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ONGEKENDE BELANGSTELLING BIJ 110e VOLKSFEEST
TELINDE-VQRDEN-A. J. Wentink schutterskoning 1976
Het jaarlijkse Volksfeest in Linde, dat in het weekeinde werd gevierd, heeft zich op 'n

ongekende belangstelling mogen verheugen. Het bijzonder mooie weer en de geheel

eigen sfeer, die het „Lindese Feest", zoals 't in de volksmond wordt genoemd, ken-

merkt, hadden weer vele ingezetenen oud-Lindenaren en zelfs uit omliggende plaat-

sen naar het Linde gelokt.

Toneelavond
Vooarafgaande aan het eigenlijke feest
werd vrijdagavond in de grote feesttent bij
'Van Asselt een toneeluitvoering gebracht
door de Houtene Toneelclub OCH.
Voorzitter van het Volksfeest, G. Ruiter-
kamp, heette speciaal burgemeester mr.
Vunderinik en echtgenote welkom, bene-
vens de familie Menkveld, die het terrein
beschikbaar stelde. Hfl dankte de gulle g-e-
vers voor de lijstkolleklte. OCH speelde het
blijspel In 't vrolijke Weerhaantje (in drie
bedrijiven) zeer vlot en met veel verve.

Schutterskoning
Zaterdag was het de eigenlijk dag van het
Volksfeest, 's Morgens begon het vogel-
schdeten, waarvoor zich 92 schutters op-
giaven. De koning- van 1975 Han Eskes uit
Vorden loste heit eerste schot, gevolgd door
baiirgemeester Vunderinik, Nog voor twaal-
ven wist A. J. Wentink met een welgemikt
sohot de vogel neer te leggen en werd tot
koning- uitgeroepen.
De verdere uitslag was: 2e prijs G. Bouw-
meester (kop); 3e prijs Han Eskes (rech-
tervleugel); 4e prrjis B. Wenltink (linker-
vleugel); 5e pr. Johan Broekman (staart).
Ook voor het schrjifsohieten in de morigen-
uren was de animo groot. De uitslag was:
1. H. Meyerink; 2. B. Kettelarij; 3. G. Be-
rends; 4. H. Meyerink; 5. J. Kornegoor; 6.
H.' Ruiterkamip.

Opening
Zaterdagtimdddiig om haM twee vond de of-
ficiële opening- plaalts van het Volksfeest;
een en andier in het b$z$n van het bur-
gemeestersechtpaar, de voltallige feest-

comimdissie, de kondngisparen van 1875 en
1976, Sursus Oordia en anderen.
Op de nieuw geasfalteerde en verbrede
Lindeseweg sprak voottztiitter Ruiterkamp
zijn feestrede uit met een speciaal wel-
kom tot bungemeester Viunderink en zijn
echtgenote. Hfl danikte het gemeentebe-
stuur voor de medelwerMng om de Linde-
sewieg opnieuw te construeren, zodat het
niu wel een tweebajansrweg met invoegstro-
ken lijkt.
Het oude kjoningispaar Han Bskes en ko-
ningin Mirjam Nijenhiuiis werd hierna ont-
troond. De feestcornimiissieleden Hendrik
Bouwmeester en Karel Hietbrink tooiden
hierna de koning 1976 A. J. Wentink met
de bijbehorende versierselen, evenals zijn
verloofde Annet Kreefiteniberg uit Ruurlo,
die tot koningin werd gekroond. Ter ere
van hot ndeuwie koningspaar zwaaide Jan
Berenpas het aloude vaandel.

Bungemeealter mr. Viunderinjk prees de goe-
de onderlinge sfeer in hét Onde, dat tot
een van de oude kernen van Vorden wordt
gerekend, waar eendracht en saamhorig-
heid nog kenmerkende eigenschappen zijn.
Het verheugde hem dat er dank zij toege-
kende subsidies de Lindeseweg eindelijk
kon worden verbeterd. Ook andere belang-
hebbenden kunnen er nu gebruik van ma-
ken. Met twee coupletten van het Wilhel-
mus, dat door Sairsum Qorda werd ge-
speeld en door allen uit volle borst werd
meegezonigen, eindigde dit officiële gedeel-
te.

Yolksspelen
Groot was de animo voor de volksspelen.
Om vijif uur reikte de voorzitter de prgizen
uit, waarvan de uitslagen waren:
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Denkt u aan dé

modeshow
op woensdag 6 oktober
in de Luifel te Ruurlo

m.m.v. Schoenhandel Hogevonder

en Kapsalon Masman

Bloemendecoratie door
Bloem- en Plantencentrum Geerligs

Kaarten a 4,50 (incl. koffie en konsumptie) verkrijgbaar
aan onze zaak; bij Schoenhandel Hogevonder en Kapsalon
Masman.

Reserveer tijdig !

RUURLO
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Dogcarrijden dames: 1. mevr. Pelgrim-
Rdetman; 2. mevr. Vliem-tFtensink; 3. me-
vrouw Lenselink-Toonk.
Rinigwerpen voor dames: 1. mej. J. Hiet-
brink; 2. mevr. Lenselink-Toonk; 3. mej.
Bnandenibarg.
Korfballen voor dames en heren: 1. H.
Fokkink; 2. B. Ketitelartj; 8. D. Hoeksma.
Behendigheddiswedsltrijd per rijwiel: 1. H.
Wefzenlberg; 2. C. Vliem; 3. D. Vliem.
Doeltrappen voor dames: 1. mevr. Lense-
link-Toonk; 2. mej. R. J. Groot Jebbink; 3.
mej. G. Ziweverdnk.
BaMerospel: 1. Rüa LenselSnik; 2. C. Vliem;
3. mevr. WlaHgemoet.
Kegelbaan: 1. Johan Broekman; 2. J. Roe-
terdink; 3. de heer Grondiger.

Kinderspelen
De speciale kindercomandjssie had veel werk
gemaakt van dut jubileumfeest. In totaal
waren er meer dan 250 kinderen die deel-
namen.

Uitslagen kinderspelen

Meisjes en jongens tot 6 jaar (sjoelen):
1. Rene Vliem; 2. Gerard van Asselt; 3.
Wilma Stokkink; 4. Aria. Mombeng; 5. R.
Niessen; 6. Herbert Hlusltedn; 7. Miarianne
Bloemendaal; 8. JuMa Lenseink; 9. Wil-
fried Lichtenberg; 10. Robert Waigemoed.
Jonigenis 7-8 jaar (busgooien): 1. Dinanit
Wenninikmeule; 2. Herbert Raiiterkamp; 3.
Jos Lenselink; 4. Wion Lichtenberg; 5. Je-
roen Tolkamp; 6. Han Berenpas; 7. Mard-
nus Bouwmeester.
Jongens 12, 13 en 14 jaar (spijkerslaan):
1. G. J. Vliem; 2. Bert Koning; 3. Reinold
Haaring; 4. Gert VMem; 5. Harry Harm-
se n;6. Harry Havekes; 7. Herbert Bosch;
8. Mark Messen.
Jongens 9, 10 en lil jaar (busgooien): 1.
Didk VMem; 2. Bart Pardijs; 3. Andre
Knoef; 4. Gerrilt Weenk; 5. Hans Pardfls;
6. Dick van Asselt; 7. Bvert Jan Gotank;

Henk Haneveld; 9. Hans Weenk.
isijes 7-8 jaar (bal in mand gooien): 1.

UITSCHIETER

VAN DE WEEK

Alleen donderdag -

vrijdag en zaterdag

STREEPPULLI
norm. 16,95 - 17,95

NU 13,95!

Bijonda Knudltibos; 2. Marjelie Lichtenberg-;
3. Miranda Kruitbos; 4. Greta Hilderink; 5.
Marga WennanikmeUle; 6. Anrja Willems; 7.
Bertüe LeniseQdnk.
Meisjes 9, 10 en 11 jaar (sjoelen): 1. Ja-
coline ter Heurne; 2. Cecüia Hilderink; 3.
Genrie Vliem; 4. Blly Berendsen; 5. Carla
Schotman; 6. Irma Rultgers; 7. Tinie Be-
rendsen; 8. Carla Lichtenberg; 9. Blies
Eykelkamip; 10. Erna te Pas.
Meisjes 12, 13 en 14 jaar (stoelendans): 1.
Inge Brummielman; 2. Hilda Bggimk; 3.
Wilma Weenk; 4. Ria Vliem; 5. Marga Be-
rends; 6. Liegbetih Hilderink; 7. Joke Leb-
bink; 8. Thea Bohviender; 9. Martin Vliem.
's Avonds was het bijiaonder druk in de
danstent, waar The Dost Felflows miuzi-
kale medewerking- verleenden. Ook de
schietitenit en andere kermis-attraktdes de-
den goede zaken. „Het 110e Volksfeest in
het Lande is voor de volle honderd pro-
cent É k a d , " aldus het jubilerende be-

Uitstekend toneel van KRATO
e nu al zeven jaar bestaande Kranenburgse TonIPvereniging KRATO beschikt over

een uitstekende kern van goede spelers en speelsters. Dit is gebleken op de in zaal

Schoenaker op de Kranenburg gehouden toneelavond, waar de KRATO-amateurs op

sublieme wijze een opvoering gaven van het vrolijke blijspel in drie bedrijven De Ker-

kestraat, een keurige straat.

De zaal was letterlijk tot in alle hoeken
bezet en men moest zelfs stoelen bijhalen
om iedereen een plaaJtsje te geven.
KRiATO-voorzitster mevr. H. Sueters-Ses-
sink uitte in haar openingstoespraak grote
vreugde bij deze opkomst, die men zeker
niét verwacht had. Onder de aanwezigen
waren ook afigevaardiigden van zusterver-
enigingen aüs Vordens Toneel, TAO Wil-
deniborch, de Hengelose Toneelvereniging
en tevens oud-voorzitter van KRATO,
Broeder Oaniutus Schidder oflm.

Nadat de voorzitster Ie meespelenden, t.w.
vijf dames en zes heren, aan het puibliek
had voorgesteld ging het doek open voor

het eerste bedrijf. Het stuk speelde zich af
in de woonkamer van de familie Hofman,
die er heel gezellig uitzag. Het werd op bij-
zonder goede wijze ten tonele gebracht.

Iedereen kende zijn rol perfect. Het was
van begin tot eind een vrolijk stuk; het
ene lachsalvo na het andere klonk door de
zaal, zodat men wel volop genoten heeft.
In de pauze werd een geslaagde verloting-
gehouden. Mevrouw Sueters dankte ieder-
een, de vele aanwezigen, de medespelers/
stens en vooral de regisseuse mevrouw W.
Talkamp-ïSdjemes voor hun medewerking.
Vanwege dit eerste grote succes hoopt
men, op veelvuldig verzoek, binnen korte

Koerselman
cassettes

X t L V K Ü W I T CDBLCTAAl

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde, tjw.:

— Brandweertentoonstelling
— Sluiting stortplaats aan de Hameland-

weg
— Wtfze (van aanbieden van huisvuil

Ad 1.
Brandweertentoonstelling

De branidweertenltoonsitelling in de galerie
van de biibliotheék sluit a.s. vrijdag l ok-
tober. Wie hier nog een kijkje wil nemen
moet dius vlug zfln. De openingstijden zijn
gelgk aan dae van de bilbliotiheek.

Ad 2.
Sluiting stortplaats aan de Hamelandweg

Met ingianig van oktober a.s. wordt de ge-
meenitelgke storbplaaJts aan de Hameland-
weg gesloten. Het door de gemeentelijke
ophaaadienst verzamelde huisvuil wordt nu
reeds naar Dochem gebracht en vanaf ok-
tober zal ook het overige huisvuil moeten
worden afgevoerd naar de stortplaats

Armlhoede nabij Loohem. Deze stortplaats
is te bereiken vanaf de Goorseweg, linksaf
over het Twentekanaal en daarna rechtsaf
de aanwgeiinigen volgen.
Het stonttarfef bedraagt daar ƒ 5,70/m3
(niet samenigedrulkt). /
De openingstijden zfln: maandag t.m, za-
terdag van 8.30-0.2.00 uur vjm. en van 1.00-
4.30 uur njm.
Storten is alleen mogelijk op bonnen, voor-
af te kopen op het gemeentehuis te Ix>-
chem, Markt 23 ('s morgens open van 8.00-
12.30 uur). Nader gewenste inlichtingen
zijn verikrijgfbaar op het bureau gemeente-
werken te Dochem, tel. 0573041141.
De laatste opendnigisdag van de Vordense
stortplaats is bepaald op zaterdag 2 okto-
ber a.s. Wie nog exitra bednjifsvuiil of ander
aflval wil opruimen wondt daartoe nog in de
gelegenheid gesteld vóór deze sluitings-
datum, gedurende de openinigstijden:
vrijdag van 3.00- 5.00 uur n.m.
zaterdag van ,10,00-12.00 uur v.m.
Br wordt nadrukkelijk op gewezen dat na
2 oktober in de gemeente Vorden geen

vuilnis meer kan worden gestort. Tegen
overtreders zal streng worden opgetreden.

