
Donderdag 6 januari 1977
38e jaargang nr. 44

Uitgave: Drukkerfl Weevers B.V. - Nieuwatad 12
Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752 - H04
Giro 1205867 - Verschijnt oenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ26,— per jaar.

Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telef. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telef. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Vordens echtpaar Rossel:
ontwikkelingshulp in Nigeria
„De welvaart in de westerse wereld en met name in Nederland Is haast onvoorstel-
baar, bij het krankzinnige af soms. Als je in winkels of supermarkten bij het kopen
van pudding keus hebt uit meer dan 25 soorten, dan vraag je je we! eens af, hoe is
het mogelijk dat de mensen hier desondanks nog niet tevreden zijn. Dit in schrille
tegenstelling met Nigeria, waar de produktie niet uit de hand is gelopen, maar de
economie nog goed op poten moet worden gezet. Hier kan het geld nuttig worden
besteed. Men moest maar eens een kijkje in de tropen gaan nemen...!"

Henny Rossel (32 jaar) meent wat hij zegt.
Al vanaf 1971 zit hij in de tropen; eerst
drie jaar Suriname, daarna twee jaar Nrd.-
Nigeria. Met zijn vrouw Gerrie geb. Klein
Geltink en de kleine Jan-Bart en Daniëlle
is hij nu al weer drie maand in Nederland
met vakantie. In de vertrouwde omgeving
van zijn geboortestreek de Wildenborch bij
Vorden zit hij op zijn praatstoel. Over en-
kele weken (17 of 24 januari) vertrekken
ze weer naar de tropen.

l nge nieur-viroloog
Na het atheneum in Lochem studeerde Ros-
sel aan de Landbouwhogeschool in Wage-
ningen, waar hij na acht jaar studie slaag-
de voor landbouwingenieur plantenziekte-
kunde (virologie) met als specialisatie vi-
rusziekten. Eind 1971 ging het gezin - in
1969 trouwde hij - naar Suriname. „Als
viroloog kreeg ik een driejarig contract aan
het landbouw proefstation in Paramaribo
(Surinaamse Ministerie van Landbouw). In
de zomer 1974 keerden we terug en ver-
trokken eind 1974 weer naar de tropen.
Door het Directoraat Intern. Technische
Hulp van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken kreeg ik een aanstelling aan de Ni-
geriaanse Universiteit in Zaria (Nrd. Ni-
geria) als suppletie-deskundige, in het ka-
der van de technische bijstand.
In de afgelopen jaren heeft hij hier ge-
werkt om de landbouw in dat deel van Ni-
geria op hoger peil te brengen, zodat de
•voedselvoorziening veilig kon worden ge-
steld.
Rossel: „Allereerste noodzaak is om onder
alle omstandigheden voldoende voedsel in
voorraad te hebben. Als er nu iets gebeurd
kan het bij het minste of geringste fout
gaan (grote sterfte onder de bevolking,
epidemieën enz.). De voedselproduktie is
er onderhevig aan een bottleneck van ziek-
ten en plagen."

Tweeledig doel
„Het tweeledig doel dat wij nastreefden
was ten eerste de training van de lokale
bevolking, die - na een bepaalde voorop-
leiding - het werk van ons kon overnemen;
ten tweede het onderzoek van de urgente
gevallen en deze snel op te lossen. Een
mooi voorbeeld wat technische bijstand in
kan houden is onder meer de pinda-cul-
tuur. Naast de katoen is dit het tweede
grote gewas waar men in een praktisch
geldloze maatschappij als Nrd. Nigeria,
wat voor kan kopen. Men noemt dit de
cash-crop: gewassen die direct geld in het
laatje brengen. In 1975 leed met grote
schade aan de pinda-cultures (plm. 800
miljoen gulden) door virusziekten, droogte
enz. Wij proberen de oorzaken op te spo-
ren en doeltreffende tegenmaatregelen te
nemen."

90' landbouw
Henny Rossel, die in Nigeria werkt op een

2-jaars basis, vindt het een gigantisch land.
„Dank zij de grote inkomsten van de olie
is het snel in opkomst en kan men er aler-
lei projekten op stapel zetten. Er wordt
veel gebouwd, er is - als eerste land van
Afrika - al een algemene leerplichtwet in-
gevoerd enz. In het noorden wonen de mos-
lems (de Hausa-stammen), in het midden
en zuiden de Ibo's en Yoruba's (christe-
nen).
De moslems wonen nog in grote familie-
gemeenschappen en werken voor 90% in de
landbouw, de rest meestal in overheids-
functies. Men voelt zich veilig in de land-
bouw omdat het een gunstige bestaansmo-
gelijkheid biedt. Sorghum en millet zijn de
specifieke graangewassen die men ver-
bouwd. Ze zijn uitstekend geschikt voor 't
klimaat, met droge zomers en een korte re-
gentijd. Onder zorgelijke omstandigheden
kan het nog een mooie produktie opleve-
ren. Als Europeaan sta je telkens weer ver-
baasd hoe men - dank zij meer dan duizend
jaar ervaring - toch met geringe middelen
en eenvoudige machines de produkten
oogst. Ook de invloed van het vroegere En-
gelse kolonialisme is nog merkbaar; er zijn
fraai en goede wegen met het achterland
en het zuiden. In de dalen der grote rivie-
ren treft men een soort tuinbouwachtige
landbouw aan, waar het shader (bevloei-
ingssysteem) erg primitief is. Met behulp
van een hefboom en uitgeholde kalebassen."

Sociaal-charitatief
Rossels echtgenote Gerrie (28), wiens wieg
ook in Vorden stond (buurtschap Hac
fort), heeft dank zij haar verpleegstf
opleiding veel nuttig werk in de trop?
kunnen doen.
„Wij hadden daar een Internationale Vrou-
wen Club die sociaal-charitatief voortref-
felijk werk verrichtte. Met allerlei aktj|
zelfwerkzaamheid, poppen maken, w£
kleden enz. brachten we geld bijeen ondTr
meer voor de lepra (melaatsen), Het is
daar nog allemaal liefde werk, 't is fijn
daaraan mee te kunnen werken."

Naaimachine-aktie
Gerrie: „We zijn op het ogenblik bezig met
een grote naaimachine-aktie voor het le-
pra-centrum in Zaria. We hebben daar het
artsen-echtpaar Ruppert leren kennen die
zich hiervoor geheel inzetten en ons ge-
vraagd hebben of we in Nederland niet iets

wilden organiseren. Die oude naaimachines
gaan dan per schip naar Nigeria, waar de
melaatsen - die zich meestal nutteloos ver-
velen bij hun hutjes - kunnen worden op-
geleid tot kleermaker e.d. We hebben er al
een aantal bij elkaar. Ook wol, breipen-
nen, borduurgaren enz. zijn van harte wel-
kom. In Vorden hebben we een contactman
de heer Van Hees op Het Jebbink. In de
Herv. Kerk in Vorden is met Kerstmis een
leuk bedrag voor deze aktie bijeen gebracht.
Zo hopen we dat nog meer mensen mee
zullen helpen." Nog enkele weken zijn Ger-
rie en Henny te bereiken op Nijlandweg 2,
Wildenborch, Vorden, tel. 05752-6756.

Naar het zuiden
Bij hun terugkomst in Nigeria gaat de fa-
milie Rossel wonen in Ibadan in het zuiden,
ook weer voor enkele jaren. Henny wordt
daar zgn. visiting-scientist (gastmedewer-
ker) van het Internationaal Instituut voor
Tropische Landbouw, dit in de tropengordel
ongeveer acht vestigingen heeft vanaf de

Filippijnen tot aan Mexico. Het houdt zich
voornamelijk bezig met de ontwikkeling van
veeteelt en landbouw. Henny Rossel wordt
daar belast met het opzetten van een nieuw
laboratorium dat gespecialiseerd is in vi-
rologie.
Men wil zo snel mogelijk een oplossing vin-
den voor de problemen die daar liggen. HJj
is gedurende zijn vakantie dagenlang druk
geweest om in Nederland voor vele duizen-
den machines en apparatuur te kopen die
per schip naar Ibadan - dat in het zuiden
ligt - worden vervoerd.
Henny en Gerrie en hun kinderen Jan-Bart
en Daniëlle - die enkele maanden op de
Kranenburgse kleuterschool goed verzorgd
waren - vinden het helemaal niet erg weer
terug te gaan naar de tropen. „Je mist wel
veel en moet veel improviseren, maar het
is er heerlijk om te leven en te werken voor
een land in ontwikkeling. De mensen moes-
ten allemaal eens een keer naar de tropen
gaan om te zien hoe men hier leeft. Wij
nodigen u uit, bij ons bent u altijd welkom!"

Suksesvol jaar voor motorklub
„De Graafschaprijders"
Er zijn niet veel verenigingen die tussen kerst en oudejaar een jaarvergadering be-
leggen. De Vordense auto- en "motorclub De Graafschaprijders doet dit al jaren en
met succes. De zaal van Hotel Bloemendaal was vorige week bijna te klein om het
grote aantal leden te herbergen.
Voorzitter W. Bielderman toonde zich hierover zeer verheugd. „Het is een goed jaar
geworden. Onze leden hebben talrijke successen behaald." De heer Bielderman
weesin dit verband op de goede naam die de club zowel in als buiten Vorden heeft.

De Graafschaprijders zijn dit jaar begon- In april overleed namelijk oud-voorzitter
nen met een jeugdklasse. Dankzij verschil- Bertus Pardijs. Voorzitter Bielderman

schetste zijn voorganger als een man die
ontzettend veel voor de club heeft gedaan.

lende enthousiaste leden zit deze jeugdklas-
se duidelijk in de lift.
De heer Bielderman maakte bekend dat
Van Veen/Kreidler pogingen in het werk
stelt om 300 motoren te slijten, zodat deze
jeugdklasse landelijk gezien, een flinke duw
ini de rug krijgt.
Ondanks alle vreugde (verschillende rijders
werden nationaal of provinciaal kampioen)
toch een schaduwzijde bij De Graafschap-
rijders.

