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PLANNEN VOOR STREEKSCHOOL KRANENBURG/omstr.
Er bestaan konkrete plannen om de geïntegreerde r.k. basis- en kleuterschool op
de Kranenburg samen te voegen met de o.l. basisschool Linde (Medlerschool). Dit zal
dan een bijzondere streekschool worden, waaraan drie leerkrachten verbonden
kunnen blijven. Hierdoor zal de nu bestaande o.l. school op het Medler worden
gesloten en wordt de streekschool gevestigd in de huidige centraal liggende r.k.
basisschool op de Kranenburg.

TERUGLOOP
De openbare school op het Medler, waaraan
momenteel twee leerkrachten zijn verbon-
den, liep de laatste jaren sterk in leerlin-
gental terug en daalde tot beneden de norm
die van hogerhand is gesteld voor twee
leerkrachten. De oproep van de ouderkom-
missie om vóór 16 januari jl. twee leerlin-
gen aan te melden zodat de school geen
éénmansschool zou worden, leverde geen
resultaat op. Voorts hangt een dreigende
sluiting van de school boven het hoofd,
welk punt op de gemeenteraadsvergadering
van 31 januari aan de orde is geweest.

SERIEUZE POGING
De eventuele oprichting van een streek-
school betekent een tweede serieuze poging
van beide scholen tot toenadering. Een en-
kele jaren geleden gehouden bijeenkomst
tussen de besturen van de o.l. basisschool
Linde, de r.k. school Kranenburg en de
Chr. Julianaschool Wildenborch met het
doel om samen te gaan in een streekschool
haalde het niet. Met het bestuur van de
Wildenborchse basisschool is ook nu kon-
takt opgenomen, daar op langere termijn
ook rekening wordt gehouden met opheffing
van deze school. Voor de Wildenborch blijft
„de deur op een kier" staan om mee te
doen aan de vorming van de toekomstige
streekschool.
Een en ander is het gevolg van de sterke
daling van het geboortecijfer, terwijl ook
een relatief hoog percentage jonge gezin-
nen de gemeente verlaat. Debet is hieraan
ook dat van hogerhand kleine kernbebou-
wing werd geweerd. Voorts komen in de
buurtschappen inplaats van de wegtrekken-
de boerengezinnen wel bewoners uit de
randstad die evenwel geen „aanwas" mee-
brengen.

WAARBORG
De tweede poging die nu is ondernomen en
schijnbaar resultaat zal hebben, kwam op
initiatief van de onderwijskommissie uit de
gemeenteraad, die gezamenlijk met de ou-
derkommissie van de Medlerschool en met
het bestuur van de r.k. stichting St. Anto-
niusscholen Vorden-Kranenburg om de ta-
fel ging zitten en de nieuwe gezichtspunten
besprak. Hoewel de ouders van de Medler-
school overwegend van mening waren om
hun school op het Medler te houden, zag
men in dat het een zeer moeilijk haalbare
zaak was. Een bijeenkomst met de Kranen-
burg om samen te gaan, vond men voor de
toekomst de meest ideale oplossing om ten-
minste het onderwijs voor de plattelands-
jeugd te waarborgen.

GROTERE KERN
Gezien de grotere kern van de Kranenburg
ligt een opheffing van de r.k. school aldaar
niet direkt voor de hand. Wel heeft de Kra-
nenburgse school een flinke veer moeten la-
ten toen verleden jaar de r.k. basis- en kleu-
terschool De Vordering in het dorp werd
geopend. Bij de aanvang van het school-
jaar is het leerlingental van deze school
ook beneden de grens van drie leerkrachten
gekomen, zodat spoedige terugval tot een
tweemansschool in Kranenburg in het ver-
schiet ligt.

LEVENSVATBAARHEID
Vorige week werd in zaal Schoenaker op
de Kranenburg eveneens een ouderavond
van de Kranenburgse school gehouden om
de meningen van de ouders te horen ten
aanzien van een eventueel samengaan. Me-
vrouw Zents-Amtink, voorzitster van de
r.k. stichting St. Antoniusscholen Vorden-
Kranenburg zette een en ander uiteen en
pleitte voor een samengaan opdat de kin-
deren uit het betrokken gebied blijvend on-
derwijs in eigen streek kunnen volgen.
Een streekschool heeft zeker levensvat-
baarheid en is een gezonde basis om op
verder te bouwen. Het uitgangspunt blijft:
handhaving van het streekonderwijs voor
Kranenburg, Medler, Wildenborch, Mossel,
Wiersse, Linde en omliggende buurtschap-
pen. De vorming van een streekschool
wordt ook bij de hogere instanties ten zeer-
ste gewaardeerd. Getracht zal worden om
een elegante oplossing te vinden voor het

huidige hoofd van de Medlerschool, die over
enkele jaren met pensioen gaat. In de loop
der jaren is reeds tussen beide scholen een
prettige samenwerking gegroeid met name
tussen de onderwijskrachten, zodat de sa-
menvoeging van beide scholen geruisloos
zal kunnen verlopen.

KLEUTERSCHOOL
Aan de hand van door de ouders gestelde
vragen kwamen nog diverse punten naar
voren, die evenwel geen moeilijkheden op-
leverden. Alle aanwezige ouders schaarden
zich eenstemmig achter het schoolbestuur,
zodat dit vrij mandaat kreeg om zo spoedig
mogelijk de plannen te realiseren. De voor-
zitster deelde mede dat de mogelijkheid tot
voortbestaan van de Kranenburgse kleuter-
school (die met ingang van het nieuwe
schooljaar in augustus gesloten wordt) nu
aanwezig is.
Op de Kranenburg is reeds een geïntegreer-
de school, zodat er een gerede kans is om
deze draaiende te houden. Temeer daar
over enkele jaren het nieuwe onderwijssy-
steem (leerplichtwet van 4-12 jaar) zal in-
gaan. Er gaat zo spoedig mogelijk een brief
naar het ministerie en men hoopt op gun-
stige resultaten zodat het onderwijs in dit
gedeelte van de gemeente (Kranenburg,
Medler en omstreken) gewaarborgd blijft.

Koerselman
cassettes

XIL .VMRWIT E DKL«TAAL

Grote belangstelling tentoonstelling
„Vordens Boerenleven"
Onder grote belangstelling is vrijdagavond
in de galerie van de bibliotheek de lam
bouwtentoonstelling „Vordens Boerenlevei
geopend. Deze tentoonstelling is tot stanl
gekomen dankzij een gezamenlijke inspan-
ning van de diverse vrouwenverenigingen
en standsorganisatis in Vorden.

Namens hen werd het woord gevoerd c
de heer A. G. Mennink die er op wees
de tentoonstelling over het Vordense boe-
renleven vier weken zal gaan duren. Dank
bracht hij aan allen die zich voor deze ten-
toonstelling hebben ingezet, waarbij hij een
bijzonder waarderend woord sprak tot de
bibliothekaresse mevr. Geluk, de initiatief-
neemster van het geheel. Hij sprak de hoop
uit dat de tentoonstlling zal slagen en dat
daardoor de belangstelling voor de biblio-
theek mag groeien. „Vooral van de mensen
van buiten het dorp", zo sprak de heer
Mennink.

Bij de opzet en de inrichting van de ten-
toonstelling toonde de heer Van Roekei,
oud-Vordenaar, zich bereid tekeningen te
maken voor de indeling van het gedeelte
van de tentoonstelling betreffende het boe-
renleven in het verleden. Zo rond 1900 of
even daarna. De heer Van Roekei alsmede
de heren Rikkers en Pardijs, beide verbon-
den aan het Rijks Landbouwkonsulentschap
te Doetinchem, werden door de heer Men-
nink dank gebracht voor de bewezen diens-
ten.
Hierna vond de opening plaats door burge-
meester Mr M. Vunderink. Hij zei dit met
genoegen te doen aangezien hij het agra-

risch leven een warm hart toedraagt.
„Vooral is deze tentoonstelling voor Vorden
belangrijk omdat de landbouw in onze ge-
meente centraal staat en het karakter ver-
leent aan het dorp Vorden." Hij ging in zijn
toespraak voorts in op de landschapspar-
ken die vooral voor de boeren veel moei-
lijkheden met zich brengen. Toch is de ver-
standhouding tussen het gemeentebestuur
en de landbouworganisaties goed te noemen
en hebben zij begrip voor eikaars stand-
punten, tldus de burgemeester.
Namens de gezamenlijke organisaties bood
mevr. Pelgrum-Rietman de heer Vunderink
een grote mand aan met allerhande land-
bouwprodukten. De tentoonstelling geeft
een duidelijk beeld over de landbouw in
vroeger dagen en zoals die momenteel reilt
en zeilt.

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altijd aan huis,
tonnen 24 uur.
AMe onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 18-17 uur

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde:

1. kapvergunningen
2. spreekuur wethouder Bogchelman

Ad 1. KAPVERGUNNINGEN
Het komt wel eens voor, dat er een aantal
bomen gekapt worden, waarvan achteraf
blijkt dat voor dit kappen een kapvergun-
ning nodig was. Ook komt het nogal voor
dat op het gemeentehuis formulieren wor-
den gevraagd voor een kapvergunning.
Wanneer is een kapvergunning nodig en
hoe moet deze aangevraagd worden?
De kapvergunning is gebaseerd op de ge-
meentelijke kapverordening van 30 juli '64
en het wjjzigingsbesluit van 24 april '73.
Artikel 2 van de gemeentelijke kapverorde-
ning stelt, dat het verboden is zonder ver-
gunning van burgemeester en wethouders
een houtopstand te vellen anders dan bjj
wijze van dunning.
Opgemerkt dient te worden, dat in deze
verordening onder „houtopstanden" wor-
den verstaan hakhout of één of meer bo-
men. In het tweede lid van dit artikel is
vermeld, dat het verbod tot velling van een
houtopstand zonder vergunning van bur-
gemeester en wethouders niet van toepas-
sing is op:
- wegbeplanting en eenzijdige beplantin-

gen op of langs landbouwgronden, beide

voorzover deze beplantingen bestaan uit
populieren of wilgen;

— vruchtbomen en windschermen om
boomgaarden;

- fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar,
bestemd om te dienen als kerstbomen en
geteeld op daarvoor in het bijzonder be-
stemde terreinen;

- kweekgoed.