Al 3.
Wijze van aanbieden van huisvuil
Over dut onderwerp worden regelmatig
vragen gesteld. Daarom volgt hierna nog
eens een omlschrijiving.
Huisvuil moet worden aangeboden in plas-
ittc zakken met gemeente-opdruk, welke bfl
diverse winkeliers in de gemeente verkrijg-
baar zqn (ƒ 8,— per 20 stuks).
Langer tuinvuil, dat niet in de gemeente-
zakken past, mag als bos worden aange-
boden, mits deze niet langer is dan l me-
ter en niet dikker dan 30 om.
Grof huisvuil dat te groot is voor de zak-
ken zoals meubels, füetsen, wasmachine
ejd. mag afzonderlijk worden aangeboden.
Vuilnis, dat wordt aangeboden in doosjes,
andere zakken of dergelijke wordt dus niet
meegenomen door de ophaaldienst.
Voor nadere imlichtimigen en/of klachten
kunt u zich wenden tot de dienst gemeen-
tewerken, telefoon 2323.

tijd nogmaals een opvoering1 van dit stuk
te geven in zaad Schoenaker.

Maandagavond werd het stuk gespeeld
voor de bewoners van het bejaardencen-
trum De Wehme te Vonden; op 30 septem-
ber in het P. W. Janssen-aiekenhuis te Al-
men; op 4 oktober in het Bejaardentehuis
Maria Postel te Keyenlbor,g en op 25 ok-
tober voor de bewoners van het St. Elisa-
betlhs rusthuis in Zutphen.

EARTH & FIRE
IN TOLDIJK
Naast zeer veel bekende groepen en pro-
gramma's,, die de aiktiiviteilten van YMCA
te Toldijk de laatste tijd organiseert en
waamvan de baten ten gunste komen van
het verbrande „FTlophouse", mag nu toch
zeker een vermelding gemaakt worden van
het feilt dat Y1MCSA de zeer bekende Neder-
landse popgroep Bartih & Pure heeft weten
te bewegen naar Toldijk te komen.
Voor de liefhebbers van deze muziek, nu
de gelegenihedd deze groep van dichtbij te
zien wenken en hun muziek „life" mee te
maken.
Voor verdere bijzonderheden, zie elders in
dit blad.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 3 oktober: 10.00 uur dB. W. PeUe-
boer (LucMmachitpred. te Arnhem). Jeugd-
dlLenst; 19.00 uur ds. J. H. Jansen (Vorden)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Zondag 3 oktober: 10.00 uur ds. J. B. Kuh-
lemeier; Mndemevendienst klassen l, 2 en
3; kinderoppasdienst; 19.00 uur drs. C. G.
Vermeiden te Geesteren-GeLselaar

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che)

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur; woensdagavond om 19.30 uur.

ZONDAG9DIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsuiten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENiU-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegdhelaer, teL 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tolt 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegdhelaer, teL 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wij'kzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wiJkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitbui-
tend spoedrecepten

TAFELTJEnDEK-JE
Hele maand sept. mevr. TaMcenkamp, tel.
1432, graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsla-
torlekamer van de Geref. Kerk Vorden, teL
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uiur,
tel. 05753̂ 2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in die konsistoriékamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak ia 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"
Bronslbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 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.
ddnsdag 14.00̂ 17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.80 u.
woensdag 14.00̂ .7.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 U.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00̂ 17.30 u.

18.30^21.00 u. 14.00-17.30 u.



Schouder-
karbonade

Kijk en
vergelijk...

lage prijzen
Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Tomaten

Blanke Varkens-

Frikandeau
500 gram

Hamlappen
500 grom

Wiener

Schnitzel
100 gram

heerlijk voor nasi/bami

BERL1NER
100 gram

PALINGWORST
100 gram

SNIJWORST
150 gram

GEK. HAM
150 gram

HELE BOEREN-
METWORST
500 gram van 408 voor

A EN O VRUCHTEN-

LIMONADE
literfles

NUTRICIA

CHOCOMEL
liter van 178 voor

PLASTIC FLES

VOLLE MELK
liter

SPECULAAS
pak 400 gram
van 139 voor

'DUYVIS
KROEPOEK
iak van 99 voor

ROOMBOTER

BANKETSTAAF

GILDA DROP
div. soorten - 2 zakjes

Spruiten
500 gram

Grape fruit

5 stuks

Î BB

Handperen

V/2 kg

PRESTO
VOOR DE AFWAS

flacon van 120 voer

RADION
DRAAGKARTON

fles van 198 voor

A en O 3/4 liter voorraadbus

FRITESSAUS
van 189 voor

van 119 voor

4 OKTOBER DIERENDAG

KITTEKAT
VIS/VLEES
blik van 229 voor

Rozijnentimpen
pak è 6 stuks

BAMBIX
GRAANVLOKKEN

pak van 114 voor

POLLY

Closetpapier
pak è 4 rol

Suzi Wan Bami ef

Nasi Goreng
literblik van 304 voor

^B^ •• « ^9T l

BIER
krat è 20 beugelflesser

KNABBELDIS
pak 400 gram

van 179 voor

A*O,meer

voordehé

ALBERS - VORDEN
Geldig van 30 september t.m. 7 oktober



COEBERGH
literfles
van 11,85 voor

Bessen- WIR
genever

SONNEMA 4 O "l C

Beerenburger IX ƒ O
van 14,15 veer

Pisang Ambon
Bananen Liqeur

per fles

GANZEBOOM

Jonge Jenever
liter

JOSEP GUY
FRANSE COGNAC

van 17,85 voor

1595
Maandag 4 oktober

SLAVfNKEN

3 stuks

MALSE SLA
2 kroppen

•Dinsdag 5 oktober
VERSE

KIPPEBOUTEN
500 gram

TARTAAR
s haien 4 betalen

^Woensdag 6 oktober
VLEES-

GEHAKT
500 gram

RUNDER-

GEHAKT
500 gram

RODE KOOL
500 gram

Hiermede betuigen wijj u
>nize hartelijke dank voor
ie vele bloemen, felicitaties
jn cadeaus, ter gelegenheid
van ons huwelijk ontvan-
gen.

'Harry en
iWiarna Ngeniiuis

gorden, septemiber 1976
l

Voor de vele felicitaties,
oloemen en geschenken, die
vvg bij ons 25-jarig huwe-
lijk onitvinigen, zeggen wij,
mede namens onze kinde-
ren, hartelijk dank.

IW. B. Horsting
H. Horsltiing-

Rerjntjes

Vorden, september 1976
Brinkerthof 56

Onze hartelijke dank voor
de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wjj van
u mochten ontvangen op
ons 25-jarig huwelijksfeest.

G. J. Hlddlnk
A. Hiddink-Rietman

Vorden, septemiber 1976
Deldenseiweg l

Miaandag 3 oktober begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Te koop: Notaris-appelen
bij J. Hissink, Dorpsstraat
4, Wiohmond.

Jong Gelre
A.S. vrgdag

dropping
imet snert

5. 00 uur Hotel Rloemendaal

Te koop: krielkippen.
H. Gosselink, Ijochemse-
weg 40, Warnsveld.

Te koop: z.g.a.n. EJtna gas-
fornaiiis met grill; bruine
mahx^A salonitafel (ovaal);
2 Ijpersoons bedden +
matrassen; Koelstra kin-
lertwagen; ri-eten reiswieg.
Pelefioon 2210, Vorden.

Te
kamp
•

np^ö,
voMère. Horster-
Vorden.

Fe koop: brjizetkaoheltje
f 100,— en een ikleuterbed.
3e Stroet 22, Vorden.

Een beslist goede baas ge-
aochft voor Duitse herder,
L jaar, teef, en erg lief.
CJraitds af te halen mits zeer
gioed tehuis geboden. Tel.
35752-2395, VogeOlbosrje 6.

Jong Gelre
i A. s. vrjjdag

dropping
imet sniert

3.00 uur Hotel Rloemendaal

Te koop: dikibevileesde vier-
delis van een ptalk en een
stier. Heintjes, Lochem,
tel. 05730-2514.

LOSSE VERKOOP: ~
Telegraaf
Al|g. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

GROTE

HERMAN HEKiKELMA'N

ERNA SQIjDERiDUiK

geven u, mede namens wederzgdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk
te treden op donderdag 7 oktober 1976
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Steendenen.

Kerkelijke beveötdgding om 14.15 uur door
ds. P. H. van 'Denit in de kapel te Bronik-
hlorst.

septemiber 19(76
Steendereni, Dr. A. Ariënastraat 14
Vorden, Kiefsfcampweg l

Gelegenheid tot gelukwensen van 15-30-
16.30 uur in zaal Ruittten te Steenderen.

Toekomstig adres:
Dr. A. Ardënsstraat 14, Steenderen

Van ons is heengegaan, onze Meve moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

GABRITDINA VOSKAMP
weduwe van Derk Pardijs

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

Veilig in Jezus armen, veilog aan Jezus hart.

Wichmond: H. Pardijs
B. J. Pardtjs-

van Zadelhoff

Warnsveld: G.
H. Loman

Vorden: A. D. Winkel-iPardqs
W. L. Wankel

Vorden: D. Pardijs
A. G.

Kunderen, klein- en
achiterkiedniklinderen

Vorden, 24 septeonlber 1976
AHmemsieweig 31

De begmfenüs heeft inmiddeils plaatsgevonden.

Wegens beëindiging
bedanken wij al onze

clientèle d^relaties

voor het vertrouwen en

de prettige samenwerking

die wij h ^ e n genoten.

Met de vriendelijke groeten,

Fam. Meenink
,,De Posthoorn"
Vorden

Vorden, september 1976

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24 - Vorden

vraagt

enkele
dames
voor de ochtenduren van

7.00-10.00 uur

Telefoon 05752-1312

AUTO-CROSS
TE HENGELO GLD.

op zondag 3 oktober a.s.

georganiseerd door TTV Bekveld
onder auspiciën van Stichting Autosport
Oost-Nederland

Meer dan 100 deelnemers in
Sport- en Standaardklasse

Aanvang 13.00 uur - Ruime parkeergelegenheid

Terrein: J. Dickman, Baakse Voetpad, buurtschap
't Kervel, Hengelo Gld.

Hollandse en
Amerikaanse EIKELS

• en betalen 12 cent per kg

B. J. Lebbink
RjaaxlijuliisisltraaJt 91 - Hengelo GWd. - Telefoon

05753-1226

speciaal
Leuke

KOM BI N ATI E-
MOGELIJKHEDEN

met onze
modieuze kollektie

damesrokken, blouses,
pullovers, vesten,
pulli's en japonnen
tegen populaire prijzen!

Komt u eens
vrijblijvend kijken

IcKtiel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel 1367 vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wetlhmidiers van Vorden maken
bekend dat de

gemeentelijke stortplaats
aan de Hamelandweg
zal worden gesloten
op 2 oktober a.s.

Bedrijf srvtuil e.d. kan na die datum worden afge-
leverd op de stortplaats „Artmihioede" te Dochem.
(2üe ook onder „Gemeentenieuws").

Burgemeester en Wettaouders voornoemd,
mr. M. Viundenink, burgemeester.
J. Dirtjiflhmit, secretaris.

Met V-hals
en leuke
kontrast- -;;

baan. f55,-

FORTEX

Schoolvoorbeeld
van Vi moderne

pullover
MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381



HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS

van 48,50 voor

36,00 p. m2

Lubbers
Woninginrichting
Raadhuisstraat, Hengelo
Gld., telefoon 1286

r
Staat uw huls al met foto

vermeld in

„Woongaard"
het landeiyk onroerend

goed magazine?

Dat is mogeltJk vla eflk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

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

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

teJefoon 05750-16627
.j

Kunstgebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Goede en voordelige
damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Fruitbedrijf Medler
Cox Orange
Ix>bo
Ingrld Marie
Hand- en stoofperen

Iedere zaterdag verkoop
van 9.00 tot 12,00 uur.

STAALSTRALEN

Wfl maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HeuveMnk, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vonden, tel. 05752-4309.

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

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF\

Welk net zelfstandig

MEISJE
wou ons heupen in de huishouding en
ons oafé_resitajurant; liefst intern.

Weekend vrfl.

't Wapen van 't Medler
Gebr. Eykelkamp
Ruuirtoseweg 114 - Vorden - Tel. Oö752-f6634

comfort

citroen
Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw

i ~
l 2CV Spot l

I Jubileumeend f

] f7895,- i

Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw

CITROEN GS break 1975
CITROEN GS club breaik 1973
CITROEN AMI Super breaik . 1975
CITROEN GS X2 '. 1975
CITROEN AMI break 1973
CITROEN GS club 1972
CITROEN AMI 8 1969
CITROEN 2OV6 1974
CITROEN 2CV4 1973
BMW 2002 Touning IJ
DiATSUN 1000 U
TOYOTA 1200 Oarolla 1972
RENAOLT 16 TS 1972
RiENAUIL/r 12 Stationcar 1975
AUSTIN MINI 1000 1975

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Dealer voor Ruurlo, Vorden, Lochem, Borculo,
Hengelo Gld.

FORD OORTINA 1973
VW bestel, gestoten 1973
SIMCA 1100 Touning met sdhiudifidak 1974
SEMJOA 1100 VS 1973
FEUGEOT 204 GL, 1972
FIAT 128 met i(pg 1973
FIAT 125 1972

De Citroen 77
2OV vanaf 6.£
Dyane vanaf 8.641
Ami ivanaf 9.995,—
GS (vanaf 13.180,—
CX benzone vanaf 22.900,—
CX diesel vanaf 26.900,—

Uitdeuk en spuituuichtlng, inbouwstatton Landl
Hartog LPG installaties.
Inruil en financiering mogelijk

Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 1753
Reparatie: Nijverheidsstraat 3, Ruurlo, tel. 1618

's ZONDAGS IS ONS TANKSTATION
DE GEHELE DAG GESLOTEN

WIJ

^RESENTEREN
~ De NIEUWE

HERFST- EN
WINTERKOLLEKTIE

1976-1977

Bruidsjapo
en

Avondkleding
Prachtige kollektie voor bruidsmeisjes

en bruidsjonkers

Het allernieuwste uit binnen- en buitenland.

Dinsdag 5 oktober: GROENLO, Hotel Meyer

Dit is tevens onze laatste show

Aangeboden door het
GROOTSTE BRUIDSHUIS van Oost-Nederland

BEIJER BËSSELINK
BELTRUM bi| Groenlo HENGELO (Ov.)
Telefoon 05448-222 Telefoon 05400-11983

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

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
ötafvrfl vegen - met bewfls voor politie en brandver-
zekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

rechtstreeks bii DlJKHOF'S GROOTHANDEL B.V.
Bij ons de laagste prijs, de grootste keus met een perfecte servicedienst. Alles onder volledige garantie!

DEZE WEEK BREKEN WIJ LOS MET EXTRA KNALPRIJZEN

SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT ONZE ENORME KOLLEKTIE. NETTO-PRIJZEN INCL. BTW

Besteedt uw geld gewis
Koop b\j Dijkhof een dlepvrieskist,
Wat door Dijkhof wordt bevroren,
Gaat nimmer nooit verloren!
Dag en nacht service
op diepvriezers!

Diepvriezers:
toonzaalmodellen

AEG 220 liter 498,—
Esta 200 liter 128,—
Bosch 210 liter 488,—
Friac 200 liter 448,—
Ldnde 220 liter 498,—
Bosch 260 liter 598,—
Esta 300 liter 528,—
Martjnen 305 liter 528,—
Bosch 320 liter 678,—
Bauknecht 350 liter 678,—
Ldnde 420 lüter 798,—
Bauknecht 460 Miter 798,—
Dimde 500 liter 848,—
Esta 600 liter 798,—
Gram 900 liter 1448,—

Ruim gesorteerd In alle maten

DIEPVRIESKASTEN
120 liter vanaf 298,—

Koelkasten tafelanodel
145 liter vanaf 248,—

Koelkasten dlubbéldeurs 240 liter
incl. 60 liter vriesvak v.a. 498,—

Koelkasten half koel half vries
350 liter vanaf 848,—

Wasautomaten:
toonzaalmodellen

Bij ons de laagste prijs, dan ook nog
een inruilprys voor uw oude machine
AEG bovenlader 698,—
AEG Prinses SL, 1048,—
Bauknfccht 4704 S 648,—
Raukneeht W.A. 600 648,—
Ba/uknecht W.A. 616 898,—
Beatrix 6 kg 698,—
(Bosch V. 405 848,—
Indesiit Europa 848,—

MIELE WASAUTOMATEN

bij ons de scherpste prijs

Gasfornuizen:
Etna - SatBter - Atag - P«Ugrim
te leveren in verachÜMende kleuren
en op butaan- en aardgas

Klein
Huishoudelijk:
Stofzuigers stteemodel 98,—
Centrifuges vanaf 98,—
Grifll's vanaf 79,—
Afauiigkappen vanaf 134,—
Rjadiatoren op aliebaisiB met
thermostaat 2000 Watt vanaf 98,—
TafelgrojlTs vanaf 98,—
Elektr. kookplaat 2-pdts VJR. 79,—

rStoomibouten vanaf 89,95
Strtjklbouten vanaf 19,95
Tosty flizers vanaf 39,95
Broodroosters vanaf 39,95
Haarföhns vanaf 29,95
Haarlcruilsets vanaf 39,95
Haarkruütangen vanaf 9,95

Kleuren TV-s:
U betaald b\j ons de laagste prfls
daarby ook nog een Inruilprys voor
uw oude TV

SchaAibJDoreniz 1744 67 cm 1948,—
Schaulb-Lorenz 1644 67 cm ... 1848,—
Schajub-Jjorencz 51 om 1448,—
Graetz 51 cm 1398,—
Phiilijps 67 cm 1828,—
Nordmende 67 cm 1748,—
Teleflumiken 51 om 1898,—

Draagfoare TV's 268,—

SPECIALE AANBDEDING

Tedefunlken stereo radfio 2x15 Watt
incl. boxen 398,—

2Jwart-/wtit TV's 61 cm v.a. 398,—

iSchauib-Ijoreniz stereo Hi-Fi radio
imca. boxen 2 x 30 Watt 898,—

Schjaulb-iTjorenz sitereo radflo cassette-
recorder 2 x 15 Watt
incl. boxen 748,—

Draagbaar radio caasetlterecorder
op Mchtniet «n batterfl 128,—

Draagbaar radio op Hchtnet
en batterij nu 39,95

Vaatwassers:
Bosch - Bauknieciht vanaf ..

Droogtrommels:
Benldix - Zantker - Baiiknecht
Engüish Electrix vanaf 298,—

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

• Eigen senvtLceddenst

• Dag en nacht service op diepvriezers

• 24 uur service op wasautomaten etc.

• Vakkundige reparaties en aansluitingen

• Eigen ondendeilenanagajztjn

• Wfl staan 365 dagen per jaar voor u klaar

• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondikMes

B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

NILFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER

UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS

REMINGTON
SCHEERAPP ARATEN

bij ons altyd 25% korting

GROOTHANDEL B.V.
IET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT m, 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
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Floraliatentoonstelling te Vorden
Voor de floralia-tentoonstelling die het afgelopen weekend in de zaal van Hotel Bak-
ker werd gehouden bestond een behoorlijke belangstelling. Het aantal inzendingen
mocht er ook zijn. Niet minder dan 257 bloemstukken, eigen gekweekte planten e.d.
werden ingezonden. Bij dit aantal zijn niet begrepen de inzendingen van de school-
kinderen.

Inizenldingen wanen er oja. van de ffirma
Ketttelerij die een hele hoek van de zaal
Voor haar rekening nam met allerlei soor-
ten plantten en bloemen. De gedelete tafel
d&« er stond was door de firma Dijkerman
kleurig versierd mett bloemen.
Evenals vorig- jaar had de tuSntoouwBchool
De Drieteflaar lïLt Donculo ook ditmaal weer
mooie stukjes intgestuiurd. Verder wanen er
fraaie bloemstukken van de cursisten van
de Nartaibllioemtschdlkaunsus tentoon gesteld,
daarnaast vele priivé-inszenflinigen van eigen
geücwieelote bloemen en planten.

Het toneel abond vol miet de stetoplanten
van de achooHcinkieren. Voor de jury geen
gemalkikeHJikie taalk één en ander te beoor-
delen, al zaal de heer Wesselinik daar niet
veel moeült» mee hebben gehad. Voor hem
was het raumeltjik de 50e keer dat hfl de
attekiplanlten beoordeelde!

De uitslagen waren als volgt:

9tekplartten tóntienen OvlijitSg Liesje): 1.
Anmemaiie Bello; 2. Greta Norde; 3. Ger-
rfit OpOaat; 4. Bob BasveJid; 5. Janet Voort-
man.
Idwm (LAicifeiTplaiiit(j>e): 1. Janet Voontman;
2. Mancel Boaveflid; 3. Bob Bosveld; 4. Hen-
riet FTokWnk; 5. Anjja Teunissen.
Sftekpllanten volwassenen (Geranium): 1.
mevr. v. d. Zande; 2. mevr. v. d. Zand»; 3.
mevr. A. Norde; 4. Maarten Schipper; 5.
A. Knoef.
Mem (Begonda): 1. mevr. A. Norde; 2.
mevr. H. FtofkMnik; 3. mevr. Booh; 4. mevr.
v. d. Zartde; 5. mevr. v. d. Zande.
Voorwerpen natiwuipnoidukten: Ie en 2e pr.
mevr. Demnjje.
Idem (Mnkieren): 1. Geert Wesselinik; 2.
Han Wesselinik; 3. Monique Nijenhuis en
Marjan Smdlt; 4. Geert Wesseünk en Wil-
ma Wieenk.
Versierd speelgoed: 1. Eric v. 1. Zande; 2.
Hamlet Fokkink.
Eigen gelkiweekte planten: 1. mevr. Pel-
girum; 2. mevr. Weenk; 3. mevr. Roeüofsen;
4. mej. G. Hanmsen; 5. mevr. Zieverink.
Eigen gekweekte bloemen: 1. .mevr. Pel-
günum; 2. mevr. G. Lindenischot; 3. mevr.
Wagenvoont.
Eigen gekweeklte vruchten: 1. mevr. v. d.
Zande en mevr. PeJgnum; 2. Kees en Jan
Jansen en mevr. WatgenivooTit; 3. mevr. De-
caiuje en mevr. FlokMnik.
Cursisten balkjes: 1. en 2. mevr. Wolterink;
3. metvr. Hetmfinik; 4. mevr. Garssen; 5.
mevr. StoWdrik.
Cursisten tafeMjuikrjes: 1. mevr. Eggink; 2.
mevr. Vnedenlberg; 3. mevr. Garissen.
Cursisten vaasjes: 1. mevr. Stofckdnlk en
mevr. EgigAnk; 2. mej. Gtiesen; 3. mevr.
HJulleman; 4. mevr. Besseüinik; 5. mevr.
Aalderink:.

DASH-NIEUWS
Het was al lang de bedoeling van DASH
gelegenheid tot training' te geven aan
meiatjes en jongens van 8 tot 13 jaar, daar
dolt een ideale teefitgd is kennis te maken
met de volfeytoalspont.

Tot op heden onttibrak ons ateeds de ruimte
nu echter de sportzaal er sltaat hebben we
de gelegenheid.

Er ging een schreven uit, dat huds-aan-huis
verapreM werd met de bedoeling: senior-
leden te werven. Onderaan dit schreven
echter hadden we sumiier iets over de mi-
ni-vofliteytaal gezegd en we hadiden er con-
tactadressen infgezet. DASH was nJ. van
pdan de gaiote oproep voor jongens en meis-
jes via de scholen te gaan doen. Naar aan-
leüdinig echter van ddit ene schrflven heb-
ben zich zoveel meiarjes en jongens voor
miM-ivolteyfaal opgegeven, dat het bestuur
beefloot van het werven via de school voor-
llopflig af te zien. Er wend klaanbigkeig.k
duideltjlk in een behoefte voorzien.

Voor DASH is mini-(volleybal nieuw. We
zfln dan ook zeer content met het feit, dat
de heer De Jong uiit Apeldoorn bereid werd
gevonden enkele demonstratie-lessen te
venzongen. De heer De Jong komt dins-
dagimddidag 5 oktober a.s. naar Vorden voor
zfln eenste les. Het beertaiur nodigt alle kin-
deren, dd/e zich opigegeven hebben in ieder
geval en belangstellende ouders uit deze
les bij te komen wonen.

Dinsdag 12 oktober begint dan de officiële
trainünig van de mtinrt-volleyballers(stens).
De kinderen die zich opgaven, krftgen al-
lemaal penaoonatjlk bertcht.

VoOaeyfoaJivereniginig DASH hoopt op deze
manier ook een steentje bg te dragen, om
de zeer jeugdigen op een aangename ma-
nier beaig te houden. Tot ziens op 5 okto-
ber ajs.

Judokwai Vorden
Leden van de Juudokwai Vonden hebben in
Eenbeek deelgenomen aan een grote judo-
nekreatiedaig. Op deze dag werd het accent
niet op het wedstr^jldrjudo gelegd maar ju-
do aflis rekreatiespont met zijn vele spel-
vormen. Zo'n 500 judo/ka's in de leeftijd
van 4 tot en met 11 jaar wanen aanwezig.
Op de grote judtomat van 750 m2 konden
de jongens en meisjes jfich in de sporthal
danig uitleven. Na afloop kregen alle deel-
nemers een hertnnieningsvaantje.

Ouratiaften corsages: 1. Mevr. Helminik; 2.
mevr. Eggink; 3. mevr. Stokkink.
Cursisten versiend voorwerp: 1. mevr. Wol-
terSnjk; 2. mevr. Besselink; 3. mevr. Teu-
ndssen.
Cursisten drrogtalaemen boeket: 2. mevr.
StoklkSnik; 3. mevr. Korenjblek.
Idem droogbloemen fantasie: 1. mevr. Wol-
terinik.
Niet cursisten kleine vazen: 1. mevr.
Hartnisen; 2. Miarja Weenk; 3. mevr. Pel-
gnum; 4. mevr. Stijl; 5. mevr. Te Linde.
Idem grote vaasen: 1. Marja Weenk; 2.
mevr. Pieflgrum; 3. mevr. Wesselink.
Mem bakjes: 1. mevr. Norde, mevr. Pel-
grum en Marja Weenk; 2. mevr. Harmsen,
mevr. Stijl, mevr. Venstege; 3. mevr. Gk>-
tLnik, mevr. Styil en mevr. Weenk.
Mem fantasaestukjes groot: 1. mevr. Wa-
genivöort; 2. Janny mokteink.
Mem klein: 1. mevr. Hanmsen; 2. mevr.
Qotink.
Idem tafelatukjes: 1. mevr. Norde en mevr.
Qötinlk; 2. mevr. Wagenvoort en mevr.
WesseMnk.
Mem stobben: 1. mevr. Wesselink.
DroogMoemen boeketten: 1. mevr. Wagen-
voort; 2. mevr. Ruitenkamp en mevr. Wa-
genjvoont.
Droogbloemen fantasie: 1. mevr. Ruiter-
kamp en mevr. Pelgnum; 2. en 3. mevr.
Ruitenkamip.
Vaklieden: l, 2. en 3. mej. Schotman.
Leerling vaklieden: 1. Betty Pelskamp; 2.
Tonny de Greef; 3. Inge de Vlier; 4. Tonny
de Greef; 5. Wam Hanteminik.
Bloemstukken kinderen: 1. Angelique
Bosch; 2. EHic Klein Haneveld; 3. Ineke
Kapper.

NCVB afd. Vorden
De afdeling Vorden van de NCVB hield
dezer dageen in de huishoudschool aan Het
Hoge haar ledenvergadering. De opkomst
was goed.

Ds. Veenendiaal vertelde deze avond over
het Liedboek. Door de eeuwen heen zgn er
liederen gezongen in de kerk die specifiek
azijn voor een bepaaMe tgid. Van deze lie-
deren vindt men een groot aantal in bet
Liedboek terug. Ds. Veenenldaail verduMe-
lijlkste zijn lezing met liederen opgenomen
op de bandrecorder.

In oktober zal mevr. N. A. P. van der Ham
voor de aifideling spreken over het onder-
werp SOS-iwerk. In novemlber komt de heer
Werkman uit Ziuhphen met als onderwerp
De moderne literatuur ais spiegel van de-
ze tijtd. In decemlber zal de afdeling Vor-
den het kerstfeest vieren.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
KLEDINGBEURS

Vanaf .vrijdagmiddag l oktober wordt in
de zaal achter de Gereformeerde kerk een
kledingbeuirs gehouden. Behalve goede en
gereiniigde kleding1 zullen op deze beurs
ook boeken en grammofoonplaten, alsme-
de stekjes van tuin- en kamerplanten te
koop zijn.

De opbrengst is wederom bestemd voor
een exitra aflossing1 van de hypothecaire
schuld van de Gereformeerde kerk.

"„

iroor-

'ëaken

De Vordense rijvereniging De Graafschap is een paar jaar geleden bezig geweest een
nevenaktiviteit te ontplooien in de vorm van „Het aangespannen paard". Deze vereni-
ging was echter geen lang leven besdfeen, tot groot verdriet van enkele bestuurs-
leden.

Initiussen is een nieuwe poging gedaan er
iets van te maken en dankzij het enthou-
siasme van dierenarts J. BneuMng en voor-
zitter Johan Norde is het thans zover
„Het aangespannen paard" opnieuw
levenslicht aanschouwt en zoals de zal«
er thans voorstaan, dit keer van blijvende
aard.
De nieuwe loot aan de Graaf schap-stam
zal wonden gerund door bedde zojuist ge-
noemde henen (de heer Norde fungeert te-
vens als voonzfitlter) en mevr. F. van Dru-
ten-4Vrieze. Momeniteel zijn er al zo'n vijf-
tien personen die de „aanistpanning" een
warm hart toedragen.

Men stelt pogingen in het werk om zoveel
mogelijk „old gerei" op de kop te tikken.
Hierin is men al bardig geslaagd. Zo zj|n
er al diverse (mensen met rijtuig en paard
gevonden.

Zaterdag zal „Het aangespannen paard"
zich aan de plaaltselijlke bevoKking pnesen-

teren. Deze presentatie wondt georgani-
seerd samen met ,,De Vereniging voor
vrtLeniden van het paand" uit Texel.
De Texelaars komen zaltendag namelijk met
50 personen naar Vonden toe en maken 's
mlildidagis siamen met de gastheren een rit
met koetsjes en wagens langs een aantal
Vordense kastelen.
De koetsjes zullen vanaf het Marktplein
vertrekken. Na een geaameniyk: diner zal
er 's avonds in de zaal van Hotel Bakker
een gezellige bfleenikomst plaatsvinden.
De Texelaars hebben een dia-serie mee-
gebnachlt om de aajuwezitgen een indruk
van hun eiland en hun aajuspanninigen te
geven. Sierna wondt een ieder in de ge-
legenheid gesteld om de fraaie verzame-
ling- koetsen, wagens en tuigen van de heer
Bakker te bezichtigen.

De neelt van de avond kan een dansje wor-
den gemaakt. Voor deze gelegenheid heb-
ben de gasten uit Texel hun eigen huis-
onkest mee°re!brachit.

BI'J ONS IN VORDEN
Dit verhaaltjen is nu wat bloederug verhaaltjen ewodden, maor dat kan 'k
ok neet helpen.

Wi'j hadden un kaatjen in de bussen ekregen da'w maondagaovund urn acht
uur in de schole van meister Bannink mossen weazen, de mensen van 't
rooje kruus wazzen d'r dan ok met un wagen vol flessen, waor ze ons bloed
in konnen doen. Too'w d'r in kwammen zagge wi'j alwel da'w d'r neet allene
bi'j heurn. Tussen un hoop mensen met gezichten of ze nogal zwaor op de
hand wazzen, wachtte wi'j röstug onze beurte af.
Jehan uut de Galleestraote leep ondertussen rond en sprok de börgers moed
in, 't lek mien too dat hee zo n betjen de baas was van 't spöl.
Bi'j un kearl, die'k ok al wel us op de Rabo-banke had zien zitten, mosse wi'j
onze uutneudeging afgeven.

Hee noteern ons in un boek, waor hee un stuk uutscheuren met onze name
d'r op. A'j ow bloedsoort opegeven hadd'n ko'j wieter gaon met d'n trop naor
't slachlokaal.

Daor ston 't bedde al klaor, naodat ze ons veurzichtug neer hadd'n eleg,
stokken ze ons un slange in d'n arm en leeten ons zowiet leuglopen tot de
flesse vol was en d'r „afname" eroepen wier.

Met de grootste zörge hielpen ze ons op de bene en brachen ons, stevug
vaste ehollen offe wi'j zat wazzen, nao de recreatiezaal. Daor krege wi'j kof-
fie met un klaosken en wodd'n ons deur meneer Braamman de gestempelde
kaarten uutereikt. Daorop kö'j zien hoevake a'j d'r al ewes bunt. Nao un be-
paold aantal keer kri'j dan de Landsteiner penning uutereikt.
l'j konnen de mensen hier zienderogen zien opknappen, veur zo wied at ze
d'r althans wat an eleen hadd'n, de meesten markt ens neet dat ze eur un
halve liter afetapt hebt.
„'t Hef niks te beduun.' wier d'r ezeg.

En dat hef ut feiteluk ok neet. De mensen die t'r nog nooit ewes bunt, zo'k
dan ok willen zeggen: „Kom de volgende keer ok us".

Ze hebt ons bloed had neudug, i'j doet de gemeenschap d'r nu groot plezier
met. Dat betjen volk wat t'r noe kump is ech te weinug. Dat mot volle better
konnen bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

AUTO-CROSS TE HENGELO GLD.
In Hengelo Gld. zal komende zondag een
auto-cross worden gehouden, welk gebeu-
ren wordt georganieerd door de Touwtrek-
vereniging Bekveld, welke vereniging wel-
iswaar niet bekend staat voor het organi-
seren van cross-wedstrijden, maar dan toch
wel veel ervaring heeft opgedaan bfl het
organiseren van „het trekken om het lang-
ste eind". De organisatie van de cross is
zeker in goede en vertrouwde handen.
Uiteraard stat achter de cross de Stichting
Autosport Oost-Nederland, die op meerde-
re plaatsen in Oost-Nederland de leden van
de Stichting bijstaat bij deelname aan
cross- wedstrijden.

Zondag a.s. zal (de laatste auto-cross in
Hengelo werd in 1971 gehouden tijdens de
IkermtLsaiktMtieitien) het gebeuren plaats-
vonden op het terrein van de heer J. Dick-
man aan het Baaikse Voetpad nabij 't Ker-
vel te Hengelo Gild. Blijkens de mededeling
voor vooriztter P. Berenpas van de TTV,
is hüer voldoende ruimte voor parkeren en
is het terrein goed geschiikt voor het hou-
den van een cross.
Dut laatste zaïl zeer zeker nodig zijn. De
Stichting Autosport Oost-Nederland heeft
haar leden berucht gedaan van de cross te
Heingelo en meer dan 100 deelnemers zul-
len aan de stantflijn verschenen, verdeeld
over fcwee klassen, nJl. de Standaard- en

de Spontiklasse. Men heeft zelfs latene mel-
dingen moeten annuleren om een niet te
groot renneraveld te krijgen.

Toch nemen bekende crossers deel aan de
races, waarbij de plaaltselijlke favoriet Har-
ry Waenink - ook miüatiefnemer voor het
gebeuren in Hengelo - een belangrijke rol
hoopt te spelen. Verder ook de Hengeloërs
Bennie Kremer en August Smeenk, die
voor het eerst zullen starten in een cross.
Maar vender ook küinlkende namen zoals
Gerlach TaikJcenkamp uit Velswijk, even-
ails de Gebrs. Bloemenidaail; uit Wichmond
ikomlt Harry Sitapelbroek, die met een come-
back bezig is. Uit Hallle komt Wielheesen
naar Hengelo met zijn VW om te trachten
als eerste te eindigen. Daarbij kan hij re-
kenen op geduchte concurrentie van Jan
van Rosmalen en Gebrs. Bakker uit reep.
Neede en Doetinchem.

Ook het cross-team Egginlk uit Vorden
mot de rijders Stdkkers uit Zutphen zullen
helt in Hengelo proberen te maken. Maar
er is nog een tweede team uit Vorden die
aan de start komen, nJl. het Linde-team
met Lebbink, Veenhuis en Berenpas. Als
één der laatste wedstrijden van dit seizoen
zal heit in Hengelo zeker niet aan spanning
ontbreken. Na afloop vindt ook meteen de
prgisuiitreiikinig plaats.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus ffcto 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rnpeütie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphijn
Gymnastiekvereniging Spanta (meisjes en
dames)

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum

het Jeugdcentrum.
kindercantoriJ vanaf 14 oktober

Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
EUi^dinsdagavond: wintertraining zwem-

Eefde
vond Volksdansen in Chr.

Huish-school o.l.v. mevr. Annelies

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastietaveirieniginig Sparta (kleuters en
huisvrouwen)

Donderdag:
Donderdagavond zomertraJning zwem- en
polokflub Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Dondendagsavonid judolessen in de sportzaal
Iedere donjderdaigavond bridgen zaal Bak-
ker.