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altijd aan huis,
bonnen 24 uur.
Alle onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

Koerselman
cassettes M f
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GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n

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 komt aan de orde:

Wijziging subsidieregeling partikuliere
woningverbetering
De verbetering van partikuliere woningen
- die niet van een gemeente of woning-
bouwvereniging zijn - valt met ingang van
l januari 1977 onder één allesomvattende
regeling. Daarmee vervallen de twee be-
staande regelingen, waarin een verschil
werd gemaakt tussen woningen in een aan-
gewezen rehabilitatiegebied en daarbuiten.
Vooral voor die laatste woningen betekent
de nieuwe „Beschikking geldelijke steun
verbetering partikuliere woningen" een
vooruitgang. De beschikbare bijdragen voor
die woningen waren tamelijk bescheiden en
met name de verbetering van huurwonin-
gen kwam dan ook maar mondjesmaat van
de grond.
Voor woningverbetering op grond van de
nieuwe beschikking kan een bijdrage ineens
van 40% (was 35%) van de kosten of een
jaarlijkse bijdrage worden verleend. Voor
eigen woningen loopt de jaarlijkse bijdrage
tien jaar, beginnend bij 10% (was 8%%)
van de kosten.
Eigenaren van huurwoningen kunnen gedu-
rende tien dan wel twintig jaar (afhanke-
lijk van de kosten) een bijdrage ontvangen,
beginnend met 10 respectievelijk 7% van
de kosten.
Verbeteringskosten van ƒ 1500,— of min-
der worden niet gesubsidieerd. De bijdrage
ineens wordt aan een eigenaar/bewoner ge-
geven als de kosten niet meer bedragen dan

ƒ 15.000,—. Daarboven wordt een jaarlijkse
bijdrage toegekend. Verhuurders ontvangen
de bijdrage ineens voor kosten van ten
hoogste ƒ 5000,—. Liggen de kosten tussen
ƒ 5000,— en ƒ 15.000,— dan kan de eigenaar
kiezen tussen de bijdrage ineens en de tien
jaar durende jaarlijkse bijdrage. Daarboven
wordt uitsluitend een jaarlijkse bijdrage ge-
durende twintig jaar gegeven.
In de nu vervallen rehabilitatie-regeling
kwam geen maximum bedrag voor, waar-
over nog subsidie werd verleend. De nieu-
we regeling kent zo'n maximum wel.
Verbeteringen, die duurder zijn dan
ƒ 65.000,— mogen wel worden doorgevoerd,
maar voor het deel van de kosten dat boven
dat bedrag uitgaat wordt g e e n bijdrage
meer gegeven.
De oude regeling kende voor woningen bui-
ten een aangewezen gebied een maximum
van 35% over ƒ 14.000,— plus enkele met
name genoemde voorzieningen.
Behalve de bijdrage ineens van 40% en de
jaarlijkse bijdragen bestaat de mogelijkheid
vaste bedragen te ontvangen voor een aan-
tal met name genoemde voorzieningen, zo-
als het maken van een toilet, een douche,
een keuken, een bergruimte buiten de wo-
ning en het vervangen of uitbreiden van de
elektrische installatie.

De hiervoor beschikbare bedragen variëren
van ƒ1150,— voor een toilet tot ƒ2900,—
voor een keukenruimte met inrichting. De
mogelijkheid voor het geven van geldelijke
steun bestaat behalve voor woningen ook

voor bejaardentehuizen en andere gebou-
wen en voor woonschepen, die voor onbe-
paalde tijd een legale ligplaats hebben en
waarvoor volgens de Wet op de Woonwa-
gens en Woonschepen vergunning is ver-
leend.

Zolang daarvoor nog geen aparte vergun-
ning bestaat geldt deze beschikking ook
voor het aanpassen van woningen voor
lichamelijk gehandicapten. Tweede wonin-
gen komen niet voor een bijdrage in aan-
merking. Soms moeten woningen, die door
hun slechte staat eigenlijk zouden moeten
worden afgebroken, toch nog enige tijd bljj-
ven staan. Voor het opheffen van ernstige
bouwtechnische gebreken en voor sommige
strikt noodzakelijke verbeteringen kan dan
een bijdrage ineens worden gegeven van
70% over maximaal ƒ 12.000,—. Voorwaar-
de is, dat de gemeente aannemelijk maakt
dat die woningen binnen tien jaar zullen
worden afgebroken.

Gemeentegidsje
Binnenkort zult u, huis-aan-huis bezorgd,
de eerste uitgave ontvangen van Gemeen-
tegidsje Vorden. Wij hopen dat dit gidsje u
nuttige informatie zal verschaffen. Het ligt
in de bedoeling deze gids jaarlijks aan te
passen, zodat u wordt verzocht wijzigingen
en/of aanvullingen op de gegevens door te
geven aan de afdeling Interne Zaken, Ge-
meentehuis te Vorden, door middel van het
formuliertje, afgedrukt op pagina 13 van
de Gemeentegids.

j „Hij heeft De Graafschaprijders mede groot
j gemaakt. De beste manier om hem te her-

denken is te zorgen dat wij zijn wijze van
werken voortzetten." Staande nam de ver-
gadering enkele ogenblikken stilte in acht.
Hierna begon de „one man show" van sec-

Jan Slagman. Deze presteerde het
om de vergadering in een minu-

t e n l u g betoog op de hoogte te stellen over
het wel en wee van de vereniging. Een
jaarverslag waarin niets onvermeld bleef.
Eens te meer bleek dat de vereniging op
allerlei gebied buitengewoon aktief is ge-

H e e n b e s t a n d is met 42 toegenomen zo-
dat de vereniging op dit moment 367 leden
telt. De heer Slagman memoreerde de vele
positieve gesprekken die zijn gevoerd met
gemeentebestuur en politie.
Een van de hoogtepunten was het Achtkas-
telenweekend waaraan behalve door 282
Nederlanders door niet minder dan 235 bui-
tenlanders werd deelgenomen die afkom-
stig waren uit alle delen van Europa. Het
weekend eindigde in een „internationaal
verbroederingsfeest" zoals uit de woorden
van Jan Slagman bleek.
De oriënteringsritten die de club heeft ge-
organiseerd trokken in totaal 290 deelne-
mers.
Uitvoerig werd in het jaarverslag melding
gemaakt van de verschillende nationale
kampioenschappen die door leden De Graaf-
schaprijders werden behaald bij oriëntatie-
en betrouwbaarheidsritten. Op de feest-
avond (5 februari) zullen deze kampioenen
alsmede de clubkampioenen door het be-
stuur worden gehuldigd.
Diverse leden van De Graafschaprijders
hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan
toertochten in het buitenland. Voorts wer-
den de overige aktiviteiten uitvoerig door
Jan Slagman onder de loupe genomen.
Toen het uitbundig applaus aan het slot
van zijn jaaroverzicht was uitgestorven kon
penningmeester Jan Rouwenhorst opnieuw
opgewekte geluiden laten horen. Niet alleen
is het jaar afgesloten met een batig saldo,
bovendien bleek dat De Graafschaprijders
nog een behoorlijk appeltje voor de dorst
achter de hand hebben.
Het gevolg van één en ander is dat de con-
tributie ( ƒ 7,50 per jaar) bijzonder laag kan
worden gehouden.
Voorzitter Bielderman: „De vereniging kan
met een gerust hart de toekomst tegemoet

7zien." De heer Bielderman wees erop dat de
gunstige financiële positie niet alleen te
danken is aan een goed beleid maar boven-
al aan de inzet van de leden. „Dit is de
enigste basis om bij te blijven."

Bij de bestuursverkiezing werden de heren
W. Bielderman en G. J. Muytstege herko-
zen zij laatstgenoemde op het nippertje. Hij
versloeg tegenkandidaat Bert Regelink met
één stem verschil.

PKV-leden
in de prijzen
Tijdens de provinciale tentoonstelling in
Apeldoorn vielen drie leden van de PKV
Vorden in de prijzen. B. J. Maalderink met
dwerghoenders Wyandotte Wit lx F; 2x
ZG en lx G. H. J. Rietman met grote hoen-
ders, Barnevekiers gezoomd lx G; Leghorn
wit lx G; Leghorn zwart 2x F en 2x ZG.
Konijnen, witte Nieuw-Zeelander 2x ZG. G.
W. Tragter met dwerghoenders Minorca
zwart lx F; 2x ZG en lx G.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 9 januari: 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal. Be v. twee Ambtsdragers. Koffie na
de kerkdienst in De Voorde.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 9 januari: 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink. Na de korte kerkdienst een
Nieuwjaars-begroeting in de nieuwe zaal
van de Kapel.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 9 januari: 10.00 u. ds. J. B. Kuhle-
meier, Heilig Avondmaal; 19.00 uur ds. J.
B. Kuhlemeier, Heilig Avondmaal en dank-
zegging.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrtjdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geljjk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKEN O-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegchelaer, tel. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. UW6

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wykzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotiheek 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 apotheékdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand januari mevr. Wolters telefoon
1262, gaarne 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 politieburo, tel. 1230
of de families EtJerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haaaink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl 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 vrtjdag van 9-9.30 uur in de konsls-
toiiekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer 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 Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., 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 j r.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 U.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrtjdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw



bevleesde
VLEESRIBJES

Ook in
1977 Albers
A&O voor

lage prijzen
Donderdag - vrijdag - zaterdag

SINAASAPPELEN

Donderdag, vrijdag en zaterdag

RUNDER-

stooflappen
500 gram

Hacheevlees
500 gram

•H
MALSE

riblappen
500 gram

Heerlijk voor de snert

bovenbeen
500 gram
Varkenspootjes 3 st. 99

FIJNE VLEESWAREN

Tongenworst
150 gram

PAARDE-

rookvlees
100 gram

Hamworst
150 gram

Snijworst
150 gram

DELTA

Yoghurt
literpak van 122 voor

•BB
MAGERE

Yoghurt
literpak

NUTRICIA

liter van 178 voor

LITERFLES

Coca Cola
van 131 nu

HOY

rookworst
225 gram van 159 voor

GROF GEBROKEN

rijst
kilo van 129 voor .

A en O

bruine bonen
literblik

VVERSE SMAKEN

Mentos
pak van 3 rollen

TfenO

ontbijtkoek
van 119 nu

VAN DELFT

biskwie
2 pakken

VERPLEEGSTER-

drop
pak van 3 rollen van 120 nu

AJ.P. kook-

pudding
div. smaken 2 pakjes

BB
LITER

halfv. melk
van 95 voor

BB
CuCo

beschuit
2 rollen van 129 voor

Gezinscarree
nu voor

Tompoucen
doos van 5 stuks .