Voor wat betreft houtopstanden die deel
uitmaken van bosbouwondernemingen, die
geregistreerd zijn bij het Bosschap en die
niet gelegen zijn binnen de bebouwde kom,
is slechts een kapvergunning nodig wanneer
het gaat om een zelfstandige eenheid, die
geen grotere oppervlakte beslaat dan 10
are, of in geval van rijbeplanting niet meer
omvattend dan 20 bomen.
Volgens artikel 5 van de gemeentelijke kap-
verordening kunnen burgemeester en wet-
houders de vergunning slechts weigeren in
het belang van de handhaving van de na-
tuur-, landschaps- of dorpsschoon. Aan het
verlenen van de vergunning kan als voor-
schrift verbonden worden, dat binnen een
bepaalde termijn een herbeplanting moet
plaatsvinden in overeenstemming met de te
geven aanwijzingen. Indien iemand zonder
vergunning toch bomen kapt, terwijl het
zonder vergunning vellen van bomen ver-
boden is (zie boven), wordt hij gestraft met
een geldboete van ten hoogste ƒ 300,— of

met een hechtenis van ten hoogste twee
maanden.
Hoe vraagt men een kapvergunning aan?
Wanneer men één of meerdere bomen wil
vellen dan moet men een brief schrijven aan
burgemeester en wethouders met het ver-
zoek de betreffende boom of bomen te mo-
gen kappen. Ook dient mededeling in dit
schrijven aan burgemeester en wethouders
gedaan te worden van de soort boom, zoals
bv. eik, beuk, wilg, populier, etc. die men
wil kappen. Tevens dient bij dit schrijven
gevoegd te worden een situatieschetsje
waarop de betreffende boom (bomen) is
(zijn) aangegeven.
Op het betreffende verzoek tot het kappen
van bomen wordt door het kollege van bur-
gemeester en wethouders binnen 8 weken
beslist. In bepaalde gevallen kunnen bur-
gemeester en wethouders de beslissing met
ten hoogste acht weken verdagen. Van dit
laatste moet de aanvrager in kennis gesteld
worden. Indien de aanvrager binnen acht
weken niets gehoord heeft van burgemees-
ter en wethouders omtrent zijn aanvragen
en hem ook niet is medegedeeld dat de be-
slissing is verdaagd, dan wordt de vergun-
ning geacht te zijn verleend.

Ad 2. SPREEKUUR WETHOUDER
BOGCHELMAN
Wethouder Bogchelman zal op 3 en 10 fe-
bruari a.s. geen spreekuur houden.

Het Nut vraagt
uw aandacht
Vorige week woensdag hield het Nut haar
(ditmaal uitgestelde) ledenvergadering met
14 aanwezige leden. Op deze vergadering
werd flink gediskussieerd over het „hoe,
wat en waarom" ten aanzien van onze ak-
tiviteiten in de kulturele sfeer. Jammer
van de geringe opkomst, want deze kritiek
kan het bestuur goed gebruiken. Deze ver-
gadering en de thans nagenoeg afgeronde
enquête waarin wij ons openstelden voor
uw ideeën, hbben een zeer positief steentje
bijgedragen. Konklusie: het Nut is in veel
opzichten minder dominerend geworden,
doch kan en moet in een behoefte blijven
voorzien. Wel, dat was een hele geruststel-
ling voor het bestuur want het wintersei-
zoen 75/76 was dusdanig matig dat wij geen
kans zagen om het seizoen 76/77 met een
uitgebreid assortiment aktiviteiten te be-
giftigen. U bleef dus in het ongewisse. Dat
was geenszins de bedoeling van het be-
stuur. U moet echter wel weten dat op zeer
korte termijn het bestuur nagenoeg geheel
was vernieuwd. Dit speelde niet in positie-
ve zin mee, gelet op inwerktijd enz.
Nieuws kwam er toch begin dit jaar bij u
op tafel. NI. de brief met het verzoek om
uw reakties en gelijktijdige uitnodiging voor
een ledenvergadering. Het resultaat van
beide haalden wij reeds in het begin aan.
Het bestuur weet dat er, althans volgens
uw reakties, nog kansen zijn. Deze zullen
worden benut. Daartoe is al een aanvang
gemaakt en gesterkt gaan we hier aan ver-
der. In hoofdzaak gaat het er nu om een
goede start te maken met het komende
seizoen. Toch verwachten wij u nog dit
voorjaar het één en ander te kunnen bie-
den. Dat zal dan op korte termijn bekend
worden gemaakt. Mede werkers (sters) en
bestuur vertrouwen en rekenen op uw me-
dewerking.

UITSCHIETERS

£ VAN DE WEEK

Flanellen India

ruitblouse
^normale prijs 29,95

nu halve prijs

15,-
o + o
T-shirts

alle maten en kleuren
lange mouw

14,-

Dropping CJV
Vrijdagavond zijn de leden van de tiener-
groep van de plaatselijke CJV samen met
de CJV van de Witte Brink uit Zelhem ge-
dropt in de Veldhoek. Na ruim een uur
kwamen de eersten bij het eindpunt „De
Heikamp" aan. Nadat ieder het eindpunt
gevonden had en de winterwortels en boe-
renkoolstronken aan de organisatoren had
afgegeven, kreeg men een heerlijk bord
soep aangeboden. Na de nodige sterke ver-
halen bij een gezellig muziekje ging men
huiswaarts.

Geslaagd
Mej. M. G. Stijl slaagde als sportleidster
aan het Zios in Arnhem.

Voor het examen moderne bedrijfsadmini-
stratie van de Stichting Nederlandse Asso-
ciatie voor Praktijkexamens slaagde onze
plaatsgenoot G. J. Ruiterkamp.

Aan de Technische Hogeschool te Twente
slaagde de Vordenaar Bert Brinkman voor
het ingenieursexamen chemische technolo-
gie.

1HIRC.I IIIIJKE .
STAND

Geboren: Johan Korenblek; Wilco Theodo-

rus Hendrikus Woltering.

Gehuwd: A. J. Roelofs en N. F. Taekema.

Overleden: M. Koerselman-Uitbetferse, 51
jaar; G. B. Baakman, 74 jaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 6 februari: 10 uur jeugddienst ds.
F. J. C. Bredschneyder (Velp) m.m.v. koor
en combo uit Velp; 19 uur ds. J. C. Krajen-
brink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 6 februari: 10 uur ds. J. B. Kuhle-
meier, kindernevendienst; 19 uur ds. D.
Pruiksma, Lichtenvoorde

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 vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sten-ing-a, tel. 05752^1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKEN U-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

De daarop volgende week:
'e Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 15«6

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtjkasusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-43.30 uur in het wflkgeb.

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 uitslui-
tend spoedrecepten

TAFBLTJE-DEK-JE
Hele maand februari mevr. Gille, telefoon
2151, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. BQ
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Etjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasadnk) 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 vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsla-
toriekamer 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 kongistoriekamer 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 iedere
dag bereikbaar van 9^17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsibergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. 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.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30^21.00 u. 14.00-17.30 U.
woensdag 14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagimdddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.80 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 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

STANKMBLDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220



SCHOUDER
KARBONADE

Enorme
Stunt-
przen

A&O

GROENTE EN FRUIT

Goudgele
BANANEN

Donderdag - vrijdag - zaterdag Donderdag, vrijdag en zaterdag

kilo magere varkens-

rollade
54 kilo 548

EXTRA KWALITEIT

Gold. Delic,
2 kilo

literbllk van 245 voor
VARKENS-

poulet
500 gram

••HIPS OF

bovenbeen
500 gram

RUNDER-

gehakt
500 gram

FIJNE VLEESWAREN

Fijne snijworst
150 gram

Ongei. lever
150 gram

Achterham
100 gram

Bacon
100 gram

SAKSISCHE LEVERWORST
100 gram
HELE LEVERWORST
plm. 500 gram

BELEGEN

Unie kaas
500 gram

Aragnes
orchidee .

LITER

voll
van 126 voor

HIE2fl
IGLO DIEPVRIES-

spinazie
450 gram van 120 voor

HERO

SINAS
literfles

GEZINSFLES HALFVOLLE

koffiemelk
van 189 voor .

Petit beurre
2 pakken van 158 voor

fcpAK A en O

koeken
div. soorten van 115 voor ..

DUYVIS

knabbelnootjes
van 189 voor

Pancees
rol van 5 stuks

speculaas
pak van 400 gram

HB
DOLFIJN

koffie
500 gram van 793 voor

filterzakjes
Melita 1 x 4 v. 137 v.

1 x 6 van 192 voor 159

BUSJE

witte peper
50 gram

COMBANO

advokaat
0,6 liter van 589 voor

Alleen afgehaald in de winkel

Heineken bier
20 euroflessen v. 17,80 voor 1398

BLANKE

witlof
500 gram

BH
ZOETE NAVEL HAND-

sinaasappel.
plm. 2 kilo

DIEPVRIESGEBAK

Banaanstam
voor

Appelmixtaart
voor

Dobbelman
BLAUW

zak van 2 kilo

Lux afwas
400 gram

OMO
wast door en door schoon

vat 3,4 kilo.

HAPKLARE BROKKEN

Catty of Flora
van 135 voor

voordelig

Albers - Vordert



JAGERMEISTER

JONGE GENEVER
Ganzeboom 1170
BALLANTINES WHISKY
van 15,- voor

BESSENGENEVER
Coeberqh

1395

1045
BRANDEWIJN
Mispelblom 1295

NOTENWIJN
Marsala 495
FLORIJN VIEUX
liter

ZELLER GRAFSCHAFT
liter

1370

575
MARTINI VERMOUTH
voor 525

Dagreklames alleen geldig maandag 7 februari
dinsdag 8 februari en woensdag 9 februari

Varkenslappen
bijna mager, kilo

Fijne verse worst
500 gram

Klapstuk
500 gram '.

698
328
478

Hacheevlees
500 gram

Half om half gehakt
alleen woensdag 9 februari 500 gram

Rundergehakt
500 gram

tmsmss
Vatverse zuurkool
500 gram

Panklare worteltjes
500 gram

Volsappige citroenen ICO
10 stuks . l UU

Hartelijk bedankt voor de
grote belangstelling, vele
gelukwensen, bloemen en
kadoos die wij bij ons
huwelijk mochten ontvangen

Hans en Ans Harteming

Vierakker, februari 1977
IJselweg 4

Maandag 7 februari begint
weer de verfooop 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

JONG GELRE
Wie donderdagavond 10 fe-
bruari met ons wil schaat-
sen in Deventer, graag op-
geven bij Ans Ruesink, tel.
1643

Wie wil mij graag in de
huishouding helpen 2 a 3
morgens per week.
Mevr. Bosboom, Zutphense-
weg 40, Vorden

Te koop: 2 stofzuigers en
een eg. Mispelkampdijk 12,
telefoon 2139

Te koop: prima jonge hen-
nen. Bretveld, Ruurloseweg
88, Hengelo (Gld.), telefoon
05753-7282

Te koop: 200 liter petrole-
um voor 35 cent per liter
en 20 meter geplastificeerd
gaas 80 cm hoog voor 65,-
P. J. Venhuis, De Steege 45
Vorden, telefoon 1945

Te koop: Philips stereo
pick-up halfautomatisch
zonder versterker.
Lindeseweg l, tel. 2475

Te koop: elektr. fornuis, 4-
plaats met grill 100,-; ka-
merplant „Dresena" plm. l
meter hoog.
Gevraagd: elektr. wafelij-
zer. Ruurloseweg 122, Vor-
den, tel. 05752-6887

Te koop: 100 gebruikte be-
tontegels bij A. Leuk,
Warnsveld, tel. 05750-20821

Loop: 4 fauteuils g.o.h.
A. J. Klein Ikkink, Oude
Zutphenseweg 5, Vorden

Te koop: oliehaard z.g.a.n.
lvink, Eikenlaan 21,

en

Kunstgeblttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Ziutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VOOR41UW

40**
^ 'KLEDING

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltnffendl

Zutphenseweg - Vorden

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutpfhens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOEBSMA
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

Particulier vraagt
voor belegging be-
woonde huizen te
koop. Brieven onder
letter B aan bureau
Contact, Nieuwstad
12, Vorden.

STAAL.STRALEN

Wfl maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. Heuvelink, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend
heeft, geven wij met droefheid kennis, dat de
Heer tot Zich genomen heeft op 31 januari onze
lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

GEESJE VAN ECHTEN
weduwe van Albert Jan Denkers

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden: W. J. Denkers
W. E. Denkers-Boerstoel

Gennep: J. de Graaf-Denkers
J. H. de Graaf
A. J. Denkers
G. Denkers-Wassink
R. T. Denkers
T. van Houte-Denkers
A. J. van Houte •
G. Denkers
J. Th. M. Denkers-Holweg
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 31 januari 1977
Bejaardencentrum „De Wehme"

Condoleantie-adres: Vordenseweg 7, Warnsveld

Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van het
ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooijerhoekseweg
Warnsveld. Bezoekuren rouwkamer dagelijks van
15.30 tot 17.00 uur.
De begrafenis is vastgesteld op donderdag 3 fe-
bruari a.s. om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Warnsveld.

Warnsveld:

Londen (Eng.):
Vorden:

Almelo:

Departement Vorden van de
Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen

Langs deze weg nodigen wij alle le-
den uit uw kontributie voor het sei-
zoen 1976/1977 te voldoen.

Deze bedraagt voor echtparen-leden
ƒ 13,50 en voor persoonl.-leden
ƒ 9,50.

Indien u vóór 28 februari a.s. uw kontributie
overmaakt op rek. 92.31.69.717 t.n.v. de penning-
meester Mij tot Nut van 't Algemeen, bij de Nuts-
spaarbank te Vorden, óf op postrekening 1164155
t.n.v. penningmeester enz., dan bespaart u zich-
zelf ƒ 1,50 inkassokosten en ons een extra hoe-
veelheid werk.

Ook niet-leden kunnen lid worden door betaling
van deze kontributie.

Bij voorbaat dank voor uw mede-
werking, de penningmeester (wnd.),
p/a Het Jebbink 37

Op 9 februari a.s. wordt onze huisgenoot

OME HERMAN MOLENDIJK
75 jaar.

Hij hoopt dat op 11 februari met ons te
vieren in zaal ,,De Keizerskroon".

Receptie van 17.30 tot 19.00 *ur.

Fam. J. Bokstart

Ruurlo, februari 1977
Schoolstraat 28

K.V.O. VORDEN
Alle leden en belangstellenden wor-
den donderdag 10 februari a.s.
's avonds om 8 uur uitgenodigd in

BODEGA
„'T PANTOFFELTJE"

waar, na een korte ledenvergadering
afscheid zal worden genomen van
onze zeer gewaardeerde voorzitter de
heer G. Remmers.

HOUDT DEZE AVOND VRIJ !

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenscweg . Vord - Telefoon 05752-1514

BROOD ?
WARME BAKKER

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon

Natuurlijk!

DESIMCA1100
WINTE

Wij hebben de beste Simca 1100 van onze
hele voorraad uitgezocht. Wij hebben'm extra
uitgerust met autoradio, nieuwe matten vóór en
achter, bekledingshoezen, mistlampen en
5 nieuwe banden. En wij noemen'm
de Simca 1100 Winteroccasion. Het

beste van het beste uit
^ ons voordelige
HL Occasion Centrum,
\ Kom eens

akJ\ langs. Juist nu.
Want de voor-

raad is
, beperkt

De Simca 1100 Winteroccasion.

De beste 1100 van de voorraad, inclusief
nieuwe:

autoradio
vloermatten
bekledingshoezen
mistlampen
plus 5 nieuwe
banden

Kom naar ons voordelige Occasion Centrum

Autobedrïjf-Rij'wïelhandel

A. G. Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

c-i



OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING

BALANSOPRUIMING
alles onder volledige garantie en service - Prijzen inklusief b.t.w.

van toonzaalmodellen
Onze toonzalen moeten leeg!!

Kleurentelevisies
Philips 67 cm 1828,—
Loewe Opta 67 cm 1698,—
Blaupunkt 67 cm 1788,—
Graetz 67 cm wit 1798,—
Schaub-Lorenz
67 cm 1644 wit 1798,—
Schaub-Lorenz
67 cm 1744 1898,—
Telefunken 67 cm 1798,—
Nord-Mende 67 cm
incl. afstandbediening 1798,—
Schaub-Lorenz 51 cm 1398,—
Graetz 51 cm 1298,—
Telefunken 51 cm wit 1298,—
Zwart-wit TV's vanaf 298,—
Draagbare TV's vanaf 248,—
TV-tafels vanaf 49,95
Zwart-wit TV's occasions
met garantie vanaf 75,—

Groot assortiment
Stereo radio incl. boxen v.a. 268,—
Stereo radio Hi-Fi
Telefunken 30-30 incl. boxen 798,—
Telefunken 40-40 incl. boxen 848,—
Schaub-Lorenz 3200 incl.
boxen 2x30 Watt 828,—
Stereo kombinatie radio-pick-up
Philips 852 incl. boxen
2x15 Watt 848,—
Stereo kombinatie radio-pick-up-
cassette incl. boxen al v.a. ... 648,—•
Stereo kombinatie radio-cassette
Schaub-Lorenz 5501 998,—
Schaub-Lorenz 5100 incl. boxen
2x15 Watt 748,—
Tafelradio's mono 98,—
Radiomeubels vanaf 448,—
Auto-radio antennes 7,95
Cassetterecorders op batterfl en
lichtnet met ingebouwde
microfoon vanaf 59,95
Radio cassetterecorder op licht-
net en batterfl vanaf 98,—
Transistor radio's op lichtnet
en batterij vanaf 34,95
Transistor radio Telefunken part-
ner 301 met Luxemburgtoets 179,—
Schaub-Lorenz studio 107 ... 248,—
Piek ups favorit stereo 98,—
Cassettebandjes met muziek 5,95

Wasautomaten
AEG Turnamat S 848,—
AEG Turnette S 648,—
AEG Prinses SL 998,—•
Bauknecht WA 600 628,—
Bauknecht WA 616 878,—
Bauknecht WA 632 1098,—
Bauknecht WA 651 K 1198,—
Bosch V 455 898,—

Bosch V 470
Bosch V 550
Bosch VT 590 incl. droger
Miele 422 ,
Mlele 423
Zanker EZ 5E

998,
998,

1998,
1098,
1198,
948,

Zanker VA 450 .................. 998,
Zanker VA 481 .................. 1098,
Wasautomaten occasions
met garantie vanaf ............ 125,

AEG - Linde 220 liter ......... 498,—
Bosch 210 liter .................. 498,—
Bosch 260 liter .................. 578,—
Bosch 330 liter .................. 688, —
Bosch 400 liter .................. 828, —
Bosch 500 ilter .................. 878,—
Bauknecht 255 liter ......... 688, —
Bauknecht 460 liter ......... 798, —
Esta 200 liter .................. 428, —
Esta 300 liter .................. 528,—
Gram 325 liter .................. 578,—
Gram 345 liter .................. 728,—

Wij leveren n alle Inbonwapparaten
van Bosch 25% korting

Diepvrieskasten
Bauknecht 135 liter ............ 448,—
Bauknecht 360 liter ............ 1448,—
Bosch 120 liter .................. 498,—
Bosch 150 liter .................. 598,—
Bosch 320 liter .................. 998.—
Linde 330 liter .................. 998,—
Liebher 210 liter ............... 798,—
Liebher 350 liter ............... 1228,—
Priac 50 liter .................. 298,—
Friac 120 liter .................. 318,—
Friac 160 liter .................. 468,—
Friac 240 liter ............. ..... 628,—
Siemens ICO liter ............... 548, —
Gram 175 liter .................. 698,—
Gram 330 liter .................. 1028,—

Half koel-half vries
Bauknecht 295 liter ......... 998, —
Bosch 360 liter ............... 1168,—
Siemens 330 liter ............ 998,—
Hilton 350 liter ............... 848,—

Dubbeldeurs
koelkasten
Esta 240 liter .................. 448,—
Bosch 250 liter .................. 798,—
Bosch 310 liter .................. 898, —
Bauknecht 255 liter ......... 748,—
Bauknecht 285 liter ......... 798, —
Linde 275 liter .................. 798,-

