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Nederlands kampioen
Dick Tuitert
is dol op zijn motorfiets
Het zit Dick Tuitert al lang dwars dat binnen motor-

sportkringen meer aandacht wordt besteed aan het

crossen en de wegraces dan aan het onderdeel van

de motorsport dat hij beoefent. De liefde van Dick

(33) gaat namelijk uit naar toerritten en oriënterings-

ritten. Hij doet dit zo goed dat hij in beide katego-

rieën kampioen van Nederland is geworden.

Al zegt hij zelf wel te kunnen begrijpen dat
aan dit feit in de pers weinig aandacht is
geschonken (het spreekt niet zo tot de ver-
beelding van het publiek) toch gaat Dick
terecht trots op zijn resultaat.
,,Ik weet echt wel dat de prestaties van een
erkende motorcrossers hoger worden aan-
geslagen. Dat neemt niet weg dat je er in
onze tak van motorsport ook veel voor over
moet hebben." Met het „veel voor over heb-
ben" bedoelt Dick Tuitert dan dat je vrij-
wel wekelijks de motorfiets van stal moet
halen om aan de verschillende ritten mee
te doen. Je wordt ook niet zomaar kam-
pioen van Nederland!

VELE KILOMETERS
Het afgelapen jaar heeft Dick Tuitert zo'n
34.000 kilometer onder zijn twee wielen weg
laten glijden. In totaal nam hij aan 31 toer-
ritten deel, waarvan 18 in Nederland en de
rest in alle delen van Europa. Juist aan die
trips naar Roemenië, Polen, Zwitserland,
Oost- en West-Duitsland beleeft hij het
meeste plezier. Dikwijls gaat hij alleen, al
heeft hij ook heel wat ritten gemaakt sa-
men met Ben Horsting. Telt hij de gereden
kilometers in al die jaren bij elkaar op dan
komt hij tot het respektabele aantal van
240.000 kilometers.
Motorsport beoefenen op de wijze zoals Dick
Tuitert het doet, is niet goedkoop. Het af-
gelopen jaar was hij alleen voor de motor
(benzine, onderdelen enz.) ruim vijfduizend
gulden kwijt. ,,Dit is het mij wel waard, bo-
vendien ben ik vrygezel", zo verklaart hij.
Aan het rijden van oriënteringsritten be-

leeft hy eveneens veel plezier. Behalve het
Nederlands kampioenschap sleepte hij ook
zes keer de provinciale titel in de wacht.
Qua konditie behoef je voor toerritten en
oriëntatieritten niet veel in de mars te heb-
ben. „In de wintermaanden ga ik één keer
in de week met motorsportvrienden naar de
kunstysbaan in Deventer om te schaatsen.
De rest van de vrye tyd zit ik op de mo-
tor", zo zegt hy.
Dick Tuitert, wonende in Harfsen, is be-
halve lid van de Hamac al bijna vyf jaar
lid van de Vordense motorklub De Graaf-
schapryders. De reden van zyn lidmaat-
schap bij deze laatste vereniging is dat
Hamac vrywel geen leden telt die zich toe-
leggen op toerritten en oriëntatierittd. „In
Vorden is daarvoor veel animo, bovendien
zit ik in het oriëntatierittenteam." (Tussen
twee haakjes dit Vordense team werd ook
kampioen van Nederland!) Onlangs werd
Dick Tuitert bij De Graafschapryders uit-
geroepen tot motorsportman van het jaar
1976. Wel een bewys dat men in Vorden
zyn prestaties naar waarde heeft weten te
schatten!
Over veertien dagen begint het „motor-
feest" voor Dick Tuitert weer volop op
gang te komen. Dan zal hy weer vele week-
einden vtn huis zyn. Voor zijn
erg, want die leven intens mee met
taties van hun zoon.
Ook de vakantie zal aan de motorsport
worden opgeofferd, al vindt hy zelf dat dit
juist vakantie is. „Het ryden in landen waar
ik nog nooit ben geweest, trekt mij enorm"
zo zegt hy.

Tennisvereniging
aktief
Het bestuur van de Vordense tennisvereni-
ging ,,Vordens Tennispark" is voornemens
het nieuwe klubhuis t.z.t. feestelijk te gaan
inwijden met onder andere een barbecue-
avond voor de leden. Zoals bekend zal een
gedeelte van de oude gymnastiekzaal wor-
den verbouwd tot klublokaal van de ten-
nisvereniging. De verwachting is dat de
verbouwing eind mei gereed zal zfln.
Op 25 maart organiseert de tennisvereni-
ging een dropping. Tweede Paasdag wordt
een mixtoernooi gehouden, terwijl de zater-

dagkompetitie 16 april van start zal gaan.
Op 11 juni wordt een begin gemaakt met
de ladderkompetitie. In het weekend van
18-19 juni vindt een jeugdtoernooi plaats.
De klubkampioenschappen zullen worden
gehouden in de maand september.
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Veilig Verkeer
afdeling Vorden
Bij voldoende deelname wil de afdeling Vor-
den van Veilig Verkeer Nederland een ver-
keerskursus organiseren. Bij deze kürsus
zal worden uitgegaan van de nieuwe ze-
vende druk van de „Verkeerscode" een ge-
zamenlijke uitgave van VVN en de ANWB.
Het doel van deze verkeerscode is de weg-
gebruiker in woord en beeld op populaire
wijze vertrouwd te maken met het regle-
ment verkeersregels en verkeerstekens.
De verkeerscode bevat verder praktische
tips voor een goed weggebruik, daarnaast
een uiteenzetting over de bewegwijzering
in Nederland, alsmede een overzicht van
de wettelijke eisen betreffende de inrichting
van personenauto's, bromfietsen en fietsen.
De kürsus omvat 6 tot 8 lesavonden en
wordt na enkele tussentijdse toetsen be-
sloten met een schriftelijke eindtoets. De
geslaagden ontvangen het verkeerscode-
certifikaat met een bijbehorend speldje. De
opperwachtmeester van de rijkspolitie is
bereid gevonden deze kürsus te geven.
Mochten er voldoende gegadigden zijn, dan
wordt de kürsus gehouden op maandag- of

Koerselman ,
cassettes Pi f
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GEMEENTE
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

Deze week komt aan de orde:

1. inpakken van vuilnis;
2. spreekuur wethouder Bogehelman;
3. wat moet u doen voor een nieuw

rijbewijs.

Ad 1.
INPAKKEN VAN VUILNIS
Wij ontvingen klachten over gemorst vuil-
nis bij het verzamelen van het huisvuil tij-
dens de ophaaldag. In verband daarmede
verzoeken wij u allen extra aandacht te be-
steden aan de manier van het verpakken
van het vuilnis. Scherpe voorwerpen als
glas e.d. eerst te omwikkelen of extra in te
pakken vóór ze in de vuilniszakken te stop-
pen. De vuilniszakken ook stevig vast te
binden aan de bovenkant.
Wij vertrouwen hierin op uw aller mede-
werking.

Ad 2.
SPREEKUUR WETHOUDER
BOGCHELMAN
Wethouder Bogehelman is op donderdag 17
februari a.s. verhinderd spreekuur te hou-
den.

Ad 8.
WAT MOET U DOEN VOOR EEN
NIEUW RIJBEWIJS
Er zijn in ons land ruim 41/& miljoen rybe-
wijzen in omloop, die allemaal van tijd. tot
tijd vernieuwd moeten worden. Gelukkig
nooit allemaal tegelijkertijd, dat zou het
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
nooit kunnen verwerken. Maar wel één keer
in de 5 jaar. Vijf jaar na de datum van af-
gifte is het rijbewijs niet meer geldig. Wel-
iswaar kan in het zesde jaar na afgifte het
rijbewijs nog vernieuwd worden, maar in

die periode mag u geen auto besturen. Als
dat zesde jaar verstreken is zonder dat u
voor vernieuwing van het rybewijs hebt
gezorgd, dan zult u zelfs opnieuw ry-exa-
men moeten doen om weer voor een rybe-
wys in aanmerking te komen

Wat moet u doen om uw rybewijs te laten
vernieuwen ?
Alle formulieren die u nodig hebt kunt u
verkrijgen op de gemeentesekretarie. U ont-
vangt (tegen betaling) een zogenaamde
„eigen verklaring". Voorts moet u een uit-
treksel uit het persoonsregister hebben.
Een volledig ingevulde, gedateerde en gete-
kende „eigen verklaring" stuurt u met het
uittreksel uit het persoonsregister en de re-
tour-enveloppe naar de Stichting Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR),
Boutenslaan l te Ryswijk (Z.H.). Beide do-
kumenten moeten in één enveloppe worden
verzonden.
Is er medisch iets aan de hand óf bent u 60
jaar of ouder, dan dient op de „eigen ver-
klaring" een rapport van een arts (niet uw
huisarts) gesteld te worden. Als alles in or-
de is, ontvangt u na ongeveer twee weken
een geneeskundige verklaring, terwyl u dan
ook het uittreksel uit het persoonsregister
terug krygt. Daarna gaat u opnieuw naar
de gemeentesekretarie om het volledig in-
gevulde aanvraagformulier in te dienen, sa-
men met:

a. de geneeskundige verklaring;
b. het uittreksel uit het persoonsregister

en
c. twee recente pasfoto's (geen kleuren-

foto's).