HANDPEREN
CONFERENCE

l!/2 kilo

BLANKE

WITLOF
500 gram

KLEI-

Aardappelen
5 kilo

•BLOEMEN EN PLANTEN

Kaaps viooltje H
nu voor

Narcissen
per bosje

ALL

zeeppoeder
draagkarton

PALMOLIVE

shampoo
flacon van 315 voor

30 STUKS

Page luiers
pak van 525 voor ..

•••
FIJNE

doperwten
litcrblik van T 85 voor

A&Q.taeer
na//een
voordelig

Albers - Vorden



UIT ONZE SLIJTERIJ

liter

GANZEBOOM

1045FRIESCHE
BERENBURGER

BOLS

likeuren
diverse smaken van 13,90 voor ...

«B
BOOTZ

rum
wit of bruin

POLIGNAC

cognac
3 sterren

00
FLORIJN

jonge genever
minimumprijs

1995

1350

Maandag 10 januari

Klapstuk z. been
BOOgram

Slavinken
3 stuks

Vatverse zuurkool •«
500 gram i \J

Golden Delicious ICO
\*A kilo IWU

Dinsdag 11 januari

Magere speklappen
500 gram

Gevulde boomstam
HEERLIJK plm. 400 gram

Panklare Hutspot
500 gram

Stoofperen
per kilo

Woensdag 12 januari

Gehakt half om half
500 gram 278
Rundergehakt mager AQQ
500 grom TVW

Panklare Rode kool
500 gram

Goudgele Bananen QO
perkilo **"

De heer en mevrouw

BAKKER-DOORENBOS

geven met vreugde kennis
van de geboorte van hun
dochter

ULESBET1I

Vorden, l januari 1977
Hotel Bakker

Wij willen u hartelijk dank
zeggen voor de wijze waar-
op u hebt meegewerkt onze
trouwdag voor ons onver-
getelijk te maken.
Tevens wensen wij u een
voorspoedig 1977.

Frens en
Gozien Letterman

Vorden, januari 1977

Goof van der Peyl
en
Berta van der Peyl-

Tiessink
danken u hartelijk voor uw
gelukwensen, bloemen en
kado's die wij van u op onze
trouwdag mochten ontvan-
gen. Mede hierdoor is net
voor ons tot een geweldige
mooie dag geworden.
Moordrecht, januari 1977.

Wij wensen alle autoritei-
ten, vrienden en bekenden

een gelukkig en
voorspoedig 1977

Kermisexploitant
Jacob de Vries,
H.K. van Gelreweg 8,
Vorden

Te huur in Vorden: kamer,
keuken en slaapkamer, ge-
,meubileerd, centr. verw.
Te bevr. tel. 05750-14575,
na 18.00 uur.

Te koop: nieuw aanhang-
wagen! j e achter auto, af m.
175x100x30 cm. A. F.
Waarle, Stationsweg 14,
Vorden, tel. 2186.

Vermist sinds 27/28 dec.
1976 oranje gekastr. kater,
witte sokjes, witte bef en
wit rond de neus. Roep-
naam Felix. Bericht by
mevr. Wolters, Beatrix-
laan 2, Vorden, tel. 1707.

Denk aan het Nieuwjaars-
|tt|t Jong Gelre, zaal Smit!

Te koop: i.z.g.st. l paar
hoge Noren, maat 42. H.
Meyerink, Rommelderdijk l
Vorden, tel. 05752-6776.

SE VERKOOP:

Telegraaf
A]g. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigaremnag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Vermist: rode kater met
witte kin. Roepnaam
Poeke. Inlichtingen aan:
Fam. Wesselink, De Steege
15, Vorden, tel. 2422.

SIMCA 1100 Speciaal,
63.000 km, keurig onder-
houden, banden nieuw,
mist- en halogeen lampen,
trekhaak tot 1000 kg.
Goedkeuringsrapport Rijks-
dienst Wegverkeer van dec.
1976. Prys ƒ3300,—.
Idema, Reeoordweg 8, Vor-
den, telefoon 6814.

Voor een
PERSOONLIJKE LENING
Snel en discreet, belt u me-
vrouw Wagenaar, 05753-
2309. Wij komen bij u aan
huis.

Te koop: winterfruit, elke
zaterdag bij B. Waenink,
Regelinkstraat 13, Henge-
lo Gld.

Vanaf 2 januari ben ik
weer met mijn muzieklessen
begonnen. Mevr. W. A. A.
Bayer-Kreulen, muziek-
pedagoge., Dipl. Amsterd.
Conservatorium (Cl voor
piano). Christinalaan 12,
Vorden, telefoon 2326.

Goede en voordelige
damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

JOHNNY TER HUURNE

en
DIRKJE SLOOT

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag 14 januari a.s. om 11.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

januari 1977
Rietmolen, Ravenhorst 36
Vorden, Insulindelaan 36

Wij nodigen u uit op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in zaal Smit, Dorps-
straat 10, Vorden.

Toekomstig adres:
Eikenlaan 65, Borculo

In de gezegende ouderdom van 92 jaren is van
ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

WILHELMINA EVERDINA HENDRIKS
weduwe van J. W. Wissels

A. M. Klumper-Wissels
E. G. Klumper
Grady

J. Wissels
J. E. Wissels-Bosman
Wil en Adriaan
Wim en Jo
Chris en Tiny

en achterkleinkinderen

Vorden, 2 januari 1977
Dorpsstraat 17

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
6 januari om 12.00 uur, niet in ,,De Voorde" zoals
op de rouwkaarten is vermeld, maar in de Ned.
Herv. kerk, waarna de begrafenis om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden zal
plaatshebben.

GEMEENTE VORDEN
OPENBARE AANBESTEDING

Burgemeester en Wethouders van Vorden zullen
op dindsdag 25 januari 1977 des voormiddags
om 10.00 uur ten gemeentehuize openbaar aan-
besteden het

verbouwen van het gymnastieklokaal aan
de Nieuwstad te Vorden tot brandweer-
garage en tennishuisje,
in massa, (excl. schilderwerk).

Bestek en tekening te^ftkrijgen, zolang de voor-
raad strekt a ƒ 25,— per stel op het kantoor van
gemeentewerken Vorden van 9.00-12.00 uur v.m.
Franco toezending na ontvangst van ƒ 30,—.
Geen restitutie.

Inlichtingen worden toAui met donderdag 20 ja-
nuari 1977 verstrekt ̂ ^ het bureau Gemeente-
werken Vorden dagelijks van 9.00-12.00 uur v.m.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. M. Vunderink, burgemeester.
J. Drijfhout, secretaris.

OPENBARE AANBESTEDING
Burgemeester en Wethouders van Vorden zullen
op dindsdag 25 januari 1977 des voormiddags
om 11.00 uur ten gemeentehuize openbaar aan-
besteden het

verbouwen en uitbreiden van de bijzondere
lagere landbouwschool, Nieuwstad 49 te
Vorden,
in massa, ondermassa's en percelen.

Bestek en tekening te verkrijgen, zolang de voor-
raad strekt a ƒ 40,— per stel op het kantoor van
gemeentewerken Vorden van 9.00-12.00 uur v.m.
Franco toezending na ontvangst van ƒ 45,—.
Geen restitutie.

Inlichtingen worden tot en met donderdag 20 ja-
nuari 1977 verstrekt op het bureau Gemeente-
werken Vorden dagelijks van 9.00-12.00 uur v.m.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. M. Vunderink, burgemeester.
J. Drijfhout, secretaris.

Algemeen Ziekenfonds
„O.G.Z.O"
Moet u uiit h«t ziekenfonds omdat u boven d«
loon- of inkomensgrens komt?
De particuliere Ziektekostenverzekering

„OOST-NEDERLAND"
waarvan het Algemeen Ziekenfonds „O.G.Z.O."
te Goor de axiministoatie verzorgt, geeft u nadere
inlichtingen (tel. 06470-3305).

Ook de plaatselijke zlekenfiondslbode de heer

J. H. OONK
WilihelmAnalaan 3 (tel. 05T52-1419) kan u infor-
meren. Deze heeft spreekuur elke dinsdagavond
van 18.45 tot 10.45 uur in het Groene Kruisjge-
bou/w.

Wegens familieomstandigheden

is onze zaak

donderdag 6 januari

gesloten
Groente - Fruit - Bloemen

E G. KLUMPER
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 1436

Bekendmaking
Sinds 2 januari 1977 gevestigd
te Vorden

CHIROPODÏST
met moderne praktijk

voor de algehele
voetverzorging
o.a. voor de behandeling en levering
van:

Steunzolen in div. uitv.
Elastieken kousen
Voetcorrecties
Kniebandages
Enkelbandages

Aangesloten by de Federation Inter-
national de Podologie

Behandelingen uitsluitend volgens afspraak (ook
ambulant)

R. de Haan,
Dr. W. C. H. Staringstraat 25, Vorden, tel. 1900

BROOD ?
WARME BAKKER

A

Natuurlijk l

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

WIJ GAAN
VERBOUWEN

Tor 15 januari a.s.
geven wij op veel

APPARATUUR

GROTE
KORTINGEN
Zie onze etalage

Foto Dolphijn
Vorden

Centrale verwarming j
voor zelfbouw (

met begeleiding
met gebruik van
gereedschap
met advies
Voor 65+ en mindervaliden geldt
een Rijkssubsidieregeling, waarvoor
wij de aanvraag voor u verzorgen.

Uw sanitair-adriaeur
Huiahoudciyke artikelen
LoodftetenbedrQf

Wiltink
Het Hof• 26 - Telefoon 16M
Landelfk «rkewl

!•*

NIEUWJAARSVISITE

Appelbeignets
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750



Grandioze 1*1 att 11S R ZI1 bij
Modecentrum Teunissen Ruurlo
Wij maken ruimte voor de nieuwe voorjaarskollekties.
Alles moet weg. Konfektie voor 1/2 prijzen en minder

DAMES
JAPONNEN
vanaf
MANTELS
o.a. loden en flanels ..
PAKJES
vanaf
ROKKEN
vanaf
BLOUSES
L/M nu
COATJES EN JOPPERS
vanaf
PULLOVERS
z. wol f 20,-
SUEDE JASJES
vanaf

20,- 30r 50,
,- 90,-120,

50,- 70,
15,- 25,- 35,
10,-15,- 25,

60,
5,- 10,

100,

HEREN
KOSTUUMS
vanaf
KOLBERTS
vanaf
PANTALONS
vanaf
JASSEN
vanaf
COATS "
vanaf
TRUIEN
vanaf
VESTEN
vanaf
PULLI'S
vanaf .

125,
50,
25,-

125,
60,

15,
35,

10,

KINDER-
KLEDING

MANTELTJES EN COATJES
vanaf
JOPPERS
vanaf
PARKA'S
vanaf
JURKJES
vanaf
ROKJES
vanaf
TRUITJES EN BLOUSES
vanaf
PANTALONS
vanaf .

30,-
30,-
65,-
15,-
5,-
5,-

15,-
HUISHOUDTEXTIEL EN LINGERIE - VELE KOOPJES - ALLES MERKTEXTIEL

In onze meubelafdeling
moet werden opgeruimd

SLAAPKAMERS MET
3-DEURS LINNENKAST 895,- 975,-

159,-

598,-

SKTETTEN 1650,-1850,-

875,-
178,-
595,-

10% korting op alle niet afgeprijsde goederen van

LOSSE LINNENKAST EENDEURS
ongemonteerd

EIKEN BERGMEUBELS
vanaf .

BANKSTELLEN
vanaf

LOSSE FAUTEUILS
vanaf

GROOT BERGMEUBEL Lace
van 995,- nu voor

MODERNE EETHOEK
vanaf
EIKEN WINDSOR STOELEN
4 stuks
POLYETER-MATRASSEN
vanaf
DONSBEDDEN
prima kwaliteit
AaBe ACRYL DEKENS
vanaf
GESTIKTE DEKENS
2 persoons

EXTRA ZWAAR WOLLEN
BERBER TAPIJT .

249,-
428,-
98,-

vanaf 169,50

25,-
57,

NYLON TAPIJT kleur beige voor woon-
kamers. Deze prijs beslist ongelegd ...

13 januari tot en met 22 januari

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrfl vegen - met bewfla voor politie en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - JuHanastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

concoiwifi
Hengelo <gid.>
tel. 05753-1461

Dansen
9 januari

Free Sense
nu overal

airconditioning

f GOEDKOPER1-
Profiteer van deze tijdelijke prijsverlaging die u afhankelijk van type en uitvoering
f 350 tot f 1750 voordeel oplevert. Profiteer snel, want deze prijsverlaging geldt
tot en met 31 januari a.s.
En uiteraard
zo lang de voorraad strekt. TOYOTA

MAAKT UW KEUS WELHEEL EENVOUDIG

Autobedrijf BENNIE WENTINK
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Prijzen Inel. BTW af depot Spijkenisse. Wij/winnen in prijs en uitvoering voorbehouden. Vol jaar garant in onp.eacht het aant.il kilometers.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg T<?1«'f«»on Of>75:i 1514

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

in volautomatische DAF
Lessen in nieuwe Fiat 128 en

;•;•:•;•;•:•:•.•.•;•;•.•.•. v

i Beugelzaag
j Jack 30"
; een praktische en degelijke zaag
; met handbeschermer, zaagblad met
; geharde tanden voor f -lO CA
| (normaal f 17,05) WfüW

Grandioze Welkoopjes

v>joot
de merken

Kweek uw eigen planten...
Jiffy Minigro kweekkasje
de ideale kamerkas, afm. 60 x 22 x 6 cm.

Gééni££ümaar f C QA
Het foldertje "Kweken onder " **9v\J
glas" met praktische tips krijgt u cadeau.

J itfy rOtS handige plantklare potjes
voor verspenen of zaaien. SetvanIO
strips è 12 potjesJ-TrOS f 5 Q[

voor groeigrage planten, u vindt o.a.

TRIO, ASEF en VAM.

Groente-
en bloem-
zaden
uw Welkoop
winkel is
er vol van.

Bestelt u vóór 15 februari a.s.
dan krijgt u maar liefst

15%korting

De Welkoop
tuingids 1977

is uit, haal 'm gratis bij Welkoop!

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

Help de vogels de winter door...

Kenner strooivoer
1 kgvan!4r95. voor f "\

Kunstgeblttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

STAALSTBALEN

Wfl maken van oiwl weer
oteuw, ook hovit en ajutlék.
A.. M. Heuvellnk, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05702-1809.

f ^
Staat uw huis al met foto

yermeld In

„Woongaard"
het landeltJk onroerend

goed magazine?

Dat Is mogelflk rla «Ik bfl
het Makelaars Computer

Oentruin aangesloten
makelaarskantoor.

j Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

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

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCX:

telefoon 05750-16627
v -

Te koop: slachthaantjes,
kippen en verse eieren.
H. Weenk, Schuttestraat 12
Vorden, tel. 05752-6659.

Te koop: jonge Noorse
Elandhondjes met stamb.
Kamp. afstamming, billijke
prijs. Mevr. Spijkerman,
Burg. Galleestraat 21,
Vorden, tel. 1443, na 18.00
uur.

Gediplomeerd

hondentrimster
(alle rassen)

Mevr. A. Bergsma
Eventueel aan huis.
Warnsveld, Kozakkenlaan 5,
telefoon 05750-19928.
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38e jaargang nr. 44 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Thans drie huisartsen in Vorden:

DokterVanekerbegon met de praktijk
De wens van dokter H. H. P. Vaneker om huisarts te worden in een plattelandsge
meenschap is in vervulling gegaan. Met ingang van j.l. maandag heeft hij zich name-
lijk als derde huisarts in Vorden gevestigd.
Zoals de beide andere plaatselijke artsen te weten dokter G. H. Sterringa en E. J.
van Tongeren in een gezamenlijk schrijven aan de plaatselijke bevolking kenbaar
hebben gemaakt, is het noodzakelijk dat zich drie gelijkwaardige praktijken vormen
in de gemeente Vorden.

Hierbij speelt een rol dat de overheid van
mening is dat een huisartsenpraktijk niet
te groot moet zijn. Zo wordt door de rege-
ring druk uitgeoefend op de ziekenfondsen
deze zienswijze te stimuleren. Dit alles
heeft ertoe geleid dat de heer Vaneker zich
als derde huisarts in Vorden kon vestigen.

. Door de doktoren Sterringa en Van Tonge-
ren is aan de patiënten in plan Boonk ge-
vraagd dokter Vaneker als huisarts te ne-
men.
Dezer dagen hebben we kennis gemaakt
met het echtpaar Vaneker. Een bijzonder
hartelijk echtpaar, waar de koffie zich
goed liet smaken. Het heeft overigens heel
wat voeten in de aarde gehad om toestem-
ming te krijgen van dokter Vaneker om
een artikeltje over hem in de krant te pu-
bliceren.
„Ik zie hier niet zoveel in. Mijn standpunt
is dat een huisarts in de anonimiteit moet
werken. Geen stukjes in de krant, of ten
hoogste een paar regels dat zich een nieu-
we dokter in Vorden heeft gevestigd," zo
zei hij. Daar konden we het dan mee doen!
Gelukkig veranderde de heer Vaneker van
gedachten toen van onze kant plechtig was
beloofd dat het hier uitsluitend de bedoe-
ling was om de plaatselijke bevolking via
dit media „kennis" te laten maken met de
nieuwe dokter.
Wel het werd een leuk gesprek waarbij het
al gauw duidelijk werd dat de „Vanekers"
met zoonlief Michiel (16 maanden) blij zijn
met hun „stekkie" aan de Zutphenseweg.
De heer Vaneker, geboren en getogen in
Lonneker onder de rook van Enschede, ver-
telde dat hij er altijd naar heeft gestreefd
om op het platteland dokter' te worden.
„En dan het liefst een plaats waar je met
plezier naar buiten kunt kijken. Bovendien

zijn we zelf graag in de natuur."
Mevrouw G. A. M. Vaneker-Pahlplatz,
evenals haar man afkomstig uit het Twent-
se land sloot zich enthousiast bij haar man
aan. „Twente en de Achterhoek hebben veel
gemeen, dus ik voel me hier best thuis,"
zo zegt zij.
Nu is Vorden voor het doktersechtpaar
g^en onbekend dorp, want de heer Vane-
ker heeft diverse .malen waargenomen bij
ziektes of vakanties van de beide doktoren
Sterringa en Van Tongeren. Ook draaide
hij het laatste half jaar al volop mee in de
weekend-diensten.
„Daaruit stamt de goede onderlinge ver-
standhouding die er tussen ons drieën
heerst," zo zegt de heer Vaneker, die eraan
toevoegt dat hij deze goede verstandhou-
ding van zeer groot belang vindt.
Het gemeentelijk sportpark in Vorden weet
hij al blindelings te vinden. Enkele maan-
den geleden werd hij namelijk op één zon-
dag drie keer opgeroepen om te assisteren
bij ongevallen tijdens voetbalwedstrijden.
Vandaar waarschijnlijk zijn opmerking dat
hij voetballen voor de televisie best aardig
vindt!
Na in Oldenzaal het gymnasium te heb-
ben doorlopen en daarna zijn studie in
Utrecht te hebben voltooid heeft de heer
Vaneker een jaar praktijk opgedaan in
Apeldoorn. Bovendien was hij 14 maanden
militair arts in het artillerieschietkamp Ol-
debroek.
Het ligt in de bedoeling dat mevrouw Va-
neker (zij was vroeger verpleegster) tijdens
het spreekuur zal assisteren. „Vooral bij
een plattelandsgemeenschap is dit van be-
lang," zo zegt haar man.
De praktijk van dokter Vaneker is geves-
tigd aan de Zutphenseweg no. 58.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
KERKDIENST EN NIEUWJAARS-
BEGROETING IN DE KAPEL
A.s. zondagmorgen, zondag 9 januari, zal
de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar ge-
houden worden in de Kapel de Wildenborch.
Het is de bedoeling een korte dienst te
houden. Na de kerkdienst wordt iedereen
uitgenodigd voor de Nieuwjaars-begroeting
in de nieuwe zaal van de Kapel.
Nu immers de nieuwe zaal en de nieuwe
hal/ingang klaar is, dank zij de goede inzet
van velen in een rond de Wildenborch, vindt
de buurt-gemeenschap daar een goede
ruimte om elkaar te ontmoeten en ook
eens met elkaar koffie te drinken na de
kerkdienst. Zeker zo aan het begin van het
nieuwe jaar!
Stellig zal het Kapelbestuur wel iets willen
vertellen over de bouw- en verbouwplannen
van de genoemde Kapel, waarvoor ook met
regelmaat gekollekteerd wordt na de kerk-
dienst, bij de uitgang.
Iedereen, ouderen en jongeren, iedereen is
van harte welkom in de (korte) dienst en
de Nieuwjaars-begroeting in de Kapel de
Wildenborch, a.s. zondagmorgen.

DOOP AANGIFTE DIT KEER
OP ANDERE AVOND
In ed kerkdienst van zondag j.l. is in de
Hervormde kerk afgekondigd, dat de doop-
aangifte en het doopgesprek voor de ge-
plande bediening van de Heilige Doop op

volgende week zondagmorgen 16 januari,
dit keer op een andere avond zal plaats-
vinden en wel op a.s. zaterdagavond 8 ja-
nuari in de Kerkeraadskamer van de
kerk. De doopouders worden hierop
attent gemaakt!

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.*
De afdeling Vorden heeft het programma
tot juni vastgesteld. Donderdag 6 januari
koffiemiddag. Mevr. Vroonhoven, kursus-
leidster van Weight Watchers (slankma-
kerskursus) zal ons iets vertellen over ver-
mageren. Woensdag 19 januari: mevr. J.
G. Vorster komt vertellen over haar oplei-
ding aan blinden; en één van haar oud-
leerlingen vertel ervaringen over haar
blind zijn. Woensdag 16 februari: jaarver-
gadering. Na de pauze een vrolijk pro-
gramma verzorgd door eigen leden. Woens-
dag 16 maart: de heer J. Kettelarij houdt
een praatje met dia's over de siertuin.
Woensdag 6 april: Het Produktschap voor
Groente en Fruit. Woensdag 25 mei: de
heer W. v. d. Veer houdt een lezing over
het onderwerp: Gijzeling, macht der toe-
komst.

PvdA wil jongeren-
groep oprichten
De afdeling Vorden van de Partij van de
Arbeid is voornemens, tenminste wanneer
er voldoende belangstelling voor bestaat,
een afdeling van de FJG op te richten.
Deze federatie van jongerengroepen houdt
zich landelijk en plaatselijk bezig met jon-
gerenbelangen zoals jongerenhuisvesting,
jeugdwerkeloosheid, dienstplicht etc.

Bi'j ons in d'n Achterhook . . .
't Zit t'r allemaole weer op. 't Papier van de rotjes, bommen en siesters
he'w bi'j mekare eveagd, de stilte nao de storm is t'r weer. De loge jenever-
en kojakflessen zit al m de vuulniszakke en wod eersdaags opehaald. 't
Brood dat moeder veur de zondage in huus had ehaald is uutedreugd en
wi'j kont ut now an de mussen of an de kniens geven. Wi'j hadd'n jao olie-
krabben en puffekes genog um de boek vol te kriegen, um van de ni'jaors-
koeken maor te zwiegen. In die lesten mot zee dan gin lappen hemmen
metebakken want dan kont ze krimmeneels tao wean en et i'j d'r ow zowat
in vaste. Dan kö'j ut maor better zoas Dries van Agt met un flesken jogurt
motten doen. Volle anders krig e ok neet at 't waor was wat hee zei bi'j
Duis achter de goldvissenkomme, en daor denk ik 't miende wel us van.
'k Stao tegenaover de luu die an poletiek doet altied un betjen wantrou-
wend. Daor wod tevake jao ezeg at ze nee bedoeld en andersumme. Veur-
al met de vekiezingen in t veuruutzich prebeert ze vake op alle meugelukke
menieren in de gunst van Jan met de pet op te kommen. Dan heb zee wel
dure reklamemensen achter zich staon dee eur wel zekt huukke gezichten
at ze mot trekken of wat ze mot zeggen.

Dan heur i'j hoe eenvoudug ze leaft (Den Uijl met un klein trekkerstentjen
op vekansie), hoe gewoon ze bunt. (Kiek nao Hans en Pien op de tillevisie
met eur kind, iets dat 't altied goed dut) of noe Van Agt met zien flesken
jogurt. Maor i'j heurt nooit dat ze zekt: ,,Hol mien halve salares maor want
ik hebbe d'r te volle an." At ze dan zo gewoontjes leaft zol dat bes können
en nuttug wean oka'j de begroting zo ziet. Maor ze zölt wel krek allens

wean as wi'j.

Wi'j geeft ok heupe geld uut an drank, vuurwerk en vretteri'je. Maor at ze
met un lieste langs de deure komt veur 't een of andere goeie doel, wat
geve wi'j dan? Dan bu'w vake neet in huus. Liever vieftien gulden veur un
flesse jenever, waor a j nog beroerd van kont wodd'n ok, as un gulden an
un ander. Meschien zie'w dan dat wi'j toch neet zo goed bunt as dat wi'j
zelf wel menen. Maor wi'j hebt now de kans um daor ut kommende jaor us
wat an te doen. Want mensen die ut op de een of andere meniere volle
minder hebt as wi'j, meuge wi'j neet vegetten ok neet bi'j ons in d'n Achter-

hook.

H. Leestman

WfRlEUItfO

Voetbal
VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma af d. zaterdag: Epe 1-SV Ratti
1; SV Ratti 2-Wilhelmina SSS 5; Eerbeek-
se Boys 3-SV Ratti 3; SV Ratti 4-Wilhel-
mina SSS 4; Zutphen a2-SV Ratti al.
Programma af d. zondag: Hercules 1-SV
Ratti 1; SV Ratti 2-Sp. Lochem; Erica 7-
SV Ratti 3. Af d. dames: S V Ratti-Wesepe.
Vorden-Vios B; Be Quick 3-Vorden 2; Vor-
den 3-Warnsveldse Boys 2; De Hoven 3-
Vorden 4; Oeken 3-Vorden 5; Vorden 6-
De Hoven 4; Vorden 7-De Hoven 6; Vor-
den 8 vrij; Vorden 9-Warnsveldse Boys 5;
CJV al-Vorden al.

Motorsport
WINTER/ZOMERPROGRAMMA
DE GRAAFSCHAPRIJDERS

De Vordense auto- en motorclub De Graaf-
schaprijders organiseert op 11 februari voor
de leden een bowlingavond. In samenwer-
king met de KNMV zal getracht worden
om binnenkort een filmavond te organise-
ren. Het laatste weekend van juli zal het
Achtkastelenevenement plaatsvinden. Half
augustus wordt de traditionele familierit
gehouden.
Gedurende het jaar 1977 zullen er vijf
oriënteringsritten worden georganiseerd
met bovendien aan het eind van het jaar de
pannekoekenrit. In samenwerking met de
plaatselijke VVV zal er in de zomermaan-
den voor de toeristen een fietsoriënterings-
rit worden georganiseerd.

Beweging voor

elke Nederlander

dus ook voor u!

Doe mee!

HAAL
praktische tips
voor fotograf en
in de vorm van
een foto-drieluik
Vorige week kreeg ik van goede vrienden een uitnodiging om even
langs te komen. En of ik vooral mijn kamera mee wilde nemen, vroegen
ze heel geheimzinnig. Toen ik aankwam, was Torn bijna klaar met het
uit wit karton snijden van een paar cijfers. "Wat ben je nu aan het
doen?", vroeg ik verbaasd. Maar op hetzelfde moment zag ik welke
cijfers het waren en ik gaf het antwoord dan ook zelf: "Je bent een
fotowenskaart aan het maken." Het klopte: uit dat karton sneed hij de
cijfers l , 9, 7 en 7. Ik was benieuwd hoe hij dat ging doen en maakte
gauw deze foto. Even later ging hij met de cijfers en de twee kinderen
naar buiten. Daar kwam ook'n bordje te voorschijn met een tekst er op.

De kinderen werden netjes met die cijfers tegen een
contrastrijke achtergrond gezet, 't Was even experi-
menteren hoe ze samen die vier cijfers plus dat bordje
rechtop konden houden, maar het lukte. Toen maakte
Torn de foto en ik deed hetzelfde. Een foto, die de
vader ging gebruiken om op een originele manier de
familieleden en zijn vrienden een gezond nieuwjaar
toe te wensen. En hoe kan dat beter dan met zo'n
tekst, gepresenteerd door die twee vrolijk lachende
kinderen? Hier zijn ze.

En dit is - een week later - een groot deel van de
familie, die bezig is met de foto wenskaarten. De
kinderen plakken eensgezind de foto's op witte kaar-
ten en ze mogen op de kaarten voor de mensen, die ze
kennen, ook nog een tekeningetje maken. Torn
schrijft ijverig de adressen en heeft de laatste kontró-
le. - En dat is dan weer eens iets anders dan de
gebruikelijke, wat onpersoonlijke voorgedrukte kaar-
ten, waarvan je er zoveel ontvangt. Een simpel idee,
dat je eigenlijk best zelf kunt toepassen.

Maandag:
Repe*% Vordena Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus tran 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzlekver. Concordla In zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meiajea en
dames)

Dinsdag:
VoUeybaltraindnig in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantort) vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wintertraining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'t Rijsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school oJ.v. mevr. Annelies Tflman

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnaartiekivereniginig Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Follklorische dansgroep De Knupduukskes,
(betgin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettlnk

Donderdag:
Badminitonclufo in de sportzaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavonid judolessen in de sportzaal
Iedere donderdagavond bridgen zaal Bak-
ker.

Vrfldag:
'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
Gymnastleikvereniginig Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsocieteiit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Melsjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (Jongens)
Jeuigdsociëteèt open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
JeugdsociëtieAt open van 20.00 tot 22.00 uur

Januari:
7 Dropping SV Ratti
8 iNieuwjaarsfeest Jong Gelre, zaal Smit

IQ Feestavond van de w Vorden in zaal
Smit

15 Installatie Prins 1977 van De Deur-
dreajers in reeidente Schoenaker

18 NOVB in Hotel Bakker
18 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
19 Hervormde Vrouwenvereniging dorp,

jaarvergadering
19 Plattelandsvrouwen
22 Bal voor gehuwden in Café Eykelkamp
24 Herv. Vrouwengroep L/üude
26 KPO: Jaanvergaderinig

Februari:
l Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
5 NCVB in Hotel Bakker
9 KPO: Gezinszorg en Maatschappelijk

Werk
15 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
16 Plattelandsvrouwen
19 Optocht en kamavalsavond De Deur-

dreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kindenmiddag De Deurdirea-

jers in residentie Schoenaker
2)1 Kamavalsavond De Deoirdreajers

in residentie Schoenaker
22 Karnavalsiavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
26 Jeugdcentrum: Uitvoering Vordens

Toneel

Maart:
l Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur

15 Bejaarlensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 NÖVB in Hotel Bakker
16 Plattelandsvrouwen
23 KPO
29 Bejaardeusoos Kranenburg, 14.00 uur

April:
6 Plattelandsvrouwen

12 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
19 NOVB in Hotel Bakker
26 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO

Mei:
10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
17 NCVB in Hotel Bakker
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen

De besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktivltelten aan ons door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.



MOLENPRAAT 1) aftellen
de mulder en het „menneken"

„En past op da'j geen klap van de wieke
kriegt!" Met deze vaak herhaalde waar-
schuwing van onze moeder in de oren, ren-
den wij het Molenpad op, langs de zwart-
geteerde loods naar de molen van de Coöpe-
ratie. Het was een eenvoudige molen met
een rietgedekt achtkant. Hij stond in een
grasbegroeide bult, die onderaan met een
zwartgeteerd hek was afgezet. De wagen-
deuren waren zwart geteerd, de schoren
en spruiten zwart geschilderd, de spon-
ningen van de ruiten waren zwart, evenals
het kruiwiel: een sombere molen. Niet erg
hoog. De pijp van de zuivelfabriek - ten
onrechte „de toetert" genoemd - was veel
hoger.
De toetert loeide 's morgens om zeven uur:
„Alla, jongs, maakt da'j ow bedde uut-
komt, de toetert hef al egaon". 's Middags
om twaalf uur, dan moest het eten op ta-
fel staan, want de fabrieken hadden schaft-
tijd en tenslotte 's avonds om vijf uur als
de fabrieken sloten.
De toetert regeerde de tijd in ons dorp,
want ook de klokken werden op hem gelijk
gezet. Maar de toetert regeerde niet de tij-
den van de molen! De molen draaide altijd,
als er wind was. 's Morgens als je op stond
en 's avonds als je naar bed toe ging. Ook
's nachts, zeiden ze — als er wind was! De
molen trok zich van de toetert niets aan,
zijn tijden van werken bestonden bij de
gratie van de vier winden.
Dominee Cornelius, Jelte, Hendrik Swaar-
decroon, deze bijzonder deftige man Gods,
die gekleed ging in een prachtige, lange,
zwarte jas, hagelwitte boord en das, zwarte
bolhoed, en de streepjesbroek gestoken in
glimmend gepoetste, zwarte beenkappen en
dito schoenen, nam zijn schitterbril af en
beschouwde de molen. „Zijn tijden zijn bij-
zonder in de hand van God", stelde hij
vast. Zoals dat aardige rijmpje zegt: „De
wind die waait, de molen die draait, de
zegen des Heeren, doet het kleinst ver-
meeren". Jawel, de wind gaat voorop. Dan
volgt de molen wel. En de zegen?
,,'t Wodt minder," zuchtte de voorzitter van
de Coöperatie. Het klonk een beetje drei-
gend: „'t Wodt stiekum minder, dominee!"

Er was een ongelijke klinkerweg en een
oprit met kasseien, waarover de boeren-
wagens hobbelden om in het donkere in-
wendige van de molen te verdwijnen. Ho-
ger dan de wagenruimte durfden wij be-
slist niet komen. De mulder wilde het niet.
Hij was klein van stuk, zeer breed en krom
gebouwd, met lange gespierde armen en
kromme benen. Om te kunnen weten hoe
lelijk hij was, eigenlijk een beetje monster-
achtig, moet je denken aan Quasimodo, de
klokkeluider van de Notre Dame, maar
dan meel - bestoven en met een uitgezakte
pet op de kop, - maar ja, de mens is z'n
eigen maker niet.
De mulder praatte om zo te zeggen een
beetje achterstevoor. Als hij met het Depot,
een gehucht verderop telefoneerde kon je
hem (buiten) horen schreeuwen: ,Hallo!
Iele gauw touw mot brengen, 'k Heb - ik
alle zakkebanden op!" De mulder werd ook
wel eens uitgelachen omdat hij steeds een
andere huishoudster had
Maar niet alleen om die mulder durfden
we niet boven te komen. Er waren daar
vreemde dingen gebeurd, fluisterde men.
De mulder zou daarboven op de steenzolder
een „menneken" hebben gezien

Op 'n windstille dag in de herfst, 's avonds,
was de mulder bij het licht van een kaars
bezig geweest de stenen van de molen te
„billen". Dat wil zeggen: hij herstelde met
de bil- of beitelhamer de afgesleten groe-
ven in de stenen. Een bar sekuur werkje,
dat lang niet alle mulders verstonden. De
mulder van de Coöperatiemolen was er zo
goed in, dat hem vaak was aangeboden
„hegmulder" te worden, dat is een specia-
list, een mulder die rondreist, enkel om
stenen te billen. Hij had altijd bedankt om-
dat hij te zeer gehecht was aan zijn som-
bere beltmolen.

De mulder werkt erustig verder in de stilte
van die avond. Alleen het getik van z'n
beitelhamer was te horen. Daar begon in-
eens de kaarsevlam te flikkeren en te trek-
ken, alsof er iemand achter stond te bla-
zen. De mulder beschermde met z'n grote
hand de vlam. Ineens was er een zacht ge-
rucht. Alsof iemand een ruitje indrukte.
De mulder hoorde stukjes glas vallen. Hij
keek op naar het zijraampje. Hij was niet
meer alleen! De zwarte sponningen waren
uit het raampje verdwenen. En in het ko-
zijn stond, als een foto in een sombere lijst,
een mannetje. Het danste en spandikste en
blies van zich af. Het blies en was weg.
Maar rondom het riegedekte achtkant was
'n gestommel en een geritsel, alsof iemand
bezig was het riet er met een zeis af te
scheren. Had het mannetje gloeiende ogen,
als van een rat in het donker? Oh! ging
het door de mulder heen: gewoon een rot-
tekop! De kop van een geoefende, uitge-
kookte rat, die zich door niets en niemand
laat wegjagen. Verstijfd van schrik zag hij
hoe de rat werd opgetild en als door gloei-
ende vingers werd verbrand. Het dier gil-
de als een mens. En de stank van verbrand
vle'es drong door tot bij het steengestoelte.
Daar hobbelde het mannetje weer rond. En
weer rondom het achtkant van de kap ging
het, ritselend, stommelend. Ineens werd de
kaars uitgeblazen. De mulder wist niet
hoe gauw hij van de trap af moest komen.
Hij rende de wagenruimte door, recht op
het muldershuisje aan en viel de woonka-
mer binnen. De magere huishoudster
schrok zich om zo te zeggen een hoedje.
De mulder had zijn pet verloren en was op
een stoel aan tafel neergevallen. Het be-
dekte het tussen brede schouders verzon-
ken hoofd met beide handen. De vrouw
smeet haar breiwerk op tafel.
Wat is er gebeurd! Arend! Zeg 's wat!

Zij rende naar de pomp, kwam terug met
een kopje water.

Hier, drink 's, Arend Spaargaren.
Hij dronk, zuchte en zei: Het er altied wel
'ewes is. Maor 't leet zich neet zeen.
Wat lot zich neet zeen, Arend?

Hij schudde het hoofd met de grijze haren.
Hij wiste zich langzaam met een grote
blauwe zakdoek het zweet van het voor-
hoofd en zei:
'n Klein menneken met gluunige haande.
En wat zij ook vroeg en zich inspande om
meer uit hem te krijgen, hij zei alleen:
„ikke weet wel, dat 't um miene mölle
geet. Zeej miene mölle wilt slopen . . .

De mulder was de nacht goed doorgeko-
men. Misschien was de huishoudster er in
geslaagd hem te troosten. Dapper ging hij
's morgens de trap op naar de steenzolder.
Aan het raampje mankeerde niets. En toch
had hij, desgevraagd, gezworen, dat hij het
glas had horen vallen! De kaars stond er
nog, voor de helft van z'n normale grootte.
Zie je wel? Die was niet opgebrand, maar
uitgeblazen.

Ineens viel z'n oog op het spoor, een tik-
keling van zwarte puntjes, beginnend van
onder het raampje, over de vloer, opwaarts
langs het hout van de steenstoel. En dwars
door het stof en het gruis dat op de steen
lag. En kijk, daar op het hout van de ko-
ning, de verticale as die de stenen aan-
drijft, daar stond een getal op. Het getal
zeven. En daarachter vijf puntjes op on-
gelijke hoogte, puntjes als van een klein
handje, ingebrand in het hout.

In die dagen gingen er geruchten door het
dorp, dat de molen zou worden gesloopt.
Gepraat en gevraag, overal. Bij de scheer-
baas. Bij de kleermaker. En niet het minst
bij de molen. Wat he'k 'heurd? Wilt ze de
mölle sloop'n Aornd?
De mulder knikte: Ikke 't ow één keer zal
zeggen. Neet veur aover zeuven jaor'n ze
miene mölle kunt sloop'n . . .

Een jaar later, de mulder had weer een
nieuwe huishoudster, zag hij op een mor-
gen, een eendere rij van zwarte puntjes,
dwars door de vorige heen. En het getal
zeven was doorgekrast. Daar stond nu een
slordige zes achter. „Zeej wel, mompelde
de mulder, zeej noe aan 't aftellen bunt!"
Elk jaar liet het menneke z'n
ren achter. Toen er weer een
maand was aangebroken, weigerde de mul-
der de stenen te billen. De voorzitter van
de Coöperatie belde Ds. C. J. H. Swaarde-
croon op over het vreemde gedrag van de
mulder. En dominee Swaardecroon maakte
zich op en toog uit om de muldei^^ be-
zoeken. ^^

Wat is dit voor een vreemde zaak, Arend
Spaargaren, bijgenaamd „de mulder met
de vele huishoudsters", dat je de molen-
stenen niet wilt billen?
Dit alleen is in de tiende maand domnee.
En alleen als er geen wind is. 's Avonds
bie keersenlicht, domnee.

Dominee Swaardecroon verhief zich in z'n
volle lengte, in zijn glanzende, contrastre-
rende monstering van zwarte en witte kle-
ding en hij sprak: De eerste de beste avond
in de tiende maand, die de wijnmaand ge-
noemd wordt, zal ik naast u de wacht
betrekken. Maar vertel eerst wat er is ge-
weest - of beter wat er niet is geweest,
Arend Spaargaren. En Arend, zo goed en

zo kwaad als het ging, met al z'n achter-
stevoren-gepraat, vertelde de dominee al-
les. Ook van de uitgeblazen kaars. En ten-
slotte zei hij, dat hij dominee zou waar-
schuwen als er tijd van billen was.

De dagen gingen voorbij. In september had
de mulder een nieuwe huishoudster. De vo-
rige was onlangs in de nacht schreeuwend
de straat op gevlucht. Zeker ruzie gehad
om een vlo of iets dergelijks. De meeste
mensen spraken er schande van.

Er kwam een dag met onverwachte ruk-
winden. De mulder ijlde van het kruiwiel
naar de vang. En de boeren hoorden hem
mopperen: „Een zuidooster krimpert een
noordooster stinkerd is." Het werd avond
en de wind viel stil.

De mulder stuurde de nieuwe huishoudster
- een fors en knap vrouwmens - met een
boodschap naar ds. Swaardecroon. Daarna
maakte ds. Swaardecroon zich op voor een
bezoek aan de molen.

„Waar gaat de tocht naar toe, C.J.H.?"
had zijn vrouw Herika gevraagd. En hij
had geantwoord: „Ik tijg uit tot ontluiste-
ring van een spook en tot behoudenis van
een windmolen, Herika."

Het was doodstil in de molen, maar in de
verte was er een gedreun alsof er 'n storm
bezig was te ontwaken. Ds. Swaardecroon
trok rustig aan zijn sigaar. Soms stond hij
op een keek door het zijraampje. De on-
zichbare einder dreunde. De mulder be-
woog luisterend zijn hoofd-met-uitgezakte-
pet, hij keek de dominee onrustig aan. Deze
schudde 't hoofd-met-bolhoed en zei kalm:
„De heilige Donatus, patroon van het on-
weer, poetst slechts zijn beenkappen. Meer
niet." Maar daar schrok de mulder van!
Hij zei: ,,'k Heb het neet op dit rare weer,
dominee. In mien olde möllenbook steet,
dat bie zulk gek weer Sint Victor ziene
rechtervoet had verloren." Weer schudde
de dominee hoofd-met-bolhoed en corrigeer-
de rustig: „Sint Victor schopte het altaar
van Jupiter om met de rechtervoet. Bijge-
volg werd hem die rechtervoet afgehakt.
Er bestaan geen spoken, noch kleine man-
netjes, behalve dan in uw verbeelding."
Inderdaad verscheen er die nacht geen ge-
oefende, uitgekookte rat die zich door niets
zou laten verjagen, noch ook een mannetje
dat spandikste in het zijraam, hoewel de
wind akelig rondom de molen waarde en de
gekste streken scheen uit te halen met het

l riet en met het windluik van de molen. En
de kaarsvlam flikkerde en trok, alsof er

1 iemand achter stond te blazen. Dan blikte
! de mulder bevreesd op naar de dominee.

Deze sprak rustig, docerend: „Een wind-
molen is een aangrijpingspunt voor de wind
en de stormen bij uitstek. Als in het noor-
den een reus ontwaakt en hij blad en tak-
ken voor zich uitblaast op d'adem van zijn
mond, dan eh spookt het rondom een
molen en lijden zijn wieken, schoren en
spruiten letterlijk geweld. Maar de wind is
de enige die te spoken vermag, de rest is
ijdelheid "

Toen werd de kaars uitgeblazen. Ds.
Swaardecroon die de lucifers steeds bij de

! hand had gehouden zei: „Rustig". Hij
. slaagde er in vlug de kaars weer aan te
j steken en zei: „Ziezo, wij gaan verder."

Het was diep in de nacht toen dominee en
mulder huiswaarts keerden. „En hoe is het
gegaan CJH?" vroeg Herika haar man toen
deze naast haar lag in het brede bed. Hij
antwoordde: „Niets dan wind en stiltes. En

veel rattenrumoer!"
In het donker raakte zij zacht zijn wang
aan: „Dappere man," zei ze, „ik was er
voor geen goud in gegaan "

De volgende morgen vroeg ging de mulder
in de molen kijken. En ja hoor! Naast de
doorgekraste l stond nu een nul. En daar-
naast getekend: de voet van een mens.
Dominee Swaardecroon, door de huishoud-
ster gehaald, nam een stukje gom uit z'n
vestzak en stufte de nul weg en daarna de
voet.

„Een grappenmaker," zei hij, „heeft u en
mij een poets gebakken." De andere dag
stond de nul er weer en ook de voet stond
in het hout van de koning getekend

Dit jaar waren de geruchten omtrent het
slopen van de molen hardnekkiger dan ooit
tevoren. Het bestuur kwam de molen be-
kijken, samen met een slopersbaas. Toen
stuurde de mulder zijn nieuwste huishoud-
ster - een klein en nuver menske - met
een boodschap naar dominee Swaarde-
croon, Deze kleedde zich met zorg. Hagel-
witte frak en dito das en boord. De glan-
zend witte haren en de witte snor zorg-
vuldig gekamd. De zwarte bolhoed, de lan-
ge, zwarte jas. En de gestreepte broek ge-
stoken in de glanzend gepoetste beenkap-
pen. Hij plaatste de paraplu in het fou-
draal van het hoge 27" rijwiel met de blin-
kend verchroomde velgen. Zo toog hij uit,
naar het oosten en naar het westen en be-
zocht alle leden van het bestuur. En hij
beleerde hen met opgeheven wijsvinger en
fonkelende brilleglazen: „Gaat heen en
voorziet uw molen van zelfzwichtende wie-
ken. Als de wind aanwakkert tot storm-
kracht, drukt hij met behulp van een con-
tragewicht zelf de klep in de wiek open en
remt alzo het resultaat van zijn eigen
krachten af Gaat heen en koppelt de

molenstenen niet alleen aan de wiekenas,
maar, als de wind verstek laat gaan, ook
aan een dieselmotor. Ik overhandig u de
tekeningen maar wacht u voor de licht-
zinnige afbraak van wat als sieraad en als
een prachtig accent mag gelden in de lint-
bebouwing van ons dorp. Wat is daarop
uw antwoord?"

De boeren knikten en zeiden: „Jao, jao,
dominee hef wel geliek, zo mos 't eigenluk
wel, jao, jao. Wi'j zult 't d'r oaver hebben,
met mekaar, jao, jao "

De mulder richtte zich ook tot het bestuur.
Per brief. Had de nieuwste huishoudster,
het klein en nuver menske, hem geholpen
met het opstellen: „Ik weet dat de jaren
van de molen zijn afgeteld. Eén dink wil ik
u op het hart drukken: de sloper zal mijn
molen niet afbreken zonder straf!"

Er kwam eeu ploeg vreemde mannen in ons
dorp. En in een verbazingwekkend korte
tijd - afbreken gaat vlugger dan bouwen -
werd aan het bestaan de molen een einde
gemaakt. Er deed zich trouwens tijdens de
sloop een akelig incident voor. Toen ze de
buitenroe naar beneden loodsten met behulp
van touwen en een wagen, schoot de on-
verwachts draaiende roede, dwars door het.
wagenschot heen. En de baas van de slo-
pers kreeg het volle gewicht van de roe op
z'n voet, die totaal verbrijzeld werd. Het
was de rechtervoet! In het ziekenhuis werd
de voet er afgezet, uit vrees voor koudvuur
of klem. Er was grote ontsteltenis in het
dorp. Wij, kinderen, hadden een groot me-
delijden met de man, die nu zo verschrik-
kelijk veel pijn moest lijden. Schuw keek
men naar de mulder die voorspeld had:
„zeej miene mölle neet afbrekken zonder
straf "

>'

Henri van Dorsten

Leef mee,
geef mee f

f 20,~ per maand beteken! leven
voor dit land.

Dit Koreaanse jongetje leefde van erf op de
straat, zonder Iets of iemand. Nu gaat hij
naar school, heeft een thuis, krijgt liefde
en bescherming. En etenl Dank zij de aktie
"Neem een kind voor uw rekening"!

En al die andere miljoenen kinderen dan?
Weeskinderen, straatkinderen, zwerfkinde-
ren, gehandicapte kinderen... Ook zij
hebben recht op leven.

Met een eenmalige gin (giro 1111222)
helpt u zo'n kind al een eind op weg. Maar met
ƒ 20,— per maand helpt u blijvend! Dat la
weinig geld voor een kinderleven. Leef
eens extra mee met deze kinderen tijdens
de feestdagen. En geef ook mee.
De bon maakt het u gemakkelijk.

Neem ook een kind voor uw rekening J
j | ."Graag neem Ik een kind voor mijn rekening.
1—' fk stort maandelijks ƒ 20,— op giro 1111222 van Stichting

Mensen in Nood, Hekellaan 6, Den Bosch.

Ik wit graag uitvoerige Informatie ontvangen over het
hulpprogramma Vóór kinderen in nood.

Naam: _________________

Straat: _
Plaats:
Aankruisen, Invullen en opsturen naar Mensen In Nood,
Antwoordnummer 10, Den Bosch (in een gesloten
envelop zonder postzegel).

Leolux zitgroep
in leer (rundleer) 2- en
3-zits en hoge fauteuil
met hoofdsteun
Nu 20% korting

Afd. Showroom

Fauteuils
Dat is het helemaal. Veel
modellen gaan plaats maken
Al vanaf 198,00

Afd. Showroom

Manou meubelen
Zolang onze grote voorraad
strekt gaan al onze rotan
fauteuils, tafels, 2-zits enz.
weg met 30% korting

Oud-Hollandse en klassieke
fauteuils, 2-zits banken,
rankenkast, nu voor
aantrekkelijke prijzen!

Afd. Showroom

Te koop in onze
kadoshop
vele leuke
kunstnijverheids-
kadootjes
voor leuke prijzen

Deurmatjes
U kent ze wel
Meenemen
vanaf 1,50

Afd. Winkel

Kamerhoge
gordijnen
280 cm hoog
geen naden
makkelijk zelf
te maken
Keus uit meer
dan 50 dessins

Kom vanaf maandag 10 jan. kijken,
wat u donderdag 13 jan.

wilt kopen!

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

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

Weston tapijt
100% wol
400 cm breed
Ongelooflijk mooi
Nu 195,00 p. mtr

Onze coupons
gordijnstoffen
w.o. Ploeg
zijn dit keer
bijzonder laag
geprijsd

WIST U,
dat u met onze
coupons stoffen
veel meer kunt
doen. Laat uw
Fantasie eens
werken of vraag
het ons!

Donsbedden - Overtrek
Ongelooflijk, wat wij u
daar in aanbieden
nu met 10% korting
Maar . . . maakt u gebruik
van onze speciale
overtrekpakketten
dan krijgt u 25% korting

Dekens - Spreien
zowel in wol - draion -
weefstof - Chenille

Als u voordelig wilt kopen,
moet u nou bij ons zijn!

Afd. Showroom

BIJ ONS
STAAT ALTIJD VOOROP

• KWALITEIT

• GOED ADVIES

EN ....

• GARANTIE

Vindt u ook niet, dat, wan-

neer u deze advertentie

gelezen hebt en u wilt nog

meer zien, u toch eens komt

kijken! U bent van harte
welkom!



Onze

begint 13 januari

Daar wij stoppen
met de verkoop van

damesjaponnen
rokken
blouses
en pantalons

nu voor

HALVE PRIJS
H.LUTH

Nieuwstad Vorden

OPRUIMING
bij

Profiteer
van de

a.s. donderdag 13 jan.

Textiel - Confectie - Meubelen

VANAF DONDERDAG 13 JANUARI

DAMESLAARZEN
geheel leer

DAMES BANDSCHOENEN
vanaf

DAMES MOCASSINS
vanaf

DAMES STEUNSCHOENEN
van 95,- nu voor

25,- voordeliger
KINDERSCHOENEN
met voet-bed vanaf

VEI KOOPJES IN

1e klas herenschoenen

10% korting
OP VOORRADIGE PIEDRO- EN
RENATA-SCHOENEN

Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennis-
geven van het onverwacht overlijden van onze
lieve man, vader en schoonvader

LAMBERTUS ANTONIUS HEKKELMAN

op de leeftijd yan bijna 56 jaar.

Rust zacht lieve man en vader.

E. J. Hekkelman-Teerink

Jan en Dinie
Ans
Ben

Vorden, 4 januari 1977
Hoetinkhof 5

De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 8 januari
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van Het
Nieuwe Spittaal te Warnsveld. Bezoek dagelijks
van 15.30 tot 17.00 uur.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Vorden

telefoon 1567

Mengen waar u bijstaat.

CONTACT
GRAAG

GELEZEN

Zie onze*

grandioze è

koopjes

op alle

afdelingen

zetten
de prijzen
voor joker
in onze

Uw zaak WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

De opruiming begint donderdag 13 januari

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN
VOOR41UW

60**
^V 'i/i rniuA

DAN BELLEN
KLEPING

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwsrkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

Wapen- en Sporthandel

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

artens
stttdt dotltnff**dl

Zutphenseweg - Vorden



BALANSOPRUI Donderdag 13 januari
tot en met zaterdag 22 januari

Herenafdeling
Kostuums 195,00

Kolberts 125,00 98,00

Terlenka pantalons 39,00

Imitatie nappa-jasjes ... 79,00 69,00

Terlenka herenjassen met

uitritsbare bontvoering 89,00

Parka's, bontvoering 89,00

Joppers, geruit 65,00

Winterjassen 98,00

Herenoverhemden 14,90

Herenpullovers 10,00

Herenvesten 25,00

Jongensparka's vanaf 37,00

Damesblouses 10,00

Damespullovers 10,00

Damespull's 9,95

Damesrokken 19,50

Damesjaponnen 59,50

Meisjesblouses 5,00

Meisjesrokken 15,00

Meisjesjacks 25,00

Kinder joppers 35,00

Kinderpantalons 9,95

Huishoudgoederen
Graslinnen lakens 150/240 ... 18.90

Graslinnen lakens 180/240 .. 21,50 Badstof *•*••**•»••

Graslinnen slopen 4,90 Theedoeken, sneldrogers

2.50

2.40

Ondergoed, lingeries, enz.
Nachthemden 9,50

Herenpyama's keperflanel ... 20,90
Herenpyama's tricet 19,90

Dames-, heren- en kinderondërgoed
voor spotprijzen

Enkele restanten ledikanten, bedden, dekens en
spreien voor spotprijzen

IcKliol en mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Vrijdagavonds koopavond 19-21 uur
Maandagsmorgens gesloten
Woensdagmidc'ags gesloten

Zaterdags na 16 uur gesloten

KIES ZEKERHEID
VOOR UW GELD

TELEVISIE - STEREO

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

„ERRES"
Een 66 centimeter grootbeeld kleurentelevisie met
12 voorkeur stations. Nu zolang er voorraad is

.ERRES"
Een luxe grootbeeld kleurentelevisie voorzien van
12 tiptoetsen, zenderindicatie, twee frontluidspre-
kers, hoofdtelefoon en extra luidsprekeraansluiting

.SCHAUB LORENZ11

model 1744 met 66 cm grootbeeld, 8 tiptoetsen,
handige bediening door middel van schuifregelaars

.SCHAUB LORENZ"
de nieuwste uitvoering met afstandbediening.
Model 1849, grootbeeld 66 cm. Ongekend bedie-
ningsgemak voor een prijs van

.SCHAUB LORENZ11

Een kleinbeeld kleurentelevisie met 51 cm beeld.
Voor de kleinere huiskamer en in een wandmeubel
zeer geschikt. Model 1742 met de nieuwste tech-
niek

1995,-
Ook uw nieuwsblad doet met het

110-jarige Rode Kruis mee!
De prijswinnaars worden regelmatig

in dit blad bekend gemaakt!

2045,-

2225,-

1560,-

GRAMMOFOONPLATEN - MUSICASSETTES

WIM KAN Oudejaarsavond 1976
langspeelplaat

ABBA-ARRIYAL
langspeelplaat

BEACH BOYS BESTS
dubbel Elpee

ARCADE „ELVIS"
dubbel Elpee

16,90
18,90
27,90
29,90

doe mee met de
,marathon rode kruiswoord

prettige vrijetijdsbesteding PUZZ6I
helpt uw rode kruis helpen
prijzenpakket t.w.v. ca f 250.000, —
vele super-, eind-, hoofd-, maand- en weekprijzen
extra veel kansen

gaarne zenden wij ook ü de

rrode kruis puzzelkrant
voor nederland'

gratis toe!

Wij maken het U gemakkelijk:
Plak onderstaande coupon op een briefkaart
(40 cent postzegel), stuur de briefkaart in, en U
ontvangt de rode krujs puzzel krant

voor nederland'
gratis thuisl ^

Adresseer de briefkaart: ^B

Nederlandse Rode Kruis Postbus 5700 's-Gravenhage J
of bel: 070-46.95.95, t. 328
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B fA§

Stuur mij gratis - direct na verschijning - de
,rode kruis puzzelkrant, voor nederland'

Vleesgroothandel VIANDE b.v.
Brinkkanterweg 19 - WOUDENBERG - Telefoon OS497 - 2314

LAAT NU UW DIEPVRIES VULLEN

Regelmatig af te geven:

RUNDERVOORVOET per kilo 6,25

RUNDERACHTERVOET per kilo 8,25

Hele voeten kunnen door ons MazurgemaaM worden als
u dat weruft.

Tevens bieden wfl aan

het gehele assortiment rund- en varkens-
vlees
keurig verpakt in kg verpaJtóking en deze weer in doos-
jes van 5 kg.
Kant en klaar vooirgevnoiren en tihiuis bezorgd.

Wilt u inlichtingen of een prysUJat? U kunt ona bellen of onze heer

J. Broekman, Brinkerhof 25, Vorden, telefoon 05752-2590
's avonds na 19.00 uur.

Naam:

STEREO KOMBINATIE ..ERRES"
stereo radio, versterker, platenspeler en geluids-
boxen

STEREO KOMBINATIE „ERRES11

stereo radio, versterker, cassetterecorder en ge-
luidsboxen

STEREO KOMBINATIE „SCHAUB LORENZ11

combinatie van radio, versterker, platenspeler en
cassetterecorder. Model 7100. Zonder geluids-
boxen

Bijpassende geluidsboxen

STEREO TUNER VERSTERKER „ERRES11
met vier golf bereiken en 2x11 Watt kontinu. Aan-
sluitingen voor platenspeler en recorder. Zonder
geluidsboxen

Bijpassende geluidsboxen

STEREO PLATENSPELERS
met geluidsboxen in verschillende uitvoeringen.
De prijs vanaf

• Alles met volledige garantie
• Inruil mogelijk
• Eigen technische dienst
• Antennebouw voor TV en radio

199,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Adres:
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN 2CV4 1971
FORD TAUNUS 1600 L 1973
OPEL KADiETT Station 1968
PEUGEOT 404 Diesel 1970
SIMCA 1100 LX 1976
SIMCA 1301 1972
VW Vaiiaiut 1970

Zet uw auto op nieuwe banden. Tot het
nieuwe jaar geven wij

40% korting
OP ALLE SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTINK
OFF. TOYOTAJDEALER
Spalstmat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz

Verkoop a.s. maandag 10 januari

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes. regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F» W. VEENSTRA EN ZN - ï*«SSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE


