 BloemschikcursuiS Floralia in 't Jeugdcentrum
27 Oranjefeest Vieraikker-Wichmond
28 Oranjefeest Vierakker-Wichmond
28 Bal voor gehuwden en verloofden in café Eykelkamp 't Wapen van 't Medler
29 ViswedstTjjden De Snoekbaars
30 Najaarsvergadering w Vorden in de
kantine
September:
l Btoemsdhikcursus
centrum
8 Bloemschdkcursus
centrum
15 BloeinscIMkcrursus
centrum
23 Btoemschiköursus
tel Bakker
24 Volksfeest Dimde
25 Volksfeest Linde

Floralia in 't JeugdFloralia in 't JeugdFloraüa in 't JeugdFloralia in zaal ho-

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
AANMELDEN VOOR DEELNAME
KERKE-DAG
In het KerkMiad voor de maand augustus
van de Hervormde gemeente te Vorden worden de gemeenteleden uitgenodigd zich via
een aanmeldingsformulier op te geven voor
deelname aan de KerkeJdag/Gemeente-dag
op zaterdag 11 september a.s.
Deze dag wondt gehouden in het Jeugdcentrum! aan de Insulinidelaan. De hele dag is
er kinderoppas. Ook is er de hele dag een
tónidernevenprogramma in De Voorde (leeftijd circa 6-12 jaar).
Spreker is de bekende dr. Albert van den
Heuvel, secrètairfisHgeneraai van de Nederlandse Hervormde kerk. Het thema van deze dag luidt: „Geloven ook op maandag..."
Een ieder die mee wiil doen, wordt vriendelijk gevraagd zich nu zo spoedig mogeltjk
op te geven. Dat kan gebeuren bjj de Hervormjde predikanten en bij leden van de
commissie. Onder de toren van de Hervormde kealk staat ook een doos waarin de opgiaAre-formjuliaren gedeponeerd kunnen worden. Alle nadere gegevens staan te lezen in
het genioemde Kerkblad op bladizijde 4. Ook
de jeugd is deze dag zeer welkom!
Zaterdag 11 september in 't Jeugdcentrum.
Opgave vooraf is nodig in verband ook met
de broodmaaltijd. Als een kleine tegemoetkoming in de kosten wondt van de deelnemers/isiters een rjjikisdaajkier gevraagd.
Deze gemeente-dag is ook bedoeld als start
voor het komende kerke-fwerk in de winterperiode 1976-1977. Br zal een duidelijk overzicht gemaakt worden van alle mogelijkheden om mee te doen aan gespreksgroepen
enz.
DE ZONDAGSSCHOOL
Op zondag 22 augustus a.s. komen de groepen van de zondagsschool weer bijeen. Dat
gebeurt in de openbare lagere school aan de
Kerkstraat en de openbare lagere school in
Medler, iedere zonjdag. Hier worden niet alleen kinderen verwacht die reeds aan de
zondagsschool deelnemen, maar ook nieuwe
kinderen zijn van harte welkom! De leeftijd
varieert van ± 5 tot 12 jaar. We hopen dat
we weer met een flinke groep van start mogen giaan.

Speciaal doelman Becker in het Vorden-doel
bleek na de rust in goede vorm en viel op
door zijn getimed uitlopen. Het bleef bfl
l—3. Volgend jaar zullen teams van Vorden een tegenbezoek aan Amsterdam brengen.

Vorden een hele week
in het teken van de zwemsport
Het bestuur van de Vordense zwem-en polo club is druk bezig voorbereidingen te tref-

Donderdagavond 20 augustus speelt Vorden
l in Doetinchem tegen Viod. Zondag ontvangen de geelzwarten Terborg.

fen voor de verschillende zwemevenementen die de gehele volgende week In het zwem-

Maandagavond wordt een begin gemaakt met de zwemvierdaagse die zal duren tot en
met vrijdag 27 augustus (5 avonden waarvan tenminste vier avonden moet worden gezwommen). Voor de jeugd beneden de 14 jaar elke avond 250 meter, de ouderen dienen
elke avond 500 meter af te leggen.

Het zwembad
In de Dennen
waar de zwemavondvierdaagse
wordt gehouden

Dinsdagavond zal het helemaal druk worden op 't zwembad. Die avond zal nl. Sport
Real (dat normaal elke dinsdagavond op
Het Wiemelink wordt gehouden) op de gazons rondom het zwembad plaatsvinden.
Het PAK zal hierbij aanwezig zijn. Voor de
toeschouwers zal het de gehele week op het
verlichte bad aangenaam vertoeven zftn. Er
is muziek, een verwarmd terras en elke
avond barbecue.
Op de süoitavond van de zwemvierdaagse,
waarbij de medailles zullen worden uitgereikt en kampioenen „onder water zitten"
en „paraplu hangen" uitbundig zullen worden gehuldigd zal de boerenkapel van de

muziekvereniging Ooncordia de boel muzikaal opvmoiiijiken.
Zaterdagmiddag 28 augustus zullen de Vordense zwemkampioenschappen worden gehouden, waaraan uitsluitend door Vordenaren kan worden deelgenomen. Vanaf 6 jaar
is deelname mogelijk. Leerlingen van de lagere scholen kunnen zich in de loop van volgende week op school opgeven, overige belangstellenden op het zwembad.
's Zaterdagsavonds zullen de leden van Vorden '64 onderlinge polowedstrrjden spelen
(waarschijnlijk ook nog op zondagmorgen
29 augustus). Het ligtt in de bedoeling de
jongens- en meisjesteams te laten spelen
tegen teams samengesteld uit de^^uders.
Hot is natuurlijk wel een vereisti^^pt de
ouders de zwemkunst machltiig zijn!
Vorden '64 dat zich uitsluitend bezig houdt
met waterpolo wil nu ook een afdeling
zwemmen gaan oprichten. By voldoende
deelname (men denkt aan minimau^ÉE» personen) zal er een trainingsuur in^Pt verwarmde bad te Eefde worden gereserveerd.
Het bestuur zou verder graag zien dat zich
enkele leiders voor het zwemmen en voor de
begeleiding van poloteams opgeven. Gezien
de aktiviteiten die het bestuur de komende
week ontplooit, een verzoek dat verdient gehonoreerd te worden, hjkt ons zo.

heten kwamen de tweede eMtallen van Vorden en Sp. Sloterpark tegen elkaar uit. De
Amsterdammers wonnen met l—2.
Hierna speelde Vonden l tegen Sp. Sloterpark l (een elftal dat uitkomt in de tweede
klasse AVB, dus twee klassen lager dan
Vorden).

Voetbal
VORDEN HAD UITWISSELING MET
VOETBALERS UIT AMSTERDAM
Op het gemeentelijk sportpark te Vorden
vond zondag een uitwisseling plaats tussen
elftallen van deze plaats en het Amsterdamse Sp. Sloterpark.
Nadat het gezelschap in het clubhuis door
voorzitter F. Scharrenberg was welkom ge-

In de A-klasse (afllen startlbewijsihouders der
KNMV) werd Jan Kledn Brinke op Maico
winnaar; 2. Harry Stapellbroek (Montesa);
3. Jan Dinkelman (Honda); 4. Henk Hulshof (Susuki); 5. Joop Wuestenenk (Montesa); 6. Jan Bllenkamp (Maico).

SV RATTI 1-SKVW 3

bad In de Dennen zullen plaatsvinden.

De organisatoren hebben goede hoop dat
enlkele hondenden deelnemers zich aan het
sportieve avontuur zullen wagen. (Vorig
jaar waren er 395 deelnemers). Om deelnemers en publiek te amuseren heeft het bestuur van de awemclub enkele attnaktdes op
'het programma Staan. Zo zal er deze avonden gelegenheid zijn mee te dingen naar het
Vordens kampioenschap „onder water zitten". Op de bodem van het bad zullen gewichten worden geplaatst, zodat de deelnemers niet meteen weer naar boven drijven!
Voor de kampioen liigt een prachtige prijs
Maar. Hetzelfde geldt voor het kampioenschap „paraplu hangen", waaraan men ook
de gehele week kan meedoen.

een onderlinge olubwedstrfld van De Graafschaprtjders gehouden. Voor deze crosswedstrijden bestond een grote deelname. In
iedere klasse werd op het scherp van de
snede gestreden.

In het veld was van dit verschil niets te
merfken. ZeMs in tegendeel want de Amsterdammers konden elkaar beter vinden.
Binnen vijf minuten keek de thuisclub al
tegen een O—2 achterstand aan. Een fraaie
soto van Geert Heersink resulteerde na 20
minuten in l—2, tenwtjl de Vordenaar enkele minuten later net buiten het strafschopgebied ten val werd gebracht toen hjj was
doorgebroken. De toegekende vrfie trap levende niets op, wel viel er direct erna aan
de andere kant een doelpunt: l—3.
In de tweede helft zakte het spelpeil. Beide
ploegen kregen uitstekende kansen verandering in de score te brengen. Door goed
keeperswenk gangen deze kansen verloren.

Ben lang niet violleddg1 Ratrti l had een slome
start tegen een fel SKVW. SKVW was eerst
heer en meester en ispeelde Ratti 'totaal uit,
zodat doelman W. Wasaink veel werk moest
verrichten om niet isnel tegen een achterstand aan te kijken. Toch nam SKVW de
leiding, doordat de (bal niet vlot g-enoeg werd
weggewerkt in de achterhoede van S V Ratti.
Hen SKTvTW-ispeler (kwam oog in oog met
doelman Wassink en scoorde (beheerst: O—1.
Hierdoor werd SV Ratiti wakker geschud en
ging ibeter voetballen.
Aanvoerder W. Bleumdnk joeg zijn medespelers naar voren en HO werd de doelman van
SKTVW onder vuur genomen. Het was H. van
Bist die de stand op l—l (bracht na twintig
minuten spelen.
Het was J. Geerken die door een blessure 't
veld moest verlaten en iSV Rattd met tien
spelers verder moest. Tot de rust kon SV
Rattd deze stand behouden.
Ondanks dat iSV Ratti met itien man speelde
namen zjj nu het spel van iSKVW over en
werden er igoede aanvallen opgebouwd.
Nadat SKVTW de (bal niet igoeld weg kon werken was (het J. Ngenhuis die met een keihand schot de stand voor SV Ratti op 2—l
bracht.
SV Ratti ibleef goed doorgaan en vuurde vele
schoten op het iSKVW-doel 'af. Ratti liep verder uit. Door een doelpunt van W. Wiegerdnk
werd de Stand op 3—l gebracht. Vlak voor
tijd kreeg SV Ratti de kans om de stand te
verhogen maar J. Ntjenhuis miste de strafschop. Eindstand 3—il voor S!V Rattï.
Verdere uitslagen: STV Ratti 2-BGW l 2—l;
SKVW 4JSV Ratti 3 4^3; ®KVW 5-SV Ratti 4 1—Q.

Waterpolo
VORDENSE WATERPOLOERS
IN DE PRIJZEN
Tijdens een door Breuly i(Zevenaar) georganiseerd warterpolotoernooi izijn de heren l
van Vorden goed voor de dag gekomen. De
eersite ontmoeting tegen DOS (Varsseveid)
werd met l—O gewonnen door een doelpunt
van Henco Elibnink.
Tegen Brammen kwam Vorden bij de ru
met 2—l voor dankzij doelpunten van Ar
jan Mengertinik. Deze speler bepaalde de
eindstand op 3—1.
DIOR (Ijoenen) werd naar een kansloze
6—O nederlaag gespeeld. Sjakie Gotink en
Arjan Mengerank (5x) scoorden de doelpun
ten.
Rjust- en eindstand van de wedstrijd tegen
Nunspeet was 2—O in het voordeel van Vorden. Erik Rikkering en Arjan Mengerdnk
scoorden de goals. Door deze vier overwinningen werd Vorden poule-winnaar en werd
om de eerste prijs gespeeld tegen Proteus
uiit Twello. In de laatste seconde van deze
spannende wedstrijd scoorde Proteus het
enige doelpunt in deze wedstrijd.
De dames van Vorden waren dit weekeind
minder succesvol en verloren achtereenvolgens met 4—2 van Dutnikikikers (Jet Smit
scoorde 2x tegen); met 3—2 van Neptunus
(Arnhem). Jet Smit en Gerda van Dqk
scoorden. Van Breuly (Zevenaar) werd met
3—l verloren. Jet Smit redde de eer.
De laatste ontmoeting tegen Brummen
werd met 2—<1 gewonnen, dankzij doelpunten van Jet Smit en Anneke Sikkens.
De jongens en meisjes van Vorden hebben
het afgelopen weekend deelgenomen aan 't
Koökstad'toernooi te Deventer. De meisjes
verloren alle drie wediStrjjden, terwgl de jongens het tot één overwinning brachten.

Motorsport
JAN KLEIN BRINKE WINNAAR
CROSSWEDSTRIJDEN
GRAAFSCHAPRIJDERS
Zaterdagmiddag werd op het circuit Delden

In de B-klasse werd Piet Bjjenlhof (Susuki)
winnaar; 2. Geruit Wentirak (Madco); 3.
Preddy Sesünk (Yamaha); 4. Reinier Gr.
Nuelend (Maico); 6. Jan Arfman (KTM);
7. Max Davelaar (Hlusqie); 8. Henk Berensdiot (Susukd).
Jeugd (bromfietsen tam. 50 cc): 1. Nico
Bouwmeester (Kreidler); 2. Hans Jurriens
(Ziundapp); 3. Dik Gr. Nuelend (Batavus);
4. Frans Nijenhuds (Batavus).
GEZINSTOCHT DE GRAAFSCHAPRIJDERS MET VEEL DEELNEMERS
Voor de tweede maal in successie organiseerde de Vordense auto- en motorclub De
Gnaatflschaprgders een geainstoertocht voor
auto's en motoren. De deelnemers kregen
van te voren een lijst via welke plaatsen
men moest rjjden, zodat een ieder de route
op z$n gemak en naar eigen inzicht kon
afleggen.
Ditmaal ging de rit via Bronkihorst richting
Leuvenheim, vanwaar men via prachtige
wegen de Veluwe over ging. De eerste rustplaats was nabij Sohaarsbergen, vandaar
werd de rit voortgezet naar Kootw^jk.
Tfldéns de rustpauzes werden er door jong
en oud speületijes gedaan. Van Kootiwyk vertrok het gezelschap naar de Scherpenhof in
Terwolde, waar de kunderen hun hart in de
speeltuin konden ophalen. De finish van de
rit (lengte 167 km, totaal 84 deelnemers)
was in Barchem. De route werd uitgezet
door het echtpaar Radstake, terwfll Anton
WoUsheimer met verloofde de spelletjes verzorgde. Met deze spelletjes konden punten
verdiend worden.
Aan de finish maakte Jan Rouwenhorst de
volgende uitslagen bekend: 1. B. Regelink
158 pnt.; 2. G. Holsbeeke 192 pnt.; 3. G. te
VeMIhuis 148 pnit.

elke Nederlander
dus ook voor u!
Doe mee!

op het zwembad
In de Dennen

Mediajes: 1. M. Rouwenhorst 73 pnt.; 2. A.
van Ark 91 pnt.; 3. G. te Veldhuis 5<8 pnt.
Jongens: 1. E. van Ank 101 pnt.; 2. R. van
Ark 9(2 pnt.; 3. E. Horsting 91 pnt.; 4. A.
van Ark 91 pnt.; 5. J. Maaüderdnk 40 pnt.
De poedeaiprgs ging naar de BMW-rjjder
Genrit Bloemendaal, terwijl Henk van Ark
de gedfuWMgste bfl de verloting was.

on 22 augustus tot 4 september

KOLLEKTE KANKERBESTRIJDING
In de weken van 22 augustus tot 4 september zal voor de 27ste keer de jaarlijkse kollekte voor de kankerbestryding In Nederland worden gehouden.
Aan de noodizaak kwaadaardige gezwelziekten te bestreden valt natuurlijk niet te tornen, 26 procent van de Nederlanders overIjjdt hieraan. Of die bestrijding nu moet
worden betaald uit particuliere middelen is
een heel andier vraagstuk. Daar kunnen
urenlange discussies over worden opgezet.
Soms horen de kollektanten opmerkingen
alis: „laat de regering daar maar voor zorgen", of „laat ze maar een straaljager minder kopen", ejd.
Ijaten wjj voorop stellen dat de regering,
binnen het kader van het ziekefondspakket,
alsook de subsidies reeds enorm veel doet.
Er zijn echter terreinen waarvoor van overheidswege geen gelden ter beschikking worden gesteld. Tot deze categorie behoren b.v.
het onderzoek naar de oorzaken van kanker, het' ondertzoek naar de verbetering en
verfijning van behandeMngstmethoden, begeleiding van patiënten en hun familie, etc.
Dat werk zal tóch moeten gebeuren en
daarom zal daar geld voor op tafel moeten
komen, hoe dan ook.
Dit belang wordt dan ook ingeaien door
praktisch het gehele Nederlandse volk. Men
wil dat geld wel vrfliwiMg op tafel leggen.
De mogelrjIklhelM daarvoor wordt geopend
door het organiseren van een kollekte.
De kollekteJorganisatie vraagt in de eerste

plaats de volledige inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ruim 60000 afdelingsbesbuursleiden en contactpersonen zijn al enig<* maanden tevoren bezig Muf koülektanten
te verzamelen, bijna 100.000 over heel Nederland en nog altijd niet genoeg. Het systeem van kollekiteren kan van plaats tot
plaats verschillen. Dit is o.a. afhankelijk
van de gemeentebepaMngen.
Zo wondt in de ene plaats hfuds-aan-huis gekoMekteerd met z.g. intekenlösten, terwjjl
in een andere plaats huis-aan-ihuis giftenzakjes wonden bezorgd, die later gevuld
wonden opgehaald in een grote vierkante,
verzegelde koHektefbus.
Het op straat kollekteren met de ,, rammel bus", wordt praktisch nog alleen maar toegepast op sommdjge plaatsen als een aanvulling op de huis-aan-ihuis kollekte.
Men spreekt bij een kolleklte ook wel eens
over de „strqfkstok" waar zoveel aan bljjft
hangen. Dat is meestal niet zo gunstig bedoeld. In feite is er geen sprake van een
„strjjkBtok", maar van uitgaven die noodgedwongen moeten worden gedaan. Zo zfln
er jaarlijks rond 3,5 miljoen gifteruzakjes
nodig, er zjjn tienduizenden genummerde in_
tekenljj,gten nodig, alsook tellbriefjes, verantwoordingisiysiten, raamlbiljetten, nieuwe
kollektebussen mot sluitimateriaaJl, enz. enz.
De totaallkoslten daarvan bedragen normaal
ongeveer 4 yz % van de opbrengst, zodat van
elke gUlden ruim 95 cent ten goede komt
aan de kankertoestrjjding. Men spreekt hier
dus van „venwervingslkosten", waarvan tevens nog een aanzienlijk deed voortkomt uit
portti en venzendkosten.
Het totaalplan voor de kollekte omvat bjjna een vdljaar, te beginnen met het aanvragen van de kollektevengunningen by de
verschillende gemeenten.

FOTOSTRIP.
VERHAAL

Aan de hand van vroegere gegevens wordt
een definitief strak schema doorgevoerd,
zodat alle materialen uiterlijk begin april op
het Centraal Bureau in Amsterdam voor
verzending gereed liggen. Een half jaar
voor de kolleklte wondt een aanvang gemaakt met de aanmaak van televisie- en
radio-Jspots, die tijdens de kollekte gratis
worden uitgezonden. Op dezelfde mander
wondt gewerkt aan de vervaardiging van 'n
Socutera-ftiilm en de opzet van een, door het
bedryifstoven ondersteunde, advertentiecampagne.

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Zondag zijn we met z'n allen naar de manege geweest. De kinderen hebben
vriendinnen, die paard rijden en ze wilden eens zien, hoe dat precies in de
paardenwereld toegaat. Ik liet me gemakkelijk strikken, omdat ik het gevoel
had, dat er "voer" zou zijn voor mijn fotokamera. Ik heb me daar gelukkig niet
in vergist. Nu gaat het pad van een paardenfotograaf niet over rozen. Want ik
heb een gewone kamera, dus niet met een telelens. Als ik een foto moet nemen
van een paardrijdster, dan moet ik daarom tussen al die paarden door wel in de
buurt zien te komen. Terwij l er achter me een ander paard rakelings passeerde,
nam ik deze foto. Ruiter en paard staan kompleet op de foto. Maar de
achtergrond is niet fraai.

Beweging voor

Gelukkig dacht ik aan de fototip, die ik als het even kan
graag in praktijk breng. Deze tip: bekijk het van alle
kanten. En omdat de kinderen toch nog druk aan het
praten waren met de meneer van de manege, ben ik die
amazone met de kamera blij ven volgen. En kon ik kort
daarna deze plaat schieten: de ruiter klopt het paard op
de hals. Leuk moment, ook beter als foto omdat ik door
een lager standpunt, het hoofd van het paard vrijstaand
heb gekregen tegen de lichte lucht. Toch is eriets mis.

Als ik later die derde foto bekijk, dan zie ik wat het is:
een paard en een ruiter moeten je aankijken. Dan krijg
je de beste foto. Dan ontstaat er een eenheid, die ook in
fotografisch opzicht prettig aandoet. En dan is het ook
helemaal niet erg, dat het paard niet tot zijn voeten op
de foto staat. Zo'n kleine foto-safari in een manege is
er het bewijs van, dat het vaak goed is om een onderwerp van verschillende kanten te fotograferen. Want
vaak is de leste dan de beste.

Dit was een kleine blik in de keuken van
een kollekteorganisatie. Het uiteindelijke
werk, het geld ophalen, rust op de schouders van de kollektanten die, weer of geen
weer, op pad gaan. Help deze vrijwilligers
hun taak te volbrengen, door met gulle
hand te offeren voor de kankerbestryding.
En . . . mocht u onverhoopt uw kollektant
mislopen.. . dan kunt u altijd nog storten
op de rekeningen van het KWF te Amsterdam: Postgiro 26.000 of Bankrekening bijde
ABN te Amsterdam nr. 54.40.54.040. Beide
rekeningen dus t.n.v. het KWF.

Heiden is plotseling- van ons heengiegiaan mijn Lieve
man, vader en pleegivader
«ERUIT JAN PARDIJS

echtgenoot van A. F. Bruil

Te koop: een olievat, 1300
liter; een smeedijizeren kapstok en paraplubak en
gianglamp en een douchekachel. H. v. d. Sligite,
telefoon 6727.

Vanaf zaterdag 21 augustus a.s. bestaat er in de Achterhoek een brood,
dat op en top smaakt naar de Goeie Ouwe Tijd.
Het meel voor dat brood komt van de molen De Vier
Winden in Vragender. Molenaar Frans Gunnewick
tekent voor de ouderwetse kwaliteit ervan.

op de leeftrjld van 73 jaar.
Dait hij ruste mloge in vrede.
A. F. Pandjjs-Bruil
üerk
Foka
Vonden, 17 angiustus 1976
Oklhorsltweg 5
De rouwdienst aal plaaltsivinden op aaterdag
21 augustus a.s. om 12.00 uur in de Ned. Herv.
kerk te Vorden.
I>e tenaardebestelling zal plaatsvinden om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid itot conidoleren in het Jeugdcentrum
na de teraandelbestelllinig.

Jong meisje 16 jaar en
sohiolier zoekt met spoed
leuk kositihuis. Brieven onder no. 24—2 aan het buro
van dit blad.

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

EN UW ECHTE BAKKER?
Die doet bij dat volkorenmeel water en gist, met een
piezeltje zout; zet het deeg te rijzen en bakt er broodjes van, boordevol b-vitaminen, mineralen en z.g.
ballaststoffen (voor moeiteloos bezoek aan het kleinste kamertje!).

Adverteren
doet verkopen

Doe uzelf een gezonde lol:
stap over op

BRUIN VAN DE MOLEN
Kon. Wilhelminafonds

Van ons is heengegaan onze beste zwager en oom
GERUIT JAN PARDIJS
echtgenoot van A. F. Pandijs-Bmail

KANKERBESTRIJDING
Steunt de kollekte in Vorden die

Fajm. Bmil-'Momberg
Paim. B. Brui!
Fam. A. H. Bruil
Fam. G. J. Rosisel
Neven en nichten

Vorden, 17 augustus 1976

P.S. Zaterdag is het vanaf 3 uur groot feest in Vragender (bij Lichtenvoorde). Ga er eens kijken. Wie het
eerst komt, het eerst maalt

voor de

op de leeftrjld vtan 73 jaar.
Aalten:
Baak:
Vorden:
Vorden:

het gezondste brood van de
Hele Wereld en Omstreken !

ECHTE BAKKER

gehouden wordt van 23 aug. tot 3 sept.
Zie voor bijzonderheden het persbericht
Zutpenseweg - VORDEN - Telefoon 05752-1384

elders in dit blad

Dure aardappels? Dun schillen!

Aardappels zijn nog steeds schaars en duur.
We zouden daarom eens moeten nadenken
over hoe we minder kunnen betalen. Vervangende prodiuMen als rijst, spaghetti en
peulvruchten ztjn goede alternatieven. Maar
ook op de aardappels zelf kunnen we besparen. Gewoon, door een dunschiller te
gebruiken. Dat scheelt namelijk heel wat
meer dan we zo op het eerste gezicht zouden denken.
Eten gezin van 4 personen eet per dag ongeveer een hele kilo aardappelen, of 30 kilo
in de maand. Met een dunsohMer van Brabantia hebben we per dag 80 gram minder
afval dan wanneer we gewoon schillen. Dat
bespaart per maand een kleine 2% kilo.
Brj een kaloprrjs van ƒ 1,00, zoals we de laatste weken hebben moeten betalen, scheelt
dat dus ƒ 3,75.
Als alle 3 miljoen Nederlandse gezinnen
een dunschdlller zouden gebruiken, zou ons
land elke dag 240.000 kilo aardappels minder konsumeren. Bovendien zouden we meer
fileren van de vitaminen die vooral vlak
sr de schil van de aardappelen zitten,
k'n dunschdller kan ook worden gebruikt
door Mnkshanddgen. Het mes Is van roestvrij staal en er zit een ontpitter op. Bra- altfld al de handigste hulp in huis ft er 2 jaar garantie op. De prijs: ƒ2,50.

Een monument is om in te visse
(Niet om dicht te gooien.)

Wat is eigenlijk een monument?
Simpel gezegd: monumenten zijn
dingen uit het verleden,die zo mooi
zijn, zo grappig, zo handig, zo interessant, zo leerzaam, zo lief, dat we er
ook vandaag nog plezier aan kunnen
beleven.
Een 17e eeuws huis, waarin het
ook vandaag nog goed wonen is, met
een stoep, waarop het ook vandaag
nog goed vrijen is, is een monument.
Een oude gracht, waarin je zoon
leert vissen, is een monument.
Een machtig kasteel, dat je laat
kennismaken met oude bouw- en lee£stijlen is een monument. Maar ook het
charmante straatje, waar je moeder
nog heeft geknikkerd, kan een
monument zijn. En die mooie bewerkte deurknop. En dat grappige
boerenhek...
Gelukkig hebben we in Nederland nog een paar van dat soort
monumenten. Om naar te kijken, om
bij te dromen, om mee te spelen, om
in te vissen. Maar alsjeblieft niet om
kapot te maken en te verwaarlozen.
Er is al zo veel kostbaars onnodig
verwoest, dat we nu écht verdraaid
zuinig moeten worden.
Laten we het fijn houden in
Nederland. Laten we een beetje
verleden bewaren
Eerst tot tien
voor de toekomst, tellen voor we
En laten we diep,
gaan slopen.
heel diep, nadenken,
voor we de slopers-,
hamer hanteren.

In oktober zal „Contact" editie Vorden, verschijnen met een
EXTRA GROTE

In deze fotokrant wordt een groot aantal foto's van deelnemende
zaken en bedrijven opgenomen met gelijktijdig een advertentie.

deze fotokrant wordt een grote prijsvraag verbonden met

• Honderden
s
aan prijzen
in waardebonnen te besteden
bij de plaatselijke winkeliers
Aan het publiek om uit te zoeken welke foto bij welke advertentie
hoort.
Foto en cliché van uw bedrijf worden uw eigendom.
Aan de voorbereiding en samenstelling van deze fotokrant zal veel
aandacht besteed worden.
Daarom hebben wij de heer Aalbers, specialist op dit gebied, met
dit speciale nummer belast.
Hebt u er wel aan gedacht dat op deze manier extra aandacht aan
uw zaak wordt besteed en dat de waardebonnen ook bij de
DEELNEMENDE zaken worden besteed?

Indien u nog niet bent benadert door de heer Aalbers, kunt u zich
nog opgeven bij

Drukkerij
Nieuwsfad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Publicatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE.

Najaarsvergadering
Voetbalvereniging

gesloten

„Vorden"

maandagavond 30 augustus in het
clufoigebouw, aanvang1 20.30 uur
AGENDA

il.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Th. A.
Houtman

zfln wegens vakantie

van maandag 23 aug.

l
Opening
Jaartvenslag sekretaria
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommtLssie
Benoeming kaïscommissie
Mededelingen

SCHOOLFIETSEN
in diverse maten en kleuren
Koop de juiste flets voor uw acihooQgaande dochter of zoon
Vaktoundage vooxfllLch,ting by aankoop
en snelle en biUjjIke nazorg bq
reparatie

t.m. zaterdag 28 aug.
Bakkery

Ook voor onderdelen en toebehoren
ruim gesorteerd en gratis voorfliehting by zelfmoritage

J. W. Hartman
Leraar Balroom - Latijn - Old Time
Soul- en Party dansen

Pauze
Ingekomen stuMcen
Verfkiezfinig jeugldsekretaris
(Door bestuur kandidaat gesteld
G. H. Stoflckink
Bvent. tegenkandidaten half uur
voor vergiadering indienen
Rondvraag
Sluiting

Tweewielerbedrijf

Inschrijving
danslessen

WEEKENDAANBIEDING

TRAGTER
85 - Vonden

VIERAKKER EN OMGEVING

Het Beötuur

in het St. Ludgerusgebouw op 22 en
29 augustus van 11.00-12.00 uur v.m.

Keukendoeken
pracht kwaliteit

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

in het Jeugdgebouiw op 21 en
28 augustus van 18.00^19.30 uur

10,00

3 stuks

Voer

VORDEN EN OMGEVING

voetbalschoenen

KRANENBURG
in zaal Schoenaker op 21 en 28 augustus van 20jOO-21.00 uur
iLessen voor jongeren, verloofden, gehuwden, Ie en 2e jaans.
Ijandeiyik lesprogramma

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

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

Opgave ook mogelijk aan:
M. van DuHekenstraat 7 te Groenlo
By inschryvinig ƒ5,— te voldoen

voetbalkleding
WAPEN- EN SPORTHANDEL

VORDENS DAMESKOOR
steedr

Donderdag 19 augustus
beginnen de repetities

QUICK EN PUMA
voetbal- en

Ndeuiwe leden zijn van hante welkom!
Vordens Dameskoor wil ook starten
met een kinderkoor (6-12 jaar)

sportschoenen

Opgave hiervoor by: mevr. Lammers, Zutphenseweg 29, tel. 10711; mevr. v. d. Londen, De Steege 7,
tel. 2587.

Beginuren blokfluit en
melodica's in het
Jeugdcentrum

meer keus bij

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

DAMCLUB VORDEN

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Muts blokfluit en
melodica club

in zaail Smit om 20.00 uur

A.s. vrijidagiavond 20 augustus starten
we met onze clubavonden in ons
nieuwe clublokaal van de

<loeltrefftndl

OPLAAT
uw

zaterdag 21 augiuuStus
10.00 uur beginnelingen Blokfüiuit
10.415 uur gevorderden Blokfliuiit
11.30 uur beginnelingen Melodica

bakt dagelijks

vrijdag 27 augustus
gevorderden Melodica en accordeon

Gelders tarwe

warme bakker

Lekker en gezond !
Absoluut vetloos

Sporthal in 't Vogelbosje
Aanvang 19.30 uur

Probeert u het eens!

gesloten

Jeuigidleden 18.00 uur

Bejaai^enboottocht

van mcMndag 30 augustus

Damliefhebbers kom eens een
kijkje nemen!

a.s.

t.m. maandag 6 september

Voor verdere inlichtingen: H. W. EsseMnk, Pr.
Bernhairdiweg 26; W. Heuivink, Brinkerihof 73; A.
Wassdnk, Hbrstertoamp 4; S. Wiersma, Pr. Bernhardiweg 22; H. Wansinlk, Pr. BernJhardweg 18.

Weekend-reclame

tompouzen

maandag 23 augustus

wy verwachtten alle deelnemers
's morgens om 9.00 uur op het Marlktplein te Vorden

Levensmiddelenbedryf - Restaurant

SCHOENAKER

Oplaat

Opgave is nog mogeiyik tot vrijldag ajs.

Dorpsstraat l l
Telefoon 1373

Tot ziens - Het Oomüté

Kranenburg

Koop rechtstreeks bij DlJKHOF'S GROOTHANDEL B.V
B.K. PANNEN
BU ONS 20% KORTING

20-40% KORTING met tal van aanbiedingen voor nog eens

EXTRA KNALPRIJZ
Voor een diepvriezer slaagt u zeker
by Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Keus uit meer dan
80 modellen. Het adres met het beste
advies en de langste ervaring.

Diepvriezers:
A.E.G. 220 liter
Bosdh 210 liter
Bosch 260 liter
Bosch 330 liter
Bosch 400 liter
Bosch 500 liter
Friac 200 liter
Gram 325 liter
Hilton 300 liter
Esta 200 liter
Esta 300 liter
Esta 420 liter
Linde 220 liter
Dinde 350 liter
Ldnde 500 Miter
Gram 900 liter
Bauknecht 225 Miter
Bauknecht 360 liter
Bauknecht 460 liter

448,498,.
598,.
698,.
828,878,448,698,598,428,528,
598,
448,.
698,
848,
1498,
498,.
698,
798,

Wasautomaten:
By ons de laagste prijs, dan ook nog
een Inruilprijs voor uw oude machine
AEG bovenflader 5 kig
698,—
AEG Prfnses SiL
1048,—
Bautknecht 4704 S
548,—
Bauknecht W.A. 600
648,—
ffilton 747
748,—
Beatrix 6 kg
698,—
Indesdit
348,—
Ledla
448,—
Bauknecht W.A. 632
1198,—
Bauknedht W.A. 616
898,—
MIELE WASAUTOMATEN
by ons de scherpste prys

'- Gasfornuizen:
Etna - Sauter - Atag - Pelgrim
met thermostiaat, ruit, lade en
afdefkblad vanaf
398,-

Stoomibouten vanaf
Strflikibouiten vanaf
Tosty tjizera vanaf
Broodroosters vanaf
Haarföihns vanaf
Haarterulsets vanaf
Haaoikrultangen vanaf

39,95
19,95
39,95
89,95
29,95
89,95
9,95

648,—

Droogtrommels:
Bendix - kanker - Bauknecht
EngOiiSh Electrix vanaf
298,-

NILFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER
UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS
REMINGTON
SCHEERAPPARATEN
by ons altijd 25% korting

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lage prg's - vlotte levering
• Eigen servicedlenat
• Dag en nacht service op diepvriezers

Kleuren TV-s:

• 24 uur service op wasautoonaten etc.

U betaald by ons de laagste prjjs
daarby ook nog een inrnilprys voor
uw oude TV
Schaub-iLorenz 1644 67 om ... 1848,—
Schaulb-iLoTeniz 51 om
1298,—
Graetz 51 om
1398,—
Telefunken 67 cm
1748,—
Loewe Opta 67 om
1698,—
Sony 46 cm
1398,—
Philips 67 cm
1848,—
Nordimende 67 om
1748,—
Draagbare TVs

• Vakkundige reparaties en aansluitingen
• Eigen onderdelenmagaztJn
• wy staan 365 dagen per jaar voor u klaar

268,—

SPECIALE AANBD3DING
TeOefuniken stereo radio 2x15 Watt
incl. boxen
898,—

DIEPVRIESKASTEN
120 liter vanaf
298,-

Klein
Huishoudelijk:

Koelkasten tafelmodel
145 Eter vanaf
248,Koelkasten diutobeldeure 240 liter
inol. 60 liter vriesvak vanaf 448,Koelkasten half koel half vries
350 Uter vanaf
848,-

Stofzuigers sleemodel
98,Oentrifoiges vanaf
98,GriM's vanaf
79,Afszjuigkappen vanaf
134,Radiatoren op oliebasis met
thermoistaat 2000 Watit vanaf
98,TafeHgrüll's vanaf
98,Etóktr. kookplaat 2-pits V^L. 79,-

Stereo komlbonatie
radio-cassette - ptok-up
2x20 Watt vanaf

Ruim gesorteerd in alle maten

Bosch - Batdcnecht vanaf ...

Schaut>JLoreniz stereo radio 2x20
Watt incl. boxen
898,—
698,—

Radio-cassette recorder v.a. 128,—
Transistor radio op batterfl
en lichtnet vanaf

39,—

GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) 1 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