Eendeurs

f Bauknecht 160 liter 3 ster ... 498,-
; Bauknecht 180 liter 3 ster ... 548,-

Bauknecht 310 liter 3 ster ... 728,-
Bosch 180 liter 2 ster 528,-
Bosch 180 liter 3 ster 598,-
Hilton 145 liter 268,-

Bauknecht GS 161 648,—
Bauknecht GS 261 748,—
Bosch GV 121 E 1348,—

Drooqtrommels
Zanker 898,—
Bauknecht 898,—
Creda 448,—
Englisch - Electric 548,—

Gasfornuizen
Etna 680 wit met afdek incl. ruit -
thermostaat - grillbrander - draai-
spit - zelfreinigende oven
van 1235,— voor 748,—

Stofzuigers
Nilfisk 398,—
Bosch 800 Watt 298,—
Siemens 800 Watt 288,—
Excelsior 700 Watt 179,—
Miele 950 Watt 248,—
AEG 650 Watt 169,—
Fam 650 Watt 148,—
Hoover 700 Watt 179,—
ITT 850 Watt 248,—
Stoffex 550 Watt 98,—
Steelstofzuiger 550 Watt ... 128,—

Klein huishoudelijk
Centrifuges 2800 toeren v.a. 128,—
Afzulgkappen vanaf 98,—
Elektr. radiatoren 2000 Watt op
oliebasis incl. therm. vanaf 99,—
Nova Miniwas 2000 125,—
Etna btjzetkachels 2500 c.kal. 298,—
4-plts gaskomforen vanaf ... 169,—
2-pits elektr. kookplaten v.a. 79,—
Grills vanaf 89,—
Tafelgrills vanaf 69,95
Tosty wafeHJzers vanaf 79,95
Broodroosters vanaf 39,95
Mixers incl. hulpstukken v.a. 44,95
Koffiezetapparaat
6 kops vanaf 44,95
Koffiezetapparaat Bauknecht
12 kop 79,—

Baby flessenverwarmers v.a. 19,95
Haardroogkappen vanaf 39,95
Haarkrulsets Carmen C17 ... 69,95
Haarföhns vanaf 29,95
Haarkrultangen vanaf 8,95
Theelichtjes vanaf 7,95
Gasaanstekers vanaf 14,50
Strflkbouten vanaf 19,50
Stoomstrijkbouten vanaf 39,95
Pannensets 4-delig 49,95
Pannensets 7-delig 69,95

In onze afdeling land- en tuinartike-
len: alle soorten gaas, puntdraad,
draadmaterialen, weidepalen, krui-
wagens, bloembakken etc.

MOTORGAZONMAAIERS
NU 40% KORTING

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

• BLgen servicedienst

• Dag en nacht service op diepvriezers

• 24 uur service op Wasautomaten etc.

• Vakkundige reparaties en aansluitingen

• Eigen onderdelenmaguzgn

• WQ staan 365 dagen per jaar voor u klaar

• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidtiea

In onze afdeling gereedschappen
vindt u alles voor hobby en vakman
Boormachines kompleet met
standaard in tas nu 79,95
Klopboormachines
2 toeren vanaf 169,—
Haakse slijpmachines
2000 Watt vanaf 328,—
Aluminium ladders vanaf ... 128,—
2x10, 2x12, 2x14 spot
Master haeters vanaf 648,—
(ook in huur)
II.H. Landbouwers!
Koop nu veeverlossers 98,—
Betonmolens vanaf 398,—
(ook in huur)

Beschikt u niet over voldoende con-
tanten, financiering mogelijk!

cKjkhofir
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

- BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

Maak nu uw keuze uit
vele soorten groeigrage

groentezaden en
tuinkruiden.
. Pak gelijk

bloemzaden mee,
voor een fleurige zomertuin.

Gardena
strooiwagen
licht in gewicht
en roestvrij.
Strooibreedte
45 cm met 10
strooistanden

I.20

Grandioze Welkoopj -.•.•.v--.-.--. .-. _ - . - . - . • . - •-
:.,:•

Verlekkerde prijzen...

Kwisp-L hondebrok
een geëxpandeerd, dus licht verteerd
baar, compleet hondevoer. Houdt uw
hond in goede conditie,
zakè2V2kgi£res- f5.20
zak è 15 kg i3&45 f25.95

Sluis ei-krachtvoer
voor fluitende kanaries en
pronkende parkieten.
Tijdelijk van i-W^F voor f 0.98

i.*;**
,v^SS***?

.̂ \en.

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

Welkoopcadeautip voor tussendoor...
Decoratieve houten

broodplank
met

broodbakje
oud-hollandse
stijl. Samen van

ETvoor
f 19.60

Blanke of gekleurde

klompen
voor groot en klein.
Gezond en
gemakkelijk.
Weer helemaal "in"
bij de jeugd.

13839

hond ttydens vakantie of
uw

Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle hondenrassen.

Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,76
Runderpens in
stukken p. kg 2,—
Gemalen rood-
vlees p. kg 2,15
Plttah honden-

brokjes p. 25 kg 37,50

UNIQUE
A. Sla, llutirlo, telefoon
05736-886.

concoiwis
'hengelo <gw>
tel.05753-1461

Dansen
6 FEBRUARI

Tjod idi
nu overal

airconditioning

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v*

Autorijschool T E G E R
•fr Stationsstraat 18 — Ruurlo

Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Administratiekantoor Vorden bv
Dir. B. H. J. de Regt

Ten gerieve van onze partikuliere cliënten zal ons kan-
toor op de volgende woensdagavonden van 19.30 tot
22.30 uur geopend zijn:

Woensdag 23 februari
Woensdag 2 maart
Woensdag 9 maart
Woensdag 16 maart
Woensdag 23 maart

Ruurloseweg 21

Speciaal op deze avonden zullen wy gaarne met u de
gegevens bespreken inzake het invullen van uw aan-
giftebiljet

INKOMSTENBELASTING 1976
Vorden - Postbus 8 - Telefoon 05752-1485

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofrrfl vege» - met bewfls voor politie en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

OPENBARE LAGERE SCHOOL IN
LtNDE WORDT DIT JAAR IN STAND
GEHOUDEN

De raad van de gemeente Vorden besloot
maandagavond in een druk bezochte raads-
vergadering de openbare lagere school in
het buurtschap Linde voor 1977 in stand te
houden. Een voorstel dat werd gelanceerd
door de fraktie van de PvdA te besluiten
tot instandhouding voor een termijn van 3
jaren werd met 10 tegen 3 stemmen ver-
worpen.
Alvorens bovengenoemd besluit werd ge-
nomen verweet de heer J. Bosch (PvdA)
het kollege dat het vonnis over de school
(t.z.t. sluiting) reeds is geveld. „Alleen de
uitvoering wordt nog even opgeschort" zo
meende hij. Hij trok de konklusie dat B&W
het met de Medlerschool niet meer ziet zit-
ten.

Voorzitter Mr M. Vunderink wees dit met
klem van de hand. De heer Bosch was ver-
der van mening dat B&W een negatieve rol
spelen met betrekking tot de pogingen die
momenteel in Vorden worden ondernomen
om te komen tot een streekschool. Hier-
over is onlangs namelijk door de verschil-
lende schoolbesturen van de scholen in het
buitengebied vergaderd. Het was de heer
Bosch ter ore gekomen dat bij deze bespre-
kingen de wethouder van onderwijs niet
aanwezig was.

Burgemeester Mr M. Vunderink:

„Wij blyven ons oriënteren . . ."

Burgemeester Vunderink en ook wethouder
H. A. Bogchelman (VVD) zijn van mening
dat een eventuele oprichting van een neu-
trale school onder de kompetentie valt van
de schoolbesturen en ouders. B&W hebben
in deze nog geen standpunt ingenomen.
Vandaar dat de wethouder bij de bespre-
kingen niet aanwezig is geweest om de
schijn te vermijden druk uit te oefenen op
de schoolbesturen, zo kreeg de heer Bosch
te horen.

Burgemeester Vunderink maakte de raad
er nog wel op attent dtt wanneer er in de
gemeente Vorden belangstelling is voor
welke school dan ook, het kollege zich wel
gaat oriënteren. Zo ook in dit geval bij
deze eventuele streekschool.

De heer L. de Boer (Vordens Belang) die
instemmend knikte bij deze toezegging van
de voorzitter, beveelde van harte de toe-

gangswegen naar die streekschool bij het
kollege aan.

RAAD BESLOOT TOT VERBOUW VAN
HET GYMNASTIEKLOKAAL TOT
BRANDWEERGARAGE

Het voorstel van het kollege van B&W om
de huidige gymnastiekzaal aan de Nieuw-
stad te verbouwen tot brandweergarage en
onderkomen voor de tennisvereniging, werd
door de raad aangenomen na een zeer lang-
durige diskussie.

De heer A. Ploeger, die namens de fraktie
van de PvdA het woord voerde, wees het
voorstel resoluut van de hand. Hij noemde
als bezwaren dat de brandweer als zodanig
niet is gediend met de 180.000 gulden die
voor de verbouw is uitgetrokken. Deze
180.000 gulden zijn in feite te beschouwen
als extra kosten die uit de toch al niet ge-
ringe kosten van de restauratie van het
kasteel Vorden voortvloeien. Bovendien
gaat een in wezen nog goed gebouw voor
de sport verloren. Er zal in de toekomst
weer nieuwe sportakkommodatie moeten
worden geschapen en dat zal vele malen
duurder uitvallen dan een goede opknap-
beurt van het huidige gymnastieklokaal.
De heer Ploeger kon zich niet aan de in-
druk onttrekken dat de beleidsnota met een
zekere voorgeprogrammeerde starheid
wordt uitgevoerd. „Met andere woorden de
volautomatische wasmachine van B&W is
in volle werking en wat er aan „bijsturen"
overblijft is niet meer dan wat rommelen
in de voor was." En we voelen er niet veel
voor om ons de oren te laten wassen, aldus
sprak de heer Ploeger. Dit tot grote hilari-
teit van de raad.

De heer J. F. Geerken (CDA) vond de
voorstellen van het kollege aanvaardbaar.
„Brandweergebouwen zijn nu eenmaal geen
mooie gebouwen. Vooral de „rode" deuren
aan een brandweergarage vind ik niet zo
geslaagd", aldus de heer Geerken. Hij stel-
de B&W voor om de bevolking de tekening
te laten zien van het gebouw. Het kollege
schaarde zich achter deze opvatting. Ver-
der zou de heer Geerken graag zien dat er
een onderzoek wordt ingesteld naar de
komstige ontwikkelingen op het gebied v£
veldsport en zaalsport. „Dan kunnen we al-
tijd nog zien in hoeverre de sportzaal moet
worden uitgebreid."

Evenals de heer Geerken toonde ook de
heer v. d. Wall Bake (VVD) zich blij
het voorstel. Volgens hem komen de bif
nensporten in Vorden voldoende aan hun
trekken.

De bezwaren die de heer L. de Boer aan-
vankelijk had tegen de verbouw van de
gymnastiekzaal (goede bereikbaarheid e.d.)
zijn volgens hem wel door de inspekteur
van het brandweerwezen weerlegd. Hij bleef
evenwel van mening dat hier nu wel ruimte
aan de binnensport wordt onttrokken. De
nieuwe zaal achter het gemeentehuis zag
hij meer als een zaal voor het kulturele le-
ven, zodat er een beperkt aantal avonden
voor de sport overblijft. „Goedkoop op dit
moment is misschien duurkoop over vijf
jaar", aldus de heer De Boer, die er op
wees dat het budget voor kapitaalsinveste-
ringen in de komende jaren steeds minder
zal worden. Ook hij zou liever zien dat de
gymnastiekzaal intakt zou blijven en dat
voor de brandweergarage wordt uitgezien
naar een ander terrein. „De tennisvereni-
ging kan best een jaartje wachten, want
op het gebied van akkommodatie zijn er
wel verenigingen (Sparta) die langer heb-
ben moeten wachten."

Burgemeester Vunderink die al een paar
maal had laten doorschemeren dat hij,
wanneer de raadsleden een eerste visie had-
den gegeven nog een verrassing in petto
had, gaf hierna een uitvoerige toelichting

waarom tot de verbouw van het gymnas-
tieklokaal tot brandweergarage moet wor-
den overgegaan. „Wanneer namelijk de
brandweergarage zou worden gebouwd op
de plaats waar nu de schuur staat van Ha-
verkamp, betekent dit voor de gemeente het
exploiteren van een vierde gymnastieklo-
kaal. Jaarlijkse lasten voor de gemeente
30.000 gulden. Hier komt nog eens 33.000
gulden bij wegens derving van inkomsten
van het dorpscentrum. Totale extra kosten
63.000 gulden. Bovendien zou de landbouw-
school dan waarschijnlijk ook geen gebruik
meer maken van de sportzaal." De heer
Vunderink wees verder op de vergrijzing
van Vorden, terwijl hij een versnippering
van sportakkommodaties eveneens onge-
wenst achtte. De argumentatie van de heer
Vunderink deed de heer De Boer van be-
sluit veranderen. „Met deze toelichting had
u voor de behandeling van dit agendapunt
moeten komen", zo sprak hij.

De heer Geerken: „De heer De Boer heeft
nu een wasverzachter in de machine ge-
daan." Het voorstel van B&W werd ver-
volgens aangenomen met de fraktieleden
van de PvdA als tegenstemmers.

UITBREIDING LANDBOUWSCHOOL

De raad van Vorden voteerde 460.000 gul-
den voor de uitbreiding van de landbouw-
school te Vorden. De jaarlijkse last die uit
deze uitbreiding zal voortvloeien zal via
een huurvergoeding van het schoolbestuur
worden terugontvangen.

Burgemeester Vunderink deelde desge-
vraagd mede dat een eventuele terugloop
van het leerlingenaantal geen financiële
konsekwenties voor de gemeente heeft. Al-
leen bij een aantal van 48 leerlingen zou het
anders worden. De school telt momenteel
182 leerlingen.
Voorts besloot de raad 26.000 gulden te vo-
teren voor het treffen van voorzieningen
van branden en voor het alarmeren van de
brandweerlieden en voor de onderlinge ver-
bindingen. Het kollege toonde zich geen
voorstander om nog eens 260 gulden per
maand uit te geven voor een buitennetaan-
sluiting.

De heer A. Ploeger (PvdA) zag dit anders:
„In de melding van branden zitten hiaten.
Men moet namelijk tien cijfers draaien met
alle gevolgen vandien." De heer Vunderink
deelde hierop mede dat de PTT heeft laten
weten dat de kans op „in gesprek" gering
moet worden geacht.
De heer Geerken (CDA) bepleitte de argu-
mentatie van de heer Ploeger te laten on-
derzoeken. Het kollege ging hiermee ak-
koord.

De heer De Boer zou gaarne zien dat een
en ander met een echte officiële opening
gepaard zou gaan met bovendien een feest-
je voor de brandweerlieden. De heer Ban-
nink (CDA): „Dan moeten we dit doen met
stil alarm".
De heer Tjoonk (WD): was van mening
dat de mentaliteit van de Vordense bevol-
king in feite de oorzaak is dat er nu 26.000
gulden moet worden uitgegeven. Burge-
meester Vunderink was het hier voor een
deel mee eens.

De kwestie omtrent fietsgeldvergoeding
werd aangehouden, omdat volgens de raad
het georganiseerd overleg dient te worden
ingeschakeld.
De heer Geerken (CDA) bereikte bij het
kollege dat binnenkort in de raad een voor-
stel aan de orde komt om aan de bijzondere
kleuterscholen 15 gulden per leerling uit te
trekken zijnde een vergoeding voor de ad-
ministratie.

De heer J. Bosch (PvdA) werd medege-
deeld dat de nota gronduitgifte binnenkort
openbaar zal worden gemaakt.

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
„Un uutgezochten dag." Zo ko'j d'n lesten zondag wel nuumen, 't was jao
alderbastend mooi weer. Eco weer um de fletse weer us van stal te halen
en dat he'k dan ok edaon. 't Was wel un betjen fris, maor met un paar dikke
sokken d'r bi'j oaver ko'j d'r wel tegen, de hande krieg ik nooit kold want
ik hebbe nog van die olderwetse handkappen an de fietse, niks wat better
helpt tegen de kelde.
Un endjen buuten ut darp leep ik Willem Karpers tegen de hoed. ,,Gaot
effen met hen praoten', zei Willem.
Dat wo'k wel doen. l'j mot wetten dat Willem daor helemaols op zien een-
tjen leaft. Zien mooder hef lange de pot veur um ekokt, maor op eur vief-
entachentigste jaor heb zee eur de holten jas anetrokken, iets wat ons
allemaole te wachten steet. Too bleef Willem allene achter.
„Koffie he'k nog neet, za'k ow maor un brandewientjen in doen?" vroog
Willem, „met dit weer smaakt e bes".
Now daor ha'k gin enkel bezwaor tegen.
„Jao ik mot zien da'k nog us un keer un wief opscharrele."
„Wat wil i'j daor op ow leaftied nog met beginnen?"
„Oh nee, neet veur de seks, maor gewoon veur de huusholling en veur de
gezellugheid. Altied allene zitten is ok niks en met de hond bun'k altied
gauw uutepraot."
Daor kon'k in kommen. „Now a'k us wat wette zeg ik 't ow wel us."
„Wieters nog ni'js in t darp?" wol Willem wetten.
„Now neet volle, of i'j mot de verandering dee un paar zaken hebt onder-
gaon, ni'js nuumen. De fotograaf hef zien winkel ens zo groot ekregen en
Tonni, de bakker, zit in zien ni'je pand en daor zal e honds bli'j met wean."
„Daor he'k wat van in de krante eleazen. Waorumme zet ze tegeswoordug
de veurnamen d'r zo uutgebreid bi'j in de krante?"
„Dat kump deur de vrouwen-emancipatie, vrogger leazen i'j allene de ach-
tername van de kearls, now allebei de veurnamen. Dan zie'j dat de vrouw
d'r ok bi'j heurt. En wie dan veurop steet is de baas van 't spöl."
„Maak dat de katte wies", kwam Willem mien in tegen.
„Van dat leste klopt niks, daor stonnen wel namen van kearls veurop, dee
in huus niks te vetellen hebt en ok andersumme."
„Dat wet ik dan ok neet, maor 't zal wel net zo wean as bi'j ons: de kearls
de baas at ze maor doet wat de vrouwluu zekt."
Want zo is 't meesteweggens bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Jaarvergadering
afd. Vorden

De dezer dagen gehouden jaarvergadering
van het NW was goed bezocht. Na de
opening door voorzitter G. Koerselman deed
penningmeester G. Kamerling het finan-
cieel^arverslag. Bij de bestuursverkiezing
war^Ble heren G. Koerselman en G. J.
Kameffing herkiesbaar, terwijl de heer G.
H. Slagman zich niet herkiesbaar stelde.
Het bestuur ziet er thans als volgt uit:
voorzitter G. Koerselman; sekretaris A. J.
Kamperman; penningmeester L. Pardijs.
Voor het lopende winterprogramma zijn
plannen gemaakt om kontakt op te nemen
met het NKV om ook in Vorden tot een
federatievorming te komen.

boerenleven
De organisatoren van de tentoonstelling
over het Vordense boerenleven doen er al-
les aan om deze expositie tot een sukses te
maken. De heer G. van Roekei heeft zich
namelijk bereid verklaard om op dinsdag-
avond 8 februari en dinsdagavond 22 febru-
ari in de galerie van de bibliotheek, waar
de tentoonstelling wordt gehouden, een in-
leiding te houden over het boerenbedrijf zo
rond de eeuwwisseling en direkt daarna.
De heer Van Roekei zal dan tevens dia's
vertonep.
De ontwikkelingen in de hedendaagse land-
bouw zullen op vrfldag 11 en vrijdag 25 fe-
bruari worden belicht door de heer A. G.
Mennink. die eveneens dia's zal vertonen.

JOHAN DOLPHIJN
HEROPENDE
VERBOUWDE ZAAK
Johan Dolphijn heeft dezer dagen zQn verbouwde fotozaak
aan de Kerkstraat heropend. Door het uitbreken van een muur
en door de oude studio en privé-zitruimte bij de zaak aan te
trekken, heeft hy er ca 40 vierkante meter oppervlakte by
gekregen. De totale winkeloppervlakte bedraagt nu 80 vier-
kante meter met achter de winkel een ruime studio van ca
100 vierkante meter.

Johan Dolphijn heeft met ingang van l januari jl. de zaak
van zijn vader overgenomen. Het ligt in z\jn bedoeling zich
speciaal toe te leggen op de geluidsfilms. Dat biykt ook wel
want de gehele wandstelling aan de rechterzyde staat vol met
geluidskamera's (zo'n 15 tot 20 types). Verder treft men een
uitgebreide kollektie fototoestellen, projektors en dergeiyke
aan. Hel geheel ziet er bijzonder smaakvol uit.

Echtgenote Gerda Dolphijn zal assisteren in de winkel hetgeen
een „must" betekent want Johan Dolphijn heeft zyn werkter-
rein niet alleen in Vorden, ook ver daarbuiten maakt hij re-
portages.

Jaarvergadering
GMvL
De afdeling Vorden van de GMvL belegt
op dinsdag 8 februari in zaal Smit haar
jaarvergadering. Bestuurslid G. Bogchel-
man stelt zich niet herkiesbaar. Als tegen-
kandidaten zijn gesteld B. Abbink en D.
Wesselink. Na de pauze zal de heer Mr J.
J. A. Greven, notaris te Vorden, een lezing
houden over het onderwerp: „Erfrecht en
daarmee verband houdende onderwerpen".

Ledenvergadering
gymnastiekver.

Donderdag 27 januari jl. opende voorzitster
mevr. Sikkens in het instruktielokaal van
de sportzaal deze vergadering, gevolgd door
het voorlezen van de notulen, jaarverslag
en financieel verslag. Dit gaf, ondanks de
subsidie, toch nog een tekort aan. Daarom
zijn de kontributiebedragen per april ver-
hoogd.

Omdat mevr. de Gruyter het bestuur ver-
liet werden gekozen als nieuwe bestuursle-
den de heren Bos en Wempe en mevr. Jan-
sen. Ook mevr. Turfboer wil de kleuter-
gymnastiek overdragen en wel aan mevr.
Kaasjager uit Borculo. Een hele opgave
daar er van de 400 leden al 100 kleuters
zijn.

Op 14 mei is er weer de jeugddag in Eiber-
gen. Van 8-11 juni organiseert Sparta de
10e avondvierdaagse met een extra feeste-
Iflk tintje. Ook gaat Sparta dit jaar weer
naar Beekbergen van 31 juli tot 6 augus-
tus. Op 17 september is er voor de heren
een volleybal- en voor de dames een lijn-
baltoernooi. Zaterdag 29 januari namen 20
meisjes en 8 jongens deel aan springwed-
strijden in Neede. Ze behaalden 4 derde en
een 2e prijs.

In memoriam
broeder Baakman
Op donderdag 27 januari jl. is in het min-
derbroedersklooster op de Kranenburg op
de leeftijd van 74 jaar overleden broeder
Gonsalvus Baakman of m. Broeder Baak-
man, zoals hij op de Kranenburg bekend
was, heeft vanaf 1932 in het klooster alhier
gewoond.

Broeder Baakman kende de Achterhoek op
zijn duimpje want hij werd geboren op het
Zelle (gem. Hengelo G.). Meer dan vijftig
jaar lang was hij werkzaam als broeder-
kleermaker en heeft daar een druk bezet
leven mee gehad.

Zondagavond werd voor de overledene in
de parochiekerk op de Kranenburg een H.
Mis opgedragen, waarna zijn stoffelijk over-
schot maandagmiddag na de plechtige uit-
vaartmis op het kloosterkerkhof ter aarde
werd besteld. Vele geestelijken, oud-pas-
toors, oud-gardiaans en familieleden verge-
zelden hem naar zijn laatste rustplaats.



Opening broodboetiek „'t Winkeltje"

Dezer dagen hebben Toon en Berty Schurink aan de Burgemeester Galleestraat

een geheel nieuwe broodboetiek geopend.

Maar alvorens het zover was, is er heel wat water door de IJssel gestroomd.

Men heeft namelijk geruime ttfd, eveneens aan de Burgemeester Galleestraat,

een noodwinkel gerund. Het aankopen van de grond op de huidige plek ging

met nogal wat moeilijkheden gepaard (bezwaarschriften e.d.). Met inspanning

van het gemeentebestuur is het dan toch uiteindelyk voor elkaar gekomen.

Het is een gezellige en overzichtelijke winkel geworden. De familie Schurink

verkoopt hier behalve koek, gebak etc. niet minder dan 50 soorten brood. Alle

dagen vers.

Kommissie voorbereiding opening van
kasteel Vorden opgericht
Grote gebeurtenissen plegen hun schaduw meestal al ver vooruit te werpen. Dat
slaat zeer zeker op het achtkastelendorp Vorden dat al een beetje met de Idee
vertrouwd raakt dat eind van dit jaar het kasteel Vorden dienst zal gaan doen als
gemeentehuis. Voor het ruim 7000 zielen tellend Vorden toch wel een belangrijke
gebeurtenis. Het is duidelijk dat één en ander beslist niet geruisloos zal wJm>pen.

Tot deze konklusie kwamen een poosje ge-
leden namelijk enkele bestuursleden van de
plaatselijke VVV die van oordeel waren dat
zoiets gepaard dient te gaan met de nodige
festiviteiten. Het „brainstormen" van deze
heren heeft er toe geleid dat in Vorden de-
zer dagen de zogenaamde kommissie VOK
(voorbereiding opening kasteel Vorden) in
het leven is geroepen.
Eind 1977 zal het gemeentelijke apparaat
worden overgehuisd naar het nieuwe onder-
komen. Vanzelfsprekend dient er dan nog
een boel te gebeuren alvorens men tot een
feestelijke opening zal kunnen overgaan.
Als alles volgens plan verloopt zal dit ge-
beuren plaatsvinden in juni volgend jaar.
Het lijkt een beetje vroeg om nu al met de
voorbereidingen te beginnen, maar toen op
de oprichtingsvergadering van de kommis-
sie de tongen losbrandden en er vele idee-
en gespuid werden, bleek overduidelijk dat
ontzettend veel arbeid verzet dient te wor-
den. De eerste daad van de kommissie was
overigens het kiezen van een bestuur. Dit
ziet er als volgt uit: Ie voorzitter H. G.
Bekker; 2e voorzitter ds. J. C. Krajen-
brink; Ie sekretaresse mevr. J. Vunderink;
2e sekretaris G. Remmers; Ie penningmees-
ter G. W. Eijerkamp; 2e penningmeester
G. J. Eskes. De kommissie wordt gekom-
pleteerd met de heren N. van Goethem, L.
Westerhof, W. Polman, J. J. van Dijk, B.
H. J. de Regt, M. Jansen, L. de Boer en A.
L. Velhorst.
Als uitgangspunt bij de voorbereiding van
de festiviteiten stelt de kommissie dat de
totale bevolking hierbij betrokken moet
worden. Suggesties uit de bevolking ziet
men dan ook gaarne tegemoet.
De kommissie zelf speelt met de gedachte
om een grote revue te laten opvoeren op
dezelfde leest geschoeid als bijvoorbeeld de
populaire Larense revue of bijvoorbeeld de
Needse revue. Er is al iemand bereid ge-
vonden deze revue te schrijven. Dat hierbij
een belangrijke rol is weggelegd voor het
Vordense verenigingsleven, is duidelijk.
Eveneens hoog genoteerd op het verlang-
lijstje staat een koncert van harmonie-or-
kesten; optocht historische voertuigen; ten-
toonstellingen; diverse sportevenementen.
Kasteel Vorden is een oud gebouw, het an-
dere oude „gebouw" te weten de Ned. Her-
vormde kerk, zal bij de festiviteiten ook
een belangrijke plaats gaan innemen. Ook
bestaan er plannen voor een groots opge-
zette kermis met braderie; folkloristische
festiviteiten (boerendansen, volksdansen
etc.).
Met betrekking tot de jeugd denkt men bij-
voorbeeld, aan het organiseren van bijvoor-

beeld een drive-in-show. Kortom plannen
genoeg. Volgende maand zal de kommissie
opnieuw bijeenkomen. Dan zullen de taken
worden verdeeld en zal worden bej^ken in
hoeverre alles haalbaar is en hoê^Bn en
ander financieel te verwezenlijken is.
Burgemeester Mr M. Vunderink, kennis ne-
mende van de plannen van de kommissie,
vond het een prijzenswaardig initiatief. Hij
sprak de hoop uit dat het kasteel te zijner
tijd op waardige wijze zal worden geopend.

10e avondvier-
daagse Vorden
Op de jaarvergadering van de gymnastiek-
vereniging Sparta maakte voorzitster mevr.
N. Sikkens bekend dat Sparta ook in 1977
de avondvierdaagse zal organiseren en wel
op 8, 9, 10 en 11 juni 1977.
Dit jaar zal voor de tiende keer de avond-
vierdaagse in Vorden gehouden worden en
de organisatoren willen aan dit tweede lus-
trum extra luister bijzetten. Temeer daar
de negen voorafgaande tochten allen met
veel sportief plezier ztfn verlopen. Plezier
bjj de wandelaars en by" de vele trouwe hel-
pers en supporters. U zet wel even op de
kalender: 10e avondvierdaagse op 8, 9, 10
en 11 juni?

Maandag:
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus vttn 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
GyonnastiekverenAging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
VoUeybaltraindng1 in beide zalen vaai de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wmtertraining zwem- en poloclub Vorden

'64 in Eefde ,'ft Rflsiselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hulsh-scihool oJ.v. mevr. Annelles 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)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorisehe dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettlnk

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen dn de sportzaal
Iedere donderdagavond bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

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
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsocdëteit 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 Fraitertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Melsjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging1 Sparta (jongens)
Jeugdsociëtedit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsocaëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

Februari:
6 NOVIB in Hotel Bakker
9 KPO: Gezinszorg en Maatschappelijk

Werk
10 Jong Gelre: Schaatsen
10 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
12 Toneelstuk in zaal Schoenaker
12 Contactavond Vordens Mannenkoor,

Hotel Bakker
14 Herv. vrouwengroep Linde
15 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
17 Jong Gelre: Agrarische gespreksgroep,

Hotel Bloemendaal
19 Optocht en kaï-navalsavond De Deur-

dreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kindermiddag De Deurdirea-

jens in residentie Schoenaker
21 Karnavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
22 KaïTiavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
23 Plattelandsvrouwen
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.]
24 Chr. Vrouwenver. Wildenborch'
25 Jong Gelre: 0uiz-avond Laren
25 Uitvoering Chr. Muziekver. Sursum

Corda in het Jeugdcentrum
26 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcen-

trum

Maart:
l Bejaandenisoos Kranenburg, 14.00 uur
5 Feestavond LR en PC De Graafschap

in zaal Bakker
5 Jong Gelre: Pro v. Binnensportdag,

Barneveld
7 Herv. vrouwengroep Linde

10 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
11 Jong Gelre: Dropping Hotel Bloemen-

daal
12 Uitvoering Vordens Toneel in het

Jeugdcentrum
13 Onderlinge wedstrijden LR en PC De

Graafschap in De Gompert, Hengelo G.
15 Bejaarlensoos Kranenburg, 14,00 uur
15 NCVB in Hotel Bakker
16 Plattelandsvrouwen
19 Naopruuversbal De Deurdreajers in re-

sidentie Schoenaker, Kranenburg
23 KPO
23 Jong Gelre: Culturele wedstrijd, Exel-

se Molen
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
29 BejaardensooQ Kranenburg, 14.00 uur

April:
6 Plattelandsvrouwen
7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

(Pasen)
12 Bejaandensoos Kranenburg, 14.00 uur
13 Jong Gelre: Filmavond Hotel Bloemen-

daal
19 NÖVTB in Hotel Bakker
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
23 Jong Gelre: Prov. Voorjaarsvergade-

ring Dieren
26 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO

Mei:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

10 Bejaardenisoos Kranenburg, 14.00 uur
16 Herv. vrouwengroep Linde
17 NCVB in Hotel Bakker
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,

Brummen

Juni:
2 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
19 Toernooi afd. veteranen SV Ratti
25 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti

De besturen van ue verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

ifWRfêü
Dinsdag 8 februari in de loop van de avond
kunnen de pryswinnaars (essen) van het re-
kreanten tafeltennistoernooi de prijzen af-
halen bij de heer Jansen, beheerder van de
sportzaal.

Voetbal
VORDEN BEHAALDE 2—0 ZEGE
OP PEESKE

De thuisklub behaalde zondagmiddag tegen
Peeske weliswaar de volle buit binnen, toch
heeft de overwinning lange tijd aan een zij-
den draadje gehangen. Gedurende een groot
deel van de tweede helft hadden de bezoe-
kers een veldoverwicht. Goed keeperswerk
van Gerard ten Have was er de oorzaak
van dat Vorden de benauwde l—O voor-
sprong kon handhaven, al had hij het geluk
een paar maal duidelijk op zijn hand.
In het begin van de wedstrijd voetbalde
Vorden uitstekend en via de op dat moment
sterk spelende André te Veldhuis werden
enige goede aanvallen opgebouwd. Eerst
stopte Peeske-doelman Tonnie Hansen een
uitstekend schot van Te Veldhuis, even la-
ter was hij kansloos. André te Veldhuis
speelde zich in de vijftiende minuut keurig
vrij, de snel sprintende Geert Heersink ont-
ving op tijd de bal en het was l—0. Een
paar minuten later werd Heersink opnieuw
gelanceerd. Ditmaal door Chris Hissink.
Keeper Hansen redde de inzet van Heer-
sink bekwaam. Naarmate de wedstrijd vor-
derde daalde het spelbeeld bij Vorden. De-
ze tendens zette zich in de tweede helft
voort. Beide ploegen werkten wel hard
maar voor het publiek viel er amper wat
te genieten. Toen het er naar uitzag dat de
gelijkmaker in de lucht hing (op dat mo-
ment zeer zeker gerechtvaardigd gezien

veldverhouding) werd de Vordense rech-
terspits Chris Hissink de doortocht op on-

reglementaire wijze belet. De toegekende
vry'e schop werd door specialist Geert Heer-
sink via de binnenkant van de paal in een
doelpunt omgezet 2—0.

IV RATTI — SALLANDIA 3—0
Ta een lange winterstop moest Ratti afde-

ling zaterdag aantreden tegen het laatst
geplaatste Sallandia. Het bleek in eerste
instantie dat de ploeg de winterstop goed
was doorgekomen, want al na vijf minuten
nam Ratti door een doelpunt van Jan Nijen-
huis een l—O voorsprong. H. Stoltenborg
maakte er na een blunder van de Sallandia-
defensie korte tijd later zelfs 2—O van. Om
voor de rust de afstand nog te vergroten
werden7 er door Ratti echter teveel kansen
gemist.
De tweede helft was het aankijken nauwe-
lijks waard. Ratti volstond met tempoloos
en ongeïnspireerd voetbal en Sallandia ont-
brak het aan klasse om hiervan profijt te
trekken. Ratti werd af en toe gevaarlijk en
bij een slecht weggewerkte bal uit de ver-
dediging van Sallandia maakte Martin Dijk-
man er kort voor tijd 3—O van.
Ratti 2 versloeg naaste konkurrent CJV 9

met O—3 en staat nu op de tweede plaats.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen v.v. Vorden Vorden—Peeske 2—
0; Ruurlo 2—Vorden 2 O—0; Vorden 3—
Vorden 5 O—3; Zutphania 3—Vorden 4 6—
2; Vorden 6—SCS 2 2—0; Vorden 7—Socii
4 1—1; Zutphen 6—Vorden 8 3—1; Vorden
9— AZC 6 4—2; Vorden Al—Sp. Brummen
Al 5—5.
Uitslagen S V Ratti afdeling zaterdag: Rat-
ti l—Sallandia l 3—0; CJV 9—Ratti 2 O—
3. De zondagafdeling werd geheel afgelast.

Programma v.v. Vorden: Witkampers l—
Vorden l (vriendschappelijk); Witkampers
2—Vorden 2 (vriendschappelijk); Vorden 3
—Sp. Brummen 5; Vorden 6—De Hoven 4;
Sp. Lochem 7—Vorden 7; Erica 8—Vorden
8; Vorden 9—Socii 6; Vorden Al—Erica
Al; Vorden 4 vrij; Vorden 5 vrij.
Programma Ratti afdeling zaterdag: Rat-
ti l—Gazelle-Nieuwland 1; Ratti 4—DZC 5.
Afdeling zondag: Hercules l—Ratti 1; Rat-
ti 2—Sp. Lochem 9.
Afdeling dames: Ratti l—Wesepe 1.

Dammen
SCHOOL HET HOGE SCHOOLDAM-

KAMPIOEN VAN VORDEN

In de sportzaal vond zaterdag de jaarlijkse
schooldamwedstrijden plaats, georganiseerd
door de Vordense damklub DCV. Er namen
deze keer 5 scholen aan deel hl. Het Hoge,
o.l. school dorp, r.k. school De Vordering,
chr. school Wildenborch en o.l. school Med-
ler. De r.k. school Kranenburg had afge-
zegd. Nadat de heer Esselink, voorzitter
van DCV, met een toepasselijk woord de
opening had verricht, werd er fel om de
punten gestreden.
De uitslagen waren: o.l. dorp r.k. dorp 8—
2; Medler—Wildenborch 3—7; Het Hoge—
Medler 10—0; De Vordering—Wildenborch
5—5; Het Hoge—Wildenborch 10—0; o.l.
dorp—Medler 6—4; Het Hoge—De Vorde-
ring 10—0; o.l. dorp—Wildenborch 8—2;
Het Hoge—o.l. dorp 8—2; De Vordering—
Medler 2—8. Totaaluitslag: 1. en kampioen
Het Hoge 8 pnt.; 2. o.l. school dorp 6 pnt.;
3. chr. school Wildenborch 3 pnt.; 4. o.l.
school Medler 2 pnt.; 5. r.k. school De Vor-
dering l pnt.

Bij de prijsuitreiking sprak de heer Esse-
link waarderende woorden tot de leerkrach-
ten van de scholen en spoorde de kinderen
aan serieus het damspel te gaan beoefenen
en zich aan te sluiten bij de jeugdafdeling
van DCV. Elke vrijdagavond in de sport-
zaal.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Masselink—Lamers l—1; Hulshof—Boudri
O—2; Ter Beest—Wansink 2—0; Oukes—
Hoenink 2—0; Heuvink—Graaskamp 2—0;
Wiersma—Rossel 2—0; Klein Kranenbarg
—Grotenhuis l—l; Dimmendaal—Esselink
2—0; Wentink—Breuker l—1.

De versieringskommissie van de Vordense
auto- en motorklub De Graafschapryders
is momenteel druk in de weer om zaal Smit
te versieren. Dit met het oog op de jaar-
lijkse feestavond welke zaterdagavond 5
februari gehouden zal worden.
Op deze feestavond zullen behalve de ver-
schillende klubkampioenen ook de Neder-
landse kampioenen gehuldigd worden met
als klap op de vuurpijl de bekendmaking
van de motorsportman van het jaar 1976.
In totaal werden het afgelopen jaar niet
minder dan vijf leden kampioen van Ne-
derland.

Onderlinge Waarborgmaatschappij
„Vorden" herdacht 40-jarig bestaan
Tijdens een intieme bijeenkomst in hotel
Bloemendaal herdacht de OWM „Vorden"
donderdagavond het 40-jarig bestaan. Deze
bijeenkomst stond onder voorzitterschap
van de heer A. C. Gotink. H\| zette de op-
richter van de maatschappij, de heer H. J.
Gotink alsmede de heer A. J. Lenselink, die
ook vanaf de oprichting een boel voor de
OWM heeft gedaan, danig in het zonnetje.
De heer G. W. Winkel die de voorzitters-
hamer eveneens een groot aantal jaren
heeft gehanteerd werd tevens in het dank-
woord betrokken.

De beide jubilarissen Gotink en Lenselink
kregen een kruik geestrijk vocht aangebo-
den. „Dé brandverzekering houdt namelijk
meer van nattigheid dan van droogte" zo
lichtte de voorzitter dit geschenk toe. Me-
vrouw Lenselink die deze dag haar ver-
jaardag vierde, mocht van het bestuur via
haar man een boeket bloemen in ontvangst
nemen. Voorzitter Gotink sprak verder nog
woorden van dank tot de administratrice,
mevr. G. G. te Paske-Oltvoort. Zij is de
enige administratrice in deze omgeving,
aldus de heer Gotink. Mevr. te Paske bood

hierna het bestuur haar felicitaties aan ter-
wijl d eheer Gotink van haar een voorzit-
tershamer in ontvangst mocht nemen.
Uit het overzicht dat zij over de afgelopen
jaren gaf, bleek dat de OWM te Vorden
geboren is uit initiatieven die werden ont-
plooid door de plaatselijke banken, zuivel-
en landbouwcoöperaties. In het begin wer-
den de verzekeringen ondergebracht in Al-
melo. Eind 1936 ging men in Vorden op
eigen benen staan. De eerste schade be-
droeg ƒ 413,67 (boerderjjbrand). In de jaren
vijftig was het in de vereniging een „slap-
pe" tijd. Toen werd zelfs een ledenvergade-
ring gehouden waarbij niemand van het be-
stuur aanwezig was. Momenteel telt de
OWM „Vorden" 418 leden. Het totaal ver-
zekerd bedrag is 73 miljoen (brandverze-
kering) en 45 miljoen (stormverzekering).
Tot slot van haar overzicht bracht mevr.
te Paske dank aan de OWM te Aalten voor
de prettige samenwerking.
Het bestuur van de OWM „Vorden" ziet er
momenteel als volgt uit: H. J. Gotink voor-
zitter; B. Harmsen sekretaris; D. Pelgrum
B. Abbink, H. Beumer, G. Denkers, Joh.
Pardijs en J. Regelink.

NIEUW GRAETZ STEREO
Muziekcenter
Radio-platenspeler en cassettedeck

5 voorkeurtoetsen kompleet met luidsprekerboxen

EVELD
f
T

Meer als 50 jaar

Weg naar Laren 56 ZUTPHEN Telefoon 05750-13813

ONZE SERVICE IS UW GARANTIE



Radio- TV- Video-speciaalzaak

NKA
specialist in:

Kleuren-TV
Hifi-stereo
Video-apparatuur

Grammofoonplaten
Platenbonnen*
Muziekcassettes

nooit een

welke u niet
kunt beluisteren

ingle's
kosten bij ons slechts f5,25!

l" <

Kom daarom bij
uw speciaalzaak

waar u
aan onze platenbar

iedere plaat of
cassette

kunt beluisteren

RADIO - TV - VIDEO-SPECIAALZAAK

SCHAUB-LORENZ
STATIONSWEG l - VORDEN - TELEFOON 05752-2577 EERLIJKE SERVICE - GOEDE GARANTIE

Koop uw dure apparatuur bij de vakman die ze zelf repareren kan



ITNODIGING
In samenwerking met de (oïT) -gasdienst houden wij vier

voorlichtingsavonden
betreffende propaangas, gasapparatuur, gasverbruik, eventuele

overschakeling op aardgas, e.d.

Tevens zullen wij een dia-serie vertonen van de afdeling

en een dia-serie met geluid over de provincie Gelderland.

U zult gastvrij worden ontvangen en huiswaarts keren met een leuke attentie.

Deze avonden worden gehouden op:

DINSDAG 8 FEBRUARI A.S. BIJ DE LUIFEL TE RUURLO

DONDERDAG 10 FEBRUARI A.S. BIJ SMIT TE VORDEN

DINSDAG 15 MAART A.S. BIJ LEEMREIS TE HENGELO en

DONDERDAG 17 MAART A.S. BIJ EYKELKAMP TE LINDE

aanvang alle avonden om 8 uur.

V.LC. „DE GRAAFSCHAP" g.a
Hengelo (Gld.) Linde Ruurlo Yorden

Met ingang van l februari 1977 gelden de
volgende rentetarieven:

Spaargiro ...................................................
Spaarbankboekjes dagelijks opvraagbaar ......... 4 %
Spaarselektieboekje retourrente 1% ............... 6 %
Spaarselekt-Extra retourrente 2% ............... 7 %
Termijnboekje met opzegging 3 maanden ...... 4%%
Termijnboekje met opzegging 6 maanden ...... 5 %
Termijnboekje met opzegging 12 maanden ...... 5%%
Termijnboekje met opzegging 24 maanden ...... 6%%
Termijnboekje met opzegging 36 maanden ...... TVz%
Termijnboekje met opzegging 48 maanden ...... 7%%
Termijnboekje met opzegging 60 maanden ...... 8%%
Zilvervloot met' 10% premie ........................ 8 %

Spaarbiljetten aan toonder:
2 jaar ......................................................... 6%%
3 jaar .................. , ...................................... 7V2%
4 jaar .........................................................
5 jaar .........................................................

SPECIAAL VOOR DE JEUGD:
PIEK-FIJN rekening rente 1% boven direkt opvraag-
bare boekjes leeftijd 11-18 jaar premie 5% over max.
ƒ 480, — per spaar jaar.

Voor meerdere inlichtingen vraag de folder.

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

NUTSSPAARBANK
EEN BONDSSPAARBANK
Dorpsstraat 15 - Vorden

HARTELIJK DANK

voor uw bezoek, de bloemen, kadoos en andere
attenties tijdens de opening van „'t Winkeltje".

TONNY EN BERTY SCHURINK

Vorden, februari 1977
Burgemeester Galléestraat 22

Bezoekt de landbouwexpositie

: Vordens boerenleven
in de openbare bibliotheek
te Vorden

Openingstijden:
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 14.00—
17.30 uur;
donderdag van 10.00—13.00 uur;
dinsdagavond en vrijdagavond van 18.30—21.00
uur.

Inleiding met dia's op dinsdagavond 8 en 22 febr.
Landbouw rond 1900 door G. J. van Roekei.

Vrijdagavond 11 en 25 februari hedendaagse land-
bouw door A. G. Mennink.

Twee voorstellingen per avond, aanvang om 19.00
en om 20.00 uur. Vrije toegang.

Vleesgroothandel VIANDE b.v.
Brinkkanterweg 19 - WOUDENBERG - Telefoon 03497 - 3314

LAAT NU UW DIEPVRIES VULLEN
Regelmatig af te geven:

RUNDERVOORVOET per kilo 6,25

RUNDERACHTERVOET per kilo 8,25
Hele voeten kunnen door ons klaargemaakt worden als
u dat wenst.

Tevens bieden wij aan

het gehele assortiment rund- en varkens-
vlees
keurig verpakt in kg verpaMdnig en deze weer in doos-
jes van 5 kg.
Kant en klaar voongevroren en tlhiuis bezorgd.

A.S, ZATERDAG

„'t Winkeltje" «
Burgemeester Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Accountantskantoor Gelderland
Hoofdkantoor

gevestigd te:

ARNHEM

Kantoren te:

APELDOORN

BARNEVELD

DOETINCHEM

ELST

EPE

LOCHEM

TIEL

TWELLO

WINTERSWIJK

ZUTPHEN

dat ten dienste staat van het midden- en klein-
bedrijf, alsmede van partikulieren voor o.a.:

- verzorging van landbouw- en middenstands-
boekhoudingen

- verzorging van loonadministraties
- behandeling van alle belastingzaken
- adviezen op het gebied van sociale verzeke-

ringswetten, pachtzaken, bedrijfsvoering, etc.

zoekt voor het kantoor te Zutphen een

TYPISTE
die genegen is ook andere kantoorwerkzaamheden
te verrichten en bereid is in teamverband te
werken.

Als vooropleiding wordt minimaal gevraagd:
MAVO of gelijkwaardige opleiding en
typediploma.

Geboden wordt:
goed salaris, afhankelijk van ervaring en leeftijd,
goede sekundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties te richten aan het kantoor te Zutphen
Zaadmarkt 95.
Voor telefonische inlichtingen kan gebeld worden:
05750-13440

t '

Wilt u inlichtingen of een prysiyst? U kunt ons bellen of onze heer

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

ZWEEDSE MUILEN
met voetbed
bovenwerk leer met sterke
rubberzooi.

Deze week

29,90

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Staat uw huls al met foto
rei-meld In

„Woongaard"
het landelflk onroerend

goed magazine?

Dat is mogeltyk ria elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

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

RJJüoastraatweg 134
Warnsveld 1M NBM/MCC

telefoon 05750-16627
v >
Aangeboden voor bejaarde
dame of heer: ruime zit-
slaapkamer met volledige
verzorging.
Fam. Veenhuis, Bleekstraat
5, Hengelo (G.) telefoon
05753-1814

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

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

ROLSCHAATSEN ROLSCHAATSEN

HUDORA
• ••bi|

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

ROLSCHAATSEN ROLSCHAATSEN

Stichting Jeugd-
sociëteit Vorden

Aan alle leden en mensen die de
Jeugdsoos een goed hart toedragen.

Zaterdag 5 februari bekendmaking
van de nieuwe naam van de Jeugd-
soos op het bordes van het gemeente-
huis.

Vooraf optocht door het dorp.

Vertrek 10.30 uur Jeugdcentrum.

Lekker

rozijnenbrood

„'t Winkeltje"
Burgemeester Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Te huur:

WINKELPAND TE VORDEN
± 80 m2

voor vele doeleinden geschikt.

Inlichtingen:
F. A. J. v. d. WAARDENBURG
telefoon 08356-1036 na 19 uur

kinderrally-suit
aa in "veilig verkeer"
kleuren rood en oranje

Verkrijgbaar bij:

textiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel 1367 vorder)

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :

TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de luxe 1974
TOYOTA Carolla 30 Handtop Coupé 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1976
CITROEN 2CV4 2 st 1971
FORD 1600 L 1973
OPEL KADETT Station 1971
PEUGEOT 404 Diesel 1970
SIMCA 1301 Sp 1972

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALEK

Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA


