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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

BURGEMEESTER VUNDERINK BIJ DE OPENING NIEUWE
SPORTZAAL: „EEN MIJLPAAL IS BEREIKT"
Zaterdagmiddag vond in Vorden de officiële opening plaats van de nieuwe sportzaal in
het Vogelbosje. Alvorens de handelingen werden verricht, waarmee een dergelijke opening nu éénmaal gepaard gaan, vertrokken delegaties van de plaatselijke sportverenigingen voorafgegaan door drumband en korps van Concordia vanaf het gemeentehuis
richting sportzaal.
Hier aangekomen hees de wethouder van sportzaken de heer H. A. Bogchelman voor
het gebouw de vlag, waarna de officiële opening werd verricht door burgemeester mr.
M. Vunderink. Uit handen van José Boers ontving hij de schaar waarmee het lint dat
toegang gaf tot de zaal werd doorgeknipt.

vergaderingen, brieven en telefoongesprekken mét de vele betrokken instanties aan
de opening zijn voorafgegaan, kan ik u niet
besöhrijivien," aldus burgemeeste Vunderink.
De heer Vunderink benadruikte dat om in
de huidige gecompliceerde samenleving met
zijn ruimtelglke beperkingen, zijn ekonomische problemen en zfln vele toezichthoudende instanties een voorziening als deze
tot stand te brengen, veel gevraagd wordt
van het inzicht en de daadkracht van een
gemeentebestuur en de bereidheid van alle
betrokkenen om terwille van het gemeenschappelijike projekt zo nodig iets van de
eigen verlangens te laten varen. Tot slot
van zijn toespraak noemde de heer Vunderink alle instanties, firma's e.d. die aan de
bouw van deze sportzaal hun medewerking
hebben verleend.
De heer Menke, die sprak namens het bouwbedrijf Vaessen, memoreerde zijn kontakten
met de gemeente Vonden. ,,Die waren kort
en bondig," en zo was ook zijn toespraak.
De heer L. Rouwenlhorst trap op als woordvoerder van de sportcommissie. „De snelle
bouw van deze sportzaal heeft mg' een

enorm genoegen gedaan, want vooral de
zaMsportiverendgingen zaten omhoog. Toch
zal deze zaal wel weer wensen oproepen.
Nederlanders moeten echter iets te wensen
hebben, anders hebiben ze niets te kankeren," aldus de heer Rouwenlhorst.
De gymvereniging Spartta gaf hierna een
demonstratie, waaraan onder leiding van
de heer Gr. Wassinlk precies 80 leden deelnamen, van de allenkleinisten tot aan de
huisvrouwen toe. Hierna was het „afimans"
geblazen en bestond de gelegenheid een
drankje te gebruiken.
Deze week is er alle avonden „open huis"
en stellen de plaatselijke sport- en culturele
verenigingen belangstellenden in staat een
avondje te komen kijlken. Verder is nog te
venmelden dat de heer Kolenbrander de opdracht is verstrekt een versiering voor de
sportzaal aan te brengen.

KPO
Op 21 septemiber gaat de KPO van start
niet hot nieuwe winterprogramma. We openen het seizoen met een Eucharistieviering
in zaal Schoenaker. Daarna komt de heer
Bannink (wethouder) één en ander vertellen over zgn funkitie in de gemeente. Verder zullen er nog enkele cursussen gegeven
wonden. U bent allen van hante welkom.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 12 septemlber: 10.00 uur ds. Lajos
Pótth uit Sulbotica (prediking); ds. J. Veenendaall (prediking); ds. J. C. Krajenbrinik
(liturgie)
KAPEL DE WILDENBORCH
Géén dienst. Zie de DorpSkerk
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 septemlber: 10.00 uur ds. J. B.
Kfuhlemeier; Mndernavendiensit klassen l, 2
en 3; kinderoppasdiienst; 19.00 uur ds. A. C.
van Nood te Banchem
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche)
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur; woensdagavond om 19.30 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Stenrtngta, tel. 05752^1255
a.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk tussen 9.30-dO uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuiten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

Daarvoor had de heer Bagchelinran in zijn
funiktie van ceremoniemeester de genodigden welkom geheten in de kantine van de
sportzaal. Tjjldens zijn welkomstwoorden bedankte hg hen die aan de bouw van deze
sportzaal hebben medegewerkt. „Ik hoop
dat deze zaal, waarmee we echit voor de
daig kunnen komen, moge leiden tot grotere
bloed van de sportverenigingen," aldus de
heer Bogchelman.
Niadat de genodiigiden op de tribune hadden
pflaatsgenomen en de sportverenigingen 'n
plaatsje hadden gezocht in de zaal van
28 xl 22 meter hield burgemeester mr. M.
Vunderinik een toespraak.
Hfl wees er op dat een belangrijke voorziening1 in de gemeente Vonden die jarenlang
hoog op het venlangijjistje heeft gestaan,
tot stand is gekomen. „Een mijlpaal ia bereikt."
„De laatste tflld wordt steeds meer ingezien
hoe belangrijk sport een lichamelijke ontwikkeling- is voor het algemeen welzfln.
Steeds Sterker wondt de behoefte gevoeld
om in een maatschappij, waarin auto's en
automaten de mens steeds meer tot licha-

WEEKENU-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur H. Waninga en C. Warringa-JHendniks,, tel. 1277, Horaterkamp 3,
Vorden
De daarop volgende week:
's Aivonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warrlnga en C. Warrlnga-Hendrdks, tel.
1277, Horsterlcamp 3, Vorden

melyike in-aktiviteiten noden, de sport een
belangrijker plaats te geven in ons levenspatroon," aldus de heer Vunderink die wees
op het latrjnse gezegde „Mens sana in
pore sano" (d.w.iz. „een gezonde geest
een geaonld lichaam.").
Vervolgens ging de heer Vunderink uitvoerig1 in op de wjjaie waarop deze sportzaal tot stand is gekomen, waaruit bleek
dalt men in Vonden met heel wat
had te kampen alvorens een jaar
met de bouwweolkzaamlheden kon worden
begonnen. „Hoeveel enengie en tijd, hoeveel
hoofdbrekens en 'Zweetdruppels, hoeveel

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur w^kzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-0.3.30 uur In het wtJkgeb.

Koerselman

cassettes

„LÏEVERTJE
MODE

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand sept. mevr. Takkenfcarnp, tel.
1422, graag beulen tussen 8.00 en 9.00 uur

AKTUELE

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

Z I L V E R W I T « D C. L S TA AU.

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

MODE!

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

BEGRAFEN3SDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

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

De onderwerpen, welke deze week aan de
orde zullen komen z^jn de volgendie:
1. Brandweertentoonstelling en brandweerdag
2. Sluiting stortplaats Hamelandweg
3. Aanbrengen van buizen onder openbare
wegen ten behoeve van beregeningwinstallaties

Ad 1.
Brandweertentoonstelling en brandweerdag
a. Tentoonstellng
Van 10 septemlber tot en met l oktober a.s.
zal in de galerie van de bibliotheek een
brandwieententooniötelMng te bezichtigen
zijn, ingericht door de zong van het bübffiio'theekfbeheer in samenwerking met de gemeentelijke brandweer, de onderlinge waarborg ( = venzekerungismy) Vorden en anderen.
Op 10 septemlber om 19.00 uur n.in. zal de
tentoonstelling door de locxvburgemeeSter,
de heer G. J. Banninlk, wonden geopend.
Vender is bezrichtginig mogelflk gedurende
de openingtSttidien van de bibliotheek:
dinsdags
14.00-H7.30 uur
H8.30-01.00 uur
woensdags
14.00J17.30 luur
dondendags
10.00-jl3.00 uiur
vrijdags
il4.00ul7.30 uur
18.30H21.00 uur
Op de woensdagen 15 en 22 september en
op de vrtjdagen 17 en 24 september zal om
19.00 uur en 20.00 uur njm. een kort brandweerfdlmpje worden gedraaid op het balkon
van de bibOaotlheek.
In verband daarmede zal de tentoonstelling
extra geopend zjjn op de woensdagen 15 en
22 septemlber van 19.00 tot 21.00 uur n.m.
Tijldens de openingsuren 's avonds zal één
van de Vondense brandweermensen aanwezig zijn om uitleg te geven en om vragen
te beantwoorden of te noteren.
De bedoeling is zowel nieuw als oud brand-

weermaterfiaaJl, afbeeldingen enz. ten toon
te Stellen en daarbij vooral aandacht te beslteden aan alles wat van vroeger uit Vor_
den op brandweengelbied nog beschikbaar
is.
Mocht iemand zelf nog oud blusmatertiaal,
foto's, verfhalen oJd. van vroeger ter beschüikking kunnen stellen, dan wordt dat
gaarne aan het blbHotiheekgebouw ingewacht.
Alle Vordenaren en andere belangstellenden
wonden van hante opgewekt de tentoonstelling te komen bekjjken en één of meer van
de fiilmpjes te gaan zien.
b. Brandweerdag
De branidweendag wondt in Vonden gehouden op zaterdag 18 septemlber a.s. 's Morgens tussen 10.00 en 10j30 uur wondt open
huis gehouden en is iedereen hartelflik welkom oon het brandweenmateriaal te komen
bezichtigen bfl de bnandiweergarage naast
het gemeentehuis.
's Middags van 14.00 tot 16.00 uur worden
demonstraties en wedstrijden gehouden aan
Het WiemeOinlk.
Eerstt, tot ongeveer 15.00 uur wordt door
de zorg van de Onderlinge Brandwaanborgmij Vonden gedemonstreerd met verschillende blustoestellen en blusmethoden. Daarna wonden sipuitwedstrtjden gehouden tussen venschfflllenide schoolploegen onder leiding van de Vondense brandweer.
Iedereen wondt hartelijk uitgenodigd bij de
demonstraties en spuitwedistrijden te komen
kijken.

Ad 2.
Sluiting stortplaats aan de Hamelandweg
Met ingang van ototober a.s. wordt de gemeentelijke stortplaats aan de Hamelandweg gesloten. Het door de gemeentelijke
ophaaldienst verzamelde huisvuil wordt nu
reeds naar Lochem gebracht en vanaf oktober zal ook heit overige vuilnis moeten wor-

den afgevoerd naar de Stortplaats „Ammoede" nabij Lochem. Deze Stortplaats is te
bereiken vanaf de Goonseweg, linksaf over
het Twentekanaal en daarna rechtsaf de
aanwtJteÉngen volgen.
Het stontitanief bedraagt daar ƒ 5,70 per m3
(niet samengtedruikt). De openlngstflden
zijn: maandag tot en met zaterdag van
8.30-12.00 v.m. en van 13.00-16.30 uur n^n.
Stortten is alleen mogelijk op bonnen, vooraf
te kopen op het geaneenitehiuis te Lochem,
Markt 23 ('s mongens open van 8.00-12.30
uur).
Nader gewenste inlichtingen zijn verkrijgbaar op helt bureau gemeentewerken te
Lochem, tel. 05730-1141.
De laatste openingsdag van de Vondense
stortplaats is bepaald op zaterdag 2 oktober ajs. Wie nog extra betdrijfsvuil of ander
afval wfiü opruimen wondt daartoe nog in
die gelegenheid gesteld voor deze sluitingsdatum, gedurende de openingsttlden t.w.:
's woensdags
van 15.00-17.00 uur n.m.
's vrijdags
van 15.00-17.00 uur n.m.
's zaterdags
van 10.00-12.00 uur v.m.
Er wondt nadrukkelijk op gewezen, dat na
2 oktober in de gemeente Vorden geen vuilnis meer kan worden geStont. Tegen overtreders zal streng worden opgetreden.

Ad 3.
Aanbrengen van buizen onder openbare
wegen ten behoeve van beregeningsinstallaties
Tengevolge van de aanhoudende droogte
zijn ddivense lanidlbouwens genoodzaakt gebrufiik te maken van een beregeningsinstallatie. Hierdoor kan het voorkomen, dat een
buis onder de openbare weg dient te worden aangebracht.
Het gemeentebestuur veStfiigt er de aandacht op, dat dut zonder schriftelijke toestemming niet is toegestaan en verzoekt de
belanghebbenden dat vroegtijdig aan te vragen.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek ie elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheelkdeur bellen met bellen ultailuitend spoedrecepten

Elke week nieuwe modellen

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
De afdeling Vorlen van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen heeflt haar eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen weer aohter de ruig.
Ruim 100 dames waren aanwezig om te
kijken naar het optreden van danspedagoge
Hetty TMeüemans en haar dansgroep, bestaande utiit leden van de afldeling (Plattelandsvrouwen) uit Leensum.
Aan het stat van de avond wees presfidente
mevr. Rietmlan de aanwezigen (waaronder
een aantal nieuwe leden) op de ,,kof£iemdiddag" op dinsldag 21 september.

Diplomazwemmen
Voor de laatste maal in dit seizoen bestond
er in het Vondense zwembad gelegenheid
tot het behalen van een zwemdiploana. In
totaal slaagden er onder het toeziend oog
van de KNZB offficaal W. de Vink uit Ulft
87 kandidaten. Dat wü zeggen 16 behaalden het A-ddpLoma; 32 B; 28 C; 6 D; 4 F,
terwijl één kandidaat het E-diploma behaalde. Alle kandidaten wenden voor de
verschillende examens voorbereiid door het
badpersioneel o.l.v. de heer M. J. Westerik.
Totaal hebben dit seizjoen 263 personen in
Vonden een zwemddploma behaald. Zaterdagmiddag 11 septemlber zal het zwembad
in Vonden wonden gesloten.

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 konslatoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, teL
2129
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18419 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Ls 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
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 0575015603. Openingstijden: 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.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleealhalCuurt j e
14.00-14.30 U.

donderdag
vrtjdag

10.00-13.00 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.

14.00-17.30 u.

A&O
PAK UW
VOORDEEL
IN ONZE
SUPERMARKT

RUNDER
LAPPEN

FIJNE HANDAPPELEN

500 gram

Cox Orange

RIBLAPPEN
HEERLIJK MALS

Aanbied»*

A en O

\y2 kilo

UP OF COLA
literfles van 98 voor
200 gram

SAPPIGE

PERZIKEN

BIEFSTUK
BOTERMALS

plm. l kilo
3 FLESSEN

Moselblümchen
500 gram

nu voor

ossestaart

GOUDGELE

BANANEN

VOOR IN DE SOEP

per kilo

250 gram

POULET
MERGPIJP GRATIS

PAPRIKA OF NATUREL

WOKKELS
SNIJWORST
150 gram
PAARDEN-

ROOKVLEES
100 gram

Boterhamworst
200 gram

puntbroodjes

BESCHUIT

HEERLIJKE

KRENTESLOF
MET SPIJS

400 GRAM

THEEBISKWIE

HEERLIJKE

TOILETPAPIER
4 rollen

van 125 voor

mmm

GROTE ZAK

VAN NELLE

DROP
van 149 voor

HALVARINE
500 gram v. 130 v.

THEEBUILTJES
van 119 voor

BOLLETJE

PANEERMEEL
van 74 voor
BBHBMBi

SCHIJVEN

ANANAS
literblik

wsm
GROOT PAK

•BB

POLLY

2 ROLLEN

8 stuks

BB

KAMERPLANT

kan 110 voor

CROX
HEERLIJKE

AFLANDRA

BRINTA
van 149 voor

n

Voor bakken en braden:

BECEL
bij ons

A&Q,meer
dan alleen n^ar
voordelig

VISSTICKS
van 195 voor

ZAK

DOBBELMAN
inhoud 2 kilo
DIEPVRIES-

SPINAZIE
450 gram van 79 voor

KOFFER

DASH
inhoud 2 kilo van 835 voor

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Danikfbaar en blij zfln wfl
met de gpefboorte van ons
zoontje
ANDRE

Vonden, 3 september 1976
de Horstertoaimp 25
Bij deze zeggen wij allen
hiartteljjtk dank, mede namens Mndenen en kleinkindenen, voor de vele kaarten,
fetoctitaties, bHoemen en kado's, die wjj bij ons 40-jamighuwelijk mochten ontvangen.
H. Weuiatenenk
Th. H. WerustenemkJanssen
Vonden, septemlber 1976
Het Hoge 33
Te koop: pruimen (Reine
Victoria). HLsisilnk, Rdetgerweg l, Vorden.
Pe koop: een goed onderhouden kolenlhaand, nootjes
4. H. J. Rietman, Geesink11, Warnsveld.

GANZEBOOM

Te koop: Yamaha bromfiets
!jg.a.n. tel. 05752-1333 ( na
18.00 tuur).

jonge genever
liter

Voor de JUISTE TIJD

en

HET JUISTE

MINY TANKIN1K

OerHit Barg-eman
iBeolty Bargemanvan Arik

GENEVER

ÖBRAJRD HUITINK

gaan trouwen op 17 septemlber a.s. om 11.30
uur op het geoneentehiuis te Hengelo Gld.

HORLOGE

Kerkelijke inzegening om 13.30 in de
parocihdekerk van de H. Johannes de Dooper
te Keyenlborg-.

Bfl ons op aMe horloges l jaar
volledige garantie

Reoepitlie van 16.30 tot 17.00 uur in zaal
Wünikeliman te Keyenlborg.

Prijzen 47,50, 48,50,
49,75 enz. enz.

Toekoonstlig- adres:
de Heurne (12, Heng«ilo GflkL

In iedere prijsklasse volop keuze!

Op zatendag 18 september a.s. hopen onze ouders

HAIG

Te koop: zjgja.n. wegens
verhiudaing' edken wandmeubel, 160 cm br., 190 cm hoog",
edken salontafel met smeedtyzeren onderstel. Wlnkelman, DeWeniseJbroekweg 10,
Vorden, tel. 2273, na 18.00
tuur.

Scotch whisky
van 15,95 voor

Qevraagid: flinke hulp, één
ochtend in de week. Mevr.
Giesfees, Het JeWbink 55, tel.
2031.

LITER COEBERGH

bessenjenever

ie goud & zilver optiek

J. G.

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

en
J. H.
hun 40-'jani(g- huiweltjksfeest te vieren.
Jan en Marieke
(Miargje en Ab
iRednie en Ferdinand
en kleinkinderen

.speciaal

Gelegenhedd tot feliciteren 's avonds na 19,30 uur
Ln „'t Wapen van Vonden" (zaal Smfilt).
Vonden, september 1976
Aflimenseweg- 57

Fruitbedrijf Medler
James Grieve
iedere zaterdag
verkoop van 9.00 tot
112.00 uur

AGROOT KORMELIN K

DAMESMODE
NAJAAR 1976
ROKKEN, BLOUSES,

Zondag 12 september hopen wij met onze kinderen ons 25-fjardig huwelijk te herdenken.

PULLOVERS EN

fW. B. HORSTTNG

JAPONNEN

en

tegen populaire prijzen.

H. HORSTING-REUNTJiES

Komt u ook eens
vrijblijvend kijken

Vonden, eeptemlber 1978
Biünkenhof 56
Gelegenlheid tot feltLcdtenen vr^jiclag 17 septemiber
van 17.00 tot 18.00 uur in zaal Schoenaker, Kranenburg1.

tcHtiel en mode

/choolclermciA
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Te koop:

m. gratis grammofoonpl.

boerenkoolen slaplanten
D. Kleun Gteltink,
Schuttestraat l, Vonden.

"VERKOOP: ""
GANZEBOOM

Telegraaf
Alg1. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
GjO.C.
•
Graafschapbode
Sigareninag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

VIEUX
liter

Jagermeister
KOEL SERVEREN:
van 15,95 voor

VOORAL UW

1295

De burgtemeester van Vonden brengt ingevodg-e artikel 26, Idd l, van J^ Wet op de R/uimteltfke
Ondening ter openbal^Kennds, dat de raad der
gemeente Vonden bfl zfln besdiudt van 29 juni 1976
heeft vaatgieöteld het besfteanmdngisplan. Vorden
1975.
Oenoemid beste^fetóngspOan ligt met ingang
van 15 septetmW^giedunende één maand
ivoor een ieder ter inaage ter gemeenteBecretarie.
Zfl die zich tflldig- met beojwamen tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende genoemde
tenmjjn van één maand tegen het plan bezwaren
indienen bfl Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Gel$ke bevoegldlheild komt toe aan een ieder die
bezwaar heeft tegen de wgtzrigingen die bö de
vaststelling van het plan in het ontwerp zfln aangebracht.

(De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderdnk.

Berenburger
itctdt

JoeUnfftnél

Zutphenseweg - Vorden

FLORIJN

citr.brandew,
van 995 voor

Te Koop: ddkbevleesde vierde^ van een pdnk en een
Stier. Retótfles, Lodheim, tel.
05730-2514.

advokaat
3/4 f les va n 950 voor

KLUVERS'
VOEDER EN VISSPORT
Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 1318

Zojuist ontvangen:

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1534

NIEUWE
DUREA-KOLLEKTIE

GEMAKSCHOENEN

WULLINK

IJ

/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

Vorden

Kunstpeblttenrepaiatie

Drogisterij
TEN KATE
Ziutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

BOLS

de gehele dag
gesloten

Vonden, 7 septemlber 1976.

Wapen- en Sporthandel

Van Doyer en
Van Deventer v. 12,95

De melen en winkel zijn
donderdag 16 september

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

De smakelijke manier
van sparen is:

DIEPVRIEZEN
Nu een diepvriezer aanschaffen
betekent in de winter
verse groenten en vruchten eten.

UIT ONZE GEBAKSKOELING

SNEEUWSTER
nu voor

Gaarne willen wij u van onze aktie
met Linde en Esta diepvriezers
laten profiteren.
THUIS DIEPVRIEZEN

reeds vanaf 499,Cfranko thuis) inhoud 200 liter

HARDE WEENER

APPELTAART
Stationsweg 20 • Vorden

KLEMACON, U WEET WEL,
DE ZAAK WIAAR U ALTUiD SLtAAGT VOOR UW MODESTOFFBN e.d.

DIE ZAAK HEET VOORTAAN:

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt I
Of als u sterven moet!
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12
2e Bent u gered van liet komende oordeel?

Rom. 8:1, 38
Se Bent u op weg naar de hel oi de hemel?

GORTS stoffenmagazijn

Joh. 3:36
Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
met een nudime
MODBSTPOFFTEN, VOERÜNIGIEN, diverse FOUIRNITUREN, komplete koflilelkttile BURDA-patronen en
NIEUW Is onze uiitgieJxTellKie sortering KNOPEN,
GESPEN etc.
o .a.:

*

*

*

3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een
persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.
STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

wu
PRESENTEREN
De NIEUWE
HERFST- EN
WINTERKOLLEKTIE
1976-1977

EN TOCH . . IS

TREVTRA'S
met en zonder randmoftüef in onigelof elflke
mioode dessins, löO breed, per meter vanaf

12,90

100% POLYESTER BOKSTOF
elastisch - kreuikrvrij
löO breed - Overal 17,90, bfl ons per meter

18,90

Bruidsjaponnen
ONBETWIST

FOLKLORE EN MEXICO - Look
in bouclé's - kaJtoen - ruimten - composés

en

Avondkleding

UW MEUBEL SPECIALIST!
/utpln>ns«'\v«'K - Vorden - Telefoon 05752-1514

* BLOUSESTOFFEN
geruwd, in pradhtfljgie dessdnis
90-110 breed, per meter vanaf

6,90

LET DUS VOORTAAN OP DEZE NAAM:

Prachtige kollektie voor bruidsmeisjes
en bruidsjonkers
Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.
Donderdag 16 september LOCHEM, hotel Alpha
Donderdag 23 september ZUTPHEN,
Restaurant De Gulden Helm
Maandag 27 september DOETINCHEM,
Schouwburg Amphion
Aangeboden door het
GROOTSTE BRUIDSHUIS van Oost-Nederland

DE NIEUWE
KINDERMODE
uit binnen- en buitenland
nu volop bij

Spoorstraat 46

—

RTJURLO

—

Modecentrum
Teunissen

Telefoon 1348

BEUER BESSELINK

JURKJES
ROKJES

DISCOUNT CENTRUM
PRACHTIG MASSIEF EIKEN
WANDMEUBEL
250 breed (zie etalage)
norm. winkelprijs
1OQ''\
2395,- bij ons
I5WJO,-

ECHT LEREN FAUTEUILS

DECALON
KEUKENYINYL
v. 29,- v.

OW,-

MODERN BANKSTEL
met keerbare skai/stof
kussens van 1 250,QQC
bij ons
SfTO,-

Kaarten incl. koffie en cons. è 5,50. Tel. 05448-222

JOPPERS

AANVANG VAN ALLE SHOWS OM 20.00 UUR

MANTELTJES

pracht kwaliteit
per meter t\f?

JACKETS

^V

j

PULLI'S, TRUIEN
BLOUSES, PANTALONS,

Wees er snel bij

OCCASIONS

Stationsstraat 18

RUURLO
Telefoon 05735-1426

OCCASIONS MET BOVAG-GARANTIE

RUURLO

DORPSSTR. 29 RUURLO

TEGER

VESTEN ETC.

grote kollektie
in voorraad
per meter C QC
reeds v.a. ^J^3

HENGELO (Ov.)
Telefoon 05400-11983

BELTRUM bij Groenlo
Telefoon 05448-222

OVERDRESSES

OVERGORDIJNSTOFFEN

modern, diverse kleuren
per stuk van 395,Q/IQ

bij ons

BLOUSJES

Toonaangevend in mode
ook voor kleine mensen !

FIAT 850 special
FIAT 860 special
FIAT 600 special
FIAT 500 met open dak
FIAT 127
FIAT 127 3-dms
FIAT 127 geel
FIAT 133 rood
Speciale aanbieding: FIAT 128

FIAT 128
1972, 1973, 1974
1971
FIAT 128 special
1974, 1975
1971
FIAT 124
1972
1970
1973
VW 1302, 60.000 km
1972
1973
NSU Prima L
1970
1973
CITROEN 2OV4
'.
1973
1974
9IMOA 1000 raMy 40.000
1974
1974
3P sportmodel, demonstratiewagen

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrqdagavonds tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

Vrijdags koopavond

Koop rechtstreeks bij Dl JKHOFS GROOTHANDEL
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 Ut*r
Bosch 210 liter
Bosch 260 liter
Bosch 330 liter
Bosch 400 liiter
Bosch 500 liter
Friac 200 liter
Gram 325 liter
EDilton 300 liter
Esta 200 liter
Esta 300 liter
Bste 420 liter
Linde 220 liter
Ldnde 350 liter
LAnde 500 liter
Gram 900 liter
Bauknecht 225 Mlter
Baiutaiecht 350 liter
Bauknecht 450 liter

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

Wasautomaten:
Bij ons de laagste prijs, dan
een inruilprijs voor uw oude
AEG bovenüader 5 kg
AEG Prinses SL
Bajufaieciht 4704 S
Bauknecht W.A. 600
HHton 747
Beatrdx 6 kg
Ifldesdt
Ledla
„
Bauknecht W.A. £32
Bauknecht W .^ ,0t8

ook nog
machine
698,—
1048,—
848,—
648,—
748,—
698,—
848,—
448,—
1198,—
898,—

MIELE TO1SAUTOMATEN
bij ons de scherpste prijs

= Gastornuizen:
Etna - Sauter - Atag - Pelgrim
met thenmostaat, ruit, lade en
afdekblad vanaf
398,-

Stoomlbouten vanaf
Strtjkbouten vanaf
Tosty flizerts vanaf
Broodiroosters vanaf
Haarföhns vanaf
Haarknulsets vanaf
Haarlknul tangen vanaf

39.9C
19,95
39.9P
89,9f
29,95
39,9f
9,95

DIEPVRDESKASTEN
120 liter vanaf
298,Koelkasten taf elmodel
145 liter vanaf
248,Koelkasten diubbeldeura 240 liter
inol. 60 liter vriesvak vanaf 448,Koelkasten half koel half vries
350 liter vanaf
848,-

Stofzuigers sdeemodél
Oentiifuges vanaf
GriE's vanaf
Afzuigkappen vanaf
Radiatoren op oliebasis met
thermostaat 2000 Watt vanaf
TafeHgrüLTs vanaf
Eilektr. kookplaat 2-pita v.a.

648,—

Droogtrommels:
Bendlx - Zanker - BauknecM
EngMish Electrix vanaf
298,—

NILFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER
UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS
REMINGTON
SCHEERAPP ARATEN
b\j ons alttfd 25% korting

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
0 Grote keus - lage prfls - vlotte levering

9 24 uur service op wasautomaten etc.

U betaald by ons de laagste prijs
daarby ook nog een Inruilprys voor
uw oude TV
Schaub-Loreniz 1644 67 cm ... 1848,—
Schaiuib-ilxyreniz 51 cm
1298,—
Graetz 51 om
1898,—Telefunken 87 om
1748,—
Loewe Opta 67 cm
1698,—
Sony 46 cm
1398,—<
Philips 67 cm
1848,—
Noiximende 67 cm
1748,—
Draagbare TVs

268,—

j

Schau!b Lorenz stereo radio 2x20
Watt inol. boxen
898,-

98,"W,79,-

Bosch - Bajukneeht vanaf ...

• Dag en nacht service op diepvriezers

Kleuren TV-s:

Telefunken stereo radio 2x15 Watt
incl. boxen
898,-

98,98,79,134,-

Vaatwassers:

• Eigen servicedlenst

SPECIALE AANBIEDING

Klein
Huishoudelijk:

B.KTPANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

9tereo komibinatie
raxüo-cassette - pdck-up
2x20 Watt vanaf

698,-

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

39,-

0 Vakkundige reparaties en aansluitingen
• Eigen ondendelenmagaztjn
• Wtf staan 365 dagen per jaar voor u klaar
• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondities

dijkhoft
GROOTHANDEL B.V.

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

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Donderdag 9 september 1976
38e jaargang nr. 27

BI'J ONS IN VORDEN
De meniere waorop de ni'je sporthal vegange zaoterdag is los egaon (officieel zoas dat heit) zö'j op un andere plaatse in dit blad wel uutvoerug können
leazen. 'k Hebbe ok helemaols gin zinne umme d'r volle oaver te zeggen,
want um ow eerluk de waorheid te zeggen, hadd'n ze Leestman d'r geels
neet bi'j neudug, ze hadd'n um teminsten neet uuteneudugd. Ze zollen wel
denken: zo'n pottekieker kö'w missen as tandpiene. Den stekt de gek t'r
maor met en meschien hebt ze daor wel geliek an.
Maor wat wi'j. a'j 't achterhookse platpraoten nog un betjen in ere wilt hollen
mo'j wel us wat vezinnen um un verhaaltjen te kriegen. En daorumme bun'k
t'r toch maor henegaon.
Mien vrouw had mien vri'jdag 't beste pak al vaur d'n dag ehaald, dan was
de kamferloch d'r un betjen af menen zee. 'k Zagge d'rn dan ok kas uut too'k
mien zaoterdag bi'j 't gezelschap anslotte, allemaole mensen met volle veurnamer wark en pesisies as ikke. 'k Zochte mien un good plaetsken op waor
ak alles good kon oaverzeen. Maor dat veel tegen, neet 't zeen maor wel de
loch. Een of anderen smiester den daor veur mien ston, had 's middags
schienbaor siepels of bieslook egetten, now en dan we'j ut wel, gewoon neet
um uut te hollen, 'k Bun too maor gauw un trad of wat wieterop gaon staon
waor 't better uut te hollen was.
'k Vonne wel dat veural de vrouwluu nogal wark van eur twalet hadd'n emaakt,
daor had de kapper un goeien cent an oaver ehollen. Uu paar luu vonnen ut
schienbaor raar da'k t'r ok wazze, zee keken mien teminste an of ze zeggen
wollen: wat mot i'j hier.
Onze eerste borger brach ut t'r good af, i'j kont an um zeen dat e hier al aardug ewend is en zien vak vesteet. De schaere was wel wat groot in verholding
tot de börgemeister maor dat kon de schaere neet helpen. Hee, de börgemeister, knippen 't lintjen prima deur. Wi'j können toa zeen wat un anwinst Vorden d'r bi'j ekregen hef. En la'w eerluk wean, 't mag zich bes laoten zeen en
un vergelieking met wat de umtrek hef kan 't bes deurstaon.
Daorumme, bedankt allemaole dee 't op een of andere meniere an dit gebouw
eur steentjen hebt bi'j edragen. En now maor hoppen dat de pottebakker 't
spöl neet lot vebrannen zoas met de tegels veur onze veurigen börgemeister.
(Hef e die eigenluk al es ekregen?). Enen flater in 't jaor is genog bi'j ons in
Vorden.
H. Leestman

„De Knupduukskes terug van hun
zesdaagse reis naar Frankrijk
Met flink wat ervaring rijker is de Vordense boerendansgroep De Knupduukskes teruggekeerd van een zesdaagse reis naar het Zuidfranse stadje Annecy, waar werd
deelgenomen aan de 13e Europeade de Culture.
Het gezelschap bestaande uit 28 personen vertrok vorige week donderdagmorgen p
touringcar. Als tolk hadden De Knupduukskes wederom Hannie Wolters beschikbaar
gevonden. Deze heeft de dansgroep al eens eerder naar Frankrijk vergezeld.
De fa. Oldienkamip bereidde de groep nog
een iverrassdnig door t>ij het vertrek een
Edammer kaasje met smeerkaas en vlaggetjes mee te geven. Een geste die zeer op
prijs werd gesteld.
De eerste dag werd doorgereden tot aan
Nancy, waar 'het gezelschap in een hotel
wend ondergebracht.
Vrijidagmorgen al weer vroeg uit de veren
want men had op dat moment nog een
tocht ivan 400 kilometer voor de boeg. De
prachtige omgeving in de Vogezen maakte
veel indruk op de gmaep. In de namiddag
arrtLveendie men op de plaats van bestemminig, waar inimiiddeils al vele buitenlandse
groepen wanen gearriveerd.
De Kniupdiuukskes werden in zijn geheel ondergebracht in een vleugel van een nieuw
ziekenhuis, allwaar het gezelschap 'n pracht
uitaicht had op de omgeving.
2&terdagtmiorgen stak de groep zich in het
Gelders kostuum, waarna een rondrit door
de omgeving volgde, 's Middags werd de
binnenstad van Annecy bekeken, waar de
dansgroep op verschillende punten in de
stad een dansje maakte, dat zeer in de

smaak viel. Tevens werd met veel
deelgenomen aan de optocht die deze
diagmdjdidiajg plaatsvond. Het iwas bijzonder
jamimer dat het de gehele verdere dag regende hetgeen de pret echter niet mocht
drukken. Om zes uur 's avonds naar het
gemeentehuis voor een ontvangt, waar elke groep (in totaal waren er 87 buitenlandse groepen) een souvenir van het festival kreeg aangeboden.
Dit festvïal vond zondagmiddag plaats in
'n groot stadion waar duizenden toeschouwers op de tribunes hadden plaatsgenomen.
De Knoipdiuukiskes vermaakte de aanwezigen met RJiepe Garsten dat gezien het applaus wel aansloeg. Ook traden de Vordenaren in het züekenlhuds op voor personeel
en patiënten.
's Maandagiamongens werd de terugreis aanvaard, waarbij genoten werd van het meer
van Geneve, de bengiwedden etc. In de buurt
van de Duitse grens werd overnacht, waarna de volgende diag de reis naar Vorden
werd vervolgd, waar die dansgroep dinsdagavond boordevol indrukken weer arriveerde.

Buurtschap Wildenborch vierde het
Oranjefeest
Het traditionele Oranjefeest dat het buurtschap de Wildenborch het afgelopen weekend vierde begon reeds vrijdagavond toen de toneelvereniging TAO in de Kapel het blijspel „Zo hef Gerrmeuje 't wilt" voor het voetlicht bracht. De aanwezigen in de zaal hebben hartelijk kunnen lachen om dit stuk dat in het dialect werd gespeeld. Voorzitter
Dick Pardijs kon een dag later, toen het toneelstuk werd herhaald wederom een volle
zaal verwelkomen.
Het Oranjefeest op zficlh startte zaterdagmiddag bij de Prinses Julianaschool toen
een optocht van versierde karretjes, wagentjes en fietsen, voorafgegaan door de
mxmekverendgiinig iSunsum Oorda zich op
weg begaf naar het feestterrein nabij kasteel de Waidienborch. De kinderen hadden
weer veel werk gemaakt van het versieren
zodat de jiury het niet gemakkelijk had bij
de beoordelinig. De eerste prijs werd behaald
door Dick Ondensdhjot met zijn versierde
karretje „Wie de schoen past trekke hem
aan". Paul te Ondert behaalde de tweede
prijs met een karretje met ziwanen. De
derde prijs was voor Bert en Jan Langwerdien met het „Uockheed karretje"; 5.
Enigbert Denselink; 5. Inrna Schroer (beiden
een versierde fiets).
Een gedeelte van de festiviteiten in de Wildenbonoh werden bijgiewoond door burgemeester mr. M. Vunderink.
De vöüksspelen (werden 'voorafgegaan door
een gekostumeerde voetbalwedstrijd die onder veel hilariteit werd gespeeld. Na afloop
was het de beurt aan de kinderen die werden bezig gehouden met allehande spelletjes waarbij de volgende kinderen in de
prijzen vielen.

Kilas 4, 5 en 6: 1. Gerrdt Pardijs; 2. Hans
Pardijs; 3. Mardan Pardijs; 4. Rata Komegoor; 5. Hans Heintjes.
Klas 2 en 3: 1. Jan iLanigwerden; 2. Karin
Reanitjes en Jan v. d. Kamer; 3. Paul te
Linidert; 4. Engbert Lenselink; 5. Els Offltvoort.
Kleuters: 1. Marianne v. d. Kamer; 2. José
Brinkerhof; 3. Artlhur Werner; 4. Roy te
Ldndert.
Bij het vogelschieten wer de heer J. Gr.
Niuelend koning; 2. F. Klein Brinke; 3.
J. Reinitjes; 4. D. Stokkink; 5. G. Klein
Bainke.
Belschieten: 1. H. Dinlkefliman; 2. J. Gr. Nuelend; 3. J. Partiijs; 4. W. Platerink; 5. B.
Kornegoor.
Bandengooien: 1. G. Smeenk; 2. J. Oltvoort; 3. A. Klein Brinke; 4. F. Klein Brinke; 5. H. Korenjbliik.
Bailgooien: 1. W. Vreeman; 2. R. Klein
Brinke; 3. Joh. Pardijs; 4. R. Klein Brinke;
5. G. Bannink.
Korfbalgooien: 1. mevr. A. Pardijs; 2. me j.
J. Dinkelman; 3. mevr. H. Winkels; 4.
mevr. H. Pardijs; 5. mevr. D. Leusink.
Kegelen: 1. mej. R. Landenschot; 2. A. KI.
Brinke; 3. P. Bootsma; 4. mevr. J. Arfman.

Cross-kampioenen bekend van
De Graafschaprijders
De cüosskamipioenien bij de Vordense motorclub De Graaf schaprijders zgn bekend.
In totaal werden er zeven wedstrijden verreden van eOJk twee manches. De tien beste
manches tellen mee voor het kampioenschap. Niet minder dan 54 rijders hebben
aan deze wedstrijden deelgenomen, waarbij
voor het eerst dat jaar onder de jeugd
(bromfietsen) K>nderMn|ge clubwedstrijden
werden gehouden.
Bij de laatste olubwedstrrjd waren de uitslagen als volgt:
A-klasse: 1. Jan BEenlkaimp, Miaico; 2. Joop
Wuestenienk, Montesa; 3. Jan Dinkelman,
Honda; 4. Bert Eilander, Susuki; 5. Jan
Broekhof, Maiico.
B-Masse: 1. Piet Btjerihof, Susuki; 2. Gerrilt WerMnk, Maico; 3. Henk Berenschot,
SusiuM; 4. Jan Lenseliink, Monitesa; 5. Henk
Willemsen, Montesa.
Jeugd (bromfietsen): 1. Nico Bouwmeister,
Kretider.
Jeuigdkilasse 125 cc: 1. L. van Zandvoort,
KTM; 2. Jeroen de Jong1, Husqvarna.
Door deze resultaten werd na spannende
strijd in de A-klasse Jan Klein Brdnke,
Maico kampioen met 284 punten; 2. Jan

BURGERLIJKE
STAND
Ondertrouwd: B. Dümonendnal en W. E.
Denkers.
Gehuwd: P. P. Strengere en jonkvr. B. M.
M. von Fïsenne.

Toyota-show
Autobedrijf Bennie Wenting houdt van 9
tot en met 13 september 1976 een show,
waar u vele modellen kunt bewonderen en
, tevens de inltrodukltie plaatsvindt van 't allernieuwste model de Toyota sportswagon.
Toyota is ook gespecialiseerd in bestelwa!
gens en persoonsbussen. Het is beslist de
moeite waard om 'n kijkje te gaan nemen.

Achtkastelentocht
trok in totaal
1600 deelnemers
Het fietsen langs de Vordense acht kastelen
onder leiding van oud-burgemeester A. E.
van Arkel behoort voor dit seizoen weer tot
't verleiden. Vergeleken bij vorig jaar trokken deze fietstochten bijna 300 deelnemers
meer dan vorig jaar. In totaal hebben 1588
vakantiegangers de heer Van Arkel gevolgd. Daarnaast hebiben ook nog vele
„losse" groepen de achtkastelentocht gefietst, zodat weer overduidelijk is gebleken,
dat deze tochten aich in een nog steeds
stijgende belangstelling mogen verheugen.

Gezelligheidstennistoernooi
Op de a.s. weekenden 11 en 12 september
en 18 en 19 september is er door de tennisvereni|ginig een gezelloiglhefiidstoernooa georganiseerd.
Gezien het aantal deelnemers, ruim 55 leden gaven zfich op, die in totaal ±130 wedstrijden zullen spelen, beloofd dit eerste
toernooi een groot succes te worden. Het
programma omvat zeven onderdelen, t.w.
dames enkel en dames dubbel, heren enkefl
en henen diulbbel en de mix, j.r. jongens en
jr. meisjes.
Voor elke winnaar van een onderdeel is een
beker of medaille beschikbaar. Tevens zal
de winnaarKes) van het dames enkelspel
en heren enkelspel aich clubkampioen^e)
mogen noemen, waarvoor zq een speciaal
door de gemeente Vorden bij de opening
van het tennispark beschikbaar gestelde
wissellbeker, in ontvangst mogen nemen.
Belangstellenden zijn van harte welkom en
hebiben gratis toegang tot het park. In verband met dit toernooi kan er op deze weekenden alleen zondagsmorgens vrij gespeeld
worden.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
DS. LAJOS POTH UIT SUBOTICA
De Henvoirimde Kerkeraad heeft op verzoek
van de gevormde Kerke-dag-coniirnissie via
het Qost-CEuropa-Pastoraat van ds. Kathie
van Driimmelen te Wenen (Oostenrijk) een
predikant uit Oost-Europa uitgenodigd om
een week naar Vorden te komen om o.a. de
Kerke-dag/Gemeenite-dag' op zaterdag 11
september mee te maken.
Na druk overleg en brieven „Durch Eilboten" komt nu deze week ds. Lajos Pótlh uit
Subotica, Joegoslavië. Hij arriveert a.s. vrijdag en zal een week in Vorden blijven. Hfl
kan en mag logeren bij de familie ds. Jansen, Miispeilkamjpdijk 24. (Dank!).

EMenkamip, Maico 280 pnt.; 3. Joop Wuestenenk, Montesa 23© pnt.; 4. Harry Stapelbroek, Montesa 227 pnt.; 5. Bert Eilander,
SusuM 190 pnt.; 6. Jan Oosterink, Montesa
104 pnit.; 7. Henk HeUegers, Maico 125 pnt.;
8. Jan Dinfcelman, Honda 100 pnt.
In de B-felasise werd Piet Bijenhof op SusuM op overtuüjgienlde wijize kampioen. Hij
behaalde 300 punten; 2. Gerrit Wenltink,
Maico 277 pnt.; 3. Waatee Veenstra, Maico
277 pnt.; 4. Henk Berenschot, Susuki 246
pnt.; 5. Geruit Hoftijizer, KTM 224 pnt.; 6.
Henk WiMemsen, Montesa 215 pnt.; 7. Jan
Lenselink, Monitesa 201 pnt.; 8. Jan ArtEman,
KTM 195 pnt.
In de jeugdklasse broandSietsen werd het
kampioenschap behaald door Nico Bouwmedater, KreMLer mét 236 pnt.; 2. Hans Jurrtiens, Zundapip 164 pnt.; 3. Rolf Ooateriink
90 pnt.; 4. Frans Nijenlhuds, Batavus 79 pnt.
Klasse 125 cc (jeugd). Kampioen werd hier
Jeroen de Jong, Husqrvarna; 2. Benni/e Hekkelman, Husqivtaurna; 3. L. van Zandvoort,
KTM. Al deze kamjpioenieaen zullen t.z.t.
op de jaarlijkse feestavond van De Graafschaprijdens op passende wrjee door het bestuur worden gehuldigd.

De bedde Henvonmde Vordense predikanten
Veenendaal en Krajenbrink zullen ds. Póth
iets van Holland en van de kerk laten zien.
Gedacht wordt aan oja. Amsterdam: Anne
Franklhuiis, de Westerkerk, rondvaart; Driebergen: het seminarie van de Herv. kerk,
Riingvergaderirug Ring- Zultphen.
Zelf hoopt ds. Lajos Pótih een groet (hij
spreekt Duits) uit te spreken tijdens de
Kerked-dag en ook te spreken/te preken
in de biaondere kerkdienst, aansluitend bfl
de gehouden Kerke-dag, op zondagmorgen
12 september in de dorpskerk. Voor vertaling (regel voor regiel) wordt uiteraard gezorgd.
Het plan is verder ook dat hij op dinsdagavond 14 september in De Voorde over de
kerk in zijn plaats, de kerk in Oost-Europa
vertelt, aan de hand ook van dia's. Zo
worden er contacten gelegd van west naar
oost, van oost naar west.
„Geloven ook op maandag1
", het thema
van de te houden Kerke-dag op a.s. zaterdag met als inleider dr. Aibert van den
Heuvel, de secirettanis-igeneraal van de Nederlandse Hervormde kerk, krijgt zo een
dieper accent.
>rkdienst op zondagmorgen 12 seper gelegenheid zijn om samen
met ds. Lajos Pótlh koffie te drinken in het
gemeentecerDtnum De Voorde. De gemeente
wordt opgewekt en uitgenodigd dat te willen doen. We vermelden ddit hier met na___
u er in uw gezin rekening mee
kunt
Nog even dit: de termijn om u voor deelname aan de KerkeHdag/Gemeenite-dag op
te gewen is (eigenlijk) voorbij
Maar
een telefoontje dat u toch nog komt is nog
best welkom bij een lid van de commissie
(zie Kerkblad september) of belt u maar
één van de predikanten of de koster van de
Herv. Kerk. „Haast u"
!!
Verte^eniwoordligers/sters van de plaatselijke kerken (ook de Raad van Kerken) zfln
uflitgenodiigd deze dag in het Jeugdcentrum
mee te maken.
De hele dag is er voor de kleine kinderen
kinderoppas in het Jeugdcentrum. Voor de
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar is er
een nevenipriogiraimima in De Voorde. Bij de
opgave graag ook eventuele kinderen die
komen venmeflden!
MEDISCHE ZENDING,
WERELJODIAKONAAT
Evenals in vele kerken zal a.s. zondag 12
september ook de uitgangsJkiollekte van de
Hervormde kerk hder ter plaatse bestemd
zijn voor de Medische Zending-, het Werelddiakonaat. Er is veel nood in de wereld. Er
valt veel te helpen. Vanuit het Evangelie
van de Heiland (de heel-maker, de heelmeester) willen we, mogen en moeten we
helend bezig zijn in deze kapotte, zieke,
verscheurde wereld.
Mede door onize gaven wilden we dot werk
dat op maandag en alle dagen (helaas) gedaan moet worden, mogelijk maken. Het is
een vorm van: geloven ook op maandag...!

Adjudant Melisie
nam afscheid
Adjudant Hendrik Meldsle heeft zijn politie-unüfonm aan de kapstok gehanden. Tijdens een intiem feestje nam hij afscheid
als waarnemend groepscomjmandant van de
groep Vonden van de RykspoQitie.
Hoewel van de zijde van het korps aan het
vertrek, wegens pentsdonnerinig geen officieel tintje was gegeven en de gewaardeerde en geziene adjudant daaraan ook- weinlig behoefte had, is hij er toch niet „zonder kleersdheuren" ajflgekomen.
Weliswaar werd hij n&et door zijn eigen
mensen publiekelijk in het zonnetje gezet,
maar wel door de rijvereniging De Marlenuitens uit Hattem waairvan de heer Melisie, als oud-(huzaar en paardeman in hart
en nieren, al vele tientallen jaren rij-instructeur is.
De vereniging ontbood hem in hotel Bloemendaal te Vorden, waar hij en zijn echtgenote in een open landauer werden gezet.
Begeleid door een gnotte groep ruiters werd
hij vervloHgens naar café De Pauw in
Warnsveld gereden, waar het feest temidden van oud-coHega's tot in de kleine uurtjes werd voort(gezeit.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repe*, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus vftn 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphrjn
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
Elke dinsdagavond Sport Real op de groenstroken langs Het Wlemeilink.
Dinsdagavond zornertraindng zwem- en polokluib Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorty vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Tralningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemelub in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annelles Tflman
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettea
Suraum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Donderdag:
Donderdagavond zomertraining zwem- en
podoMulb Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoo^&zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sporteaal
Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen In de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisje*,
jiongens en heren)
Jeugdsociëtedt open van 19.30 tot 22.30 uur
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Flintertjes in De Voorde;
Klnderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum; Meisjesklub De klufo van 20 in het
Jeugdcentrum
GymnastiékvereniLging Sparta (jongens)
Jeugdsodëtedt open van 19.80 tot 23.00 uur
Zondag:
JeugdeodSibedt open van 20.00 tot 22.00 uur
September:
10 tot l oktober a.s. Brandweer-expositie
in de galerie van de bibliotheek. Openinigstijden als bibliotheek
11 Kerkedag HJervonmde kerk in het
Jeugdcentrum. Spreker o.a. dr. Aibert
van den Heuvel
15 (Hertv. Vnofuwenverenniging Dorp
15 Bloemsehflkioursus Floralia in 't Jeugdcentrum
18 Brandiweerdag, o.a. demonstraties aan
Het Wiemelünk
18 Kastelen marathon, 'a middag» CTOBBcountry en springen 't Kfeftskamp
2Ü. Opening setooen KPO
23 Viroiiiwenverenfligtrxg WiMeniborch
23 Bloeonschikcunsus Ftoralia in zaai hotel Bakker
24 Volksfeest (Linde
24 Floralna bloementenitoonstelMng
25 Ploralia blloeonententoanistelling
25 Volksfeest Linde
25 Film SltfidhltÊng Jeugdaociëtedit: Kung
Fu slavinnen
25 Toneeluitvoering KRATO In zaal
Schoenaker
26 PiloraJlia bloemententoomsteliMg
Oktober:
6 PIlattólandBvrouwen
9 ViswedstriJden De Snoekbaars
9 Stichting Jeugdsociëteit: The JoWy
Good Oomipany
23 Film StdJdhftiing1 Jeugdsociëteit: I»uls de
Funes
27 KPO
November:
6 Stichting Jeugdsociëteit: dropping
20 Fttflim Stichting Jeugdsociëtedt: Inpikken en wegwezen
24 KPO
December:
18 Film Stichtiinig Jeugdsociëteit: Luchthaven in alarm.
20 KerstifiUm Stichting Jeugdsociëtedt: The
Sting1
21 KPO, kerstavond voor bejaarden en
leden

PROGRAMMA LOCHEMSE SCHOUWBURG UITGEBREID
Het sehouwburgprogramina voor het komende seizoen in Lochem zal een tiental
voorstellingen méér bevatten dan het vorige seizoen. Gezien de grote belangstelling
die er voor de Lochemse Schouwburg bestaat lijkt deze verdere uitbreiding van het
repertoire alleszins verantwoord.
Het toneelabonnement gaat van 4 naar 5
voorstellingen, de cocktailserie van 3 naar
4 voorstellingen en de concertserie van 6
naar 7 concerten. Er is een extra vrjje voorstelling door toneelgroep Theater en er zyn
dit jaar voor het eerste twee speciale theaterseries voor de jongeren georganiseerd.
Deze twee series ztyn opgezet in samenwerking met de scholen voor middelbaar onderwtys in de gemeente Lochem en de keuze
van de voorstellingen is bepaald via een
enquête onder de leerlingen.
TONEEL
Het toneelabonnement heeft een grote diversiteit aan (genres. Deze serie begint met
een Izeer spirituele "komedie door Toneeflgtroep Qlobe, venvradgens een (kluchtige tragedie onder Ide ttfl/befl. 't Wiais (de leeuwerik
met o.a. (Dorris van Gangfhem en Jjex <Goudsmdt. (De idende voorstelling:, Spelenderwijs
is een isentftmenteel isltulk over moderne nienisen met iMary Dreasellhiuys, Guus Hermus
en Henk van UQIsen dn Ide hoofdrollen. Daarna ikomit het Ibenoemld gtewonden sociale
dreum (Van Ide brug af gezien naar Lochem
met o.a. lAnldré van iden Heuvel en Kiiltty
Janssen. Deze iveelzrjdige serie (besluit met
een öprvtoerirag rvian Slhakespeare's bekende
en blflmoedrtge (komedie (Naar het U Iflkt
(As yop Mee dit) door ritoneelgïroep Theater.
CABARET
Evenals andere jaren bestaat de calbaretserde weer uit ivder voorstellingen. Jasperina de Jong komt anet een geheel nieuwe
shoiw en de cabaretgroepen Ivo de Wflis en
Don QuiflfaücMng komen eveneens met hun
nieuwste programima's naar 'Lochem.
Cabaret (Vangnajü, da,t voor 't eerst naar

Lochem komt, izaH deze caibaretserie
ten met het (programma Nieuwe Avonturen. Deze gnoep ds de laatste jaren zeer
sterk naar voren (gekomen en maakt dit
jaar een (tournee langts alle grote schouwburgen. De groep bestaat tuit vijf leden,
zfln zeer muaükaal, hebben siterke teksten
en het programma wondt in een daverend
tempo gebracht.
In een gieheel (vrije (voorstelling zullen Freek
de Jonge en Bram Vermeulen hun nieuwe
programima 'Neerlands (Hoop Interieur vertonen op laaterdag1 13 novemiber. Dit programima is volgens de critici het beste dat
dit illustere duo tot nog toe heeft geproduceerld. Het is een programma vol arrogantie waarin heel wat harde noten worden gékraalkt.
COCKTAILSERIE
De cocktaücaerie start 'met het blijspel Venre
Vrienden van blflispelspeeialist Alan AyckIbaurn. Daarna volgt de Engelse (toneeltopper Met iberedkbaar met Ton van Duinhoven en Ina van iFaassen in de hoofdrolllen.
Verder komt de succesprodulktde Een doos
vol kruimels op de Lochemse planken in
een sterrenlbezetting (met o.a. Josephine van
Gasteren, WMlen Nfllhoilt en Hetty Verhoogt.
Het feestelijke slot van deze serie wordt
verzorgd door de Hoofdstad Operette met
de miucaükaüe en populaire operette Der Vogelhandler van Gart Zeiler.
BLIJE-TIJDSERIE
De blfle-tfldserie vangt aan met een zeer
bflosondere (voorstelling. Het wordt de grootste produlfctie die tot nog toe in de Lochemse Schouwburg heeft gestaan n.l. de musical Gypsy, die zal (wonden uitgebracht onder de naam 'n Vrouw als (Beppie. 'Met deze 'groots opgezette voorstelling gaat Beppie Nooy haar 86-jardig (toneeljubileum. vieren. 'Aan deze musical met haar schitterende muziek en een weelde aan decors en
kostuums werken mee (Beppde Nooy, Malily

Scott, Mantin Brozaus, 'Mady iMisset, Wim
Wama, Loeki Knol, een groot orkest met
balie enz. enz. Deze voorstelling zal twee
dagen in Lochem te zien zfln.
Het tweede evenement in deze serie is de
cabaretshow Showitime met o.a. Mini en
Maxi, (Robent Paul, Fïreddy Kenton, Bettana Dnukker enz. De muzikale omlijsting
wondt venzongd door het Kwartet Koos
Martc. Ben vniölflk blflispell van Gregor Frenkel Frank besluit deze serie met Hou jfl
nou van (mij of ik van jou?. LUC Lutz en Simone Rooskenis laten u een avond lang genieten van geestige en komische momenten in een gevoelige hiuwelflkskomedie.
MUZIEK
De rnomeküetfhebbers kunnen weer genieten
van hetgeen een aantal van Neeriands topmusici in Lochem ten gehore zullen brengen. Naast tiwee Belgische ensembles komen Het Nederlands Strijkwartet, Vera
Beths, Janine Dacosta, 'Luciius Voorhorst en
het muzikale duo Aibbie de Quant en Bdwand Wdtisenlbung naar Lochem. Het Gelders OrOcest zal ingaande dit seizoen met
een volledige bezetting van het orkest in
Lochem komen. De uitvoering-en zullen
platasviniden in de gerestaureerde Grote
Kerk.
Uiteraard 'komt het Scapino Ballet ook
weer naar de Lochemse Schouwburg, tweemaal voor een schoolvoorstelling en éénmaal met een farniliemaitinee. Deze matineevoorsiteilllinig was vorig jaar een groot
succes en geheel uitverkocht.
Geheel nieuw dit seizoen zijn de twee „jongeren-senies" waarbij de niet verkocht
plaatsen echter gewoon in de vrije verkoop
gaan. In deze series komen zowel toneel,
cabaret als totaaütheater voor, oja. Hauser
Onkater, een Belgisch gezelschap met de
voorstelling Dagboek van een gek, de cabaretgroepen Teikstpieremenit, Funhouse en
Don Quishocking en ^toneelgroep Centrum.
AI met al heeft helt repertoire zo'n grote
diversiteit dat een ieder wei iets van zfln
gading izal kunnen vinden.

ZEVENDE BONDSTOTJWTREKTOERNOOI ZONDAG IN BUURSE
Hot Ifldlt geen twijfel of zondag 12 sepftember ajs. zullen de kampioenen bekend zijn
van de touwtrefkcompettittie seizoen 1976 in
de 640 A- en 640 B-klasse en de 720 kg
klasse. Het zevende en tevens op een na
laaJtste toernooi wordt dan gehouden in
Buumse nabfl hét keinrndsterrein, waar men
een geschikte accomirnodatie heeft gevonBEKVELD, EIBERGEN, OCTOPUS EN
den. De organiserende venendging is TTV
SPORTZICHT WINNEN ZESDE
Ruk en Trek uit Buurse, die zelf met een
TOERNOOI IN BATHMEN
team deelneemt in de 720 kg klasse.
seizoen 1976 hebben ook zondagmiddag het In de 7(22 kg klasse zal Bekvefld (Hengelo
verloop van de wedstrijden bepaald; in Gld.) naar alle waarschflnlrjlkhedd de titel
Baithmen voegiden de achittalen van Sport- prolongeren, want het heeft al zo'n grote
zicht (640 C-klasse), Eibergen (640 D- voorspoiong op de rivalen Bibergen en Heuklasse), Octopus A (jeugd A) en Bekveld re (Bonculo) dat deze bedde achttallen hen
(jeugd B) kostbare punten aan hun totaal ntet meer kunnen voorbflstreven. In de 640
toe. Met alle waarschflnlflkheid zullen deze A-Jklasse blflft Bibengen de toon aangeven
De leidende ploegen uit de bondscompetitie en zal ook hier de kampioenstitel kunnen
ploegen over enkele weiken het kampioen- behalen, terwijl in de 640 B-Masse de spanning ten top is gestegen. Warken Warnsschap 1976 in hiun klasse behalen.
veld dat aanvanfceflflk achterop raakte omHet zesde bondstoernooi wend gehouden op dat op het een na laatste toernooi de punhet AiBA-ternedn in Bathmen, waar een tenvenspeelid wemden door diskwalificatie
talrijk publiek de verrichtingen van de werd ingehaald door VdosJBdsons, Béltrum.
towwtrekkende ploegen gade sloeg. De or- De mannen van Poortterman moeten in
ganiserende vereniging de TTV Bathmen staat geacht wonden de kop weer over te
haid het geheel een gezellig aanzien gege- nemen van de Bdsons. In totaal verwacht
ven mede door de verkoop van worst en men een twinltigtal ploegen aan de touwen.
dranken, die grif van de hand gingen.
Na zes toernooien is de stand in de bondsi
De beide scheidsrechters B. Olminkhof en competitie: 720 kg klasse: 1. Bekveld, HenG. Broyl hadden een gemakkelijke middag. gelo GHd. 103 p.; 2. Heune, Borculo 75 p.;
In de 640 C-klasse verschenen zeven ploe- 3. Bibergen 73 p.; 4. Bussfloo, Voorst 66 p.;
gen aan te touwen, waarfbfl Sportzicht uit 5. BHTC HaU^Eerbeek 43 p.; 6. Noordflk
Aalsmeer met 18 punten winnaar werd. In 12 p.; 7. Buurse, Haaksbergen O p.
de laatste geleideren kon Vios-BAaons, Béltrum nog gelfltk komen met Okia uit Hol- 640 A-lklasse: 1. Bibergen 91 p.; 2. Bekveld
ten. In de 640 D-klasse Meld Eibergen het 52 p.; 3. Vorden 48 p.; 4. Noordflk 47 p.; 5.
heft stevig in handen en gaf geen krimp. BaJthmen 37 p.; 6. Heure 16 p.
Vonden en Busaloo waren aan elkaar gewaagd. Bij de jeugd had het leidende Oc- 640 B-iklasse: 1. Vios -Bdsons, Béltrum 77
topus A (Nieuwveen) nogal concurrentie p.; 2. Warken, WarnsveOd 72 p.; 3. Ketels,
\ van Oostemvrj, Zeflihem, tenwfll in de B- Zieuwent 41 p.; 4. Oosterwflik, ZeOhem 38
klasse Bekveld uit Hengelo Gld. victorie p.; 5. BHTC 36 p.; 6. Bibengen 13 p.
kraaide. Spanning was er volop in deze
jeugdklasse waar zowel Oosterwflk en
BHTC als Vonden en Octopus C gelijk in
punten edndSgden.
2—O; Wassink-Masselink l—1; WansinkKlein Kmanenbarg O—2; Grotenhuds-Graaskamp l—11; Oukes-Wiensma 2—0; HoendnkNflenhuis l—1; Riuessink-Sloetjes l—1;
Dammendaal-Ftossel 2—O.

Touwtrekken

Motorsport

Eindstanden:

Volksdansgroep ,Vorden' wil graag
(groter) groeien
Wanneer de „R" weer in de maand is dan heerst er in de gymzaal van de chr. huishoudschool te Vorden elke dinsdagavond volop bedrijvigheid. Dan zijn namelijk
leden van de volksdansgroep Vorden bezig te proberen diverse volksdansen onder
de knie te krijgen. Een plckup staat de groep terzijde, want dansen met musici zou
een te kostbare affaire gaan worden.
De volksdansgroep staat in Vorden nl. pas in de kinderschoenen, doch telt wel 16
leden. „Dit aantal is te weinig want wil een volksdansgroep goed draaien,
je zeer zeker 25 leden nodig," zo werd ons verteld door de dames mevrouw R
bouts en mevrouw G. Molendijk.
Deze dames stellen pogingen in het werk
om de gnoep inderdaad op het zojudst genoemde aantal ite brengen, want ook zfl
hebben hun hart aan het volksdansen verpand. Wat onze gesprekspartners wel jajmmer vinden is dat veel mensen niet weten
wat volksdansen is. Het wordt vaak verwaird met folkloristische dansen. Het heeft
eohlter niets met elkaar uit te staan.
Onder volksdansen wordt verstaan het beoefenen van de levende nationale en initèrnaJtftonaile dans. Met het levende wondt bedoeld dat de dansen zfln aangepast aan de
behoefte der beoefenaars. In het kort komt
het erop neer dat foülMooistische dansen
per definitie udt een „eigien streek" komen.
De dansgroep in Vonden dnaait al een jaar
onder leddüng van Annel/ies Tflman uit Deventer. „Elen zeer ervaren dansleidster," zo
amschrflift mevrouw Molendflk haar, die
voorts opmerkt dat je wel een beetje gevoel voor miuizdeik moet hebben wil je aan
vollksKJansen gaan doen.
Dat men de gmoep in Vonden wal uitbreiden
heeflt nog een reden. Bfl een violksdansgroep
verwacht je dat de deelnemers allen in een
bepaaOdie klederdracht zfln gestoken. Zover
is men in Vorden nog niet, maar zal de
gmoep zUch indendaad uditfbredden dan wordt

Culturele avond
Vrfldagiavond kan de plaatselijke bevolking
in de spontzaal gaan genieten van zang en
rmuaiek, dat voor de pauze zal worden verzorgd door de Chr. Gemengde Zangtverendgdmg HbcelskKT en Het Vondens Mannenkoor.
Na de pauize zal Qoncondia en Het Huisvrouwen Orkest de akkoeatiek „uitproberen". Het is bflizonder jammer dat Sursum
Oonda en het Vondens Dameskoor verstek
moeten teJten gaan, aangezien de dirigenten van bedde verenigingen deze avond niet
beschdlkbaar zfln.

zeer zeiker veel aandacht aan de kledfl geschonken.
Mevrouw Romlbouts is van me^»- dat
volksdansen een zeer goede trimoe^BLng is.
„Wanneer we op gegeven moment weer
een tijdje draaden dan kun je goed merken
dat je een bepaaOde conditie krijgt. Ik noem
helt inspannende ontspanning. Wat erg belangrijk is, het volksdansen is ontzettend
gezellig'," zo zegt mevrouw Romtoouits die
enthousiast begint te vertellen over o.a.
de Amerikaanse squaredansen. „Gewoon
gezellig dansen, niets geen professioneel
gedoe en hoe meer mensen des te leuker
het wordt," vult mevrouw Molendflk aan.

Dammen

DeTilbrugDeR|jp1929.

DeTübrug De Rijp 1975.

De afid. Vorden doe is aangesloten bfl de
Nevo (Ned. volksdansgroep) neemt ook
dikwijls deel aan de speciale weekends die
de Nevo organiseert. Bflivoorbeeld met
Kerst of Pasen ontmoeten veel groepen
elkaar. Bovendien wonden er in de regio
diverse leuke avonden georganiseerd.
Er zit dus bdfllklbaar wel „muziek" in het
volksdansen en wdüt u er nog meer van weten dan is een telefoontje naar mevrouw
Rxwnbouits, Vaanwenk 5 (tel. 1861) of naar
mevrouw Molendflk, Vaanwenk 14 (telefoon
2270) voldoende om uw enthousiasme op te
wekken.

ti 1; SV Ratiti 2-Qazelle-iNieuwlland 5; S V
Ratiti 3 vrfl; SV Raltti 4-AiZSV 5; AZSV 9SV RatM 5. Dames: SV Rattd l-Labor 1.
Uütsüiagen afdeling zondag: Vonden 2-Eerb.
Boys 2 O—il; SOS 2-Vonden 6 l—5; Socii
4-Vonden 7 4—0; Baakse Boys 4-Vorden 9
3—1; BiHoa 76 al-Vonden al O—4.
Pnogmaanma voor zondag a.s.: Vorden-Babbentóh; Zwtphen S-Vonden 2; Socii 3-Vorden 4; SOS 3-fVorden 8; Vonden al-Hercules al; Warnstv. Boys 2-Vorden 5.

RATTI.EPSE: 1—6
De KnanenJbuirgers hebben in hun eerste
coTnpetiitiewedstrtjd weinig geluk g«had,
want op eigen veld leden zfl een fikse nederlaag1 (l—6) tegen het bezoekende Epse.
Weliswaar begon Ratiti direct na de aftrap
met goede aanvaiHen, maar de tegenpartfl
hield stand.
Na tien minuten nam Epse de leiding door
de middenvoor, die doelman Joh. Huiitink
met een kedihand schot via de rechtervleugel
passeerde: O—1. Vflf minuten later was het
weer raak; een hoekschop werd door de uitlopende Raitti-gioaHie verkeerd beoordeeld,
waardoor een Bpse-speler de kans schoon
zag om de bal in het verlaten doel te koppen: O—2.
Uit een vrfle tnap net bfl de 16 meter-dfln
werd de bal net langs hét mjuiuritje van
groenwditte spelers in de linker benedenhoek
VOETBALUITSLAGEN
geknald wat O—3 betekende. De stand werd
EN PROGRAMMA
nog voor de rust opgevoerd tot O—4 dooren a£d. zaterdag: Dtnxperlo 1-SV dat de Rattd-doelman een hoge bal niet te
Riartiti l ofigelaBlt; Sip. Befde 4-SV Ratoti 2 piakken kon krflgen, waardoor een toeötor.
afgelast; S V RaJtti 3-Sp. Eefde 3 2—3; DZC mende Epsenaar gemakkelijk kon intikken:
5-SfV Riatötd 4 ajfigelast; SV Ratiti 5-DZC 6 0—^4.
Rattd schiaJkelde na de thee in een hogere
2—3.
versnelling, wat na enige tfld succes opPinqgrairnirna a.s. zondag: SV RiaJtti 1-Avan- leverde. Ben keühande bal van W. Koers

Voetbal

DE GRAAFSCHAPRIJDERS
ORGANISEERT
HERFSTRIT
640 C-klasse: 1. Spontzicht Aalsmeer 18 p.;
sttuditte via de keeper het veld weer in, 2. Octopus Ndeuiwveen 15 p.; 3. DVO Hen- De Vondense auto- en motorcluib De Graafwaarna Rudi Heuvelink in tweede instantie, gelo GW. 10 p.; 4. Bathmen 9 p.; 5. Vdos- schaprflders organiseert zondag 12 septemde stand op l—4 bracht en daarmee de eer Bisons Belltrum en Okia Holten elk met 5 ber haar jaarlijkse herfstriit. Deze rit die
redde. Ratti ging door maar de doelman der p.; 6. Lid Gnoenlo l p.
bovendien meetelt voor de provinciale clubtegenpantfl had zfln dag wel en schoten
rittencompetitie is uitgezet door de heren
van Koers en Haverkamp werden door hem 640 DJklasse: 1. Bibengen 12 p.; 2. Vor- B. Regélirak en J. Luiten.
onklaar gemaakt. De tegenpantfl bepaalde den; 3. Bussloo Voorst 7 p.; 4. Noordflk
in het laaJtste kwartier het spelbeeld en Neede 2 p.; 5. Octopus Ndeuwveen l p.
De rilt die van stant gaat bfl café Schoenvoegde nog twee fraaie doelpunten aan de
aiker voert de deelnemers geheel door de
score toe: l—6.
Jeiugd A: 1. Octopus Nieuwveen 11 p.; 2. omgeving van Vorden. De prflizenitafel staat
Oostenwflk Zelhem 9 p.; 3. Eibergen 6 p.; weer boordevol met prachtige gebruiks4. BHTC HallJEenbeek 3 p.; 5. Vorden l p. voorwerpen, zo laten de oiTgatndsaitoren ons
weten.
Jeugd B: 1. Bekvefld Hengelo Gld. 18 p.; 2.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIË DCV
Octopus B Nieuwveen 15 p.; 3. Oosterwflk Zondag 14 november ongandseent De GraafVoor de onderlinge damcornpetitie van d<
ïlhem 12 p. en BHTC Berbeek 12 p.; 4. schaprflders een wdildrit, terwijl de laatste
Vondense damclufo DGV werden de volgen-" Vorden en Octopus C elk met 6 p.; 5. Bek- rit ('Pannelkoekenrit) is gepland op zondag
12 december.
de wedstrflden gespeeld: Boudri-Esselink veld B O p.

Leve de vooruitgang?
O, o, o wat zijn wij toch een nijver
volkje. We maken de grootste haven van de
wereld nóg groter. Het Nederlandse wegennet nóg beter. De torenf lats nog hoger.
En we houden het oog alsmaar ferm gericht
op de toekomst.
Op zichzelf is er niets tegen dit alles.
Maai: het is wel doodzonde, dat we zo veel
aan de toekomst denken, dat het verleden
in de versukkeling raakt. Prachtige
historische monumenten hebben we
verwoest of laten vervallen. Huizen en
gebouwen, in unieke stijlen, romantische

straatjes, bruggetjes, speelse dingen uit het van het verleden. En . . een keer extra
nadenken, voordat de
verleden werden gesloopt, of verdwenen
Eerst tot tien
slopershamer eraan
naar de vuilnisbelt.
tellen
voor we
Het is bijna te laat om dat proces nog te pas komt.
gaan slopen.
Als we dat vanaf nu,
te stoppen. Maar daarom juist moet het.
gewetensvol, doen is
Nu. Omdat een toekomst zonder verleden
er nog een kleine
geen toekomst is. Omdat een land met
kans dat ook onze
alleen havens en flats en industrieën een
kinderen zullen
hel is.
zeggen: Leve
Monumenten-behoud is niet:
de vooruitgang.
de toekomst tegenhouden. Maar wel:
in die toekomst een klein plaatsje reserPublicatie aangeboden door dit
veren voor de fraaie en vriendelijke erfenis
blad, in samenwerking met de

Mi

Stichting Ideële Reclame SIRE.
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Kleurentelevisie» jaar garantie)

Verder hebben wij nog enkele
occasions:

Stereo tuner versterker
SCHAUB LORENZ

2298,-

van 2528,- voor

* 2128,-

51 cm. Kleurentelevisie van ITT
SCHAUB LORENZ
van 2098,- voor

1898,-

•HBHBBB^HH

Hifi stereo

(3 jaar garantie)

van 1348,- voor

TX 200 Tuner versterker
met boxen van 848,- voor

248,-

ITT SCHAUB LORENZ

Stereo tuner versterker
„Stereo 6000", 2 x 4 0 Watt, 2 jaar
oud, zonder boxen,
Nieuwprijs l 198,— NU

598,-

ITT SCHAUB LORENZ

Stereo „3000"
tuner versterker
2 x 15 Watt, compleet met boxen,
\l/2 jaar oud,
Nieuwprijs 1048,— NU

698,-

ITT SCHAUB LORENZ

SRX75 Professional, 2x40 watt
compleet met boxen

Stereo tuner versterker
met ingebouwde cassetterecorder,
2 x 12 Watt,
compleet met boxen

56 cm. Kleurentelevisie
VAN GREATZ
van 2398,- voor

met ingebouwde platenspeler,
\l/2 jaar oud, 2 x 17 Watt,
compleet met 2 boxen

1218,698,-

Kleurentelevisie
met draadloze afstandsbediening,
jaar oud. Nieuwprijs 3098,—
NU met 2 jaar garantie
LOEWE OPTA

Kleurentelevisie
56 cm beeld
3 jaar oud
met l jaar garantie

RADIO-, T.V.-SPECIAALZAAK

ITT OLDENKAMP

SCHAUB-LORÊNZ

STATIONSWEG! - VOftDEN - TEL. 2577 n* 05730.2825
WIJ REPAREREN ALLE APPARATUUR, OOK AL IS DEZE NIET BIJ ONS GEKOCHT

1898,1298,-

Wegens herindeling van onze zaak:

hengelsportartikelen en
tropische vissen met
korting van 10 tot 40%

KLUVERS

J

VOEDER- EN VISSPORT
Zutphenseweg 41 - Tel. 1318

Sociaal Werkvoorzieningsschap
Regio Zutphen

vegen - m«t bewQs voor politie en brandverzekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aal ten - Julianastraar 50 - Doesburg - Tel. 4122
üontact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

Grote

kinderwagenshow

«

's avonds bij goed weer op het terras
voor de zaaJk. leidere ajs. moeder heeft
kans op een

werkleiders of
assistent-werkleiders

KINDERWAGEN VOOR DE
HELFT VAN DE PRIJS

Heft beg«ü€!klen van een gwoep lichamelijk, geestelijk en
aociaal giehaaidtoapte mensen in pQiantaoen- en landadhiappeljjlk omderhöiuld.

HELENA - DOESBURG

Op vrflidag 10 en zaJterKteg 11 september

Helt WericAKx>r2iening«8cihap Regtiio Zutphen vraagtt voor het werkverband
buiitenobjeoten enkele

Taak:

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

A.S. MOEDERS

Landeweerd
BABY-SPECIAAL
Ijaarötraat l - ZUTPHEN - Tel. 14394 (05750)

Voor weoMedder mdlddieJIbiare tiudnibotiwopleiildlnig A en O
of middelbaar ciaJitimrtedhMék/Tbotslbauw of vakbekwaam
hovenier.

HET GROENE KRUIS

Mündimuan teeftgid 30 gaar.

Afideling1 Vorden

BEJAARDENGYMNASTIEK

Voor assostent-iwenkiledider een lagere tuin- of landibouiwopledkünig. Voor bedde ootegiortieën, ervaring in plantsoen- en landschappeltjlk werk, ervaring in het werken
met giroepen mensen.

Op dinsdag 14 sepltemtoer ajs. om
10J15 uur begint de bejaardengymnastdek in 'it Jeugdcentrum weer
Ntteuwe deelnemers van harte welkom!

Salaris:
Saflarfs werkleMer ƒ 1502,— - ƒ 2102,— per maand. Excl.
ƒ 30,— toeslag.

Te koop in aanbouw zijnde

Salaris assistenit-weiikleider ƒ 1546,— - ƒ 1925,— per
maand. Excl. ƒ 30,— toeslag.

^^^^ premiewoningen
aan Het Hoge te Vorden, naast de
Vivo-lcruidenier.
Prijzen vanaf f 115.000,- vrij op naam.

SchaalindeLintg- afihanikelflik van opleiddnig en ervaring.
De rech'tspasdJtieregeiMnig van de gemeente Ztutphen is
van toeptassirng.

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

Een psyöhoOogische test behoort tot de selectieprocedure.

Inlichtingen: makelaarskantoor

MULDER
Rijksweg 114 - Gaanderen - Telefoon 08350-3732

Sollicitaties met uitvoerige iniüdhitüngen. binnen 14 dagen na het verschonen van dit Maxi te ricHten aan de algemeen directeur van het Werkvoorzientinigsschap, Postbus 260, Zutphen.

wat vers brood eigenlijk is l
BAKKERIJ

ASSELT

VAN

Zutphenseweg

— Vorden — Telefoon 1384

Wat dacht u bijvoorbeeld van:
Een heerlijke wintersportvakantie in de bekende ski-gebieden
van Oosteujjk, Zwitserland, Italië of Joegoslavië. ^

Zware eiken meubels
af fabriek

Voor de meer ervaren skiërs is er bv. Avoriaz in de
Franse Alpen.

reizen

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Even de dHelijkse beslommeringen vergeten tijden40én korte
vliegvakanrie naar Mallorca, de Costa Blanco off de
Costa del Sol.

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

Kerstfeest vieren in Wenen, Boedapest of Praag.

Rabobank

Een 4-daagse mini-cruise naar Zweden per komfortabele
jumbo-ferry.

geld en goede raad

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

S8946 m.8947

Feestelijke

TOYOTA - SHOW
van 9 t/m 13 september
waar wij u met trots het nieuwste paradepaard van TOYOTA presenteren, n.L de

TOYOTA - SPORTSWAGON
Waarmee uw keus bïj TOYOTA is uitgebreid tot 42 types,
in personenauto's, 9-persoons bussen, bestelwagens en
dyna dieseltrucks

C _J?^Ll _
/ ^ > <^^\
C yf\. J

AUTOMOBIELBEDRIJF

"^fc^TJ

'" onze showroom ligt een fraaie bloemenposter voor u
klaar ter herinnering aan het rijke boeket TOYOTA's waaryan u Iu

'* hebben genoten

BENNIE WENTING

SPALSTRAAT 28-30

-

TELEFOON 05753-1256

HENGELO GLD.

Off. TOYOTA-dealer

VOOR RUURLO - YORDEN - HENGELO GLD.

Donderdag 9 september 1976
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Kolonel Hein Konijnenberg koning van
de Bronkhorster kermis
STCEENDBRlEN
Met een welgemilkt
schot in de 7e ronde, deed Hein Konjjnenberg donderdagmdididag op de Ie kermiadag
de vogel naar beneden tuimelen en verwierf
hiermede het koningschap van de Bronkhorster Schuttert) 1976.
Met gemengde gevoelens had men overigens 's morgens naar de lucht gekeken,
maar gelukkig voor de feestgangers verstoorde de regen niet dit evenement. Om
haM negen trok de Kleine Schutterij uit met
roffelende taornimels en begeleid door accoiKJeonist G. Garritsen, om hierna 't boogschieten te stryiden om het koningschap,
dat werd verworven door Hertman Jan.
Meuitötege (Hooge Huis), terwijl de overige prfltzen werden behaald door Hein van
Beek, Dolf Pasman, Herman Meuitstege en
Theo van Dflflce.
De meisjes deden hun best bfl het ringwerpen en Mer viel de koningsprijs ten deel
aan Jac. AMena, 2. Wülma Mulder, 3. Meta
MenkveM, 4. Henriet Menninlk, 5. Kitty
Meuftistege. Beide koningsprgizen bestonden
uit een fraai poMiorlioge.

Bejaardensoos
Kranenburg
start weer
Op dinsdag 14 september hoopt de Béjaardensoos Kranenburg en omgeving weer
van start te gaan. Het bestuur hoopt op
gezeltóig'e ontöspannangsrniiddagen voor alle
65-fplussens en alleenstaanden boven de 55
jaar. Iedereen is van harte welkom in zaal
Schoenaker.

Waterpolo
DAMES VAN VORDEN EN VAR8SEVELD DEELDEN DE PUNTEN

In het zwembad te Vorden werd voor de
waiterpolocompetiitie gespeeld de wedstrijd
tussen de dames l van Vorden '64 en Dorst
l uit Varstseveflid.
Deze ontmoeting eindigde in een gelflkspel
l—1. In de eerste helft had de thuisclub
een veOldoverwicht. Er werd echter te slordig met de kansen omgesprongen. Het enigedoelpunt dat in die periode toch viel werd
gescoord door Anneke Sikkens.
Na de rust deden de Vordense dames het
katoner aan, waardoor Dorst de gelegenheid
kreeg om terug te komen. Gevaarlek waren de tegenaanvallen niet, behoudens vlak
voor t$d, toen het toch nog vrij onverwacht
l—l werd.
Het eerste damesteam van WWV uit Winterswtjik is geen schim meer van de ploeg
zoals die voorgaande jaren aan de competitie deelnam. Tegen de dames 2 van Vorden (deze wedstrijd werd in Vorden gespeeld) moesten de beaoeksters genoegen
nemen mét een l—O nederlaag. Het Vordense doelpunt werd in de tweede helft gescoord door Petra Takema.

De Bronkhorster Schultltery had weer aller
aandacht en de vele vreemdelingen die op
deze dag weer aanwezig waren hebben genoten van de sfeer die daar allom heerst.
Voorafgegaan door de muizdekver. DSS en
de bielemans, waarvan de hoofdman Jo
Boesveld, die al meer dan 35 jaar hiervoor
danst, op uitstekende wijize werd geassisteerd door de kleine sappeur Herman Meiutstege, trok men naar de wedjde achter de
woning van de heer J. Meutstege, waar
locto-lburgemeestter M. Sfpekkink het genoegen smaakte het eerste schot op de vogel
te lossen, welks voorbeeld door 55 schutters werd gevolgd. Na het beslissende schat
koos kolonel Hein Konjjnenlberg als koningin zijn verloofde mej. G. Leenen uit Dieren, waarna een taiomjftoch werd gemaakt
door de nauwe straatjes, waar met veel
ceremonieel de bekende paaltjes werden
omgehakt. Aangezien na de eerste ronde
kop en vleugels nog fier aan de vogel prjjkten, auillen zij vrflidagmorgen worden verLoot. In een gezellige danssalon konden 's
avonds de danslustigen hun hart ophalen
op de tonen van de Scarona's.

Ds. Mol bood aan
bejaarden een
gezellige middag
STEKNOERJEN — De start van helt nieuwe setooen van de Berjaapdensociëtedit Ons
KontaM. dat woensdagiriMdag plaatsvond in
zaai Hertfikens te Baaflt, genoot een zeer
goede belangstelMng.
Oud-predlilkant, ds. A. Mol, thans te Varssevelld, dde als gast in hain mtiidlden was, gaf
op boeiende wijize weer zijn. bevindingen
tijdens een reis naar Rome, verduidelijkt
dloor zelfgemaaikite dia's.
De presdidente mevrouw Jansen-v. d. Pol
toraciht aan het slot namens de aanwezigen,
die in grote stilte deze uiteenzetting hadden
aanlhoordi, dank aan spreker onder aanlbdedling van een attentie en deeOide vervolgens
nog mede dat het uiltstapje naar Apeldoorn
en de Veluiwe zou plaatsvinden op 29 september a.s. en dat de eerstvolgende bijeenkomst, in verfband met de Baafltse Kermis,
niet zou plaa-tstvlnden op 6 maar op 13 oktober ajs.

Bronkhorster kermis volledig geslaagd
BRXDiNIKiHORST — Ook op de 2e kerrniiadag Bfl het schtyfisdhdeten was het wederom de
waren er voldoende aMiivitediten om de vele heer H. KionflnenJberg dde beslag legde op de
vreemdelingen vertier te verschaffen en de J Ie plaats en dus de- titel van doibbele koning verwierf; 2. R. Mennink; 3. E. Penneingezetenen een gezellige dag.
kamp; mevr. A. KnaaJke-Meuitstege, C. van
Begonnen werd met het ffietisrtjden met hin- Voegen en B. Harmsen.
dernissen voor heren met de volgende uitstag: 1. W. Pasman; 2. R. Mennink; 3. D. UiltsQag kiindersipeljen: jongens 4 en 5 jaar:
1. Cazel Eygenraam; 2. John Groenveld; 3.
Koopmans.
Adriaan BeaiLenkamp. ld. 6 en 7 jaar: 1.
Verder werden de volgende resultaten be- Kees Beulenkaanp; 2. Klaas WMem v. Beek;
haald: kegelen voor dames: 1. mevr. G. 3. Frank Helmting. ld. 8 en 9 jaar: 1. Joost
BreuMnk-iv. Zadelhof; 2. mevr. Lepper-Tijk- Wouters; 2. Freek Mennink; 3. Willen Eygenraam. ld. 11 jaar: 1. Wim Mennink; 2.
ken; 3. mevr. A. Denderdnk-IDonderwinkel.
Hein van Beek; 3. Tlheo van Djjke.
Popogooien: 1. mevr. J. Harmsen-Sciholiten;
2. mevr. van Beek; 3. mevr. A. Lendeitnk- Meisjes 5 en 6 jaar: 1. Jantdne Groenevefld;
2. Gerdien KI. Meuilenkamp. ld. 8 jaar: 1.
Dondeoiwinikel.
Erna Boeavedd; 2. Lotte Oofneüssen; 3. KitFttetsryiden met h&ndernissen dames: l me- ty Meultatege. ld. 9 jaar: 1. Mieke Mulder;
vrouw A. Knaake-Meuitstege; 2. mer). A. 2. Jacquellne AMena; 3. Janne van Beek.
ld. 10 jaar: 1. Suaan Pennekamp; 2. MaMiuUder; 3. mevr. H. Hiediming-Lenderinik.
Doelsehieten heren: 1. J. Odezen; 2. E. Nij- rieke Alitena; 3. Aetriid Wodters.
enhiuis; 3. R. Menntink.
Op het kleine knusse kerjnisterre}n heerste
's Middags vonden er kinderspelen plaats 'n zeer geizelMge stemming en ook de dansen het sohijifschiieten, terwijl! verder de on- lusttLgen kwamen volledig aan hun trek.
derdelen werden verloot van de vogel, dde Een woord van hulde aan aillen die zich in
als volgt werden gewonnen: kop Teun deze kleine gemeenschap telikenjare inzetMuflider; rjvleugel R. Hoogkamp; l.vleugel ten om de kermis instand te houden, is hier
zeer zeiker op zijn plaats.
Jan Bosman.

de voorsprong tot 6—2 uitgebouwd. Anneke SiMcens, Miarleen Silkkena (2x) en Jet
Smiit tekenden voor deze score.

GEMEENTE-

Postdüivenver.

NIEUWS
STEENOERIEN - - De uitslag van de 4e
navliucht vanaf Dutffel luidt aüs volgt: M.
Stendltjjes l 19 30 32 33 35; B. Giessen en
Zn. 2 12; J. van Halen 3; C. van Viegen
4 5 10 13 26; A. Janssen 6 9 16 17 18 21 23
34; B. Boeveaid 7 215; C. Broekhuizen 8 28;
G. Stoel 11 14 20 24; N. Harmsen 15 29
31; H. Wolsdnk 22 27.

Prachtige
zwemresultaten
na afsluiting
zwemseizoen
STEÏENiDEiFlEN

Op de laatste ztwemdag in het deze
druik bezocht zwemfbad, was de
ling niet aiMeen van de zwemmers maaT
ook van belangstellenden zeer groot.

VORDENSE WATERPOLODAMES
OP DREEF

Onder leiding van de badmeesters de heren
G. Dokman en A. Metize werden de diverse
zwemproeven afgenomen, onder het wakend
oog van de kiringgedelegeerde van de KNKB
de heer M. Westenbroek uit Brummen. Aan
het einde kon deze dan ook de verheugde
mededeling doen, dat allen waren geslaagd.
Het betrof hier 73 A-ldipOoma's; 41 B, 19 C,
13 D, 7 E en 6 F. Hiermede was het aantal
geslaagden deze aomer gestegen tot 302
totaal.

De dames l van Vorden hebben de laatste
romipetitiewedstrtjid die in het buitenbad
kon worden gespeeld op overtuSigende wijze
met 6—2 gewonnen van Z & W uit Ermelo.
In het begin van deze ontmoeting boden
de dames uit Ermelo alleen tegenstand van
betekenis en wisten zij de sdhade tot 2—l
beperkt te houden. Anneke Sikkens en Jet
Smit scoorden in die periode.
Na de rust was de thuisclub heer en meester en werd met de regelmatat van de klok

De heer Westenbroek feliciteerde de heren
badmeesters met dit fraaie resultaat. Als
sluitstuk vond zaterdagmiiiddag nog gekostumeerd zwemmen plaats en Mer gingen
de drie eerste pr^jizen naar v. d. Bos, Vink
en Oremers. Een waardig afscheid van het
zwemiseiaoen, die duMelijik laat zien dat ook
Steenderen dat enkele weken geleden beslag leglde op de wïsselbeker in Ruurlo,
voor omliggende plaatsen niet behoefd onder te doen.

HENGELO
OPHALEN GROFVUIL HENGELO GLD.

Geconstateerd is dat er nog al eens misverstanden ontstaan met betrekking tot het
ophalen van grofvuil.
Hiervoor geldt sedert l november 1975 dfi
volgende regeling:
a. klein gnoftvuül aan te bieden in de vanwege de gemeente verstrekte plasticzaMcen; (te kopen bfl de bekende adressen);
b. groot grofvuil, waaronder wordt verstaan bedstellen, stoelen, bankstellen,
tafels, kachels, füétaen, ibromfietsen,
wasmachines (gedemonteerd), spiraalmatrassen een maal doorgezaagd, verder
heesters en groot tudnaifival mits gebunidelid en door één man te dragen;

U.B.I.

H.C.I.
Hummeloseweg 45
HENGELO Gld.
Telefoon 05753-2121

Binnenweg 4
ULFT
Telefoon 08356-3142

Uw adres voor
keukens, badkamers, alle bouwmaterialen, open haarden
ijzerwaren, gereedschappen
Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9-12.30 en
13.30-17.30 uur - zaterdags van 9-12.30 uur
donderdagsavonds van 7-9 uur
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

c. aan grofvuil kan maximaal 250 Uiter
per week worden meegegeven;

Adverteer in Contact

d. onder grofvuil wordt geen bedrijfsafval
verstaan;
e. tuinafvallen moeten zodanig van afmeting zjjn, dat een bundel gemakkelijk in
de kraakwagen gedeponeerd kan worden, aodat de kraakwagen onder het
maden door kan reiden.

Th. A.
Houtman

De regeling komt er dus op neer, dat voor
het normale huisvuil — zoals glas, kranten,
bukken, klein tuinafval (.gras, bladeren
etc.), etensresten, verTpakkóngsmaterialen,
enz. — de vanwege de gemeente verstrekte
plastic zak gebruilkt moet worden. Dozen,
waslkétels, emmers ejd. gevuld met huisvuil
en/of grofvuil worden niet geaccepteerd.

LAATSTE
INSCHRIJVINGEN DAN8LESSEN VOOR VERLOOFDEN EN GEHUWDEN
Samenkomst woensdag 15
sept. in zaal Schoenaker om
19^30 uur en donderdag 16
sept. om 19.30 uur in Jeugxlgebouiw Vorden.

NBBUKSE BONDMWWOflWW

B^j inschrijiving ƒ 5,—
te voldoen.

Wegens vakantie

Ei

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

gesloten
van 13 t.m. 25 september

Weekendaanbieding

Sigareiunagazyn, Boek- en Kantoorboekhandel

'Jan Hassink'
Raadhuisstraat 14

100% WOLLEN TAPIJT
400 breed, per meter vanaf

GEMEENTE VORDEN

SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed, vanaf

149,-

49,-

gemeentelijke stortplaats
UW ZAAK

aan de Hamelandweg

zal worden gesloten
op 2 oktober a.s.
(Zie ook onder „gemeenteruieuws")

Wilhelminaweg 82

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags gesloten. Vrijdag koopavond.

Mr. M. Vunderink, burgemeester.
J. DoTJfhout, secretaris.

Zie onze grote kollektie!
Al ons tapijt wordt
vakkundig en gratis gelegd!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

'

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN
Café-Restaurant

Mr.
Eykelkamp
Medlcr - Td. 6634

september 1976
UtzerlhJoDgt l

Te koop: eiken bankstel en
salontafel. De Stroet 12, tel.
2012.

MULDERPANNEN
HOUT, OUDE STENEN,
DEUREN ENZ.
Tevens bieden wy u

SLEUYENTREKKER
voor kabels en FVC-jbuaasen tot een
breedte van 22 cm en diep tot 1.10 m
Beleefd aanbevelend
Loon- en Grondverzet/bedrijf
Handel in zand en grint enz.

A. Beeftink & Zn.
Telefoon 05792-1249

ÜNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tijdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
getouwde, 's winters verwarmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showWaar maken van
alle hondenrassen.
Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runderpens in
stukken p. kg
2,—
Gemalen roodvlees p. kg
2,15
Pittah hondenbrokjes p. 25 kg 37,50

dondcrdaqs van 16.30 tot
19.30 uur

Vorden - Telefoon 05752-1391
!i

BOOTZ LIKEUREN
diverse smaken .

I

FRAMBOZEN BRANDEWIJN
KERSEN BRANDEWIJN
2 liter voor .

17,-

BLACK AND WHITE WHISKY
nu voor

12,95

JONGE GILDESTER
van 12,95 voor

11,95

nieuw! Moselblümchen
ZO VAN HET VAT
per liter

Vraag uitgebreide dokunientatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto'».

vanaf vrijdag

3,25

DE ECHTE ROSE d'ANJOU
3 flessen voor

10,*4

Tevens vragen wfl voor ons snelgroeiend
bedrtjlf een

EERSTE MONTEUR
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

NU MODELAARZEN
KOPEN

speciale prijs 2 stuks

betekent kunnen kiezen uit
veel modellen en prijzen.

Dansen

Dat is mogelijk via elk bfl
bet Makelaars Computer
Oentrum aangesloten
makelaarskantoor.

GEHEEL LEDEREN
LAARZEN

12 september:

zijn er al vanaf

The Walkers

79,95

Gratis „Woongaani" bfl

27,50

Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

WULLINK

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC
telefoon 05750-16627

toH»ioi en inowo

/choolclermcin

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

i

HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS

1973
1972

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

het landeltyk onroerend
goed magazine?

14,90

1973
1970
1072
1969
nov. 1973
1971
1971
1972

LAATSTE WEEK:

tel.O5753-1461

„Woongaard"

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:

UIT ONZE VINOTHEEK:

Hengelo <gid.>

Staat uw huis al met foto
vermeld ia

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

PEUGEOT 304
FEJUOBOT 404 Diesel
PEUGiEOT 504 Diesel
QPEL KAiDETT
OPEL KADETTT
FORD 1ÖM
OTTROEN 2OV4
CITROEN 20V4
OTTRQEN AiMI super break
met GS motor
SIMOA 1000 QLtS

eoncoimifi

EFFEN ACRYL

Qpgtaive nieuwe leden: mevr. G. SarÉt, Moleniweg
43 af aan de zaal.

8,95

•••••••••••••••••••••l

A Sla, Rnurlo, telefoon
05786-886.

in de nieuwste
modekleuren

Jludoikiwai-iVordien start met judo.
Vtoonlopöig1 in de aparttizaal

SMIT

UNIQUE
DAMËS-PULL's

JUDO

SLIJTERIJ-VINOTHEEK

H. Bouwmeester
J. M. BouwmeesterGotlnk

Te koop: herenrywael, na
18.00 uur. De Bongerd 24,
tel. 2407.

Te koop:

Voilden

Voor de vele fedicitalties,
bloemen en geBdieniken, die
wfl bfl ons 46-jarig1 hiuwieü^k
orttvlnigen, zegigen wfl, mede
namens onze kinderen, hardank.

J

van 48,50 voor

36,00 p. m2
Wegens vakantie

Lubbers
Woninginrichting

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

Raadhuisstraat, Hengelo
GOd., telefoon 1286

Goede en voordelige
damesconfectle
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

• verzekeringen

AMMERS

• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Ffetscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en winddicht, flzersterk, gelaste naden

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

Drukwerk
voor
handel
en
industrie

GESLOTEN
van maandag 13 sept.
t.m. maandag 19 sept.

WINTERKOLLEKTIE '76
IS VOOR EEN GROOT GEDEELTE
BINNEN

mantels
in loden, gabardine, cord, mohair, camel
en flanel tot maat 52 van 125,- - 315,-

japonnen
L-M en K-M tot maat 52 vanaf 89,50

rekeningen

rokken

blouses

briefkaarten

vanaf 32,50

vanaf 19,95

enveloppen

pulli's en pullovers

folders

EHBO afd. Vorden
begint bg vwUKHoeirtde deelname ao
spoeldd<g'

met een nieuwe kursus
InQ. en aanim. b^j mevr. Te Slaa, Pastordeweg 3,
Vlortien. Qraajg taiissen 18.00 en 19.00 uur.

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

Voor . . .

Wapen- en Sporthandel

orderbloks

en fruit

in cord, flanel en suede

in zijden yersey, wol en mohair
tot maat 52 vanaf 125,-

Vorden

Speciaalzaak in bloemen, groente

coats en jasjes

pakjes

Zutphenseweg

LEEGYERKOOP
met grote kortingen

DE NIEUWE

NAAR:

briefpapier

Zaterdag l l september

MODECENTRUM TEUNISSEN
RUURLO

vanaf 12,95
Komt u vrij binnen en passen

konvokaties

NIEUWE
MEUBELS

KWALITEITSMEUBELS
UIT VOORRAAD TE
LEVEREN

raambiljeften

Drukkerij

WEEVERS

RUURLO
Toonaangevend in mode

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vrijdags koopavond