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler

CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gvrnnastlekvereniginig Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen btj de picknickplaats Wildenborch
Padvinderfl bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Pluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastietovereniiginig Sparta (jongens)
Jeugdsoclëteiit open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeugdsociëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

Oktober:
1 Jong Gelre dmoppiinig hotel BloemendaaJ
2 BaJl voor gehtuwiden en verloofden,

aaaal Eykelkaimp
6 Plattelandsvrouwen
7 Bejaandenkring- Jeugdcenitrum, 13.40 u.
9 Viswedstrgden De Snoekibaars
9 Stichiting Jeugdsocaëtelt: The Jolly

Good Oomipany
10 Kunst in de kamer bij fam. Swart,

Holskaonplweg 2
12 Bejaardensloois Kraneniburg, 14.00 uur
21 Bejaandenlkrinig Jeuigdcenltrum 13.45 u.
21 Vrouwenvereniging Wilidenborch
23 FHm StLchitiiïiig Jeugdsociëteiit: Louis de

Pünes
25 PvdiAMvergaderinig hotel Bdoemendaal
26 Bejaandensoos Kranenlburig, 14.00 uur
28 KPO
30 Heropvoering KRATO zaal Schoen-

aker
30 Feestavond Dash, zaal Eykelikamp

November:
4 Bejaandenlkrinig Jeugdcenitrum 13.45 u.
5 Jong Gelre feestavond zaal Schoenaker
6 Jong Gelre feestavond zaail Schoenaker
6 Sttchitinig Jeugdsociëteit: diropping
9 Bejaandenisoos Kranieniburig, 14.00 uur

18 BejaaaldenkTlinig Jeugdcenitirum 13.45 u.
20 FHm Stichting Jeugdsociëteit: Inpdk-

ken en wegwezen
23 Bejaandensioos Kranenburg, 14.00 uur
24 KPO

December:
2 Bejaaoidenikrinig Jeugdcenltrusm, Sint,

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

Werkgroep Leefbaarheid Vorden

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

De Werkgroep Leefbaarheid heeft naar
haar „zomerreces" weer vergalerd en be-
sproken watt er zo in de tussentijd alles in
de gemeente is geschied en te gebeuren
staat.
Om te beginnen een pluim op de hoed van
gemeenltewerken en Vondenaren die zich,
doorgaans met veel succes, enthousiast
hebben ingespannen geplantte bomen en
struiken bij de heersende droogte in leven
te houden. Hantelflk dank aan deze „wa-
tersjouwers"! Fijn dat er steeds meer men-
sen komen die de fraaiheid van ons dorp
door levend groen ter hante gaat.
Mevr. L. B. Hanmsen en de heren L. Len-
selink en G. Kbldenhoven hebben zich veel
moeite getroost in het kader van de wed-
strfld „Ons dorp kan schoner" te tuinen en
erfafschedidingen te beoordelen, alsmede
goede ideeën geopperd voor diverse ver-
beteringen. Oja. de banken bij de molen
van Kluvers dioor beplanting meer luwte
te geven, of naar een beter beschutte plek
elders te verplaatsen. Bij de werkgroep
kwam hierdoor geHJlkttjjdig de opmerking,
dat men, hoewel hierover in onze gemeente
geen klachiben gehoord wenden, er op moet

letten dat banken, vooral voor oudere men-
sen, goed moeten zitten en een dusdanige
vonm hebben, dat men ook gemakkelijk
kan oveneanld komen.
De hondenMefhebbers leveren nog alitijd
problemen op. Men schijnt nog steeds niet
te kunnen begrijpen, dat de eigen tuin de
w.c. voor het .terecht, geliefde huisdier is.
Anderen zijn echter niet steeds geabeld op
gratis organische bemesting.
SchoenjaoQen zijn ook geen meatverapned-
dens uit hoofde van hun constructie en de
levensduur of poolgnoei wondt er evenmin
door bevorderd. Bij een goede opvoeding
en aJttentie van de eigenaar kan men een
hond leren naast het trottoir zijn „bolus"
te deponeren. Hét zou toch erg jammer
zijn als zich een aniti-hond mentaliteit zou
onitwiklkelen. Laten we toch zorgen dat de
trouwe speelgenoot en vriend van jong en
oud, niet door verkeerde behandeling in
het verdomhoekje komt.
Enige leden houden de ter visie liggende
beötemmingfiiplannen bfl.

Ook de FGEM levert een positieve bijdra-
ge aan het landschap door de tramsforma-
ibonhuisjes en -kasten in aangepaste kleu-
ren t* schilderen. Als men zich nu alge-
meen zo positief gaat opstellen, kan met
weinig of geen onkosten zeer veel bereikt
wonden. Misschien verdwijnen enkele le-
lijke puien dan ook nog achter klimop of
wilde wingerd.

Henrf van Dorsten



Wie mode zoekt
kijkt eerst bjj
Modecentrum
Teunissen - Ruurlo

Zelf kombineren uit onze grote kollektie
Rokken - Pantalons - Blouses - Kieltjes
Pulli's - Pullovers

A IX l •« ^*

vanaf 79,00

vanaf 210,00

vanaf 129,50

235,00

MODIEUZE JAPONNEN EN PAKJES
tot en met 52

BONTJASJES
kort '

MANTELS in Unie en Tweeds
tot en met 52

SUEDE MANTELS EN JASJES

IEDERE WEEK NIEUWE MODELLEN ! ! !

vanaf

Vrijdags gezellige
koopavond

Gratis koffie

RUURLO

Zojuist ontvangen

MEISJES-
LAARZEN
in zwart LEER

maten 28/39

Speciaal geprijsd

28/3I
32/35
36/39

WULLINK

49,95
54,95
59,95

/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

'tisfris
abt

tistfe!

Inweek- en voorwasmtddel drieküozak
Wasverzachter flaconlIHef
Hooggeconcentre«rd schoonmaakmiddel flacon 1 liter
Goudzeep flacon 1 liter

waspoeder fosfaatarm
3 kg - 6,25

10 kg - 19,65
25 kg - 47,45

waspoeder
zonder fosfaten

3 en 10 kg

TIST-produkten zyn verkrijgbaar bft

welk*o|i
Hengelo: Spalstraat 37 Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 Vorden: Stationsweg 20

PROFIJT
AANBIEDING

HOBBYBOX
wan „Tcxnuaxïa", helemaal nieuw. Stopedibaar,
passende wieQltjes leverfaaar. Voor veel doel-
einden geschikt.
Tijdelijk van 11,50 ^r 7,95

STRIJKTAFEL
mot stevig metalen onderstel, wit gelakt.
Op hoogte verstelbaar. Overtrek Brabants
bont.
Tflidelölk van 45,50 voor 29,90

Deze aanbieding geldt
tot en met zaterdag 2 oktober

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf

Bennie Wenting biedt te
PEUGEOT 304
PEUGEOT 404 Diesel
PEUGEOT 504 Diesel
OPEL KAI>ETT

koop:
1973 _,
1970
1972
1969

OPEL KADETT nov. 1973
OPEL KADETT Oouipe
FORD 15M
CITROEN 2CV4
CITROEN AMI super break
met GS motor
FIAT 600
VW K70 LS
VW Pickup

Vraag uitgebreide dokumentatle
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

1968
1971
1971

1973
1971
1973
1971

van de

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

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Een primeur voor
Vorden en omstreken!
ITT SCHAUB LORENZ
presenteert de „1849
de allernieuwste kleuren TV met draadloze afstands-

bediening. Adviesprijs 2748,00

en 3 jaar garantie ONZE PRIJS 2448,-
Laat u niet door afbreekprijzen
misleiden, garantie en service
zijn de 2 belangrijkste feiten die
onze apparatuur begeleiden.
Koop daarom bij:

'

RADIO - TV - SPECIAALZAAK

Stationsweg l

VORDEN

Telefoon 2577

b.g.g. 05730-2825

Wij repareren alle apparatuur ook al is deze niet bij ons gekocht!

Donderdag 30 september

zijn wij wegens familiefeest

de gehele dag

gesloten
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Y.M.C.A. Toldijk
presenteert

EARTH & FIRE
zaterdag 9 oktober a.s.
om half acht in zaal
„Den Bremer", Toldijk

Voorprogramma: GERARD MASSOP
Voorverkoop aan de zaal

Algemeen Ziekenfonds „OGZO" Goor
Verplegingsfond „Oost-Nederland"
afd. Goor

Aan de verzekerden
te Yorden en omgeving

Spreekuren
met ingang van l oktober '76

VORDEN:
Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw

vragen

VAKMENSEN
voor

MACHINALE
HOUTBEWERKING
en voor het vervaandigen van kerk-
banken en massief eiken meubelen

BIJENHOF's
FIJNHOUTBEWERKING
Industiiieweg- - Vorden - Telefoon 05752-1216

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurat* verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaomheden

zowel nieuw als onderhoud:

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



in zaal Hotel Bakker

inter-styte
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

TeL 05750.17532

vrijdag 8 oktober van 15.00-22.00 uur

zaterdag 9 oktober van 15.00-22.00 uur

zondag 10 oktober van 15.00-18.00 uur

maandag II oktober van 15.00-22.00 uur

i !
• ;

i|

Heden ontsliep, nia een kortsttx>nidiig1e zletote, onze
gediefde pteegtmioeider en oma, zuster, schoon-
zuster en tante

JITZKE RIJPMA
weduwe van J. C. Qonlk

dn de oaidendom van 85 jaar.

Uithoorn: G. van der Wedde
J. van der WeMe-Vbs
Jtiitzflce en Piet
HenKMk

Borcuilio: S. Kleneoker-Rgpmia
Utrecht: J. Rfljp

Ainerafloort: C. J. Rjjprna
L. Ryp
Neven en nichten

Vonden, 28 septemlber 1976
Ndeuwattjaxl 32(k

De overledene is opgebaard in de aula van het
bejaardencentrum „de Wehime", aJlMer. Bezoek:
vartjd&g van 16.30 tot 17,30 uur.
De rouwdienatt zaal D.V. worden gehouden, zater-
dag 2 okitober a.s. om Ilj30 uur in de conrversajtie-
zaal van helt bejaandencentrum „de Wehme",
Ndeuwstad 32 te Vonden, waarna om 13.00 uur de
begrafenis op de AJgemene Begraafplaats aldaar
aal pOiaaitavinden.

Enorme keuze in
alle soorten

Tapijt en Vloerbedekking
wol - nylon - vinyl

Tegels en biezentegels

TAPIJT
UIT VOORRAAD!

400 cm breed, met foamrug

45,- - 59,- -
69,- - 99,-
per strekkende meter
voor woon- en slaapkamer

Gratis gelegd !

RUURLO
Vrijdags koopavond

Gevraagd:

MEISJE
voor de winkel
5-daagse werkweek

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14 - Vorden Telefoon 1321

Gevraagd:

AGENT
voor ochtendblad TROUW

Inl. L Velhorst, Het Wiemelink 35,
telefoon 1688

Zeer lage prijs
voor nog enkele
gasverwarmingsapparaten

GEVELKACHELS
DRU 3000 k.cal.u 370,00
Pelgrim 3550 k.cal.u. ... 399,00
Etna 4000 k.cal.u 399,00
Benraad 4000 k.cal.u ... 235,00

SCHOORSTEENKACHELS
Siegler 3500 k.cal.u. ... 498,00
Siegler 6000 k.cal.u. ... 455,00
Pelrgim 6000 k.cal.u. ... 380,00
Etna 6000 k.cal.u 510,00
Etna 6000 k.cal.u 570,00

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

voor u
rveerd

Sportieve
OVERHEMDEN

met epauletten op
schouders en 2 borst-
zakken met knopen
in de moderne kleuren
wit, blauw, groen en
donkerbruin

Speciale prijs 22,90

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

tcHtiel en mode
'/c hooi de r man

raadhuisstraat t*L1367 vonten

SPECIAAL VOOR U !!

Foor
Zeiljacks, p£ho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de n.odekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

Martens
srrc.fr loeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

CONTACT
GRAAG

GELEZEN

Tapijt-aanbieding

100% wollentapijt
van 400 breed

Slaapkamertapijt
per meter reeds v.a.

Verloren: rode staaf (met
boor) ± 40 cm lang. Ver-
loren 27-9-'76. Plaats:
Kdefskamp. Gaarne bericht,
tel. 05780-1618.

A.S. VRIJDAG l OKTOBER

KIJK AVOND
van 19.00 tot 21.00 uur bij

VISSER - VORDEN
U kunt dan kennismaken
met de

Wintermode
76-77
en er is veel nieuws in

* JAPONNEN

* ROK EN BLOUSE

* MANTELS

* COATS

* BONNETERIE

Mode voor
mannen
van Junior tot Senior
Belangrijke dagen -
goed gekleed gaan in

* KOSTUUMS

* KOLBERT EN

PANTALON

* JASSEN

* COATS

* BONNETERIE

Uw adres voor mode nieuws
Op vrijdagavond

(met een

aardige attentie)

bij

Zaterdags tot 5 uur geopend

ANK
Sportief, dat is het motto
van de herfstmode. Draag daarom
deze bandschoen met „JJ" initialen
Alleen dan is het origineel.

30-35 59,95

36^2 64,95

PET/E
Exclusieve slof uit de „JJ"-

Durabelserie. Met aparte canasta
handwerksteek en stevige crêpe zool.

30-35 59,95

36-4207,95

WULLINK

139,-

49,-
Zie onze enorme kollektie TAPIJT

5 jaar slijtgarantie

GRATIS en vakkundig gelegd

Uw tapijt-leverancier

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Vraag ook eens prijsopgaaf

voor het bekleden van uw trap!

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

hengelo
tel.05753-1461

Dansen
Zondag 3 oktober

Take it Easy

4 bars
vol

gezellig-
heid

nu overal
airconditioning



wie zo'n pantalon past
houdt hem

Van cordurov tot kamgaren met steek- of achterzak. Pantalons
die als gegoten zitten, zodat u er ongemerkt mee wegloopt.

Dat wordt voor u zorgeloos, maar toch korrekt dragen.

textiel en mode

/chooldermcin

TELEVISIE - RADIO

Deze prijzen gelden
nog tot en met
zaterdag 2 oktober
Enkele tips uit ons sortiment

STEREO KOMBINATIE
„Erres", affles in één. RaxMo - vensitertcer - pftsutenspelier - cassetterecorder
en luüidisipre(kiört>oKen. UMigmigwenmiog'en 2 x 8 Wartit konlümui( 2 x 11 Watt
musaiekivermog'en) . Uhv prijs 845, —

HIFI-STEREO KOMBINATIE
„Elrres". Raxüio - vensterker en pdaltenispeder. IMgiangisiveranogen 2 x 20
Watt kjonltinu (2 x 30 Wartit miuzieikveranoigen). Tlwee kiMsprekertooxen van
elk 20 liter inhoud wonden meegeleverd voor een prijs van 1268, —

HIFI-STEREO TUNER VERSTERKER
„Erres". Radfto stereo FM met mudden-, lange- en kortegwtf. TJitgtangs-
vermogiein 2 x 11 Wattt konitimi (moaWkiverimogen 2 x 17 Watt).
Zonder luAdspretoerlboxen 390, —
Twee bijpassende boxen voor 150, —

SCHAUB LORENZ SRx75 PROFESSIONAL
Htfi stereo tuner versterker. TJlî gBJnigis^eranogien 2 x 25 Waitlt ('muiziek-
vermagen 2 x 40 Watt). AjaneJiufiittoigen voor vder boxen, ptotenspelier, re-
corder en hoofldteQefoon. Van 738, — nu 598, —
Twee bijpassende geMidsboxen vanaf 270, —

SPECIAL
6 cassettes C60
4 cassettes C90

voor
voor

Kleuren Televisie
KLEUREN TELEVISIE
„Erres". GrooittoeeM 66 cm. Twaalf tdpboetsen, eenma-
lige instelling, zes schjuifnegelaana, twee finonitluMspre-
kers. Aansluitingen voor exftra luidspreker en hoofd-
telefoon. Nu van 2545,— voor

SCHAUB LORENZ
grootbeeW 66 cm, kleuren tetevMe. Nieuwste model
1744. Acht tiptoetsen, v&er schudifregelaaTis, ideal Metu
rentoéts en küainlkitoets. Zeer lage prijs van 2528,— voor

SCHAUB LORENZ
kleinlbeeflid 51 om kleuren televisie. Nieuwste model
1742. Dezélsfide miogelglklhieden aUs helt gnooitbeeilid appa-
raat. En de prijs van 1788,— nlu

• AJldes met volleddge garanrtiïe

• Edieen technfijsdhe dienst

2295,-

1998,-

1525,-

• Anteninevenzorigtintg voor stereo en televisie

KOM HET ZIEN EN HOREN BIJ DE

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

HERFST!
Lange avonden

Prettig lezen met

een goede en
moderne BRIL
van

AGROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek

Spal&traat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

Opgemeten met de aller-

modernste apparatuur

WEEKEND.
AANBIEDING
ELIAS

THEEDOEKEN
prima kwaliteit

leuke dessins
3 stuks 10,-

WONINGINRICHTING
.MANUFACTUREN

HELMINK

WWVWWWMMMflMMMMMMftM^

A.s. zaterdag 2 oktober

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

Muziek:
THE MOODCHERS f
aanvang 19.30 oor

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden™

Verloting Floralia
De prgaen zijn gevallen op de navolgende num-
mers :

40 42 108 232 247 301 339 340 372
381 440 473 568 022 625 635 661 676
696 733 805 807 830 954 1040 1084 1151

1191 1202 1284 1301 1337 1342 1529 1546 1605
1625 1765 1824 1831 1843 1848 1950 2031 2053
2253 2273 2286 2329 2386

De prflizm zijn af te halen bij mevr. Hesselink,
15,

Wij hebben plaats voor een

VERKOOPSTER
Inlichtingen dagelijks aan de win-
kel of 's avonds na 7.00 uur Wil-
helminalaan 8.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

WELKOM !

Onze nieuwe kollektte

JAPONNEN
is gereed !

Komt u rustig kijken

Ook voor u, met een

persoonlijke smaak!

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

MODETTI MO3ENIEUWS
Grappige
effekten:

gemèleerd
gebreid.

De over-pulls blijven
aktueel. In speels-kleurig
mêlee effekt of in een
mooie gemêleerde bouclé.

45.-

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381 MCPETTI

INTER-
NATIONALE

MODE DICHTBIJ
HUIS

Algemene vergadering
van de Rabobank

te Kranenburg gem. Vorden
Hierdoor roept de Coöp. Raiffeisenbank-
Boerenleenbank W.A.
haar leden op tot het bijwonen van de
algemene vergadering die gehouden wordt op
donderdag 7 oktober 1976 om 20.00 uur
in zaal Schoenaker

Verkorte agenda

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

vaststelling notulen
5 Balans en winst- en verliesrekening 1975
6 Bestuursverkiezing
7 Verkiezing van Raad van Toezicht
8 Mededelingen
9 Rondvraag

10 Sluiting

De volledige agenda inclusief de jaarrekening
1975 ligt vanaf heden op het kantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het Bestuur,
A. R. J. Zents, voorzitter
A. F. J. Waarle, secretaris

Rabobank S

A.S. VRIJDAG l OKTOBER

KIJK-AVOND
van 19.00 tot 21.00 uur bij

VISSER - VORDEN

Meubelen
Vloerbedekking Presentatie

Gordqnen
Huis en hart veroverend mooi, en

GEKNIPT VOOR UW BEURS

Mooier wonen voor 'n vriendelijke prijs!
Keur - Vergelijk - Informeer

Tot uw dienst
op de

KIJKAVOND
bij
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38e jaargang nr. 30 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
KPO opende nieuwe seizoen
Afscheid voor voorzitster mevrouw v. d. Sligte-Oosterlaar

De KPO afdeling Vorden-Kranenburg
opende het (nieuwe (Winterseizoen in zaal
Schoenaker, wiuirbij een igroot aantal da-
mes aanwezig was. Pater Sutorius ofm
verzorgde de eucharistieviering, waarbij de
zang en voorbeden door de dames zelf
werden verzorgd. Tijdens zyn predikatie
uitte pater Sutorius zijn waardering voor
het werk der KPO.

Voorzitster mevr. v. d. Slligte-Oosterlaar
heette allen van harte welkom, waarna
eniige medédelinigen wenden gedaan om-
trent te houden cursussen. Voorts werd 't
nieuwe waniterprogramirna bekend gemaakt.
Op 28 oktober zal de jeugdipastor van het
dekenaat Zutiphen, pastor Verwey een
avond verzorgen; op 24 november wordt
een zelfverizorigde Sinterklaasavond gehou-
den en op 21 december de Kerstavond
voor leden en bejaarden.
Secretaresse mevrouw Scholten las de no-
tulen. Op de dames werd een beroep ge-
daan om medewerking- te verlenen aan de
aktie VluchteMnigenhiuiljp, een landelijke ak-
tie dde door radio en tv wordt geleid.
Vervolgens heetlte de vooraaitister wethou-
der de heer G. Bannink. welkom, die een en
ander vertelde over zijn taafk als wethou-
der van Vorden.
Hij vertelde hoe zijn verkiezing tot wet-
houder was tot Stand gekomen. „Het is een

zware taak en men moet wel over veel
vrije tijd beschikken. Elke donderdag wordt
er spreekiuuir gehouden op het gemeente-
ihuis, waarbij vele stukken worden doorge-
nomen. Düiisdagsmorgens wordt dan alles
gezamenlijk besproken wat er allemaal aan
de orde is in de gemeente,
iln de pauze maakte mevrouw v. d. Sligte
gebnuiïk om afscheid te nemen wegens haar
verttnék naar Nieuw-Heéten. Ze dankte alle
leden en medebestuursleden voor het ver-
itnouwien en de prettige samenwerking die
ize had mogen ondervinden in haar be-
stuuonstgd. Ze Stelde mevrouw Koers-van
Ginjkel voor ails nieuwe voorpLtster, die
door de leden met applaus werd begroet.
'Na de pauze beanitwoordde de heer Ban-
ninjk de vragen die door de dames werden
gesteld. Mevrouw v. d. Sligite bedankte de
heer Banndnk voor het gebodene en over-
handigde een boekenibon.

Hierna nam de vice-voortzitster mevrouw
Dtóhiteniberlg-Oilderdnlk het woord en dank-
'te mevrouw v. d. Sligte-Oosterlaar voor
'haar vele wenk als bestuurslid en als voor-
zitster. Eveneens voor de prettige samen-
werking. Zg bood haar namens de KPO
een plant met fraaie sierpot aan en wenste
haar het allerbeste toe in de nieuwe woon-
plaats NieuwJHeeten. Hierna volgde de
gebruikelijke sluiting.

Rekord deelname Oost-Gelderlandrit
Zaterdag zal het motorgeronk in deze con-
treien niet van de lucht fetfn wanneer 225
coureurs uit alle delen van ons land zullen
deelnemen aan de Oost-Gelderlandrit. iEen
betrouwbaarheidsrit die meetetl voor het
kampioenschap van Nederland en die in de
motorsportwereld zeer hoog staat aange-
schreven. Alleen de jaarlijkse kampioens-
rlt van (de KNMV trekt een dergelijk deel-
iiemersveld. De Oost-Gelderlandrit zal in
de toekomst voor de coureurs nog foelang-
ryker ,worden want in KNMV-kringen wil
men de zogenaamde „voorcompetitie"
zwaarder laten wegen.

Organisatorisch heeft men in de Achter-
hoek een naam hoog te houden, want tot
dusver was de rit altijd tot in de perfectie
georganiseerd. „Dit moet natuurlijk zo blij-
ven," 230 zegt Jan Rouwenihorst die we aan-
tref en achter een berg papier waardoor hij
zich samen met Jan Slagman doorheen
moet worstelen.
Hét oaiganiiseren van een dergelijke be-
trouwbaarheidsrilt brengt een hoop romp-
slomp met zich mee. Rouwenhorst heeft
hier overigens geen moeite mee want toen
de eerste Oost-Gelderlandrit veertien jaar
geleden werd venreden, was hij al bij de
organisaitie betrokken en dat is in de loop
der jaren zo gebleven. Hét seoretariaat-
schap is bij hem dan ook in goede handen,
zo is ons meermalen door insiders mede-
gedeeld.
De totale organisatie berust bij een viertal
cluibs t.w. De Graafschaprijders Vorden;
Sport en Vriendschap Lochem; Hlamac
Haatfisen en Hamove Hengelo. De hulp van
beide laatstgenoemde verenigingen bestaat
uit het leveren van hulpposten, terwijl De

Graafischaprijders en Sport en Vriendschap
elk een deel van de rit uitzetten.
De route loopt door de gemeentes Lochem
en Vorden. „In deze plaatsen hebben we
geUulkküig geen problemen mét het verkrij-
gen van vergunningen. Men heeft de erva-
ring met ons dat we er alles aandoen de
rit zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Na afloop worden de wegen bovendien
weer in de originele staat, van voor de rit,
teruggebracht," zo zegt Jan Rouwenihorst
niet zonder trots. Duidelrjike zaak is dat
een dergêlrjike betrouwbaarheidsrit niet
kan plaatsvinden zonder medewerking van
particulieren grondeigenaren.
Zaterdagmorgen gaan bij café Schoenaker
de junioren van start die drie ronden rij-

I den van 42 kilometer. Na een aanloop-
! route van vijf minuten begint het

werk bij de Wientjesvoort. Via
WiMenJbordh, Galgengioor, cross-circuit
Doohem, arriveren de reders op het mili-
tair oefenterrein in hot Grote Veld.
Hier zullen in de tweede en derde ronde
een tweetal cnossproeven worden gehou-
den. (In de eerste ronde bestaat de rm
lijMieid het circuit te verkennen).
eerst eronde is wel de accelleratie-pt^ef
opgenomen. Na de crossproeven gaat het
via het Galgengoor weer richting Wien-
tjesvoortt.
Zaterdagmiddag gaan de senioren van
start. Deze coureurs rijden vier ronden van
elk 42 kilometer. De proeven voor deze
categorie zijn gelrjik aan die brj de junio-
ren.
In totaal gaan in 9 klassen rijders van
start tjw. bromfietsen klasse 50 cc; junio-
ren 51 tJm. H25 cc; 126 t.m. 175 cc en de
klasse boven de 175 cc; senioren 51 t.m.

3I1*JIU-

£b

m

125 cc; 126 t.m. 175 cc; boven de 175 cc
en de klasse zgspannen.
Hat puikje van de betrouwbaarheddsritten
rijders uit Nederland neemt aan deze Oost-
Gelderlandrit deel. Niet minder dan 14
coureurs die onlangs hebben meegedaan
aan de befaamde Motorizesdaagse gaan za-
terdag in Vorden van strat zoals bijvoor-
beeld Joop Steman, Nrjverdal; Hans van
Stuyveniberg, Velp; Max Wassink, Am-
hem; Arno Dreezen, Maastricht; Jaap Lan-
tanig, Küazinaveen en vele anderen.
Vorden zal overigens niet lang van heit
geluid van de motoren verstoken blijven,
want wanneer de deelnemers aan de be-
toouwbaarheidsrit op één oor zullen liggen,
zijn de bestuurders van De Graafschaprij-
ders al weer aktief. Zondagmorgen ver-
zorgt de Vordense vereniging: namelijk een
controlepost voor de Herfstnachtrit van
de KJNÏMV waaraan 400 motoren zullen
deelnemen.

PORTffllEUW

Voetbal
VORDEN MET 0—0 GELIJK
TEGEN ALEXANDRIA

In een bükkelhaild duel is Vorden er niet
in geslaagd om het bezoekende Alexandria
een nederlaag toe te brengen. De wed-
strijd begon uitermate dramatisch. De
strijd was nauwelijks begonnen of Johan
Egginlk scoorde een doelpunt toen de Alex-
andria-doelman de bal niet klemvast had.
Bgginik belandde echter tegen de paal en
brak zijn arm.

Scheidsrechter v. d. Kamp keurde de tref-
fer echter af, want zo zei hij na afloop de
Vordense aanvoerder Geert Heersink
maakte mij erop attent dat de Alexandria-
doelman de bal door Egginik uit zijn han-
den was gestoten!

Het sportieve gebaar van Heersink kwam
Vorden uiteindelijk duur te staan want in
het verdere verloop van de strijd bleken
de Vordense aanvallers niet in staat om te
scoren.

Toch werd er door de thuisclub niet slecht
gespeeld. Oip het middenveld kon men el-
kaar goed vinden, al werd het spel weleens
tekort gehouden. Halverwege de eerste
helft zag Teerdnik zich op het laatste mo-
ment een goede kans ontnomen, terwijl
Heerslnk pech had dat bij een fraiae om-
haal van hem de bal tegen de paal be-
landde. Doelman Ten Have kon zich voor
de rust voornamelijk bezighouden met te-
rugspeellbalilen.

Na de thee domineerde de thuisclub, hoe-
wél de defensie steeds attent moest blij-
ven bij de gevaarlijke uitvallen van Alex-
andria. Naarmate de strijd vorderde werd
Vonden steker en werd de strijd steeds
harder en werden er veel overtredingen
begaan.

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

De heer Wolbert
krijgt zijn grond
T^dens een vorige raadsvergadering werd
een voorstel van B. en W. van Vorden om
aan de heer [W. A. A. Wolbert 760 m2
grond te verkopen, aangehouden, aange-
zien het volgens de raad aanbeveling ver-
diende by de verkoopvoorwaarden een zgn.
anti-speculatiebeding op te nemen.

Burgemeester Vunderinik deelde dinsdag-
avond mede dat dit onderwerp in de raads-
commissie voor algemeen bestuur is be-
handeld en dat deze commissie het college
heeft verzocht om het voorstel (dat deze
anrond weer ter tafel lag) opnieuw aan te
houden. Dit omdat nog niet exakt de voor-
waarden voor het anti-speculatiebeding
vaststaan. Bovendoen zijn er nog andere
„hangende" aanvragien, zo stelde de com-
missie.
„Wtj nemen dit voorstel van de commissie
niét over. Aan de heer Wolbert zijn be-
paalde toezeggingen gedaan dat onder de
thans geldende verikooplvoorwaarden de
grond vertoocht zal worden. Bovendien
heeft de heer Wolbent de vereiste waar-
borgsom reeds geötorfc," zo argumenteer-
de burgemeester Viunderink.
Zowel de heer H. Tjoonk (VVD) als de
heer J. F. Geeriken (ODA) schaarden zich
adhter hét standpunt van het college. De
heren J. Bosch (PvdA) en L. de Boer (Vor_
dens Belawg) kwamen mét andere gelui-
den. De heer Bosch sprak van een verras-
sende onltwiikikelinig, terwijl de heer De
Boer zei verbijsterd te zijn. Beide heren
waren n.l. van menfinig dat burgemeester
Vunderinik (dde in de raadiscommissie voor
algemeen bestuur de voorzittershamer han-
teert) het met 'de comimlisslie eens was. Met

andere woorden dat ook hij er voorstander
van was het voonstel voorlopig aan te hou-
den.
„Het valt mij tegen dat één lid van de
commissie nu uit de boot valt. Samenspel
zoals in 'de raad wordt gespeeld, houdt stil-
zwijgend bepaalde spelregels in," aldus
menkte de heer De Boer op.
Burgemeester Vunderinik bestreed één en
ander. „Wanneer er in bepaalde zaken
nieuwe elementen naar voren worden ge-
bracht kan het gebeuren dat men soms
standpunten mloét herzien," zo merkte hij
op.
De heer J. F. Geeriken (ÖDA) viel de voor-
zitter bij. „Wanneer in de commissie al
besluiten worden genomen dan zou een
raadsvergadering overbodig zijn. De op-
merking van de heer De Boer (inzake de
spelregels) wil ik in de commissie nog-
eens bepraten," zo zei de heer Geerken.
De heer Bosch (PvdA) vroeg zich af of
de heer Wolbert bij aanhouding van het
voorstel echt financieel wordt gedupeerd.
Ben duidelijk antwoord werd hem niet ge-
geven. Om de heer Wolbent niet te dupe-
ren schaarde de heer De Boer zich uitein-
delijlk achter hét voorstel van B. en W. Tot
de heer Vunderink zei hij: „Bewaar ons in
de toekomst voor dit soort dingen," waarop
de heer Vunderinik reageerde met: „Dat
kan ik u echt niet beloven." Het voorstel
werd tenslotte aangenomen. Tegen stem-
den de heren J. Bosch, A. Ploeger, D. Krol
(PvdA-frakitie).

Kappen van bomen
nabij kasteel Vorden
De heer D. Krol (PvdA) die voorbeelden
aanhaalde dat het college te Vorden altijd
zuinliig met bomen omigiaat, maakte gewag

van de „kaalslag" tussen kasteel Vorden
en de Vordense Bosweg. „Hebben B. en W.
hier een kapvergunning afgegeven?" zo
vroeg hij.
Burgemeester Vunderinik beantwoordde de
vraag ontkennend omdat een Stichting als
hét Gelders Landschap geen kapvergun-
ning nodig heeft. „Zij doen dit zelf." Wel
wist de heer Vunderinik te vertellen dat het
kappen uitsluitend wordt gedaan om een
beter zicht te krijgen op het kasteel. „Het
Gelders Landschap zorgt echter ook voor
nieuwe aanplant. Ze wil er iets moois van
maken," aldus de voorzitter. Ook is het
niet uitgesloten lalt om dezelfde redenen
bomen gekapt zullen worden vanaf de
Ruurtoseweg.
De heer Dichltenlbang (ODA) werd medege-
deeld dat het eerste ontwerp voor de bouw
van het mortuarium gemaakt is. Binnen-
kort wil de Monuta-Stichlting hierover kón-
takt opnemen met het college.

Plattelandsvrouwen blij
VersdMUende dames van de afd. Vorden
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
konden dinsdagavond in een goede bui de
raadszaal verlaten. Voor het projekt „Ta-
feltje-dek Jje" voteerde de raad n.l. een
bedrag van 2000 gulden voor de aanschaf
van pannensets en niogeens 3000 gulden
voor de aanschaf van acht kontainers.

Voorts besloot de raad tot het instellen
van een parkeerverbod langs de oostzijde
van de Schoolstraat, terwijl tevens werd
besloten tot het aangaan van Ie „Regeling
DistrictsgezondheidsdieniSt Gewes Midden
IJisel". Voor de bouw van een montagehal
op het indlustriéterrein werd aan Bronk-
horst Industries B.V. 1200 m2 grond ver-
kocht tegen een prijs van ƒ 26.800,—.

„Ach je weet dat in deze hoofdklasse. Er
wordt fors gespeeld, doch niét gemeen," zo
meende arbiter v. d. Kamp, die zich wel
genoodzaakt zag veel vrije trappen uit te
delen.

De thuisclub kreeg in de sflotfase diverse
kansen, maar had het geluk niet aan haar
zijde. Zo bijvoorbeeld bij een keihard schot
van Wentinlk die buiten bereik van de kee-
per tegen de paal belandde. Het bleef O—0.

SV RATTI l-PTT l lafd. zaterdag

SV Ratlti behaalde tegen PTT de eerste
twee punten van deze competditüe.
Deze l—O stand werd beröikit door hard
te werken met het gehele elftal.
Voor de aanvang van de wedstrijd werd
'het eerste elftal nog verrast. Nadat de
vereniging het eerste elftal nieuwe shirts
had aangeboden, was het nu de fa. Schoen-
aker die alles compleet maakfte om de spe-
lers nieuwe sporttibnoökien en spontkousen
aan te bieden, wat zeer op prijs werd ge-
steld.

SV Ratti begon met een fel offensief en
drukite PTT al snel met de rug tegen de
muur, zodat PTT nauwelijks gevaarlijk kon
worden.
SV Ratti bleef goed doorgaan en het was
in de l[5e minuut toen het eerste en wat
later bleek het enigste doelpunt werd ge-
scoord. J. Schoenaker kreeg de bal van
rechts aanigespeeld en schoot de bal in-
eens in.

PTT kreeg de mogelij'klheid om iets terug
te doen, want enkele minuten later moch-
ten zij een strafschop nemen, maar deze
werd gemist, zodat SV Ratti met een l—O
voorsprong de rust in kon gaan.

In de tweede helft een veel sterker SV
Ratti, die de ene aanval na de andere op
het doel van PTT liet stormen. Maar de
vele goede scoringskansen werden niet be-
nut, maar dat kon de vreugde niet be-
ïnvloeden, want de eerste magere maar
volle winsit was binnengehaald.
SV Rattd 2 en SV Ratti 3 blijven goed door-
gaan met hun overwinningen.

VOORWAARTS-RAATI 1: 0—0

Ratti l afd. zondag heeft niet veel succes
gehad van de uitwedstrijd die in Twello
tegen Voorwaants werd gespeeld. De wed-
strijd eindigde zoals ze begon met een
dubbelblanke stand: O—O. Voor Ratti wel-
iswaar het eerste puntje uit de nieuwe
oompétie, zodat men mag hopen dat er
meerdere zullen volgen.

De T^oenwitten trokken direct ten aanval,
maar het haperde in de voorhoede. Men
kon de kansen niet voldoende benutten.
Ook de tegenpartij had met ditzelfde euvel
te kampen zodat het scorebord met rust
O—^B)ileef aanwijizen.

thee eenzelfde spelbeeld. Doelman
_ hield hét hoofd koel en wist zijn

hei' u(. jom voor een doorboring te vrtjwa-
ren.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: SV Ratti l-PTT
l 1—0; SV Ratti 2-CUV-ers 7 7—0; Almen
5-SV Raitlti 3 1—^2; SV Ratti 4-Erica 2 O—
2; DZSV 5-SV Raitti 5 2—0.

Programma afd. zaterdag: S V Ratti 1-
Bpe 1; Martkvogels 2-iSlV Ratti 2; SV Rattd
3-CUV-ers 10; SVDW 2-SV Ratti 4; SV
Ratti 5-DZSV 4.

Uïtslaigen afd. zondag: Vorden-Allexandiria
O—O; KI. Dochiteren 2JVorden 2 2—3; Vor-
den 3-Hercules 2 l—-O; Dderense Boys 3-
Vorden 4 2—O; Voorst 3-Vorden 5 O—0;
Vorden 7^Dierense Boys 4 l—2; Oeken 6-
Vorden 8 8—1; Vorden 9-Raitti 3 5—0.

Programma afd. zondag: Oolumbda-Vor-
den; Vonden 2jBe Quick 3; Oeken 3-Vor-
den3; Vorden 4-Steenderen 2; Vorden 5-
Be Quick 4; Zutphen 5-Vorden 6; SVBV 2-
Vorden 7; Vorden 8-Dierense Boys 5;
Wamsveldse Boys 5-Vorden 9; Vorden al-
Lettele al. Ratti l-An|gelo Vooruit 1.

Dammen
MONSTERZEGE VAN
VORDENSE DAMMERS

Heit eerste tiental van de Vordense dam-
club DOV blijft op hét pad der overwin-
ningen voortgaan. In de thuiswedstrijd te-
gen VRD uit Renlkum werd een 17—3 over-
winning behaald die tot stand kwam via
de volgende individuele resultaten:
Th. Slütter-W. v. d. Berg jr. 1—1; H.
Grotenihuis-W. Brugmans 2—O; B. Ngen-
huis-B. van Amerongen 2—0; H. Klein
Kranenibarg-H. Beumer 2—0; S. Wiersma-
R. Geuiritsen l—<1; A. Wassink_J. van Ame-
rongen l—<1; G. Dimimendaal-G. Schuur-
man 2—0; H. Ruesink-(H. Dolleman 2—0;
J. Boudri-J. van Deelen 2—O; J. Masse-
link C. van Dee 2—0.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van
DOV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Küein Kranenibarg-Nijenhuis O—2;
Slütter-Rossel 2—0; Wiersma-Dimmendaal
l 'l; Wassfink-Heuvinlk O—2; Groteslhuis-
Boudrf 2—0.
Graas^kiamp-Esselink O—2; Wansink-Hoe-
ninik 2—0; Gosselink-Rossel O—2; Hulshof
L-anklhaar O—2; Ter Beest-Essélink l—1.
Het tweede team van DOV speelde voor
de competitie tegen DOL uit Lochem en
won enigszins geflatteerd met 16—4.
De individuele uitslagen waren: Hazewin-
kel-iRuesinik O—2; Hut-Oukes l—1; Bos-

Masselintk l—il; Stok-IHulsIhof O—2; Ben-
ninkJHoentiinlk O—2; Ter Wehme-Wansink
0-^2; Lubbers-Ter Beest 0—2; Andriessen-
Lamltihaar o—2. Borden 9 en 10 reglemen-
tair remise.

Touwtrekken
BEKVELD, EIBERGEN EN WARKEN
NATIONAAL TOUWTREKKAMPIOEN
1976

Voor de vijfde maal in successie heeft het
achttal van Bekveld uit Hengelo Gld. in de
720 kg klasse het kampioenschap van Ne-
derland behaald van Ide touwtrekcompetitie
1976. Dit gebeurde op het laatste (achtste)
toernooi dat zondagmiddag voor een re-
kord aantal bezoekers op het gemeentelijk
sportterrein |aan de Haaksbergseweg te Ei-
bergen werd gehouden.

Behalve succes voor Bekiveld, oogstte de
organiserende vereniging de TTV Jong Gel-
re uit Eibengen de hooigiste lauweren in de
640 A-klasse. Hoewel zij niet bovenaan
eindigden in het dagklassement (Bekveld)
hadden de Eiiberge acht zo'n voorsprong in
de bondiscompetitie dat hen het kampioen-
schap niet meer klon onltgaan. De derde
landskampioen was de TTV Treklust udt
Warken-Warnsvéld, die na een enerve-
rend uel met de Beltrumse Vios-Bdsons,
met slechts een punt verschil de eindstreep
haalden.

720 klasse

De grote winnaar van deze finales was in
de 720 kjg klasse het team van Keure uit
Boroulo, dde zelfis van kampioen Bekiveld
en Biberigen de pun'ten bijeen trokken.
Een mooi succes voor Olminlkhof c.s., die
hiermee bewezen dat zij tot een van de
topclubs behoren. Bekveld dat de tited
reeds ,,op zak" had deed hét deze middag
kennelijk wat kalmer aan en was met de
derde plaats best tevreden. Door enkele
gast-iteams uit Zuid-Duitsland, die een udt-
wisselinig hadden mét de TTV Heure, werd
buiten mededinging meegetrokken. Zfl ein-
digden in de 720 kg klase als laatste.

Dagklassement 720 jkg klasse:

1. Heure, Borculo 18 p.; 2. Bibergen 14 p.;
3. Bekiveld 11 p.; 4. EHTC Eerbeek 8 p.;
5. Bussüoo, Voorst 6 p.; 6. Neueried (Zudd-
Duitsland) 3 p.

Eibergen kampioen 640 A
Veel waardering was er voor de ploeg van
Bibergen in de 640 A klasse. Goach-trai-
ner Jan Groot Wasisinik vuurde zijn ploeg
tot grote explosiviteit aan met als resul-
taat, dat zij een tweede plaats behaalden.
In een van de laatste wedstrijden moest
Bibengen in het duel met Bekveld met eer-
volle cijfers (2—1) het loodje leggen, zo-
dat Bekveld hier winnaar werd. Toch was
er vreugde voor de Bibegse acht door het
behalen van de landstaitel; een mooi re-
sultaat daar ook in de 640 D klasse een
Eibergis team kampioen werd.

Dagklassement:

1. Békveld, Hengelo Gld. 14 p.; 2. Eiber-
gen 13 p.; 3. Noordijlk 8 p.; 4. Bathmen
6 p.; 5. Vorden 4 p.

Warken winnaar in 640 B
Volop bloemen waren er ook voor hét acht-
tal van Warken, dat niet alleen landskam-
pioen werd maar ook eerste in het dag-
klassemenit. Hét was echter een „dubbel-
tje" op zijn kant, omdat Vios-Bdsons uit
Beltnum evenveel kansen had. In het laat-
ste duel tussen beide rivalen konden Poor-
tertman c.s., de door Jan WlLliem Bröcker
geleide beslissing tot stand brengen; de
Bisons moesten, in bedde tirekbeurten hun
meerdere in Warken erkennen, wat hen op
de tweede plaalts in het algemeen klasse-
ment bradht. Ketels uit Zdeuwent was goed
op dreef, tertwp EHTC Oosterwijk weinig
voor elkaar onderdeden. Neueried 2 en 'n
team van Bibergen eindigden als laatste.

Dagklassement 640 B

1. Warken, Warnisveld 18 p.; 2. Vios-Bi-
sjons, BeUtrum 15 p.; 3. Keltels, Zieuwent
12 p.; 4. EHTC Eerbeék 9 p.; 5. Ooster-
wijk., Zelhem 4 p.; 6. Bibergen en Neueried
(WjDld.) elk l punt.
Deze finales, door de TTV Jong Gelre
voortreffelijk georganiseerd kregen een
feestelijk slot door de huldiging van de
kampioenspljoegen, een en ander met me-
dewerking van de rnuziekvereniging- Een-
dracht uit Haarlo.
NTB-voorzitter de heer Meulenlkamp feli-
citeerde de kampdoensploegen, die keurig
op het terrein stonden opgesteld. Hij dank-
te hen voor hun inzet en sportóviteit in dat
drukke afgelopen seizoen, waarin liefst 19
toernooien waren gehouden.
Hierna werden vele ruikers aangeboden.
Door de TTV Jong1 Gelre, de wedstrtjd-
comimissde en anderen. Namens de TTV
Jong Gelre .spnak voorzitter Scharpent
dankwoorden. Iedereen kreeg hierna de ge-
legenheid de nieuwe kampioenen een hand
te drukken.

Tot besluit werden de eindstanden van de
bondscompetitie 1976 bekend gemaakt:

720 kg klasse: kampioen 1976 Bekveld,
Hengelo Gld. 12)1 p.; 2. Bilbergen en Heure
elk met 99 p.; 3. Bussloo, Voorst 55 p.; 4.
EHTC, HailJEerbeek 53 p.

640 A klasse: 1. kampioen 1976 Eibergen
119 p.; 2. Betkvéld 78 p.; 3. Noordflk 64 p.;
4. Vorden 55 p.; 5. Bajthmen 49 p.; 6.
Heure, Borculo 16 p.

640 B klasse: 1. Wlanken, Wamsveld 102 p.;
2. Vios-iBiaonH, Beltmm 101 p.; 3. Ketels,
Zieuwent 74 p.; 4. EHTC, Hall-Berbeek 45
p.; 5. Oosterwijk, Zelhem 22 p.; 6. Eiber-
gen 21 p.
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STRIP.
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HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
eenfoto-drieluik

Problemen in de dierentuin. Dat zou de titel kunnen zijn van het stripver-
haal van deze keer. En dat komt eigenlijk door een artikeltje, dat ik ergens
heb gelezen, datje in een dierentuin zulke leuke foto's kunt maken. Ik er
heen. En het was waar! Daar is veel voer voor kamera's. Maar er is ook
een hindernis: het gaas. Dan kun je een leuk plaatje^toeten van een
aapje, dat heel dichtbij zit. Maar daar komt niks van Slecht. Allemaal
vierkante ruitjes, die van zo'n aandoenlijk beestje een hekwerk maken.
Of je krijgt moeder en kind Zeboe in de zoeker. Goed voor een geslaagde
foto. Dat dacht ik, maar dat was een lelijke vergissing zoals u ziet.
Onderschrift bij deze foto: zeboes in Gaasterland.

Wat doe je er aan? Hier is een oplossing: je gaat
dichter bij het gaas staan, de afstand instellen op
mama en ja: het gaas is nu zo onscherp afgebeeld, dat
je het bijna niet meer ziet. Alleen is de baby er wat
bekaaid afgekomen, want door de sch^ptelling op
die afstand wordt alles, wat erg dichtbi^aat, niet zo
scherp afgebeeld. Bovendien heeft niet iedereen een
kamera, die je kunt scherpstellen op een bepaalde
afstand. En hoe komen die fotografen nu aan een
leuke foto van die twee liggende

Op deze manier! Gewoon de lens door een opening
van het gaas laten kijken. Nu heb je nergens meer last
van en als dat hek op de achtergrond er niet zou zijn
geweest, dan zou je rustig kunnen volhouden, dat je
deze foto persoonlijk in Afrika hebt genomen. O ja,
nog wel één ding: hou niet de zoeker, waar u door-
heen kijkt voor die opening in het gaas, maar de lens.
Die moet een vrije doorkijk hebben. Als u het zo doet,
zijn de problemen in de dierentuin opgelost. Een tip:
probeer het eens!

BOEKDRUK

OFFSET

zwart- en kleurendruk

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Drukkerij

Nieuwstad 12, Vorden,
telefoon 05752-1404

Bloembollenplanter
De praktische gatenmaker.
Deze maand voor
een prikprijs f 4,50

Freunde
snoeischcrar

t Stalen uitvoering, met
'kunststof beklede hand-
grepen. Geven heesters,
rozen en (f ruit) bomen niet
de lengte te verwilderen.
Normaal-lWer
Welkoopaktieprijs f 13,75 ,

Bollen binnen... bollen buiten
Welkoop heeft ze in vele soorten en
kleuren. Fleurig in de border, feestelijk
op de vensterbank. Denk ook eens aan
anemonen, winterako nieten enz.

Grandioze Welkoopjes
Voordelige bloembollen
voor een fleurige lente
Haal nu uw bloembollen voor
border, tuin of bak, zodat u straks
het voorjaar feestelijk kunt vieren.

enkele vroege tulpen
rood, 40 stuks f 8 50

trompetnarcissen
geel, 25 stuks f 5,75

tuinhyacinten
rose, 25 stuks f 9,90

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

B\*0°V>

Laat uw narcissen, hyacinten of crocus-
sen pronken in een

sierpot, hyacinteglas
of crocuspotje
Uw Welkoop winkel
is er vol van.

Zo komt uw tuin de winter door.

Tuinturf/turfstrooisel
vvoor het gazon en het afdek-

J<en van bollen en planten.

ComDOSt als groei
stimulator voor de tuin.

j "̂ ^
Otgrond speciaal voor border

en kamerplanten. Bij Welkoop vindt u
o.a. de bekende merken TRIO, VAM

Heeft u de bloembollenkrant
nog niet ontvangen? Haal deze dan even
bij uw Welkoop winkel.
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