Na nog weer eens twee weken kunt u dan
in het bezit zijn van uw nieuwe rijbewys,

dat u door de provinciale griffie te Arnhem
wordt thuis gestuurd.
Soms moet het oude rijbewys worden inge-
leverd, of een verklaring over dit rijbewys.
Dit is nameiyk noodzakelijk als het rijbewys
niet werd afgegeven door de kommissaris
der koningin in de provincie waar de aan-
vraag voor vernieuwing wordt ingediend
(dus indien niet afgegeven door de kom-
missaris der koningin in Gelderland). Als
u het oude rybewy's liever niet inlevert,
kan een officiële verklaring over dat rij-
bewijs worden bijgesloten. Die verklaring
moet worden aangevraagd bij en wordt af-
gegeven door degene die het oude rijbewijs
heeft verstrekt.
Het verdient aanbeveling de aanvraag voor
vernieuwing van uw rijbewijs niet eerder
dan één maand voor het verstrijken van de
geldigheidsduur van het oude rijbewijs in
te dienen.

Kosten
De kosten verbonden aan het vernieuwen
van het rijbewijs, bedragen momenteel:
- uittreksel uit persoonsregister

+ „eigen verklaring" ƒ 7,25
- aanvraag rijbewijs by de

provinciale griffie ƒ 6,—

Totaal ƒ 13,25
Bovengenoemde bedragen zullen in de loop
van de maand maart nog enigszins worden
gewijzigd.

De benodigde formulieren voor het vernieu-
wen van uw rijbewijs kunt u krijgen bij de
afdeling bevolking c.a. ter gemeentesekre-
tarie. De sekretarie is van maandag tot en
met donderdag alleen geopend van 8.00 uur
tot 12.30 uur. Vrydags tevens van 13.30 uur
tot 17.00 uur.

donderdagavond. De kosten zullen per deel-
nemer 25 gulden bedragen. Hierby zyn alle
kosten voor verkeerscode, toetsformulieren,
certifikaat en insigne tevens inbegrepen.
Opgave kan geschieden bij opperwacht-
meester R. v. d. Put, Het Kerspel 34 tel.
2358 en het sekretariaat J. J. van Dijk,
Julianalaan 2, tel. 1729.

CHRISTINA 30 JAAR
Op 18 februari zal H.K.H, prin
ses Christina haar dertigste ver-
jaardag vieren. Zoals koningin
Juliana tijdens het gala-diner,
dat ter ere van het regerings-
bezoek van het Zweedse konings
paar werd gegeven bekend
maakte, zal Christina in juni
haar eerste baby krijgen. Het
zeer gelukkige prinselijk paar
had enkele uren daarvoor, de be
vestiging gekregen in 't Utrecht
se Academisch Ziekenhuis, waar
waarschijnlijk ook de bevalling
zal plaatsvinden. Wij hopen dat

e prinses samen met haar echt-
noot Jorge Guillermo, door

wie zij eindelijk het geluk gevon
den schijnt te nebben, een pret-
tige verjaardag zal hebben. En
dat met de wetenschap dat zij
plgend jaar met z'n drieeën

Hen zijn.
(Nadruk verboden)
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KERKEN
TWEE GEMEENTE-AVONDEN
We kunnen in deze rubriek „Nieuws van de
Kerken" twee gemeente-avonden vermelden
1. De kerkeraad van de Hervormde kerk te
Vorden nodigt ouderen en jongeren graag
uit voor een (echte) gemeente-avond op
donderdag 24 februari in „De Voorde". Na
informatie o.a. van de kerkvoogdy en van
de diakonie zal er voldoende tijd en gelegen-
heid zijn voor onderling kontakt en ook
voor het stellen van vragen, het maken van
opmerkingen over het gemeente-zijn.
2. De kerkeraad van de Gereformeerde kerk
te Vorden en omgeving belegt een gemeen-
te-avond op maandag 27 februari (dus pas
maandag over een week) in het Jeugdcen-
trum. Drs. T. M. Gilhuis (uit Amsterdam)
voorzitter van de unie „School en Evange-
lie" hoopt te komen spreken over het on-
derwerp „Enkele opmerkingen over de re-
latievelden van het christelijk onderwijs".
De Gereformeerde kerkeraad hoopt en ver-
wacht ook dat velen deze byzondere avond
zullen bijwonen.

ZENDINGSAVOND
De gemeenteiyke zendingskommissie van
de plaatselijke Hervormde kerk houdt een
zendingsavond waarop iedereen, jong en
oud, van harte welkom is. De datum is don-
derdag 3 maart in „De Voorde". Ds. J. Vis-
ser, zendingspredikant op Celebes, Indone-
sië, en nu met verlof in Nederland, hoopt
van zijn werk te vertellen. Deze zendings-
avond valt midden in de voorjaarszendings-
week.

Excelsior
Door de Chr. Gem. zangvereniging Excel-
sior werd vorige week deelgenomen aan
een zangersavond te Barlo (gem. Aalten).
Aan dit zangevenement, georganiseerd door
de afdeling Gelderlands Achterhoek van de
Kon. Bond voor Chr. Zang- en Oratorium-
vereniging in Nederland, werd door ruim
400 zangers en zangeressen medewerking
verleend. Het was een zeer geslaagde avond
en voor liefhebbers van koorzang viel er
veel te genieten.
A.s. zondag hoopt Excelsior medewerking
te verlenen aan een jubileumuitvoering van
de zangvereniging Canticum te Gorssel.
Naast een gezamenlijk optreden van beide
koren zal Excelsior ook enkele nummers
voor haar rekening nemen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 20 februari: 10 uur ds. J. Veenen-
daal bediening H. Doop; 19 uur ds. J. Vee-
nendaal gezamenlijke zangdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 20 februari: 10 uur drs. F. de Jong
Doetinchem kindernevendienst; 19 uur ds.
J. Veenendaal zangdienst in de Herv. kerk

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

RJK. 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. Van Tongeren, telefoon 1878
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

WEBKENU-, 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. Weg-cheHaer, tel.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtykzustera en uitlenen verpleeg-kundig*
antHkelen van 13^13.30 uur in het wflkgeb.

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

TAFELTJE-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 buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Etyerkaimp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leddsiter bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldiag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konslfl-
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 konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-d9 uiur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-47 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uiur; 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 14.00̂ 17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 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

STANKMEIJDTJ^GSNUMMBR
nummer voor geheel Gelderland 085-452220



Uit onze kwaliteitsslagerij

Magere
RIBLAPPEN

Enorme
Stunt-
przen

A&O
Donderdag - vrijdag - zaterdag

GROENT EN FRUIT

JAFFA'S

Donderdag, vrijdag en zaterdag

MALSE

bieflappen
500 gram

Borstlappen
500 gram

Literpot
JUS d'ORANGE EN
APPELSAf^
van 129 voor .

Bona
MARGARINE
500 gram van 180 voor

PEPSI COLA
literfles
CHOC. OF YANILLEVLA
literpak

109
119

BLANKE

witlof
500 gram

2 kilo

Gold. Delic.

DRAAGTAS HAND-

sinaasappels
plm. 4 kilo

Brinta
500 gram

FIJNE VLEESWAREN

Gebr. gehakt
150 gram

Palingworst
150 gram

Bacon
100 gram

Gekookte worst
HELE plm. 500 gram

HELE RING-

bloedworst

lonig vermicelli
middelfijn, van 92 voor

w>nig soep
Julienne en groente v. 103 v.

A & O chips
paprika en naturel, gr. baal

IJscups
bruin en wit, 200 gram

Fourré vanille
rol van 15 stuks .

VAT 31/4 kilo

Witte Reus
2 stukken toiletzeep GRATIS
van 12,95 voor

Dreft vloeibaar
400 gram

MAGERE

choc.melk
literpak

••
DIEPVRIESGEBAK

Advokaatster
voor

appeltaart
voor

JONG BELEGEN KAAS
500 gram

BRIE MARTIN
100 gram

409
132

UNOX KEURPAK

rookworst
van 249 voor

Doos 20 zakjes

Combo thee
van 109 voor

RUITEN TROEF

augurken
3/4 pot

EMMERTJE REMIA

fritessaus
van 404 voor

LITERBLIK

kapucijners
van 115 voor .

PELI TEAKOLIE
van 248 voor

PELI MEUBELOLIE
van 229 voor .

CALVE

slasaus
0,5 liter .

A&O,meer

219
198

dan alleen tqaar
voordelig

Albers - Vorden



UIT ONZE SLIJTERIJ
FLES

van 14,95 voor

JAGER- _ o A _
MEISTER 1325

MISPELBLOM BRANDEWIJN
van 14,75 voor 1295
GANZEBOOM JONGE JENEVER
minimumprijs

SANDEMAN SHERRY
van 765 voor . 695
COINTREAU ORANGE LIKEUR
van 20,50 voor 1895

PARADE VIEUX 3 sterren
minimumprijs 1400
BALLANTINES SCOTCH WHISKY
nu voor

ZELLER GRAFSCHAFT
liter

1395

545
MARTINI
rood, wit of dry 525

Dogaanbicdingen alleen geldig op maandag
21 febr., dinsdag 22 febr. en woensdag 23 febr.

Magere speklappen
500 gram

Gelderse schijven
3 stuks

Varkenslever
500 gram

289
238
298

Hips of bovenbeen
500 gram

ALLEEN WOENSDAG

Half om half gehakt
500 gram

Rundergehakt
MAGER 500 gram

Malse andijvie
per kilo

Klei-aardappelen
5 kilo .

Panklare rode kool
500 gram

Op 3 februari werd onze
zoon geboren. Hij heet

AARD-JAN

Jopie en Henk Wullink

Vorden, Insulindelaan 31

Te koop: gitaar; Morris; ro-
tan bank; skai jas 56; plm.
2000 rode mulder pannen.
Het Hoge 14, Vorden

Jongeman 32 jaar N.H.
zoekt kosthuis met huiselijk
verkeer in Vorden of direk-
te omgeving, event. bij we-
duwe of jonge vrouw.
Brieven onder nr. 50-1 aan
het buro van dit blad

LEDENVERGADERING
BUTJRTVER. DELDEN
donderdag 24 febr. a.s. aan-
vang 20 uur in café
't Zwaantje. Agenda o.a.
plaatsing tent voor Volks-
feest

Te koop: roggestro en 2
vierdels van een dikke koe.
D. Pardijs, Ganzensteeg 3

Te koop: nieuw aanhang-
wagentje achter auto afm.
150 x 105 x 25 m en 30 ge-
schilde dennen-weidepalen.
A. F. J. Waarle, Stations-
weg 14, Vorden, tel. 2186

Verz.agent zoekt in omg. v.
Vorden/Zutphen 2 kamers.
Brieven onder nr. 50-2 buro
van dit blad

Te koop: in z.g.st.z. olie-
haard. Mombarg, Kranen-
burg, tel. 6679

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

Te koop: 1,25 ha ingekuilde
sntjmais. Briefjes inleveren
voor 21 februari om 15 uur
bij G. J. Hiddink, Deldense-

eg l, Vorden

)OR PBETTY-MABKT:
Eebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2528 en het wordt

e Ie zaterdag- van de
and gehaald

Mevrouw Feith „de Belten"
Wildenborchseweg 15, Vor-
den zoekt huishoudelijke
hulp 5 ochtenden per week.
Meerdere hulp aanwezig
Telefoon 6607

Te koop: g.o.h. racefiets.
Mispelkampdijk 4 's avonds
na 5 uur

MEBKBIJWIELEN

geheel kompleet
ƒ 249,50

Fa J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G.
tel. 7278

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

Hopend op een toekomst, waarin zij elkaar
blijvend tot steun zullen zijn, treden

FRANS STIJL
en
STANS VAN DEN BROEK

op 18 februari a.s. in het huwelijk in het
gemeentehuis te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot
22.00 uur in hotel Bloemendaal, Stations-
weg te Vorden.

Ons adres: Mozartstraat 18, Zutphen

HENK GOSSELINK

MANNY SMIT

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huweiyk dat
zal plaatsvinden op 25 februari a.s. om
15.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.

Brinkerhof l, Vorden
Kerkhofweg 5, Warnsveld

Receptie van 19.30 tot 21.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat te Vorden.

Geheel onverwacht ging van ons heen onze lieve
moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA NIJLAND
weduwe van G. J. Martinus

in de ouderdom van bijna 73 jaar.

Vorden: W. H. Martinus
W. Martinus-Aantjes

Apeldoorn: D. ten Lohuis-Martinus
G. ten Lohuis
en kleinkinderen

Vorden, 11 februari 1977
„De Wehme"
Correspondentie-adres: Almenseweg 28, Vorden

De begrafenis heeft op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad.

Tot onze diepe droefheid overleed, voorzien van
de sacramenten der zieken, onze geliefde moeder
en schoonmoeder

PAUJONKVROUWE PAULINA ELISABETH
CAROLINA CLEMTINA MARIA

BOSCH VAN DRAKESTEIN

Douairiére
Freihe

bert Franz Henri
Mengden

in de ouderdom van 95 jaar.

Eberhard Freiherr von Mengden
Gisela Freifrau von Mengden-

von Heydebreck

Vorden, 14 februari 1977
Ruurloseweg 81

De plechtige H. Mis van Requiem vindt plaats
op donderdag 17 februari om 10.30 uur in de kerk
van de H. Antonius van Padua te Vorden-Kranen-
burg, waarna bjjzetting in het familiegraf op de
begraafplaats aldaar.

Hartelijk dank voor de grote belangstelling en
vele attenties die wij bij de heropening van onze
zaak van u mochten ontvangen.

Gerda en Johan Dolphijn

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met
inachtneming van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de
Woningwet, aan de volgende personen vrijstelling
te verlenen van de betreffende bepalingen van het
bestemmingsplan Buitengebied 1970:
a. de heer R. van WJjk, Hengeloseweg 11 te Vor-

den voor een te verbouwen boerderjj tot bur-
gerwoning aan de Hengeloseweg 11;

b. de heer D. J. Janssen, de Horsterkamp 27 te
Vorden, voor een te verbouwen boerderjj aan
de Hengeloseweg;

c. de heer G. Emsbroek, Zutphenseweg l te Vor-
den, voor een te verbouwen hotel-restaurant
tot woning aan de Ruurloseweg 2.

De betreffende bouw- en situatietekeningen lig-
gen vanaf 18 februari tot 5 maart 1977 voor een
ieder ter gemeentesekretarie ter inzage; geduren-
de deze termijn kunnen belanghebbenden schrif-
telijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen by burgemeester en wethouders.
Vorden, 14 februari 1977.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester, Mr M. Vunderink,
de sekretaris, J. Drijfhout.

O.B.S. Linde
Op donderdag 3 en vrijdag 4 maart
is on^e

JAARLIJKSE FEESTAVOND
Voor de pauze het toneelstuk:
HET GEHEIM VAN DE CLOWN

na de pauze:
HET AAP, NOOT, MIES CABARET

•
Wij verwachten u allen! Het kan de J
laatste keer zijn! Koffie gratis!

Aanvang 19.45 uur, entree ƒ 2,—. Belde avonden |
worden gehouden in zaal Schoenaker Kranenburg •

WEEKAANBIEDING

Ie kwaliteit

trimschoenen
normaal 22,95 deze week

f 19,50

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1542

Reklame vrijdag en zaterdag

U gezellig naar het
karnaval . . .
maak het uw oppas
gezellig met ons

Irish coffee-
gebak

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Gattéestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

SHOW BRUIDS- EN AVONDKLEDING
TELEFONISCH RESERVEREN: 05448-222

Kaarten f 5,50 inklusief konsumptie

SHOWDAGEN EN TIJDEN
ZUTPHEN:
DE GULDEN HELM, donderdag 24 februari, 20.00 uur

ARNHEM:
HOTEL HAARHUIS, maandag 28 februari, 20.00 uur

DOETINCHEM:
SCHOUWBURG AMPHION, donderdag 3 maart, 20.00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM
(Reserveren tijdig s.v.p.)

BRUIDSJAPONNEN

BEIJER
BESSELINK
Mr. NELISSENSTRAAT 23 DRIENERSTRAAT 10
BELTRUM (bij Groenlo) HENGELO O.
Telefoon 05448-222 Telefoon 05400-1.19.83



Voor het medeleven en de
belangstelling, betoond na
het overlijden van onze
schoonzuster en tante

T. C. KREUNEN-
GBUNDMAN

zeggen wij u allen hartelijk
dank.

Fam. Kreunen

Vorden. februari 1977

l

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

KARNAVAL
Te huur prachtige dames-,
heren- en kinderkostuums.
Tel. 05750-21320 na 19 uur

STAAL.STRALJEN

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

De grote matenspecialist
Lammers confectiebedrijf
is het voordelige adres voor
damesconfectie en stoffen.
Zonodig wordt naar maat
gemaakt. Zutphenseweg 29
Vorden, tel. 05752-1971

SUCCES HONDEBROK
ƒ 29,50 per 25 kilo
aan huis bezorgd

HARRY LANGWERDEN
Hengelo (Gld.), tel. 05753-
7258

Rungtgebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Staat uw huls al met foto
rermeld in

„Woongaard"
het landelijk onroerend

goed magazine?

Dat Is mogeigk ria elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

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

Rijksstraatweg 134
Warnsveld Hd NBM/MCC

telefoon 05750-16627

HET GROENE KRUIS
VORDEN

KONTRIBUTIE 1977 f 22,50
Wij verzoeken u dit bedrag vóór 25
februari a.s. te doen overschrijven
op rekening van het Groene Kruis
Rabobank rek.nr. 36.64.04.962
Postgiro nr. 847903

Indien u van bovenstaande regeling geen gebruik
wenst te maken, zal u een kwitantie worden aan-
geboden, waarvoor wij u extra ƒ 2,50 voor admi-
nistratie- en inkassokosten in rekening moeten
brengen.

Het bestuur

Vordense
Honden Club

Het bestuur van de Vordense Honden
Club nodigt leden en belangstellenden
uit tot het bijwonen van een

algemene vergadering
Aan de orde zal worden gesteld de
vraag of het verenigingswerk voort-
gezet moet worden en, zo ja, in welke
vorm.

De vergadering wordt gehouden in hotel Bloe-
mendaal (t.o. NS-station) op dinsdag 22 februari
a.s., aanvang 20.00 uur

i'
•

i
i

GROTE SHOW l
VAN GEBRUIKTE }
WAGENS i
MET A-1 GARANTIE g

op vrijdag 18 februari van
10-21 uur zaterdag
19 februari van 10-17 uur
in onze showroom
Stationsplein 25, Zutphen

FORD DEALER

Auto
Zutphen-Lochem BV

Inruil en financiering
mogelijk

Veilig Verkeer Ned.
AFDELING VORDEN

LEDENVERGADERING
op woensdag 23 februari a.s.
's avonds 8 uur in 't Pantoffeitje.

Bij voldoende deelname organiseert
de afdeling een

VERKEERSCODEKURSUS
Nadere informatie bij:
Sekretaris Joh. J. v. Dijk, Julianalaan 2, tel. 1729
Opperwachtmeester R. v. d. Put, Het Kerspel 34,
telefoon 2358

WEEKEND-
AANBIEDING

damesslips
mooi bedrukt
4 stuks

Shetland truien
100% wol in vele
nieuwe kleuren

Wapen en Sporthandel

tteeds dotltnffendl

Zutphenseweg — Vorden

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autorijschool T E G E R
ir Stationsstraat 18 — Ruurlo

Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF\

Slijterij - Vinotheek

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon 1391

KARNAVALS-
NATJES

- GROLSCH BIER
s

GROLSCH BIER
pullen

12,75

13,25
KRONENBOURG BIER
uit de Elzas
(geen statiegeld) 20 flesjes '^5

9,95

7,90

11,70

BESSEN
W.F

CITROEN BRANDEWIJN
Florijn

JONGE GENEVER
Ganzeboom

TIOPEPE
SHERRY

ROSE D'ANJOU
6 flessen .

0

o
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O

o
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£
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01
o
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te

TOYOTA Corolla de Luxe
TOYOTA MK 11 2000
TOYOTA Carina de luxe

1koop : oJ

1974
O1972 >

1074. P

TOYOTA Corolla 30 Handtop Coupé 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe .
CITROEN 2CV4 2 st
FORD 1600 L
OPEL KADETT Station
PEUGEOT 404 Diesel
SIMCA 1301 Sp

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

1976
1971
1973
1971
1970
1972

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-OEAJLER
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 00758-1256

25|

o

I
gIp
0g
HI

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Wegens huwelflk van één onzer cassiëres, vragen
wij voor spoedige indiensttreding:

een cassiëre
enige ervaring strekt tot aanbeveling
Tevens hebben wij plaats voor

ENIGE VROUWELIJKE

KRACHTEN

in de diverse afdelingen,
leeftfld plm. 17-20 jaar.

Schriftelijke sollicitaties te richten
vóór 26 februari e.k. aan

SUPERMARKT

Het Zuivelhuis
te Ruurlo - Dorpsstraat 28 - Tel. 05735-1688

Yamaha brommers
MODELLEN 1977

met knipperlichten, kofferrek en zij-
spiegel, diverse kleuren

slechts 1799..

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G . Telefoon 05753-7278

WEEKAANBIEDING:

Bell-Howell geluidskamera

1230 1090,-

Bell-Howell geluidsprojektor 1164,-

Combitas voor kamera 74,-

Projektiescherm 66,-

Projektietafel 42,-

Geluidsfilm 25,-

Totaal 2461,.

nu slechts
f 1950,-

GERDA EN JOHAN DOLPHIJN

Een voorjaar vol
kleur en fleur met WCllt00|l
bloembollen
Haal nu uw
bloembollen
om straks in
border, bak of tuin
te genieten van
de vroege
voorjaarsbloeiers

Wat u daar tevens voor nodig heeft is:
goede potgrond, tuinrurf, Triomph groen

kortom alles voor uw tuin

AFDELING WELKOOP
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14

WELKOOPWINKEL

V.L.C. De Graafschap
Lande: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

Romantisch t rouwen. . .
R
E
P
O
R
T
A
G
E
S

Geef uw trouwdag een
apart tintje!
Trouwen in een koets bij spaiatmat HENGELO Gid.

iiiiuira^^

eoncoitiiis
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen
20 FEBRUARI

SPACE
KARNAVAL

nu overal
airconditioning

•••̂ ^ •̂••̂ •̂̂ ^^^ •̂••̂ ^ •̂•î H

Bal voor gehuwden zaterdag 19 maart a.s. orkest Take it Easy
bespreek tijdig uw plaatsen, telefoon 05753-1461
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Programma karnavalsoptochten

KARNAVAL 1977 VAN
DE DEURDREAJERS

50 wagens/groepen en
7 muziekkorpsen in de
grote karnavalsoptocht

Zaterdagmorgen 19 februari zullen Prins Frans de
Eerste, President Paul, Raad van Elf, Dansmariekes
en het bestuur van De Deurdreajers door burge-
meester en wethouders officieel worden ontvangen
in het gemeentehuis om de sleutel van Vorden over-
handigd te krijgen ten teken dat tijdens de karna-
valsdagen Vorden geregeerd wordt door dit karna-
valistisch kollege. Hiermee is dan tevens het start-
sein gegeven voor vier dagen dolle pret in Vorden.

13.30—13.45 uur vertrek richting Kranen-
burg onder politiebegeleiding en opstel-
ling langs de parallelweg op de Kra-

Evenals voorgaande jaren zal ook nu weer
door de karnavalsvereniging De Deurdrea-
jers een groots opgezette karnavalsoptocht
in Vorden plaats vinden op zaterdagmiddag
19 februari om precies 14.00 uur waarna
het spektakel in alle hevigheid losbarst.
Met deze optocht presenteert zich de kar-
navalsvereniging als het kollege dat vier
dagen lang de gemeenschap zal regeren.
De kommissie belast met de organisatie
van de optocht heeft alles, na veel voorbe-
reidende werkzaamheden, weer grandioos
weten op te zetten. Voor deze karnavalsop-
tocht zullen 50 startnummers het gezicht
hiervan bepalen, aangevuld met zeven mu-
ziekkorpsen hetgeen een waar karnavals-
spektakel belooft te worden en voor het pu-
bliek enkele uren kijkgenot.
Terugblikkend op voorgaande optochten
kan worden gezegd dat deze optocht 1977 in
grootte en lengte is toegenomen zodat de
kwalifikatie „groots" met betrekking op de
regio zeker is gerechtvaardigd. Kenmer-
kend verschijnsel is dat steeds meer nieuwe
groepen enthousiast worden en deelnemen.
Toch heeft de kommissie gemeend ten aan-
zien van de opstelling en route, in tegen-
stelling tot voorgaande jaren, een andere
opzet te moeten realiseren door een andere
route te kiezen, echter niet in lengte. Hier-
van worden de volgende resultaten ver-
wacht :
a. meer publiek langs een gesloten route

samen te brengen en het idee het pu-
bliek naar de optocht toe te brengen;

b. een optimaler kunnen funktioneren in
begeleiding van de optocht en organisa-
tie alsmede meer veiligheid voor deel-
nemers en publiek;

c. minder verkeerstechnische problemen
en een route aangepast aan de grootte
van de stoet.

Uiteraard is dit een ingrijpende wijziging,
waarvan ook de kommissie is doordrongen
maar daar deze opzet veel voordelen biedt
zal met het oog op toekomstige optochten
de praktische waarde bepalend zijn. Het
centrum van Vorden zal als sluitstuk in de
route worden opgenomen.
Vervolgens zal de optocht van zaterdag
ook zondag 20 februari te zien zijn op de
Kranenburg en wel om 14.00 uur precies.
Deze optocht geniet jaarlijks een toenemen-
de publieke belangstelling en een bepaalde
eigen sfeer. De route is hier kort en wordt
enkele malen afgelegd. Men is er zeker van
dat de karnavalsoptochten in Vorden en
Kranenburg een grote belangstelling zullen
genieten want u als publiek bepaald samen
met de deelnemers het karnavalsgezicht
van de gemeenschap Vorden-Kranenburg.

ZATERDAG 19 FEBRUARI
10.30 uur officiële ontvangst in het gemeen-

tehuis door burgemeester en wethou-
ders.

11.15 uur bezoeken aan oudste en jongste
inwoner (ster) van Vorden.

13.00—13.30 uur opstelling deelnemers op-
tocht aan Het Wiemelink.

13.30—14.00 uur keuring en jurering der
deelnemers aan de optocht.

14.00—15.30 uur grote karnavalsoptocht
De route is als volgt: Het Wiemelink,
Burg. Galléestraat, Het Jebbink, De
Steege, Het Wiemelink (dit gedeelte
van de route wordt tweemaal afge-
legd), Burg. Galléestraat, Het Jebbink
De Boonk, Zutphenseweg, Dorpsstraat,
Stationsweg.

15.30 uur einde optocht en gezellig samen-
zijn in karnavalssfeer voor deelnemers
en publiek bij hotel Bloemendaal, bode-
ga 't Pantoffeltje en zaal Smit. In de-
ze zaken zal Prins Frans de Eerste en
zijn gevolg zijn opwachting maken.

Deelname individuele
kinderen op zaterdag
Voor kinderen die willen meedoen in
de optocht is een plaats gereserveerd
in de stoet. Zij dienen aanwezig te
zyn op Het Wiemelink uiterlyk om
18.45 uur op startnummer 10. Hierby
is begeleiding aanwezig. Na afloop
van de optocht kunnen de kinderen
worden afgehaald h i j hotel Bloemen-
daal.

Mededeling van de politie
In verband met de karnavalsoptocht
op zaterdag 19 februari zullen vanaf
13.00 uur de in de route opgenomen
wegen voor alle verkeer zyn afgeslo-
ten tot na afloop van de optocht om
plm. 15.30 uur. De Zutphenseweg en
de Dorpsstraat worden om plm. 15.00
uur voor alle verkeer afgesloten. Ge-
durende deze periode dienen deze we-
gen, alsmede parkeerplaatsen vry te
zyn van auto's, alsmede obstakels en
dergeiyke. De organisatie rekent op
uw aller medewerking.

Voorts willen zy het publiek langs de
route er op wyzen tijdens de optocht
niet op de rijhaan te gaan staan en
de kleinste kinderen alsmede honden
in uw nabyheid vast te houden. U ge-
lieve alle aanwyzingen e.d. gegeven
door politie of organisatoren stipt op
te volgen zodat de karnavalsopto
1977 te Vorden een prettig v
kan hebben. Bij voorbaat hun dank.

Ook ten aanzien van de optocht op de
Kranenburg verzoeken wy de paral-
lelweg, Eikenlaan en Banenkamp vry
te houden van geparkeerde auto's
dergeiyke. Parkeerplaatsen wo
aangewezen door de organisatie.

12.30—13.00 uur opstellen deelnemers op-
tocht Kranenburg aan de Stationsweg
te Vorden.

nenburg.

14.00—14.30 uur grote kinderkarnavalsop-
tocht op de Kranenburg.

Organisatie optochten
Zowel door het bestuur van de karnavals-
vereniging De Deurdreajers als de perso-
nen belast met de organisatie van deze op-
tochten is veel werk verzet om weer een
groots opgezette karnavalsoptocht te kun-
nen organiseren. Alleen door hen echter is
een dergelijke organisatie niet mogelijk,
vandaar dat zij hierin ondersteund worden
door het zaken- en bedrijfsleven die het fi-
nancieel weer mogelijk maakten om als ver-
eniging deze optocht te kunnen organise-
ren. Onder het motto: „wij steunen deze
optocht" vindt u hen tijdens de optocht te-
rug d.m.v. borden en tevens staan zij ver-
meld in het programmablad welke gratis
aan u wordt uitgereikt tijdens deze optocht.

Hoogtepunten karnaval van
De Deurdreajers
Tijdens de karnavalsdagen zal residentie
zaal Schoenaker op de Kranenburg funge-
ren als plaats waar alle aktiviteiten plaats-
vinden die zijn georganiseerd door De Deur-
dreajers. Dit zijn:
zaterdagavond 19 februari het grote karna-
valsbal vcor gehuwden en verloofden;
zondagmiddag 20 februari het kinderkarna-
val; zondagavond 20 februari de Studio
(Spot)avond in zaal Schoenaker met o.a.
leden van De Notenkrakers, Gert van de
Stekkebèzenbos en de gebr. Eykelkamp;
maandag 21 februari groot karnavalsbal;
dinsdagavond 22 februari groot karnavals-
bal met uitreiking van de prijzen optocht
1977.

BOUWEN ZONDER STEIGERS . . .
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum te Vorden maakt regelmatig vorderingen
met de bouw van het dorpscentrum. Nog op papier. Nog zonder steigers. Toch vor-
dert de bouw gestadig. Dat bleek overduidelijk tijdens de vorige week gehouden
vergadering van genoemd bestuur onder voorzitterschap van de heer F. G. Geerken.
Alle kommissies hadden hierbij voorwerk verricht.

De bouwkommissie (mevr. Sikkens en de
heren De Boer en Geerken) konden verslag
doen van een nadere bespreking met de ar-
chitekt de heer Rodenburg te Nijmegen.
Enkele kleine wijzigingen, verbetringen
werden in de bouwtekening aangebracht: de
kleedruimten bij de grote zaal (toneelzaal/
gymnastiekzaal, te bouwen tchter het hui-
dige gemeentehuis, op de plaats van de
brandweerkazerne die gesloopt zal worden)
worden groter; een soepele, houten vloer zal
gelegd worden in de grote zaal; geluid-
dempend materiaal zal worden gebruikt
tussen jeugdhonk en toneel; de overloop op
de bovenverdieping wordt vergroot en voor-
zien van een gezellig zitje. Naar het zich
nu hoopvol laat aanzien zullen de tekenin-
gen spoedig bestekklaar zijn zodat volgens
plan de aanbesteding in de loop van de
maand maart kan plaats hebben.
De financiële kommissie (de heren Bosch,
Lichtenberg, Vunderink) gaan aan de slag
voor o.a. het aanvragen van hypotheek/le-
ningen, de aankoop van het gebouw (het
huidige gemeentehuis), het opstellen van
een huishoudelijk reglement.
De interieur kommissie (mevr. Balvert, me-
vrouw Pelgrum en de heer Schoolderman)
proberen nu al de kleur van het interieur
de stoffering, de meubilering e.d. De gym-
nastiektioestellen krijgen nu eerst alle aan-
dacht in verband met de geplande snelle
bouw van de toneelzaal/gymnastiekzaal.
De algemene kommissie (de heren Zeeval-
kink, Besselink, Krajenbrink) had zich, zo
bleek uit het verslag ter vergadering, reeds
grondig met haar deeltaken bezig gehou-
den. De geldwerving onder de inwoners van
Vorden, onder meer. We krijgen als dorps-
gemeenschap het dorpscentrum niet hele-
maal kado. De bedoeling is om een huis-
aan-huis kollekte te houden in de week van
19-24 september. De gebruikers, de vereni-
gingen van het dorpscentrum zullen uitge-
nodigd worden kollektanten af te vaardi-
gen. Midden april zullen de verschillende
besturen een brief daarover ontvangen en
op donderdag 15 september zullen dan alle
kollektanten uitgenodigd worden voor een
informatieve bespreking met de leden van

de algemene kommissie. Alle inwoners van
de gemeente Vorden zullen een week voor
de aktieweek een informatiebrief ontvan-
gen. De genoemde algemene kommissie
(met vele algemen zaken belast) zal ook
spoedig een profielschets samenstellen voor
de beheerder van het centrum die, volgens
de huidige planning, naar alle waarschijn-
lijkheid benoemd zal worden in het begin
van het tweede kwartaal van 1978.
Ook tijdens genoemde vergadering bleek
dat het realiseren van de plannen om ook
in Vorden te komen tot een dorpscentrum
veel tijd, veel voorbereidend werk vraagt.
Het bestuur vergadert maandelijks op de
tweede dinsdag van de maand. De verschil-
lende werkkommissies hebben daar tussen-
door nog hun eigen vergaderingen en be-
sprekingen. Na een lange vergadering was
er bij de leden van het bestuur de blijde
voldoening dat het werk aan het dorpscen-
trum te Vorden gestadig vordert. Nu nog
„zonder steigers".

Nieuwe voorzitter
De Vogelvriend
Op de onlangs gehouden jaarvergadering
van de vogelvereniging De Vogelvriend is
T. Eykelkamp met algemene stemmen tot
voorzitter gekozen. De aftredende voorzit-
ter H. J. Bleumink overhandigde hem de
voorzittershamer. Verder trad de heer Kok
als bestuurslid af. Als nieuwe bestuursleden
werden gekozen B. Dimmendaal en P. J.
Jansen. Het nieuwe bestuur ziet er nu als
volgt uit: T. Eykelkamp voorzitter; T. Nij-
enhuis vice-voorzitter; B. Horsting pen-
ningmeester; B. Dimmendaal 2e penning-
meester; H. -Voskamp sekretaris; P. J.
Jansen 2e sekretaris; H. L. Harmsen ring-
kommissaris.
Op 24 maart a.s. zal er een filmavond wor-
den gehouden over het houden, verzorgen
en kweken van vogels, het bouwen van vo-
lières etc. door de heer Van Oostrom in
zaal Schoenaker.

s

BI'J ONS IN VORDEN . . .
l'j mot wel un betjen geluk hemmen a'j dizze wekke „Leestman" nog leazen
kont. Zoas bi'j volle andere bedrieven, kont de jonges van de drukkerije de
boel bes un keer plat gooien, maor dat lig t'r maor an of ze genog bonds-
lejen hebt. 'k Mot t'r wel bi'jzeggen da'k eur ut drek nog neet zie doen.
Um eerluk te blieven mo'k wel zeggen dat zo'n staking ok zien goeie kan-
ten kan hemmen. Mien buurman, die de krante uut Durkum least die altied
bi'j Graaskamp op de koffie kump, hef de hele wekke zonder ezetten. Daor-
umme kump e eiken aovund effen bi'j ons de krante inkieken en natuurluk
ok koffie drinken, dinge waor hee anders gin tied veur hef meent e, maor
die um now un uur kost.

„A'k de krante zo zee, hef Gert, de afgetrejen veurzitter van ut KNOV, gis-
teraovund nogal wat bloemen op zien hoed ekregen", begon de buurman
vri'jdagaovund too hee um eleazen hadde.

„Jao, uut middenstands- en winkelierskringen heb zee alle goeds van um
ezeg wat t'r maor te zeggen veel en ok de bondsconsulent, den un helen
tied ziek is ewes, leet zich neet onbetuugd. De ni'je veurzitter van ut KNOV
(kears rech, dat gif volle hoppe) hef zien veurganger veuredragen as ere-
veurzitter waor natuurluk iederene met accoord kon gaon!"

„Zee kont ok zeggen wat ze wilt, vedient hef hee ut dubbel en dwars. At t'r
ene is ewes die ok in ut zakendoen de menselukke kante altied de veurrang
hef egeven, is hee ut wel ewes. Daor meuge wi'j bes us un veurbeeld an
nemmen. Wi'j denk jao maor al te vake dat ut geld ut veurnaamste is. A'w
maor zovölle en zovölle veaient mene wi'j da'w de kearl bunt. En dan veur-
al dat ok nog tegenoaver anderen laot blieken en daor greuts op bunt. Dan
mene wi'j da'w ut ewonnen heb. Maor in wezen bu'w dan net niks. Un grote
nul, waor de wereld niks wiezer van wod. Vake is t'r dan niks gin menseluk-
heid meer an ons te herkennen. Allene maor „business" veur ons zelf. Daor-
umme is ut goed da'w op tied nog us mensen tegen komp zoas Gert, dee
in zien leaven veur anderen altied volle oaver hef ehad. Dat dat ok wel on-
der dwang gebeurn zoas in de tied veur hee zien winkel in koloniale waren
in Vorden hadde, is maor un bi'jkomstugheid. Daorumme hoppe wi'j van
harte dat t'r nog volle mensen meugt profiteern van zien mensenkennus en
leavenswiesheid. Want zo as Gert bunt t'r neet zovölle bi'j ons in Vorden."

H. Leestman

Bomvolle zaal Sch oenaker vol lof over
toneelstuk van Henk Graaskamp
C^ENGST RUIM 700 GULDEN VOOR LEPRA-ETHIOPIE

Henk Graaskamp (boer in Vorden) heeft veel eer ingelegd met het door hem zelf
geschreven toneelstuk „Die vrouw past niet bij onze Jan". Zaterdagavond werd het
stuk voor de derde maal in suksessle - nu voor het eerst in Vorden - gespeeld voor
eewMtampvol bezette zaal Schoenaker. Al eerder werd het voor het voetlicht ge-
brJHI in Hengelo (Gld.) en in Barlo bij Aalten (Paulusstichting).

Voor de pauze werd door mevr. Ridderhof,
de kontaktpersoon in Vorden van de Stich-
ting Medisch Maatschappelijk Werk Ethio-
pië, die het werk van zuster Trix van Kuik
uit Zutphen onder de melaatsen financieel
steunt, een inleiding gehouden. Aan de
hand van kleurendia's liet ze zien hoe zus-
ter Van Kuik woont en werkt in een van
de armste landen van de wereld: Ethiopië
of Abessinië. Ze werkt hier in een polikli-
niek bij de hoofdstad Addis Abeba en ver-
blijft daar onder de melaatsen, die vooral
op het kerkhof een naargeestige verzamel-
plaats hebben. Dankzij de steun van het
thuisfront in Nederland kan zy daar veel
en nuttig werk verrichten en wil ze des-
noods d erest van haar leven wijden aan
het werk onder de lepraljjders.
In de pauze werd een verloting gehouden
voor zuster Van Kuik en ook de gehele net-
to-opbrengst was hiervoor bestemd. In to-
taal werd een bedrag van ruim 700 gulden
bijeen gehaald, niet alleen dankzij de ver-
loting maar ook door de sympathieke geste
van de heer Schoenaker die de zaal gratis
beschikbaar stelde en de CBTB afdeling

Vorden die het toneelstuk voor niets op de
planken bracht.
Na de pauze kwamen de leden van de CB
TB (de heer en mevrouw Klein Bramel, de
heer en mevrouw Visschers, me j. Voskamp
en de schrijver Henk Graaskamp zelf) voor
het voetlicht met het uit drie bedrijven be-
staande stuk ,,Die vrouw past niet bij onze
Jan". In dit stuk werd afgerekend met de
oude ideeën dat zuinig leven en geld sparen
alles betekent. Er zijn ook andere dingen
in het leven. Graaskamp trok scherp een
scheidingslijn tussen de oude en jonge ge-
neratie, niet alleen ten aanzien van de
boerenbedrijven, maar eveneens over de
losser wordende zeden, het samenwonen
enz.
Iedereen was vol lof over het subliem ge-
speelde spel. Mevrouw Ridderhof dankte
het gezelschap voor het mooie spel en allen
die hadden meegewerkt aan het slagen van
deze avond.
Op 2 april zal het stuk nogmaals in zaal
Schoenaker worden opgevoerd, de eigenaar
bood spontaan aan om de zaal gratis ter
beschikking te stellen.

Veel lovende woorden aan het adres
van scheidende voorzitter Remmers
De ledenvergadering van de afdeling Vorden van de KNVO, welke donderdagavond
in 't Pantoffeltje werd gehouden, stond geheel in het teken van het afscheid van
voorzitter G. Remmers.

Medebestuurslid A. Dolphijn bracht de
scheidende voorzitter dank voor alles wat
hij voor de afdeling Vorden heeft gedaan.
,,In het begin was het allemaal gemakke-
lijk. Toen waren er nog geen grootwinkel-
bedrijven. Vandaar dat er in Vorden wei-
nig interesse bestond voor aansluiting bij de
grote bonden. De heer Remmers richtte
toen deze afdeling op. U heeft een enorm
stempel gedrukt op de middenstand hier.
Zo zelfs dat Vorden zich kan meten met
naburige gemeentes", aldus de heer Dol-
phijn die een geschenk onder couvert aan-
bood.
Namens de winkeliersvereniging werd bij
afwezigheid van voorzitter W. Polman het
woord gevoerd door tweede voorzitter N.
van Goethem. Deze onderstreepte nadruk-
kelijk dat „eigen belang" voor de heer Rem-
mers altijd een vreemd woord is geweest.
Ook hij bood een geschenk onder couvert
aan.
Namens de bond werd het woord gevoerd
door de adjunkt-sekretaris de heer G. R.
Wielinga uit Lochem. Hij sprak, zoals hij
het uitdrukte, tot vriend Remmers. ,,Dit
zeg ik niet tegen elke voorzitter. Het is een
verrijking voor mijn leven geweest dat ik in
de loop der jaren vele gesprekken met u
heb mogen voeren. Uw grootste zorg was
altijd dat de kleine zaken niet zouden ver-

dwijnen." De heer Wielinga ging uitvoerig
in op de waardering die er alom binnen de
afdeling Vorden en de bond zelf voor de
heer Remmers is. „U was een vertrouwens-
mens in Vorden", aldus de heer Wielinga
die eveneens een geschenk aanbood.
Op voorstel van de pas benoemde voorzit-
ter B. H. J. de Regt besloot de vergadering
de heer Remmers tot ere-voorzitter te be-
noemen. „Ik hoop van uw ervaring te kun-
nen profiteren", aldus de heer v. d. Regt
die er op wees dat er de volgende maand
een forumavond in Vorden zal worden ge-
houden over aktuele zaken.
De heer Remmers zei bij zijn afscheidsrede
blij te zijn dat er in Vorden een buitenge-
woon goede winkelstand is met bekwame
mensen aan het roer. Hij hoopte dat de af-
deling Vorden van de KNOV nog eens zal
samengaan met de plaatselijke winkeliers-
vereniging. Tot op heden z^Jn de plannen
hiertoe gestrand, hoewel beide verenigingen
wel nauw met elkaar wensen samen te wer-
ken.

Tijdens deze vergadering werd tevens een
bestuursverkiezing gehouden. Het bestuur
ziet er thans als volgt uit: B. H. J. de Regt
voorzitter; H. J. Harmsen sekretaris; A.
Dolphijn penningmeester; G. W. Eijerkamp
N. van Goethem, W. Polman, H. Dekker.



Afscheid voorzit-
ster Dameskoor
Onder voorzitterschap van Ria van der
Linden hield het Vordens Dameskoor in de
huishoudschool haar jaarvergadering.
Nadat sekretaresse mevr. Lammers het wel
en wee van het afgelopen jaar de revue
had laten passeren, maakte penningmeeste-
resse mevr. Bargeman gewag van een klein
batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werd mevr. Klein
Brinke gekozen. Zij komt in de plaats van
Ria van der Linden die periodiek aftredend
en niet herkiesbaar was. Mevr. Lammers
bedankte haar voor hetgeen zjj voor het
koor in de laatste zes jaar heeft gedaan.
Als blijk van waardering overhandigde zij
haar een aardige attentie in de vorm van
een lepeltje van Vorden.
Besloten werd ook dit jaar weer een reisje
te organiseren. Het ligt niet in de bedoeling
dat het Vordens Dameskoor dit jaar deel-
neemt aan een concours doch dat in Vorden
zelf de aktiviteiten zullen worden ontplooid.

„Boerenleven"
in de galerij
De tentoonstelling „Vordens Boerenleven"
die tot en met 25 februari in de galerie van
de bibliotheek wordt gehouden, kan nu
reeds als geslaagd worden beschouwd. Niet
minder dan zo'n 700 personen hebben de
tentoonstelling tot op dit moment bezocht.
Opvallend is dat ook vele burgers de weg
naar de bibliotheek weten te vinden zodat
het niet louter een „agrarische" aangele-
genheid is.
De inleidingen die de heren G. van Roekei
en A. G. Mennink hebben gehouden over
resp. de landbouw rond de eeuwwisseling en
de hedendaagse landbouw, mochten zich te-
vens in een goede belangstelling verheu-
gen. Beide heren zullen nog éénmaal een
inleiding houden. De heer Van Roekei op
dinsdag 22 februari en de heer Mennink op
vrfldag 25 februari.
Een voorstel van de heer Mennink om zijn
„inbreng" ook op de lagere scholen, alsme-
de de landbouwschool en de huishoudschool
te brengen, is bij de diverse hoofden der
scholen in goede aarde gevallen. Behalve
een film over het rundvee in een groot deel
van Europa heeft de heer Mennink een film
gemaakt over de „gang" van de melk van-
af het boerenbedrijf naar de zuivelfabriek
waar de melk wordt verwerkt tot kaas. De-
ze film zal donderdag en vrijdag a.s. op
zes scholen worden vertoond terwijl 2 scho-
len op 24 februari aan de beurt komen.

Kontaktavond Vor-
dens Mannenkoor
Het sukses dat het Vordens Mannenkoor
vorig jaar heeft mogen beleven bfl het 40-
jarig jubileum, heeft btf velen een dermate
indruk achtergelaten dat zaterdagavond,
toen er een kontaktavond werd gehouden
in de zaal van hotel Bakker, deze volledig
was bezet.
Voorzitter Leo Westerhof wees er tijdens
zijn openingsspeech op dat getracht zal
worden in de nabije toekomst wederom een
concert te organiseren in de vorm zoals het
jubileumconcert.
Burgemeester Mr M. Vunderink, die hierna
een korte toespraak hield, wees er op dat
volgend jaar de nieuwe zaal •achter het
huidige gemeentehuis in gebruik zal wor-
den genomen met een kapaciteit van 400
zitplaatsen. „Dat biedt meer mogelijkhe-
den voor een mannenkoor", zo sprak de
burgemeester.
Na het gesproken woord gingen de monden
opnieuw open, zij het dat er nu andere ge-
luiden te beluisteren vielen. Onder leiding
van dirigent Lolke van der Meulen zong
allereerst het Doetinchems Mannenkoor een
vijftal nummers, gevolgd door Arti Sacrum
uit Terborg onder leiding van dirigent L.
Johan Radstake. Dit koor bracht zes num-
mers. Het Goors Mannenkoor onder leiding
van dirigent B. ter Borg zong vflf nummers
evenals het Vordens Mannenkoor dat on-
der leiding van dirigent Bert Ntjhoff ook
vijf nummers bracht.
Op een enkele uitzondering na viel er deze
avond van goede zang te genieten, waarbij
de organiserende vereniging zelf zeer goed
voor de dag kwam.
Beschermheer H. Emsbroek die een slot-
woord sprak, prees het Vordens Mannen-
koor en zei in dit verband: „Het hemd is
mij wel nader dan de rok".

Voetbal
VORDEN KLOPT LOENERMABK
VERDIEND MET l—2
De op papier lastige uitwedstrijd tegen Loe-
nermark is voor Vorden zondagmiddag op
gemakkelijke wijze tot een goed eind ge-
bracht. Op een goed bespeelbaar veld na-
men de bezoekers al direkt het initiatief.
Binnen een kwartier verscheen Geert Heer-
sink tweemaal alleen voor het Loenermark-
doel. Eerst redde één der backs op de doel-
lijn terwfll de keeper vervolgens vallend
onheid voorkwam. Halverwege de eerste
helft gaf Ernst te Veldhuis een voorzet die
onvoldoende door de Loenermarkdefensie
werd onderschept waarna Geert Heersink
kon scoren O—1. Vorden bleef de betere
ploeg. Met kunst en vliegwerk en ten kos-
te van vele corners bleef Loenermark over-
eind, al had de thuisclub geluk toen André
te Veldhuis op de lat kopte.
In de tweede helft kwam Loenermark beter
voor de dag en kreeg doelman Gerard ten

Have eindelijk werk van betekenis op te
knappen voor rust kreeg hij namelijk niets
te doen). Een kwartier voor ttjd ontving
Geert Heersink op links de bal. Hij wacht-
te met voorzetten op een inkomende speler.
Het was Bert Vlogman die de bal op maat
krege aangespeeld en kopte vervolgens
fraai in O—2. Vorden maakte zich na dit
doelpunt niet al te druk meer. Vijf minuten
voor tijd werd onattent wegwerken door
Loenermark afgestraft. Eindstand l—2.

EPE l — SV RATTI l afdeling zaterdag
Ratti trok zaterdag met een gewijzigd elf-
tal naar Epe. Door het niet meespelen van
Nijenhuis, Stoltenborg en Sloetjes versche-
nen zij zeker niet in hun sterkste formatie,
hoewel de vervangers Geerken en Zoerink
een goede wedstrijd speelden. Het was een
gelijk opgaande strijd maar hoe verder de
wedstrijd kwam hoe meer Epe de overhand
kreeg. Zy konden dan ook de leiding ne-
men toen Berenpas de bal met de hand van
de doellijn sloeg l—0. Hierdoor won Epe
aan zelfvertrouwen en kon nog vaor rust
uitlopen tot 2—0.
Na de thee hetzelfde spelbeeld met in het
begin enkele kansen voor Ratti doch bjj
gebrek aan een afmaker bleef de stand on-
veranderd. Toen ook Tjeerdsma met een
enkelblessure uitviel kon Ratti niet anders
dan het elftal zodanig wijzigen dat er geen
kans op een beter resultaat mogelijk was
en bleef het dus 2—O voor Epe.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen v.v. Vorden: Loenermark—Vor-
den l—2; Loenermark 5—Vorden 3 O—2;
Vorden 4—Baakse Boys l O—4; Vorden 5—
Erica 5 7—0; Erica 9—Vorden 6 l—4; Vor-
den 8—Ratti 2 O—4; Vorden 9—Erica 7 8
—1.
Uitslag S V Ratti afdeling zaterdag: Epe l
—Ratti l 2—0; Ratti 2—Eefde 4 6—0.
Programma v.v. Vorden: Vorden l vrij;
Be Quick 3—Vorden 2; Vorden 3—Warns-
veldse Boys 2; Vorden 4—De Hoven 3; Oe-
ken 3—Vorden 5; Vorden 7—De Hoven 6;
Vorden 9—Warnsveldse Boys 5.

Programma S V Ratti afdeling zaterdg: Eer-
beekse Boys 3—Ratti 3; Ratti 2—Wilhel-
mina SSS 5; Ratti 4—Wilhelmina SSS 4.
Afdeling zondag: geen wedstrijden in ver-
band met karnaval

Dammen
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP
Aan het persoonltjk junioren- en aspiran-
tenkampioenschap van Gelderland nemen
momenteel een viertal spelers van de Vor-
dense damklub DCV mee t.w. H. Groten-
huis ten Harkel, J. Masselink, H. Ruesink
en H. Graaskamp. Na de negende ronde (er
moeten nog twee rondes worden gj^B^ld)
staat by de junioren H. Ruesink ^p^fe 2e
plaats, H. Grotenhuis ten Harkel is 3e en
J. Masselink 6e. Bij de aspiranten neemt
H. Graaskamp de 5e plaats in maar heeft
één partij minder gespeeld. De wedstrijden
worden gespeeld in het kultureel
te Arnhem.
Om het viertallenkampioenschap \ T het
distrikt oost speelde DCV tegen Dito uit
't Harde en won met 7—1. De individuele
uitslagen waren: Comans—Grotenhuis ten
Harkel O—2; Spaan—Boudri O—2; Spaan—
Wiersma O—2; Jaarsma—Esselink l—1.

Maandag:
Repe*, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzdekver. Concordia In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gyoiuiasttekiverendglng Sparta (meisjea en
diames)
Dinsdag:
VolleyibaHtraininig in bedde zaden van 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
WÜTutertrainiing zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'it Rflsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish-sohool o.l.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)
Gymnaatdekvereniiglnig Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Follklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen aaal Lettink

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 in de sportzaal
ledere donderdagavond brddigen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

VrQdag:
'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
Gymnastleikverenlginig Sparta (meisjes,
jongens en heren)

Jeugxtoocdëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

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

Februari:
12 Toneelstuk in zaal Schoenaker
12 Contactavond Vordens Mannenkoor,

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

Hotel Bloemendaal
19 Optocht en kamavalsavond De Deur-

dreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kindermididag De Deurdrea-

jers in residentie Schoenaker
21 Kamavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
22 Karnavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
23 Plattelandsvrouwen
23 Ledenvergadering Veilig Verkeer

afdeling Vorden
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Gemeente-avond Herv. kerk in

De Voorde, Kerkstraat 15
24 Chr. Vrouwenver. Wildenborch
25 Uitvoering Chr. Muziekver. Sursum

Corda in het Jeugdcentrum
26 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcen-

trum

Maart:
l Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
3 Zendingsavond Herv. kerk in

De Voorde
5 Feestavond LR en PC De Graafschap

in zaal Bakker
5 Jong Gelre: Prov. Binnensportdag,

Barneveld
7 Herv. vrouwengroep Linde
9 Jong Gelre: Quiz-avond Laren

10 Open bejaardenmiddag in zaal Schoen-
aker te Kranenburg, 14.00 uur

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.

14 KPO/CDA-avond
15 Bejaarlensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 NCMB 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.
24 Avond van en met oud-ambtsdragers

van de Herv. gemeente te Vorden in
De Voorde

26 Feestavond Kranenburgs Belang in
zaal Schoenaker

29 Bejaardensoos 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 NQVB 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 Bejaardensoos 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

Verkrijgbaar bij:

teKtiel en mode
/chooldermoA

raadhuisstraat M. 1367 vonten

Voor de vele blijken van me-
deleven, ondervonden na het
overlijden van onze zorgza-
me moeder, groot- en over-
grootmoeder

HENDRIKA BERENDINA
BOERS-BERENDSEN

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam,
Familie Vlemingh

Hengelo (Gld.), febr. 1977
Slotsteeg 10

KOFFIE-
BROODJES

„'T WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestr. 22, Vorden, tel. 1877

Te koop: Renault 4 b.j. '70
in goede staat verkerend,
vraagprijs ƒ 650,—
Olburgseweg 37, Steenderen
telefoon 05755-367

Te koop: Mc. Cormick trac-
tor 32 pk met voorlader
Olburgseweg 37, Steenderen
telefoon 05755-367

Te koop: MRIJ vaarskalve-
ren. Temmink, Ruurloseweg
117, Vorden

MOORKOPPEN

„'T WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestr. 22, Vorden, tel. 1877

Te koop: 300 oud Hollandse
dakpannen, 300 platte ce-
ment-dakpannen.
De Stroet 4, Vorden
telefoon 2068

HARRY KUIPERS
en
HENNY WASSEVELD

delen u mede, namens wederzijdse ouders,
dat zij gaan trouwen op vrijdag 25 febr.
a.s. om 10.00 uur ten gemeentehuize te
Hengelo (Gld.).

Kerkelijke inzegening om 10.45 uur door
pastoor Reckers en ds. Veenendaal in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo (Gld. ) .

Februari 1977
Hengelo (Gld.) , Asterstraat 12
Linde-Vorden, Schuttestraat 28
Toekomstig adres: de Hcurne 15, Hengelo (Gld.)

Dag-adres: hotel Concordia Hengelo (Gld.)
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Daar de heer Denkers om gezondheidsredenen het
bezorgen van Contact niet meer kan doen,
vragen wij met spoed

een bezorger
voor deze wijk.

Aanmeldem:

Drukkerij Weevers bv
Nieuwstad 12, Vorden, telefoon 1404

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

H.C. i

BIJ DE H.C.I.:

INRUILAKTIE VAN
BLACK & DECKER
BOORMACHINES
Hummeloseweg 45 - Hengelo G
Telefoon 05753-2121

2-TOEREN KLOPBOORMACHINE
type DNJ 74
normaal 179,—
korting- 40,—

tydelflk

2-TOEREN KLOPBOORMACHINE
type DNJ 84 S2
normaal 189,—
inruilkorting 30,—

tijdelijk ,

4-TOEREN KLOPBOORMACHINE
type DNJ 84 S4
normaal 209,--
inruilkorting 40,—

tijdelijk

139,-

159,-

169,-
ELECTROMATIC KLOPBOORMACHINE
type DNJ 84 SE
normaal 269,—
inruilkorting 50,—

tijdelijk , 219,-
ZIE OOK DE STER-REKLAME OP DE TELEVISIE

Uw adres voor keukens, sanitair, alle bouwmaterialen,
open haarden, ijzerwaren, gereedschappen

Opeming'stflden: maandag t.in. vrijdag van 9.00-̂ 12.30 en 13J30-17.30 uur;

zaterdags van 9.00-12.30 uiur; donderdaigeavonidB van 19.00-21.00 uur
Uw bezoek wordt zeer op prtys gesteld!

Weekendaanbieding

TAPIJT 400 cm breed
50% wol en 50% nylon, zeer sterk

5 jaar garantie

per meter f 119,-

Zie voor tapijt onze ta-

pijtshowroom, in alle

prijsklassen voorradig



MOAR
DEURDREAJEN
MET DE
DEURDREAJERS
IN KRANENBURG

ZATERDAG 19 FEBRUARI

Karnavalsoptocht in Vorden
Om 14.00 uur start de grote karnavalsoptocht aan Het Wiemelink. Een groot aantal deelnemers
heeft hiervoor ingeschreven. Muzikaal wordt de stoet begeleid door zes muziekkorpsen. 's Mor-
gens zal Prins Frans de Eerste en zijn gevolg door B en W in het gemeentehuis worden ontvangen
voor de traditionele sleuteloverhandiging, waarn a bezoeken aan de oudste en jongste inwoner.

Karnavalsbal voor gehuwden
In de verwarmde en versierde karnavalstent en in residentie zaal Schoenaker, aanvang 19.00 uur.
Deze avond staat bekend als een der gezelligste karna^savonden in de verre omgeving.
Muziek: PRINSENKAPEL THE FLAMINGO'S W

ZONDAG 20 FEBRUARI

Kinderkarnavalsoptocht Kranenburg
Aanvang keuring in residentie zaal Schoenaker om 13.00 uur. Aanvang optocht om 14.00 uur.

Kinderkarnavalsmiddag
Na afloop van de optocht kinderprogramma in d e karnavalstent met medewerking van artiesten.
Installatie van de Jeugdprins en zijn gevolg en na afloop hossen. In de pauze is de prijsuitreiking.

In residentie zaal Schoenaker zorgt het orkest „CANON B ALL" voor gezellige karnavalsmuziek.

Borrelbussen
Ook voor dit karnaval geldt het motto: „Glaasje op, laat je rijden"
De Deurdreajers zorgen voor vervoer per bus terug naar huls.
Hiervoor vragen wij een vergoeding van / 2,50 per persoon.

Entrees
Om misverstanden te voorkomen publiceren wij de entrees van
de verschillende festiviteiten. Zaterdag 19 febr. / 10,—; zondag-
middag 20 febr. kinderen ƒ 1,— (hiervoor kunnen zij meedoen
aan de jurering en tevens aan de kindermiddag; men wordt ver-
zocht om vóór de optocht reeds kaartjes te kopen) volwassenen
/ 2,50; zondagavond 20 febr. ƒ 5,—; maandagavond ƒ 10,—; dins-
dagavond / 8,—.

De karnavalsverenlglng De Deurdreajers heeft voor al deze da-
gen het café en zaal Schoenaker afgehuurd en zal daarin zijn
residentie vestigen, alsmede In de grote karnavalstent.

io (Spot)-karnaval
In residentie zaal Schoenaker, aanvang 20.00 uu r. Hier treden op buutredner Gert Jan van de
Stekkebezenbos, leden van De Notenkrakers uit Zieuwent en de gebroeders Eykelkamp.

Muzikale medewerking van het orkest „CANON BALL". Na afloop karnavalsbal.

MAANDAG 21 FEBRUARI

Groot karnavalsbal
In de karnavalstent en in residentie zaal Schoenaker, aanvang 19.00 uur. De avond voor jonge
karnavalsvierders uit de gehele Achterhoek. Muziek: PRINSENKAPEL THE FLAMINGO'S

DINSDAG 22 FEBRUARI
In de karnavalstent en residentie zaal Schoenaker, aanvang 20.00 uur. Op deze avond worden de
prijzen uitgereikt van de karnavalsoptocht 1977. Muziek: PRINSENKAPEL THE FLAMINGO'S

TARARA BOEMDIJEE, NEEM EEN EXTRA PILSJE MEE OF EEN BORREL VAN FLORIJN: DAT VERHOOGD BESLIST DE GIJN . . . TARARA BOEMDIJEE

LU

AAN ALLE KARNAYALSVIERDERS EN KARNAVALSYIERSTERS:

STAKEN?? GEEN SPRAKE VAN!!
WE GAAN GEWOON DOOR . . . KARNAVAL 1977 ZAL EEN KN ALK AR N A VAL WORDEN

VOOR GROOT EN KLEIN MET ALS ALTIJD EEN GEZELLIGE SFEER EN PRIMA KONSUMPTIES

FIRMA TH. SCHOENAKER

Zo'ngoeie hebben
wenoznietyéhad.

AUTOBEDRIJF - RIJWIELHANDEL

Vorden Zutphenseweg 85 - Telefoon 05752-1256

TARARA BOEMDIJEE, NEEM EEN EXTRA PILSJE MEE OF EEN BORREL VAN FLORIJN: DAT VERHOOGD BESLIST DE GIJN . . TARARA BOEMDIJEE



NU IN HET VOORDELIGE OCCASION CENTRUM VAN UWCHRYSLER DEALER.

DESIMCAHOO
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

llrtHtt„ beste van het beste uit
;*W§SSS*i:- l i'ïm, ons voordelige

Occasion Centrum.
Kom eens

ings. Juist nu.
Want de voor-

raad is
x 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-Rijwïelhandel

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

ttt voor u
gereserveerd

Nieuwe

voorjaars
kollektie

reeds

binnen

voor

moderne

dames

In de nieuwe kleuren

LEGERGROEN, ZAND, ROOM,

REGENBOOG, KOBALTBLAUW

EN ZWART

Komt u ook eens
vrijblijvend kijken

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

SPECIAAL VOOR UU

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altijd aan huis,
bonnen 24 uur.
Alite onderdelen uit eigen magaarjn.

Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL 3ECIALIST!

ZutphcnscwK - Vorden Teh'foon 05752-1514

Wij hebber een enorme sortering

AANBOUW-
KEUKENS

waarbij ingebouwd alle elektrische en
gaskomfort o.a. koelkast, diepvries,
grillen, wasautomaten, afwasmachi-
nes enz. enz.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen in
onze keukenshowroom.

Alle door ons geleverde keukens
kunnen ook geplaatst worden met
service en garantie.

Vrljdagsavonds tot 21.00 uur en za-
terdags tot 16.00 uur geopend

Aannemersbedrijf - Doe-het-zelf

centrum en Bouwmarkt

H. G. BIJENHOF

Kwaliteitsaanbiedingen
voor jaren luisterplezier
HiFi stereo (combinatie

van „Erres". Tuner, versterker en kassetterekor-
der in één. Uitgangsvermogen 2 x 17 Watt. Tuner
voorzien van FM-, midden-, lange en korte golf,
Stereo kassetterekorder geschikt voor alle band-
soorten. Prijs inklusief luidsprekerboxen van
1045,— nu
Bovendien tijdelijk GRATIS HOOFDTELEFOON

HiFi stereo (combinatie
Tuner, versterker, platenspeler en geluidsboxen.
Uitgangsvermogen 2 x 20 Watt. Met stereo-4
mogelijkheid. Prijs kompleet 1099,— nu
En ttjdelflk GRATIS HOOFDTELEFOON

Radio kassetterekorder
Golfbereik FM en middengolf. Ingebouwde mi-
krofoon. Voor lichtnet- en batterijvoeding. Merk
„Erres" van 279,— nu

Draagbare radio

899,-

899,-

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofrrfl vegen - met bewfls yoor politie en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

U w huis wordt
Moderne radio voor lichtnet- en batterijvoeding.
FM-, midden-, lange- en kortegolf van 162,— nu

Klokradio
Met duidelijk cijferuurwerk. FM en middengolf.
Wekt u met muziek of zoemtoon .

129,-

89,50
Kassettebandjes met garantie

6 kassettes C 60 voor ....................................

4 kassettes C 90 voor ....................................

Grammofoonplaten

15 daverende originele karna valskrakers ......... Iwjfcv

12,95
20,25

Karnaval originele versies

Het Beste feestalbum met 46 originele fuif num-
mers. Dubbel elpee

Op veel plaatsen tegelijk zeHs.

Laat de schilder 't beschermen.
Maar bel eerst even.
Dan komen we bekijken wat er gebeurenmoet,
en hoeveel dat gaat kosten.
In overleg met u.
En helemaal vrijblijvend, dat spreekt

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester schilder - Ruurloseweg 35
Vorden - Telefoon 05752-1523

Uw hidsls een vakman waard.

ri

PRINS FRANS DE EERSTE EN ZIJN GEVOLG

KOMEN ZATERDAG NA DE OPTOCHT

NOG EVEN IN „'T PANTOFPELTJE"

u ook ? Ja gezellig !

EN ... ZONDAGAVOND:

kleintje karnaval
bodega

«rtoffeltfe

Elvis 40 greatest hits dubbel elpee

50 jaar smartlappen

Televisie - Radio

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Lage werkschoenen
geheel leer met sterke

rubberzooi. Nu nog

f30,-

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

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

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

INKOMSTENBELASTING 1976
Ruurloseweg 21 - Vorden - Postbus 8 - Telefoon 05752-1485


