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Dorpscentrum gunstig door bevolking
ontvangen
Bij al de feestelijkheden rondom de opening van kasteel Vorden als het nieuwe
gemeentehuis, zou één belangrijke gebeurtenis in Vorden bijna worden vergeten.
Wij doelen hier op het fraaie dorpscentrum dat weliswaar in september officieel zal
worden geopend, maar dat over een klein weekje, wanneer de revue definitief
voorbij is, toch zo'n 4000 bezoekers binnen haar poorten heeft ontvangen.

Een aantal dat voorzitter J.F. Geerken in
zijn stoutste dromen niet heeft verwacht.
"Ik dacht toch wel te mogen stellen dat
het succes van de revue mede te danken
is aan de akkomodatie. Als bestuur, in
samenwerking met aannemer Hakfoort
uit Silvolde en architekt Rodenburg
hebben wij er alles aan gedaan om de
benedenetage tijdig klaar te krijgen
zodat de revue doorgang kon vinden. Ik
ben blij dat het gelukt is", aldus de heer
Geerken.

Toen in mei '77 de brandweer in Vorden
verhuisde naar het huidige pand kon
worden begonnen met de bouw van de
zaal. Deze toneelzaal heeft een akkomo-
datie van 360 zitplaatsen. Het toneel
heeft een afmeting van 7 bij 10 meter.
De zaal zal overdag geregeld worden
gebnikt voor schoolgymnastiek. "Het
accent zal echter worden gelegd op de
kulturele funktie van de zaal. Het
interieur is zodanig dat het niet wordt
ontsierd door de sport", zo legt de heer
Geerken uit. Naast de toneelzaal zijn
dubbele kleedkamers met douches. Het
bestuur van het dorpscentrum stelt zich

op het standpunt regelmatig kulturele
avonden in de zaal te willen verzorgen.
Momenteel is een commissie reeds bezig
om een aantal gesubsidieerde gezel-
schappen in Vorden te laten optreden.
"Zogezegd een stuk niveau in de zaal",
aldus Geerken. Vanzelfsprekend is
iedereen in de gelegenheid de zaal te
huren.

In de foyer kunnen in de pauzes van
toneeluitvoeringen en dergelijke een
paar honder personen een plaatsje vin-
den voor het nuttigen van een consump-
tie. De heer Geerken heeft trouwens
liever dat in dit verband gesproken
wordt van een "ontmoetingsruimte".
"Ons ideaal is namelijk dat iedereen zo
naar binnen zal stappen om gezellig te
babbelen of een kopje koffie gebruiken.
Het moet echter geen café worden", zo
zegt hij. De vroegere raadszaal, waarin
momenteel een expositie van wandkle-
den wordt gehouden, zal in de toekomst
onder andere worden gebruikt voor
repetities van zang- en muziekvereni-
gingen. Wat bij velen in de smaak zal
vallen is dat het gebouw zowel van

Mr. M. Vunderink,
burgemeester van Vorden

Dank
aan de bevolking

Nu ook de laatste feestelijkheden rond de opening van het ge-
meentehuis tot het verleden behoren, wil ik graag namens het
gemeentebestuur allen, die aan het welslagen van deze festiviteiten
hebben bijgedragen, van harte dank zeggen voor de wijze waarop
zij zich, meestal belangeloos, voor de gemeenschap hebben willen
inspannen.

Dank ook aan de bevolking als geheel, die van het begin tot het
eind zo enthousiast aan alle aktiviteiten heeft meegedaan.

Door dit alles is dit feest geworden tot een uiting van gemeen-
schapszin, waaraan wij nog lang met dankbaarheid zullen terug-
denken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

buiten (hellingbaan) als van binnen
(waar ook een lift naar de bovenverdie-
ping is aangebracht) goed toegankelijk is
voor invaliden en mensen die slecht ter
been zijn.

Op de benedenverdieping is 120 vierkan-
te meter gereserveer voor het jeugdhonk.
Hierin zal de Stichting Jeugdsociëteit
worden ondergebracht. "Een zeer aktie-

ve jeugd, de stoelen en banken die er
staan hebben ze zelf getimmerd", zo
wist de heer Geerken te vertellen. Onder
de benedenverdieping treffen we een
hobbykelder en nog diverse andere
ruimten bijvoorbeeld uitstekend ge-
schikt voor handenarbeid, fotografie. De
bovenverdieping van het dorpscentrum
is nog niet helemaal klaar. Hier treft
men links een vergaderruimte die over-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-^323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11-12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdaf^^dag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bo{
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Aan de orde komen deze week de
volgende onderwerpen:
1. Openbare raadsvergadering van dins-
dag 30 mei 1978.
2. Provinciaal ruimtelijk beleid (vervolg).

Ad. 1. Openbare raadsvergadering van
dinsdag 30 mei 1978.
Op dinsdag 30 mei a.s. zal 's avonds om
half acht in het gemeentehuis openbare
raadsvergadering plaats vinden. De
agenda telt o.m. de volgende punten:
1. Aanvragen en aanvaarden van een
bijdrage ineens uit 's rijks kas ten
behoeve van de aanleg van een centrale
verwarmingsinstallatie in de woningwet-
woning Molenweg 29.
2. Verzoek d.d. 3 februari 1978, inge-
komen op 9 februri 1978 van het Bestuur
van de Katholieke Stichting Sint Anto-
niusscholen om gelden te mogen ont-
vangen voor de aanschaf van ontwikke-
lingsmateriaal en meubilair ten behoeve
van de R.K. kleuterschool "de Vorde-
ring".
3. Aangaan van een overeenkomst met
Projektbouw Arnhem B.V. tot het ver-
lenen van medewerking aan het in
bouwexploitatie brengen van gronden in
het bestemmingsplan "Vorden Kom
1976, nr. l", gelegen tussen Burgemees-
ter Galleestraat, Insulindelaan, Stations-
weg en Molenweg.

Zoals gebruikelijk volgt hieronder - met
betrekking tot punt 3 - een nadere
toelichting:
In het door Gedeputeerde Staten van
Gelderland d.d. 26 september 1977
goedgekeurde bestemmingsplan "Vor-
den Kom 1976, nr. l", in de wandelgang
ook wel het plan "Haverkamp" ge-
noemd, welk plan op 23 januari 1978 in
kracht van gewijsde is gegaan, aangezien
geen beroep bij de Kroon werd ingesteld,
is door Projektbouw Arnhem B.V. te
Zeddam van de heer H.W.C. Haver-
kamp te Vorden en anderen niet-bouw-
rijpe grond aangekocht met de bedoe-
ling hierop in totaal 23 woningen te
realiseren. Het betreft hier het binnen-
terrein, gelegen tussen de Burgemeester
Galleestraat, Insulindelaan, Stationsweg
en Molenweg. Bedoelde woningen zullen
grotendeels worden gesitueerd langs een
in het plan gebied aan te leggen weg.

Voor het bouwrijp maken, de aanleg van
de bovengenoemde weg, van de daarbij
behorende trottoirs enz. is de medewer-
king van de gemeente Vorden vereist,
zulks op grond van artikel 3 en volgende
van de door de gemeenteraad d.d. 12 juli
1971 vastgestelde "Verordening, hou-
dende de voorwaarden waaronder de

gemeente medewerking zal verlenen aan
het in bouw-exploitatie brengen van
grond", kortweg de Bouwexploitatiever-
ordening genoemd. Genoemde verorde-
ning schrijft voor dat een zgn. exploi-
tatie-overeenkomst (met Projektbouw
Arnhem) dient te worden gesloten (arti-
kel 4). Daartoe is overeenkomstig artikel
3 van de Bouwexploitatieverordening bij
schrijven van 21 maart 1978 door
Projektbouw Arnhem een verzoekschrift
aan de raad gericht, welk verzoekschrift
voldoet aan de in laatstgenoemd artikel
vermelde eisen.
In de realisering van genoemde wo-
ningen is een fasering aangebracht van
zes woningen per jaar, waarbij het
college het verantwoord acht, dat de
faseringen voor 1977 en 1978, dus twaalf
woningen, tesamen ten uitvoer worden
gebracht in 1978. De oppervlakte van de
grond, waarvoor een bijdrage voor het
bouwrijp maken dient te worden be-
taald, is 5500 vierkante meter, terwijl die
van de door Projektbouw Arnhem aan
de gemeente over te dragen grond
ongeveer 3230 vierkante meter bedraagt.
De betaling van de bijdrage en de koop
door de gemeente van de overeenkomst
geregeld. De te betalen bijdrage wordt
gebaseerd op de exploitatie-opzet voor
het betreffende gebied. Resumerend
wordt aan de Raad voorgesteld:

Met Projektbouw Arnhem B.V. te Zed-
dam een bouwexploitatie-overeenkomst
te sluiten als bedoeld in artikel 4 van de
Bouwexploitaiteverordening 1971.

Ad. 2 Provinciaal ruimtelijk beleid
(vervolg).
Vorige week werd iets geschreven over
de werkzaamheid van het Rijk op
ruimtelijke ordeningsgebied. Hieruit
bleek dat het Rijk - door middel van een
planologische kernbeslissing - de grote
lijnen van het planologisch beleid aan-
geeft. Dit door het Rijk afgebakende
kader dient te worden ingevuld door
provinciale taak op dit gebied, waarna
volgende week de gemeentelijke ruimte-
lijke ordeningstaak aan de orde komt.

Artikel 4 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (W.R.O.) schrijft voor dat
Provinciale Staten voor één of meer
gedeelten of voor het gehele gebied der
provincie een streekplan kunnen vast-
stellen. Zo'n streekplan is een plan,
waarin de toekomstige ontwikkeling van
het daarin begrepen gebied in hoofd-
lijnen wordt aangegeven. Meestal wordt
voor een deel van de provincie zo'n
streek-plan vastgesteld, Gedeputeerde
Staten - het dagelijks bestuur van de

provincie ^n met de voorbereiding
daarvan j^Kst, waarbij onder meer
overleg di^r te worden gepleegd met
alle bij het plan betrokken gemeente-
besturen. Formeel gezien legt zo'n
streekplan noch aan de gemeente, noch
aan de burgers enige verplichting op,
maar de meeste gemeenten houden wel
degelijk rekening met de inhoud van het
streekplan, vooral omdat volgens de
Memorie van Toelichting bij de Wet op
de Ruimtelijke Ordening het Streekplan
wel de basis vormt voor aanwijzingen,
die Gedeputeerde Staten volgens artikel
37 van de Wet Ruimtelijke Ordening
aan gemeentebesturen kunnen geven
omtrent de inhoud van gemeentelijke
bestemmingsplannen. Er kan van zo'n
streekplan dus wel een stimulerende of
coördinerende werking uitgaan op de
aktiviteiten van gemeentebesturen. Arti-
kel 4 van de wet op de Ruimtelijke
Ordening spreekt van " kunnen vast-
stellen". Provinciale Staten zijn dus niet
verplicht zo'n plan te concipiëren. Maar
de noodzaak van ruimtelijke ordening
- ook op provinciaal niveau, als "tussen-
schakel" tussen Rijk en gemeente - is zo
groot dat op dit moment voor een groot
aantal deelgebieden zo'n streekplan is of
wordt opgesteld.

Voor het gebied waarin o.a. Vorden is
gelegen zijn Provinciale Staten voorne-
mens een streekplan "Oost Gelderland"
vast te stellen, waarvan de realisering
hoogst waarschijnlijk in 1978/1979 zijn
beslag krijgt. Als omvang van dit streek-
plan Oost-Gelderland staat een gebied
voor ogen, omvattende 23 gemeenten.
De begrenzing van het gebied wordt in
het zuiden en oosten gevormd door de
rijksgrens met Duitsland en in het
noorden door de provincie-grens met
Overijssel. In het noordwesten vormt de
IJssel - uitgezonderd bij Zutphen - de
grens van het streekplan-gebied. In het
zuidwesten wordt het gebied begrensd
door de denkbeeldige lijn Doesburg-
Emmerich. Provinciale Staten van Gel-
derland hebben bij besluit van 24
februari 1971 bepaald dat de voorberei-
ding van het streekplan in drie fasen zal
dienen te geschieden, te weten:
1. programmafase;
2. voorontwerpfase;
3. vaststellingsfase.

De bedoeling van deze fasering is om in
een zo vroeg mogelijk staduim geduren-
de de gehele voorbereiding overleg en
inspraak mogelijk te maken. Op 22 mei
1974 werd de eerste fase (programma
fase) van de voorbereiding van het
streekplan Oost Gelderland afgerond
met de vaststelling van de Nota Uit-

gangspunten ProbleemstelJJM en Doel-
stellingen (U.P.D.). Op b^^van deze
nota U. P.D. hebben Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland een NoU Alternatie-
ve Voorontwerpen (A.V.) samengesteld
en ter discussie gebracht. In deze nota
A.V. werd een drietal alternatieven
aangegeven, waarop de gemeenten kon-
den reageren. Kortgezegd behelsden
deze alternatieven het volgende:

1. Enkele kernen in het streekplan gebied
zullen uitgroeien tot plaatsen met een
meer stedelijke allure en een hoogwaar-
dig voorzieningen-niveau (b.v. Zutphen,
Doetinchem, Winterswijk).
2. In het 2e alternatief wordt uitgegaan
van spreiding over een groter aantal
kernen.
3. Aan de 3e variant liggen denkbeelden
van beide voorafgaande alternatieven
ten grondslag: gedacht wordt aan één
stedelijk centrum met daarom heen
meerdere relatief grotere kernen: een
combinatie dus van 1. en 2.

Als afsluiting van de 2e fase van de
streekplan-voorbereiding, de vooront-
werp-fase, is door Gedeputeerde Staten
een keuze gedaan uit de drie streekplan
alternatieven, welke keuze is vastgelegd
in de zgn. Keuzenota.

Gedeputeerde Staten stellen in deze
Keuze-nota voor alternatief l tot ont-
werp-streekplan te laten uitwerken. De
argumenten die aan deze keuze ten
grondslag hebben gelegen, zijn voorna-
melijk voortgesproten uit wensen tot
verbetering van de betrekkelijk zwakke
sociaal-economische struktuur van Oost-
Gelderland. In de nabije toekomst zul-
len Provinciale Staten nog een uitspraak
moeten doen over deze keuze door
Gedeputeerde Staten. Waarschijnlijk in
de loop van 1978 zal voldaan worden aan
artikel 4 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, dat voorschrijft dat het ont-
werp-streekplan gedurende twee maan-
den ter proviniale griffie en ter secretarie
van de gemeenten, over wier gebied het
plan zich zal uitstrekken, ter inzage
moet worden gelegd. Hiervan zult u te
zijner tijd bij wijze van advertentie
kennis kunnen nemen. Gedurende deze
termijn kan een ieder schriftelijk be-
zwaren indienen tegen het ontwerp- plan
bij Provinciale Staten. Provinciale Sta-
ten dienen binnen vier maanden na het
verstrijken van bovengenoemde termijn
het plan vast te stellen. De beslissing tot
vaststelling van het plan kan eenmaal
voor ten hoogste twee maanden worden
verdaagd. Zoals uit bovenstaande blijkt,
kan het nog wel enige tijd duren voordat
het streekplan Oost-Gelderland vigeert.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

dag reeds permanent is verhuurd aan de
Stichting Maatschappelijk Werk. Ver-
der een wachtruimte. Een boekhoud-
bureau en de woningbouwvereniging
houden bijvoorbeeld regelmatig spreek-
uur zodat de mensen hier op hun beurt
kunnen wachten. Ook vindt men op de
bovenverdieping een zaal van circa 100
vierkante meter geschikt voor vergade-
ringen, dansscholen etc. "De prijzen
voor verhuur zijn verschillend. Het ligt
er maar aan of de vertrekken worden
gehuurd voor kulturele dan wel kom-
merciële doeleinden", zo stelt de heer
Geerken. Overal in het gebouw zijn
uitstekende sanitaire voorzieningen.

In de loop van de maan juni zal boven
alles klaar zijn. Begin september zal de
officiële opening plaats vinden. De
toneelvereniging "Vordens Toneel" heeft
aangebode^ deze opening een feestelijk
tintje te geven. "Wij waarderen dit
aanbod ten zeerste", zo zegt de heer
Geerken die terecht trots kan zijn op het
dorpscentrum dat dezer dagen zo guns-
tig door de plaatselijke bevolking is
ontvangen.

Ingezonden
(bulten verantwoording van de red.)

Ere wie ere toekomt
Aangezien in het artikel over de Ameri-
kaanse-luchtmacht-officier Kol. Alford
een paar vergissingen staan zou ik deze
toch gaarne even willen corrigeren. Kol.
Alford werd toen hij bij zijn vlucht op
het landgoed 't Onstein was aangeko-
men door de heer G. Vosselman ge-
bracht in de door hem gebouwde blok-
hut "het huis ten bos" dat op dit
landgoed lag en al meermalen als
onderdak voor onderduikers was ge-
bruikt. Het waren de heer Vosselman en
zijn helaas overleden echtgenote Mina
die ervoor zorgden dat het hem aan niets
ontbrak en er licht en vuur aanwezig
was. De heer Spanhaak, een der vele
onderduikers die bij Vosselman werden
geholpen, zorgde uiteindelijk voor de
vluchtweg en nu ook voor het herstel van
het kontakt.
Met dank voor de plaatsing teken ik
A.J.M, van der Heyden van Doornen-
burg.

vinden jullie l
^J^^ ' KA • • B^L ̂ ^^A^^ ̂ te.ft* •

VRAAG
VAN U

de'buitengebieden'
belangrijk?
Wat dacht u? Het CDA vindt
bijv. dat de verlichting op de
wegen in de buitengebieden ver-
beterd moet worden. In 't belang
van bewoners en weggebruikers
Vindt óók, dat het gemeente-
bestuur attent moet zijn op een
goed onderhoud en verbetering
van de wegen en rijwielpaden in
het buitengebied.

STEM STRAKScda

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 28 mei 10.00 uur Ds. J. C. Kra-
jenbrink.

KAPEL DE WILDENBORCH
28 mei 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst; 19.00 uur Ds. F. D. Rooze,
Eefde/Gorssel.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoegevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. van Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot dins-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. Kwakkel, Didam. Tel. 08362-3097;
N. J. Edens, Vorden. Tel. 05752-1453.

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand mei: mevr. Gille.

NOODHULPDIENST
Tot 28 mei Mevr. v. d. Berg, tel. 6875;
29 mei - 15 juni mevr. v. d. Vuurst, tel.
2072; bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1364; b.g.g. 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen 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.
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SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij u kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje

ERWIN LEOPOLD
Wij noemen hem

ERWIN
Wim, Margeriet
en Remco Docter

Vorden, 17 mei 1978
De Stroet 24

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon

MARTIJN
Jan en Hermien
Kornegoor

Vierakker, 22 mei 1978
Koekoekstraat 21

Wij danken u allen hartelijk
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeau's die wij ter ge-
legenheid van ons 30 jarig hu-
welijk mochten ontvangen,
ook het dames- en herenkoor
hartelijk dank.

Familie Huitink-
Woltering

Ruurloseweg 58, Vorden

Voor de blijken van deelne-
ming, welke wij mochten ont-
vangen na het overlijden van
mijn lieve man en onze vader

H. J. NIENHUIS
zeggen wij u hartelijk dank.

Namens de familie
E. M. Nienhuis-Bos

Vorden, mei 1978

Te koop: 2 ha. kuilgras. Brief-
jes inleveren 26 mei om 20.00
uur. H. J. Maalderink, IJzer-
horst 2, Warnsveld.

Te koop: tomatenplanten bij
W. Breuker „bij 't Enze-
rinck"

Wij zijn geen partij, die de
bakens laat staan en zich zelf
steeds verzet. Partij v. d.
Arbeid. Lijst 2.

Te koop: g.o.h. jongensfiets.
Leeftijd 8-12 jaar. Mispel-
kampdijk 52, Vorden.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Vrijdag en zaterdag
Tompoesen

bij 't Winkeltje - A. G. Schu-
rink, Burg. Galleestraat 22,
Vorden.

Je bent jong. Je mag gaan
stemmen. Je kiest P.v.d.A.,
lijst 2.

Wie heeft er per ongeluk
vrijdagmiddag in zaal Smit
mijn blauwe jas meegenomen
Mej. Jansen. Villa Nuova.

Te koop: nest jachthonden.
E. Jolink, Krommedijk 3,
Hengelo (Gld.) Tel. 05753-
1912.

Niet zeuren en zaniken, maar
gewoon P.v.d.A. stemmen

PERKPLANTEN
o.a. salvia's
afrikanen
agratum
petunia's
garaniums
e.v.a.

Huitink, Ruurloseweg 60,
Kranenburg, Vorden.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikers weg 30c, N. O. P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Zondag 28 mei zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit met onze kinderen en ouders te herden-
ken op woensdag 31 mei

J. BERENPAS
G. BERENPAS-BOUWMEESTER\

Vorden, mei 1978
,,'t Olthuis", Mosselseweg 5

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal Schoenaker, Ruurloseweg, Kranenburg

Vrijdag 2 juni a.s. hopen wij D. V. met onze kinderen,
kleinkinderen en moeder ons 40-jarig huwelijk te
herdenken.

F. W. KRUISSELBRINK
A. H. KRUISSELBRINK-GRIJSEN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30 uur in
zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Vorden.

Vorden, mei 1978
Schoolhuisweg 4

Heden nam de Here tot Zich onze lieve, zorgzame
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

GRADA HENDRIKA
MAANDAG-GARRITSEN

op de leeftijd van 85 jaar.

Wichmond: H. H. Bargeman-Maandag
H. Bargeman
klein- en achterkleinkinderen

Wichmond, 21 mei 1978
Lankhorsterstraat 20

De rouwdienst is op donderdag 25 mei 1978 om 12.00
uur in de Hervormde kerk te Wichmond, waarna de
teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Warnsveld.

Toch nog onverwachts is ons ontnomen, onze lieve
vader en opa

EVERT JOHAN VRIEZEKOLK
sinds 1963 weduwnaar van Joltje Poortman

op de leeftijd van 60 jaar.

's-Heerenberg: J. Krijt-Vriezekolk
Christo en Mar j on

Vorden: J. W. Dieseraad-Vriezekolk
A. F. Vriezekolk
H. Dieseraad
en Danny

Vorden, 21 mei 1978
Gr. van Limb. Stirumstraat 2

De overledene is opgebaard in de aula van het zieken-
huis ,,'t Nieuwe Spittaal". Bezoekuur dagelijks van
15.30-17.00 uur.

Thuis geen bezoek.

De teraardebestelling zal plaats hebben, donderdag
25 mei a.s., om 14.00 uur op de Algemene begraaf-
plaats te Vorden.
Nadien is er gelegenheid tot het condoleren van de
familie.
Zij, die de overledene de laatste eer wensen te bewij-
zen, worden daartoe verzocht om 13.45 uur aan de
begraafplaats aanwezig te zijn.

Heden ging van ons heen, ons zeer geacht lid, en
trouwe supporter

JOH. VRIEZEKOLK

Dat Johan in vrede moge rusten

Het Bestuur
Voetbalvereniging „Vorden"

Heden overleed ons aller „kle ine man"

JOH. VRIEZEKOLK

De meest trouwe supporter die we hadden.

Dat hij ruste in vrede.

Spelers Vorden 8

Heeft u spulletjes voor onze bazar
op 2 juli a.s.

geeft u het dan door aan
H. Sueters, tel. 6658

en we halen het bij u op!

Inwoners van Vorden
Het rouwcentrum aan Het Jebbink zal binnenkort
worden geopend.
Het is gebouwd met financiële steun van de gemeente
Vorden. Daarom zal ieder die dit wenst van het
nieuwe rouwcentrum gebruik kunnen maken.
Het is niet nodig hiervoor eerst ergens bij te zijn aan-
gesloten of verzekerd.

De door mij beheerde begrafenis-onderneming heeft
in zakelijke relatie met de begrafenisdienst van de
Hervormde Diaconie sinds 1949 de begrafenissen en
crematies in Vorden verzorgd.
Zij kan dit met inachtneming van de plaatselijke tra-
dities t.z.t. ook verzorgen vanuit het nieuwe rouwcen-
trum.

Het vanouds vertrouwde adres
Begrafenisonderneming A. de Jonge
Ruurloseweg 37, telefoon 1346

Vakantie
Van 26 mei tot en met 12 juni

KAPSALON P. Sietsma
Dorpsstraat 1, Vorden. Tel. 1984

Voorjaarsvergadering
van de V.V. VORDEN
op maandag 29 mei a.s.

Aanvang 20.00 uur in het klubgebouw

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen najaarsvergadering
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Pauze
6. Bestuursverkiezing. Aftredend Hr. D. Besselink

Hr. J. Jansen. Beiden herkiesbaar.
7. Verkiezing wedstrijdsecretaris (senioren). Door

bestuur kandidaat gesteld: Hr. H. Jansen
8. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot

een half uur voor de vergadering.
9. Rondvraag

10. Sluiting

Namens het bestuur,
J. Jansen, secr.

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van het bestemmingsplan "Buitengebied 1970" aan:

de heer drs. W. J. Claus, Keppelseweg 15 te Humme-
lo, voor het verbouwen van een boerderij tot burger-
woning aan de Zomervreugdweg 5 te Vorden.

De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
maandag 29 mei 1978 gedurende 14 dagen voor een
ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Za-
ken, ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 19 mei 1978

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

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan B, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

tGemeente Vorden(

Burgemeester en wethouders der gemeente Vorden
brengen ter openbare kennis, dat Gedeputeerde
Staten van Gelderland:
- bij besluit van 24 april 1978, nr. 1645/502-Ro-104

hebben goedgekeurd het besluit van burgemeester
en wethouders dezer gemeente d.d. 27 december
1977 tot wijziging van het bestemmingsplan "Brin-
kerhof 1973, nr. 2" ten behoeve van de bouw van
een P.G.E.M.-traforuimte;

- bij besluit van 24 april 1978, nr. 1776/503-RO-104
hebben goedgekeurd het besluit van burgemeester
en wethouders dezer gemeente d.d. 31 januari 1978
tot wijziging van het bestemmingsplan "Brinkerhof
1973, nr. 2" ten behoeve van de bouw van twee ex-
tra woningen in dit plan.

Vorden, 19 mei 1978

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout mr. M. Vunderqik

BRUINBROOD
van de echte warme bakker

Een specialiteit die rijk is aan de juiste
voedingstoffen

Bruinbrood
in vele variaties

Steeds vers bij

't Winkeltje-A.G.schurmk
Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. fsil

De juiste tas
bij de juiste schoen

Ook onze tassen voorraad is er op berekend
't geheel kompleet te maken.

En met leuke prijzen. Al vanaf 19,90

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Tel. 1342

HENGELSPORT
Vanaf donderdag 25 mei, kan iedere
hengelsportliefhebber zijn hart ophalen bij
onze kollektie hengelsportartikelen van

ALBATROS
Stap dus vrijblijvend binnen en werp uw hengeltje eens
uit.

Draayer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden. Tel. 05752-2124

om

NIEUW! voor dames en heren
SPORTIEVE DENIM M QO
HESSEN C
met 2 zakken b.) Broos |Ĵ
gisteren nog in de stad gezien voor 19-

volop gekleurde graslinnen
HOESLAKENS fint
1 persoons 80 x 190 U Uu
kleuren o.a. oranje - groen
blauw- geel - bruin - cerise

voor de grotere maten! DAMES
DEUX-PIECE!
in lichte voorjaarskleuren

GEVOERDE ROK
kosten normaal 49.- tot 69.-

fraai gedessineerde
BED-SPREIEN

2 persoons
maat ±140x190- met volans!

JC1

gekleurde graslinnen
BRONSELLA
SLOPEN

o a oranje -groen -geel
bruin-blauw

«X *§IrpER STUK
in 2 stuks verpakking

leuke dames
STRAND
JURKJES
ook haltermodellen

995
voor bruine ruggen!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^L^^^^l^^^H

GR ABBELBAK 2

nieuw! extra grote
THEEDOEKEN
pied de coque ruit

2.79
o a rood-geel-blauw. etc.

vrolijk gedessineerde

TUINTAFEL-
KLEEDJES
afmeting 80 x 80

4.98
A O A&O

SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden.
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nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

uw eipen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

DISCOUNT CENTRUM RUURLO

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

MERS
Zutphenseweg, Vordeh.
Telefoon 05752- 1 971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

Salonkast
Eiken massief front

Bankstel massief 1795,-

Oud Hollandse
eethoek eiken 955,-

Plavuis salontafel 495,-

Totaal 5595,-

Deze kombinatïe kompleet

gekocht voor bUUU,*
«••̂ •••̂ •̂ ••̂ ^^^^
Dorpsstraat 29

5,95Per meter vanaf

Zwaar berber tapijt
100% zuiver wol IRQ
Per meter gratis gelegd l UÜf"
Slaapkamertapijten, 400 breed
zelf meenemen en leggen
Prijzen: 39,- 49,- 53,-
Groot tienerburo
Grenen stuktuur l «•«*ƒ"

Boekenkast
Bijpassend 5f 5f j"

Samen gekocht:

KLAPSTOEL GRATIS

Tel. 05735-1361

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open heerden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,

tegels, patloblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
, Voor de agrarische
•ektor betonroosterc.

voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
leer origineel,
handgemaakt.

Tuinartikelen
uit voorraad/snel leverbaar

grinttege/s - granietkeiïjes
betontegels - f/agstones

spoorbielzen - bloembakken
patioblokken

jagerzaum hekwerk - tuingrint
stenen - enz. enz.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van
9.00 tot 16.00 uur

holislag luurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

Voor aktuele kindermode naar

RUURLO

GROTE SORTERING
Jurkjes - rokjes - blouses
denimpakjes en broeken

T-sh/rts en sweaters eo/ackets
m*

Altijd voordelige aanbiet^gen

's woensdags de hele dag open - 's maandags gesloten

HENGELO(GLD)TEL.O5753 -1461

Dansen
28 mei

Torpedo's
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zaterdag 27 mei a.s.

Bal voor gehuwden
Plaats reservering nu reeds mogelijk

Wij zijn importeur voor Nederland van een uitgebreid assor-
timent werktuigen en machines voor de land- en tuinbouw,
grondverzet, intern transport en hydrauliek.

Voor onze afdeling Technische Dienst vragen wij voor
spoedige indiensttreding:

een enthousiaste medewerker
De aan te stellen funktionaris zal onder meer worden belast
met:

- verwerking van produkt dokumentatiegegevens
- verstrekking van technische informatie aan

handelaren en gebruikers
- samenstelling van bedieningsvoorschriften en

technische informatiebladen

Gezien de veelvuldigheid van het takenpakket dienen
kandidaten aan de navolgende eisen te voldoen:

- opleiding op A.T.S.-niveau
- goede kennis van de Duitse taal
-leeftijd ca. 25jaar

Wilt U meer weten over deze afwisselende en verantwoor-
delijke funktie, waarvoor wij een goede honorering in het
vooruitzicht stellen? Neem dan eens kontakt op met onze
chef T. D., de Heer G. Bakker; hij zal U gaarne uitvoerig
over deze interressante job informeren.

MOTRAC B.V.
Pollaan 49 Zutphen tel.:05750-10944' telex49179

ZONWERING
•Zonneschermen

•Jalozieën
•Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt

van schaduw
iets moois

Eigen
servicedienst

Ons occasionaanbod:

VW PASSAT EXTRA
Groen70.000km. Bj. 1975 / 8950,-
VWGOLFS
Geel 75.000 km. Bj. 1974 f 7250,-
VWGOLFt
Geel 68.500 km. Bj. 1975 / 9250,-
BWM 518 met gasinstallatie.
Wit 67.500 km. December 1975 M 4850,-
AUDI80LS
Groen 70.000km. Bj. 1973 / 5950,-
AUDI80LS
Geel68.000km. Bj. 1976 f11250,-
AUDI80 L Nieuwe type
Geel 28.000 km. B j. 1977 M 4500,-
AUDI60L
Beige 70.000 km. Bj. 1972 f 1500,-
DATSUN SHERRY
Signaal groen 21.000 km. December 1976 . f 8800,-
FIAT128
4-deurs Groen 89.000 km. Bj. 1975 f 4150,-
MINICLUBMAN
1100 Rood 89.000 km. Bj. november 1974 . f 3750,-
TOYOTACOROLLA30
Luxe Geel 38.000 km. Bj. 1975 f 7500,-
OPEL REKORD1900 LUXE
4-deurs. Metall, bruin 50.000 km. Dec. '75. f 9750,-
VW PASSAT LS VARIANT
Oranje 100.000km. Bj. 1974 / 7100,-
VW POLO EXTRA
Oranje. 35.000 km. Bj. 1976 / 9300,-
VW GOLF EXTRA
Groen. 25.000 km. Bj. 1975 / 9250,-
VW COMBI MET ZITTINGEN
Wit 70.000km. Bj. 1974 f 8750,-
RENAULT5TL
Signaal geel 39.000 km. Bj. 1976 / 8500,-
VW GOLF DIESEL
Groen 30.000 km. Bj. 1977 M 5100,
ALFA ROMEO ALFETTA 1,8
Rood 80.000 km. Bj. 1975. Motor defect .. f 1850,-
CITROËN DYANE 6 COMFORT
Beige 16.000km. Bj. 1977 f 7850,-

Aanbieding van de week:
AUDI 80 LS
1ste eigenaar, als nieuw, wit

38.000 km. Bj. 1974.. / 7450,-

m UwVWen
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

0000 Goed gegarandeerd
dus gegarandeerd goed

Uitschieter van de week!!

Damesblouses
K/M EN L/M
Diverse kleuren

19,95 en 25,00

RUURLO

A
v Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-17.00 uur; zaterdag van 9.00-12.30 uur; don-
derdagsvan 19.00-21.00 uur.
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.



Donderdag 25 mei 1978
40e jaargang nr. 12 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Welfare
Ned. Rode Kruis
Onder ideale weersomstandigheden heb-
ben enkele thuispatiënten van de "Wel-
fare" van het Rode Kruis van Zutphen
en omstreken een fijne middag gehad.
Begeleid door enige leden van de Rode
Kruiskolonne en Welfarewerk(st)ers ook
uit Vorden, hebben wij een prachtige
toch naar Apeldoorn gemaakt.

De theepauze werd gehouden in het
restaurant bij Paleis "het Loo", waar we
de Kon. stallen hebben bezichtigd.
Vandaar zijn we onder leiding van een
boswachter door de Kroondomeinen
gereden, en hadden het geluk om heel
wat wild te zien. Een prachtige toch. De
terugtoch ging via Loenen, waar ons een
voortreffelijk diner stond te wachten.
Omh alf tien werd Vorden weer bereikt,
moe maar zeer voldaan. Allen kunne wij
met een blij hart terugzien op deze voor
ons zo'n fijne middag.

«^
Zo ziet u maar, dat Welfare niet
betekent van alleen maar thuis bezig

zijn, hoewel dit wel één van de hoofd-
factoren is. Mocht er onder de lezers van
dit artikel belangstelling zijn voor meer
informatie betreffende het Welfarewerk
dan kunt u contact opnemen met één
van onderstaande adressen.

Mevr. Bijenhof, het Vaarwerk l tel.
1524; mevr. Jansen, Burg. Galleestraat 7
tel. 1467; mevr. Taal, Mispelkampdijk
12 tel. 2121; mevr. Bosman, Mispel-
kampdijk l tel. 1676; mevr. de Rijk
Staringstraat 13 tel. 2144; de heer
Pasman, de Bongerd 11.

Politie-honden
keuring
Op de jaarlijkse politiehondenkeuring te
Almelo behaalde de heer A. de Frens
met zijn hond Nero een certificaat met
lof met 425 punten, waardoor hij waar-
schijnlijk tot de Nederlandse kampioen-
schappen wordt toegelaten. De heer A.
de Trens is lid van de politiehonden-
vereniging P.H.D.V. "De Doorzetters"te
Vorden.

Discussie-avond
WD
Met de gemeenteraadsverkiezingen in
het nabije verschiet had de afdeling
Vorden van de VVD Maandagavond in
Hotel Bakker een discussie-avond geor-
ganiseerd met als spreker de heer Ed.
Nijpels, fractie-leider in de gemeente-
raad van Bergen-op-Zoom en lid van de
Tweede Kamer. Teneinde van een in-
teressante gedachtenwisseling verzekerd
te zijn, waren mede-uitgenodigd de
fracties van de andere drie partijen in de
Vordense gemeenteraad van wie echter
het CDA en de PvdA verstek hadden
laten gaan. Vorden's Belang was verte-
genwoordigd in de persoon van de heer
de Boer, die door zijn kritische en
belangstellende vragen het zijne aan de
discussies bijdroeg.

De heer Nijpel besprak in een vlot
betoog verschillende aspecten van de
algemene gemeente-politiek van de
VVD, waarbij een zo groot mogelijke
vrijheid van het individu en beperking
van overheidsbemoeienis, waar moge-

lijk, de leidende gedacht is. Hij behan-
delde onderwerpen als ruimtelijke orde-
ning, daarbij ruime inspraak van de
bevolking bepleitende, onderwijs, wo-
ningbouw, werkgelegenheid en welzijn.
Veel aandacht werd besteeds aan het
punt uit het Vordense gemeente-pro-
gramma van de VVD: openbaarheid van
de daarvoor in aanmerking komende
commissie-vergadering en instelling van
een raadscommissie ter behandeling van
bezwaarschriften. Beide punten passen
geheel in de liberale politiek, zij het met
enige beperking, daar niet elk onder-
werp zich voor openbare behandeling in
een voorbereidend stadium zal lenen.
Ter sprake kwamen voorts nog onder-
werpen als de onroerend goed belasting
en de problemen met betrekking tot
woonwagenkampen.

Bij de beantwoording der veschillende
vragen, waren ook de Vordense VVD-
wethouder en -raadsleden in de gelegen-
heid hun visie te geven, terwijl voorts de
hee fH.J. ter Meulen, VVD wethouder
der gemeente Gorssel, aanwezig was. De
avond stond onder leiding van de voor-
zitter der afdeling, Mr. M.A.V. Slingen-
berg.

Braderie
Donderdagavond heerste er in de kom
van het dorp tijdens de braderie een
gezellige drukte. Veel plaatselijke mid-
denstanders hadden een stalletje ge-
plaatst en konden tot hun tevredenheid
een goede belangstelling konstateren.
"Sursum Corda" fleurde de boel gezellig
op met een muzikale rondgang. Ook de
kermis mocht zich in een goed belang-
stelling verheugen.

Kaarten
Vordense revue
al weer
uitverkocht
De kaarten voor de Vordense
revue van 29 mei (de laatste voor-
stelling) zijn ook al weer uitver-
kocht. Dinsdagmiddag deelde de
heer Eijerkamp ons mede dat de
kaarten voor maandag 29 mei
ook al weer uitverkocht zijn.

VRAAG
VAN Ugebeurt er

iets aan het door-
gaand verkeer?

Het CDA pleit dringend voor een
ingrijpende verbetering van de
grote weg door onze gemeente.

Onder meer door een trottoir
langs de Zutphenseweg en door
langs de Ruurloseweg een
gescheiden rijwielpad aan te
leggen.

STEM STRAKS cda
VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD-VVD-VVD-VVD-VVD-WD-VVD-VVD-VVD-VVD-VVD

O WIJ KIEZEN VOOR:
< De V.V.D. schenkt aandacht aan de mens en zijn leefmilieu
o en streeft naar ontplooiingskansen voor 4
< een ieder
<
o

o

o

o

o
l

o

O

ö

U OOK?
Wij zoeken naar samenwerking van gemeenteraad

en inwoners en meer mogelijkheden voor
A A goed wonen, werken en ontspanning

Dan zijn dit de kandidate*

: JpP HL ^B

Mr. R. A. v. d.
Wall Bake

Bestuurlijke ervaring op veler-
lei gebied en constructieve
benadering van de problemen
die zich voordoen in onze ge-
meente

H. Tjoonk
Landbouwer in hart en nieren.
Bekend om zijn critische be-
oordeling van allerlei plannen
in het buitengebied die soms
zeer ingrijpend kunnen zijn
voor de agrarische ontwikke-
ling

H. A. Bogchelman
Toegewijd wethouder van
Onderwijs en jeugdzaken,
Soc. zaken, Cultuur en
Sport. Is bovendien uitste-
kend ingevoerd in vele fa-
cetten van middenstand,
industrie en landbouw

Mr. J. C. W.
Taselaar-Bogaards
Politiek is niet alleen een
mannenzaak, daarom ook
een vrouw op een verkies-
bare plaats. Vooral des-
kundig op het terrein van
wetten en rechten voor
bestuur en bevolking

a

a

<
5. H. Pelgrum
6. E. Brandenbarg
7. Ir. G.J.M. Wolbers
8. Mr. M. A. V. Slingenberg

De Juuste Keuz', te Rechter Tied
Zet vaak volle kwaod op zied

LIJST
9. Mevr. Drs. H.M. Ambagtsheer-Leopold

10. G. J. van Ark
11. H.W.C. Haverkamp
12. Mej. J. P. Dolleman

O

O

O
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Tuin de Wiersse
Gezien de enorme belangstelling vorig
jaar, worden ook dit jaar de tuinen van
de Wiersse (één van de 8 kastelen van
Vorden) weer opengesteld. De eerste
openstelling is op zondag 28 mei van
10.00-17.00 uur. Verwacht wordt dat

) dan de azalea's en de vroegbloeiende
subtielkleurige rhododenrons op hun
mooist zijn. Bij de tweede openstelling,
een week later op zondag 4 juni,
eveneens van 10.00-17.00 uur kan de
overweldigende kleurenrijkdom van de

massale rhododendrons, dan in volle
bloei, bewonderd worden in het Engelse
landschapspark en rond de stijltuinen.

Driehonder jaar geleden kocht Enno
Mathias den Broeck de Wiersse. Sedert-
dien hebben negen generaties van zijn
afstammelingen (vooral de vrouwelijke)
hun bijdrage geleverd aan de tuinen. De
kenner zal heden de elementen van de
strakheid van de 18e eeuw, van de
romantiek van de 19e eeuw en van de
fantasie van de 20e eeuw als lagen boven
elkaar kunnen onderscheiden.

Dit jaar twaalf woningen
in plan Haverkamp gereed
Door de Projektbouw Arnhem B.V. uit Zeddam is van de heer H.W.C.
Haverkamp uit Vorden en anderen niet bouwrijpe grond aangekocht met de
bedoeling hierop in totaal 23 woningen te realiseren. Het betreft hier het
binnenterrein, gelegend tussen de Burg. Galleestraat, Insulindelaan, Stationsweg
en Molenweg. Bedoelde woningen zullen grotendeels worden gesitueerd langs een
in het plangebied aan te leggen weg.

en groenaanleg. De gemeente Vorden
zal de grond kopen voor het symbolische
bedrag van ƒ l,-.
In de realisering van de 23 genoemde
woningen is een fasering aangebracht

Dinsdagavond 30 mei zal de raad van
Vorden worden voorgesteld om een
exploitatie-overeenkomst te sluiten met
de Projektbouw Arnhem B.V. Deze
firma zal de gemeente Vorden voor 5500
vierkante meter ontsluitingskosten moe-
ten betalen en zal 3230 vierkante meter
grond moeten overdragen aan de ge-
meente. Deze laatste grond is bestemd
voor wegaanleg, parkeervoorzieningen

van zes woningen per jaar, waarbij B&W
van Vorden het verantwoord achten dat
de faseringen voor 1977 en 1978, dus
twaalf woningen, tesamen ten uitvoer
worden gebracht in 1978.

pie van een schrijven van de firma die
deze materialen heeft geleverd en uit een
afschrift van een schrijven aan de
inspekteur van het kleuteronderwijs
blijkt dat deze materialen in bruikleen
zijn verstrekt door de desbetreffende
firma. B&W vinden de door het school-
bestuur ingediende begroting te hoog.
Gezien de materialen waarvoor reeds
eerder medewerking is verleend stellen
B&W dinsdagavond 30 mei aan de raad
voor een gedeelte van het meubilair en
ontwikkelingsmateriaal te laten verval-
len. Het gaat hierbij om een bedrag van
ƒ 3302,58 zodat wordt voorgesteld het
schoolbestuur ƒ 9.365,- beschikbaar te
stellen.

Ter gelegenheid van de feestweek heb-
ben de winkeliers in Vorden een etelage-
wedstrijd georganiseerd, waarbij in de
etalage het element van de opening van
kasteel Vorden verwerkt diende te wor-
den. Winnaar werd woninginrichting
Lammers aan de Burg. Galleestraat; 2
firma Koerselman; 3. mej. G. Klumper,
bloemenzaak.

Bert Oldenkamp
organiseert drie daags muziekfestijn

R.K. Kleuterschool
moet gedeelte
materiaal zelf
betalen
De R.K. kleuterschool in Vorden is in
1974 gestart met een noodlokaal en eind
1975 overgebracht naar het nieuwe
schoolgebouw. Er is toen medewerking
verleend voor het aanschaffen van mate-
riaal en meubilair, waarbij is rekening

gehouden met één klas (33 kleuters).
Thans telt de school 41 kleuters en zijn
sinds augustus 1976 aan deze school
twee leidsters verbonden. Ten behoeve
van deze tweede klas heeft het school-
bestuur gelden gevraagd aan het ge-
meentebestuur voor het aanschaffen van
meubilair en ontwikkelingsmateriaal.
De kosten zijn door het schoolbestuur
begroot op ƒ 12.665,86.

Een gedeelte van de op de begroting
voorkomende materialen zijn reeds op
de kleuterschool aanwezig. Uit een van
de het schoolbestuur ontvangen fotoko-

Bert Oldenkamp is gewoonweg niet
"stuk" te krijgen. Ondanks het feit dat
het Oberkrainer Sextett van Janes Kal-
sek vorige week in Vorden een geringe
publieke belangstelling trok, waardoor
Bert Oldenkamp financieel flink het
schip in ging, heeft hij besloten niet bij
de pakken neer te gaan zitten.

Zo zal hij op 21, 22 en 23 juli een groot
muziekfestijn organiseren waarvoor hij
inmiddels het "Original Oberkrainer
Slavo Avsenek" orkest heeft gecontrac-
teerd. Dit festijn organiseert Oldenkamp

in samenwerking met de heer Klein
Eltink, oprichter van de fanclub van dit
orkest. Verder is Oldenkamp nog in
onderhandeling met een befaamd orkest
uit het oosten van het land. Voor de
jeugd zal ook het één en ander worden
georganiseerd terwijl op de zondagmor-
gen een zogenaamd "Frühschoppen"
concert zal plaats vinden. Het gehele
festijn zal plaats vinden nabij café de
Boggelaar op de grens van Warnsveld en
Vorden waar een tent zal worden neer-
gezet dat plaats biedt aan 1000 perso-
nen.



SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/z uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

>

Te koop: een 2CV4 1976
Groen. Tel. 05230-9250 of tel.
05752-1883.
Tevens te koop gevr. g.o.h.
kinderbox

Te koop: Opel Kadett b.j. no-
vember 1976 35.000 km.
oranje ƒ7500,-
Mercedes 200D Bj. 1970
groen ƒ5000,-
Renault 16 Bj. 1970 met trek-
haak en radio ƒ 1000,-
VW 1300 Zeer goed ... ƒ 700,-
Olburgseweg 37, Steenderen.
Tel. 05755-1367. Garantie, in-
ruil en financiering mogelijk.

Te koop: een uitneembare
betonnen garage 5 x 10 m; 2
m hoog. Tevens te koop een
solarium. Wichmondseweg
39, Hengelo Gld. Tel. 05753-
2537.

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeer Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C. ^»
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Alles is niet verklaarbaar

Waarom u bij Wullink betere schoenen zult
krijgen als u moeilijk loopt is ook niet in één
ogenblik te zeggen.

Maar wel dit: een voetspecialist helpt u 't
beste.
Die weet waar de schoen wringt.

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Tel. 1342

Diverse

voorjaarsaanbiedingen
Argentina World Cup T-shirt
Vanaf.,

Kinder spijkerjacks 99 nn
Maten 116/176 Vanaf ££fuU

Grote maat Z/ f UU

Jongens- en meisjeskieltjes
In 5modekleuren. Maten 104 t/m 164. ^^ QC
Alle maten tl f !JU

Kinderspijkerbroeken 1G on
Maten 116 t/m 164. Alle maten IUf9U

Kinderklompen 4 n nn
Maten 27t/m 35. Echt leer l U,uU

Dameskieltjes oo en
India crepekatoen. Div. kleuren J£fUU

141/2 A.M.S. Spijkerbroeken
Prima pasvorm. De allerzwaarste kwaliteit yiQ Cn
Eenmalig slechts *T%f f UU

Dames klompen on rn
Modekleur naturel £öfUU

Zweedse muilen on en
In zwart - bruin en naturel £.«Jf UU

DERKSEN's Goederenhal
Spalstraat 32, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1884.

Verkoop van alle bekende merken jeans o.a. Lee - Levis
- Love - Lois - Landlubber - 49R - Roy Rogers - Bip

SUNBEAM

Nieuw: De Chrysler Sunbeam.
Niet grootWel ruim.

Klein. Krachtig. En met het comfort dat u van
Chrysler gewend bent. Maar dat mag u zelf komen
ontdekken.

Hij staat voor u klaar voor een proefrit als u
daar zin in hebt.

De sleutels liggen voor u klaar by:

Autobedrijf

Tragter
Zutph'enseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden b.g.g. 1961

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314
Vorden 05752-2137
b.g.g. 08330-16197

ALUMINIUM
JALOUZIEEN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 106,-
ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN

ZEER SNELLE
LEVERING

N. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,

4 ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir. B. H. J. de Regt

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.
Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, dan beschikken wij over een
zeer ruime ervaring in het opzetten van ondernemingsvormen, waaronder
B.V.'s.
Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

DISCOUNT CENTRUM
„STOFFENBOETIEK

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

Ff

Prachtige zomerstoff en
Grote keuze
Nu per meter vanaf 6,95

Tennisliefhebbers(sters) OPGELET:

17,95Mooie witte terlenka
150 breed. Per meter .

Uni badstoffen
Per meter . 11,95

Waaierplisseé's
geknipt en wel van 47,95 voor

39,-
Voor 25,-gekocht

GRATIS:
een zelf maakpop^mm**fH^^m^mmmm*ma^ffm
Verder alle
bijbehorende
artikelen zoals:
patronen, knopen, garen,
bandjes, kantjes, ritsen,
scharen, spelden, naalden,
etc. etc.

DORPSSTRAAT 29 RUURLO

Wat zijn overwegers
Dat zijn mensen die lang (vaak te
lang) overwegen of ze iets wel of
niet doen zullen.

Maar dan hebben ze de

KLEUREN-
TELEVISIE
pas als de W.K. voorbij zijn...
Zolang wacht u toch niet

Radio-T. V.-service

Profiteer nu van onze aanbiedingen
51 cm Graetz Fanhrich
Nu 1295,-
51 cm Grundig incl. afst. bed.
Nu 1480,-
56cmTelefunken6310
Adv. prijs 2165,-. Nu 1595,-
66cmTelefunken8301
Adv. prijs 2399,-. Nu "... 1895,-
66 cm Grundig
Nu 1970,-
66 cm Graetz Kornett Sik
Adv. prijs 2298,-. Nu 1995,-
Sanyo Portabel KTV 36 cm
Nu 895,-
en 3 jaar garantie

'ó <Skop (penter

Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124



Te koop: jongensrijwiel. Leef-
tijd 7-10 jaar. Stegeman,
Rondekampweg l, Vorden.

Eens....???
Nee. NU!!!! P.v.d.A. Lijst 2

Vrijdag en zaterdag
Kwarkpunten

bij 't Winkeltje - A. G. Schu-
rink, Burg. Galleestraat 22,
Vorden. Tel. 1877.

"Ieder zijn meug" zei de
jonge kiezer, en stemde
P.v.d.A.,Lijst2.

Te koop: 2 percelen ± 80 are
kuilgras bij A. G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vorden.
Tel. 6737.

Gratis kleurenvergroting
13 x 18enl3 x 13
Bij afhalen ontwikkelen
afdrukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Gevr. een goed konijnenhok.
Bert-Jan Memelink, Gesink-
weg 9, Warnsveld. Tel. 05751-
421.

Heel gewone^ jongens, geen
experts, maar wel pienter en
nuchter als 't ook om uw
belangen gaat, vind je bij de
P.v.d.A., Lijst 2

Te koop: l ha. kuilgras bij
Lenselink, Galgengoor. Brief-
jes inleveren voor zaterdag 27
mei a.s. bij G. J. Klein Ikkink
„Blokhuis" Vorden

De tuinen van
De Wiersse
Vorden

open op zondag
28 mei
van 10-17 uur

Entree f 2,50 p.p.
Gratis parkeren!

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald. «

rijk genieten
voor weinig geld

dankzij uw Fongers-dealer
BARINK - Nieuwstad 26

Twaalfuurtje
met Brood

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.
Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

Extra voordelige
aanbiedingen
Sla 2 krop 98

Sunkist sinaasappels 10 voor ZZ9

Golden Delicious 2 kilo 259

Andijvie gesneden 500 gram 510

Weekendaanbieding bloemen Mg\f

Trosanjers 1 bos . . . 495

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Voetbalver. „Vorden"
vraagt voor het nieuwe seizoen '78-79

terreinknecht
een

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch bij de se-
cretaris V.V. Vorden, van Heeckerenstraat 2,
Vorden. Tel. 2291.

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Voor zo spoedig mogelijk gevraagd

automonteur
met enkele jaren
praktijkervaring

Rondweg2 - Vorden - Telefoon 05752-1794

DONDERDAG 25 MEI T/M ZATERDAG 3 JUNI

Tuinmeubelshow
Tuinstoelen
Parasols
Ligstoelen
Tuintafels

in diverse uitvoeringen

in bijpassende dessins

in diverse prijsklassen

in rond en langwerpig

Als speciale aanbieding:
TAFEL + 4 STOELEN Slechts 124,80
Tevens worden alle buitenzonweringen in deze week GRATIS ge-

plaatst en Zijn nu nog Uit VOOrraad leverbaar. Vraag eens een vrijblijvende offerte.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
Gratis bezorgen
Prima service en garantie
Opslag tct 1 jaar gratis
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

j i. ̂ ?*f*** • ̂  *door het Ministerie van verKeer
«waterstaat uitgeroepen tot het

beste regenwÉyan ons land

Onze

Het pak wordt gemaakt in
vier modische kleuren
veilig oranje, okergeel.
oli|fgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kmder-
maten vanaf 4 jaar. alle
damesmaten en grote maten
tot en met maat 58 60

Wapen- en Sporthandel

zomerkollekties
zijn weer aangevuld
met modieuze mode
REGENMANTELS vanaf 89,50
JAPONNEN Z/M vanaf 49,00
JAPONNEN K/M vanaf 69,50
ZWIERIGE BONTE ROKKEN vanaf 69,00
EFFEN ROKKEN vanaf 39,00
BLOUSES K/M vanaf 19,95

Vrijdags koopavond - 's woensdags de gehele dag geopend
's maandags gesloten

~~ttttd» Joeltrtfftndl

Zutphenseweg Vorden

RUURLO

— TOONAANGEVEND IN MODE

Haal nu bij de Rabobank
het spaarvarken

met echte ingebouwde radio!

Combini-bi kini's
naar maat
Om zelf te
kombineren,
wat betreft
maat en model
Naar uw eigen smaak!
Passend bij uw figuur'

Tvinnifih

textiel M mede

/chooldermctn
raadhuisstraat tel 1367 vonten

Het Rabobank spaarvarken
met ingebouwde radio:

spaargleuf

zenderkiesknop

Ik
kost

maar

voor iedereen die"al
bij de Rabobank spaart

of daar nu mee begint en
25,- inlegt. Nieuwe spaarders

krijgen bovendien f. 7.50
spaarpremie kado!

ATTENTIE:
deze speciale aanbieding geldt

uitsluitend zolang de voorraad strekt!

batterijvakje 1 l— spaar vakje
Mei in-t radio-spaarvarken ontvangt u de midden-
go l f . Het wordt kompleet met ba t t e r i j geleveul.

Rabobank C9
gekj en goede raad



VOETBALVERENIGING

RATTI
JAARLIJKSE FEESTAVOND

voor leden, donateurs en begunstigers
op zaterdag 27 mei a.s. aanvang 20.00
uur in zaal Schoenaker te Kranenburg/
Vorden.

Muziek „Hanska Duo"

Het Groene Kruis
Afdeling Vorden

Gaarne nodigen wij alle leden uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse

algemene
LEDENVERGADERING
op donderdag 1 juni a.s.
om 20.00 uur in het wijkgebouw.

Agenda: 1. Opening
2. Notulen en jaarverslag secreta-

resse
3. Jaarverslag penningmeester
4. Wat verder ter tafel komt
5. Rondvraag
6. Sluiting

Het Bestuur

Gevraagd wegens uitbreiding van onze
aktiviteiten

ervaren
automonteur

Autobedrijf Huitink
VW enAUDI-dealer

Dorpsstraat 14-16, Ruurlo. Tel. 05735-1325

Fijn jack in modieuze uni- kleuren
Let op de kontrast-biezen op

armen en schouders.
100%Nylon.

Fortex - Selektieve Groep
van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

onze
sportieve
pakken
trekken
veel
belang-stelling

Omdat wij daarin een
grote keuze hebben.
Met onze opvattingen
over sportieve mode
staan wij geheel aan
uw kant.
Met de prijskaartjes
trouwens ook.
Sportief hè ?

/diooMernran

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

Verkoop a.s. maandag 29 mei
10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16 - 17 uur fe# café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLED1NG o.a.:

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

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

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

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

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

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F* W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVEIO
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

PEPPER 39,95
üaranijes - 't bovenste beste

voor jonge stappertjes. Natuurlijk
t een verantwoord leder voetbed
ook nog voor 'n betaalbare prijs.

Malen: 21-32

SPORTY
Styled by Jimmy Joy.
Kreeg het keurmerk van de
Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen, 'n Garantie voor
de beste materialen en een
afwerking, die aan alle eisen
voldoet Leder omtrokken

voetbed.

Maten: 28 57,95
29-32 59.95
33-36 64.95
37-39 67.95
40-42 72.95

Wullink

Eigen watervoorziening
veel goedko Ar dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Trettige
vakantie

Wij
wensen u een
prachtvakantie.
Veel zon en zo,
geen depressies
of pech onderweg.
En dat u bruin en
tevreden mag terugkeren.

Maar vertrek niet zonder zo'n onmisbare
reisverzekering.
Al vanaf f l,- per persoon per dag verzekert u
zich voor o.a. ongevallen, dokterskosten en
bagage. Even een telefoontje
en wij maken de polis voor u klaar.

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

J. VAN ZEEBURG
VORDEN

Telefoon 05752-1531

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342 INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

VORDEN - TEL. (05752) 1381

R. J. Jansen van den Berg
fysiotherapeut

Sinds kort heb ik de praktijk voor
fysiotherapie te Vorden uitgebreid
met een

therapie- cq instructiebad
Een en ander is bedoeld voor:

- patiënten voor wie hydrothera-
pie medisch geïndiceerd is

- bejaarden
- kinderen tot en met 7 jaar, alléén

om de eerste beginselen van de
zwemkunst machtig te worden

Voor al deze categoriën zal een zweminstructri-
ce aanwezig zijn.
Gebruik maken van de> mogelijkheden als hier-
boven beschreven, kin alleen geschieden op
afspraak (en op eigen kosten). Aanmelden is
vanaf heden mogelijk.

R. J. Jansen van den Berg

LT>I n j
MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752 -1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

IHIIIIIIBOI
Voor een

zeer persoonlijke
bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

De naam van onze

Braderiepop
IMELLIE

is geraden door mevr. Harmsen, H. K.
van Gelreweg 14, Vorden

Door enorme nieuw verkoop
kunnen wij u de volgende
prima occasions aanbieden:
FIAT 850 Spec 1972
FIAT 850 1971 -1972
FIAT 127 Lusso 20.000 km 1977
FIAT 127 1972 - 73 - 74 - 75 - 76
FIAT 127 Spec 1974 -1975
FIAT 128 1974 - 75 - 76
FIAT 124 Groen 1973
FIAT 131 2-deurs 1600 cc Spec 1975
FIAT 128 Rally 1972
LADA 12004-deurs 1976
VW 1200 Oranje 1974
DAF Marathon 1300 cc 1973
OPEL Citty Rood 1976
RENAULT R4 1972
DATSUN Coupé 1970
CITROEN 2CV4 1971
SIMCAlOOOblauwmetal 1972
SIMCA 1301 Spec. Groen met. 20.000 km.
eerste eigenaar 1975

1. De Bovag-garantie

2. De Flat garantie

S. Omruilgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.
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Folkloristisch programma en vuurwerk
waardig slot van feestweek
Een folkloristisch programma tegen de bosrand en het kasteel Vorden als nieuw
gemeentehuis, opde achtergrond een fraaier decor was zondagmiddag haast niet
denkbaar. Naar schatting vier £ vijf duizend bezoekers omzoomden de feestweide
toen de deelnemende groepen etc. voorafgegaan door de muziekvereniging
"Concordia" kwamen aangemarcheerd.

Begeleid dor tromgeroffel en trompet
gaven een groep vendelzwaaiers van de
"Grootbekergilde" uit Soest een fraaie
uitvoering vendelzwaaien. Zo'n zes
eeuwen terug is deze gilde opgericht.
Individueel gaf de 47 jarige Heng Hage
een gave demonstratie van zijn kunnen.
Een bijzonder leuk gezicht vormde de
kindergroep uit Markelo. Deze jongens
en meisjes in de leeftijd van 4-6 jaar
stalen de harten van de toeschouwers.
"Twee emmertjes water halen", de Zil-
versprong" en "Allemoale noar Hoks-
bargen toe", het ging er allemaal in als
koek. De groep werd begeleid door twee
akkordeonisten.

De kleintjes waren nog maar nauwelijks
"uit beeld" of de plaats werd ingenomen
door de "Schermer dansers" uit Stompe-
toren bij Alkmaar. Deze begonnen hun
optreden met een ouderwetse Westfriese
schaatsenrijdersdans. De kostuums die
de dansers droegen dateren van zo'n 150
jaar geleden. De groep die in verschil-
lende landen al is opgetreden werd vlak
na de oorlog opgericht. Bij het volgende
optreden kregen we een dromige blik in
de ogen en zal de nostalgie bij mensen
met een beetje fantasie hoogtij gevierd
hebben. De Rijvereniging "De GRaaf-
schap" in samenwerking met de pony-
club verscheen in Middeleeuws kos-
tuum. Voorafgegaan door de pony's met
daarachter twee barakofficieren, twee
franse soldaten uit de tijd van Lodewijk
XIV, gevolgd door twee Spaanse en twee
Hollandse soldaten met tot slot twee
soldaten in harnas dit alles trok als een
bonte mengeling aan de toeschouwers
voorbij. Gelukkig geen oorlog, het bleef
vredig want op het kasteel bleef ook alles
even rustig. Plotseling werden we weer
tot de werkelijkheid teruggeroepen en
schoot het ons te binnen dat de ambte-
naren op zondag een vrije dag hebben!

Met Ben Wagenvoort als instrukteur
bracht de rijvereniging de zogenaamde
"Kastelencaroussel" waarbij de paarden
zoveel mogelijk gelijke tred dienden te
houden. Hierna was het de beurt aan de
kinderdansgroep uit Horb. Deze kinde-
ren zijn met hun begeleiders een paar
dagen te gast van de "knupduukskes".
Zaterdagavond verzorgde de groeps sa-
men met "De Knupduukskes" reeds een
optreden in zaal Smit. De groep be-
staande uit kinderen in de leeftijd van
6-14 jaar is vooral in Duitsland zeer
bekend. Tijdens de Olympische Spelen
in München werd ook doo; uc.
optreden verzorgd. De groep is vooral
bekend om haar verscheidenheid van
kostuums die allen worden vervaardigd
door de 72 jarige Mina Maus. Deze zeer
vitale dame bood Burg. Vunderink een
geschenk aan, waarbij de heer Vunde-
rink op zijn beurt de groep uitnodigde
om maandag het gemeentehuis te be-
zichtigen. Overigens werd ter ere van
Vordens eerste burger de dans "Der
Krönungsreigen" opgevoerd. De groep
oogstte met haar optreden veel succes.
Tussen de bedrijven door mocht Burg.
Vunderink ook een fraai boek over de
Schermer van de dansers uit Stompe-
toren in ontvangst nemen.

Vanzelfsprekend konden op dit folklo-
ristisch dansfestijn "De Knupduukskes"
niet ontbreken. Deze Vordense groep
bracht onder andere de "Rozenwals" een
klapdans en de "Almelose Kermis". Een
drukke dag overigens voor "De Knup-
duukskes" want niet alleen werd de
kinderdansgroep gedurende enkele da-
gen bij leden ondergebracht, bovendien
waren de Vordense dansers deze zondag
in touw om de groepen uit Stompetoren
en Markelo op te vangen. Een fantas-
tische bijdrage leverde deze middag de
aanspanning "In de Reep'n" die met

veertien koetsen, en rijtuigen een perfek-
te show gaf waarbij getracht werd de
klederdracht aan te passen aan de tijd
van waaruit de rijtuigen stammen.
Sportrijtuigen, onder andere één exem-
plaar waarin Koningen Wilhelmina
vroeger reed, een open brick, een Achen-
bachdresseerwagen een tilbury, kortom
voor de liefhebber, om van te smullen.
Al met al een bijzonder fraai slot van de
feestweek in Vorden. Zaterdagavond
waren eveneens duizenden mensen op de
been om het vuurwerk gade te slaan voor
het kasteel. Een feeëriek schouwspel.
Zondagmorgen was er eveneens in het

kader van de feestweek een koffieconcert
waaraan medewerking werd verleend
door het Vordens Dameskoor onder
leiding van Peter Best; de organist Rudi
van Straten en Ludo en Anton Eykel-
kamp. Ook hiervoor bestond een goede
belangstelling. De Stichting V.O.K. die
al deze evenementen met medewerking
van velen heeft georganiseerd kan met
vreugde op de feestweek in Vorden
terugzien. Nog even dit. De revue "Ach 't
kasteel... toch't" draait gewoon nog door
op 24, 26, 27 en op 28 mei! En nog een
extra avond 29 mei wat dan ook beslist
de laatste revue zal zijn.

Team van Jong Gelre 11 met veel vertoon
van macht winnaar Vordense zeskamp

Kasteelbezichtiging
Meer dan 2000 belangstellenden hebben een kijkje genomen in het kasteel.
Men was vol lof over wat hier tot stand is gekomen. De vraag bereikte ons;
"kan er nu niemand meer in voor bezichtiging". Misschien is in overweging
te nemen om zaterdagsmiddags het kasteel open te stellen voor het
publiek, is er geen oud politieagent of ambtenaar die dit tegen een kleine
vergoeding op zich wil nemen? Diegene die er naar toe wil heeft er toch
ook wel een kleinigheid voor over.

Tijdens de finale zaterdagmiddag (bijge-
woond door enkele duizenden mensen)
bleek dat het viertal A.R. Sikkens, N. v.
Houte, J. de Gruyter en H. v.d. Linden
de zaakjes organisatorisch uitstekend
voor elkaar hadden. Het publiek wist dit
na afloop dan ook terecht met een warm
applaus te waarderen. Weken van hard
werken en veel improviseren waren dus
niet voor niets geweest. Veel publiek,
mooi weer en enthousiaste ploegen.

Over enthousiasme gesproken. Al ein-
digde de ploeg op de voorlaatste plaats,
het was een lust om het team van de
G.J.V. in de finale in aktie te zien. De
jongens en meisjes deden hun uiterste
best maar hadden zelf de grootste lol
wanneer er wat niet lukte. Toch bleef
men knokken voor een goed resulaat en
tot enthuubiiiame van het publiek won de
ploeg "de rode draad".

Bij deze "rode draad" waarbij geen joker
kon worden ingezet moest het gehele
team met een hockeystik de bal voort-
bewegen om vervolgens gezamenlijk op
latten de laatste meters af te leggen. De
finale zaterdagmiddag was een strijd
tussen de teams van Jong Gelre l; Ratti
11; bouwbedrijf Dostal, Jong Gelre 11;
G.J. V. en zwem- en poloclub. Het eerste
spelonderdeel bestond uit het over een
balk brengen van blikken. De deelne-
mers van de balk te gooien door ploegen
aan de kant, dat was in feite hoofddoel,
waarvan het publiek bij elk nat pak met
volle teugen genoot. De zwem- en polo-
club had bij dit spel de joker ingezet
maar eindigde op de voorlaatste plaats.
Jong Gelre 11 kwam als overwinnaar uit
het strijdperk.

Na het blokkenspel (het tweede spel-
onderdeel) werd al duidelijk dat de ploeg
van Jong Gelre 11 uitstekend op elkaar
was ingespeeld want ook dit onderdeel
werd door hen gewonnen voor Ratti 11.
Ook hier leverde de joker van de G.J.V.
niet het gewenste resultaat op, een
voorlaatste plaats. Na deze twee ronden
had Jong Gelre met 14 punten de leiding

genomen, gevolgd door Ratti 11 met 9
punten. Veel behendigheid en kracht
was vereist bij het beklimmen van de
zeephelling. In totaal hadden de organi-
satoren met de voorrondes erbij, 25 kg.
zeep op deze helling gesmeerd, zo
vertelde Geertjan Sikkens, de speaker
die het geheel op humoristische wijze
aan elkaar praatte. Jong Gelre l en Jong
Gelre 11 deden niets voor elkaar onder
en eindigden gelijk, zodat de punten
voor de nummers l en 11 werden
verdeeld. Jong gelre l had echter de
joker ingezet zodat dit team zich na Jong
Gelre 11 (20 punten) met 18 punten op
de tweede plaats kon nestelen.

Het vierde spelonderdeel, zich geblin-
doekt door strobalen te laten sturen,
vergde uiterste concentratie. De "wagge-
lende" spelers in aktie te zien was een
leuk schouwspel. Jong Gelre 11 legde bij
dit onderdeel de basis voor de eindzege.

De ploeg won en had bovendien de joker
ingezet, zodat de strijd wat betreft de
bezetting voor de bovenste plaats beslist
was. Met het ingaan van de laatste ronde
had Jong Gelre 11 34 punten, gevolgd
door Jong Gelre l met 22 punten. Het
laatste onderdeel, het kruiwagenspel,
leverde de ploeg van Dostal dubbele
punten op. Winnaar plus de joker,
waardoor Dostal ineens oprukte naar de
tweede plaats.

Zoals gezegd werd het team van G.J.V.
winnaar van de "rode draad", op de voet
gevolgd door Jong Gerle 11. De eindstad
werd aldus: l en kampioen van Vorden,
Jong Gelre 11 44 punten; 2 Bouwbedrijf
Dostal 30 punten; 3 Jong Gelre l 28
punten; 4 Ratti 11 22 punten; 5. G.J.V.
18 punten; 6 zwem- en poloclub "Vor-
den" 14 punten. Nadat de kampioen uit
handen van mevrouw Vunderink de
fraaie bokaal in ontvangst had genomen
en een ere-ronde had gemaakt was ook
dit geslaagde onderdeel uit de feestweek
in Vorden ten einde. De heer Sikkens Jr.
trad op als spieker wat hij op een
prettige wijze deed.



Vijftig ploegen in actie op nationaal
touwtrektoernooi in Vorden
Twente en eibergen verrassende winnaars
Vorden sterk bij de jeugd
Meer dan vijftig touwtrekploegen, aangesloten bij de Nederlandse Touwtrekken
Bond, gaven zondag acte de presence op het grote nationale touwtrektoernooi dat
in Vorden werd gehouden. De organiserende vereniging de TTV Vorden had haar
gehele accommodatie (clubhuis, tenten en bijgebouwen) vrij gemaakt, om de
touwtrekkende sportbroeders die zelfs uit Amstelveen en Aalsmeer waren
gekomen, gastvrij te ontvangen. Naar schatting hebben deze zondag meer dan
tweeduizend belangstellenden de wedstrijden bezocht.

Al in de morgenuren begonnen de trek-
beurten tussen de teams in de 720 en 560
kg. klassen en de jeugdklassen A, B en
C. De meeste belangstelling ging uit
naar de zgn. "zware" klasse (de 720 kg.)
Favoriet Heure (Borculo) kreeg het
zwaar te verduren; men moest achter-
eenvolgens drie tegenstanders van kali-
ber: Bekveld-Eibergen-Twente, "over-
meesteren" om zich dagkampioen te
kunnen noemen. Maar het viel anders
uit. Tegen Eibergen werd het een 1-1
gelijkspel omdat Heure werd afgefloten
en tegen TC Twente, een nog jeugdige
ploeg, moest men tot veler verrassing in
beide trekbeurten de touwen laten schie-
ten. De ploeg van Twente (J. Hazelhek-
ke, G. Oude Voshaar, A. Hazelbekke, A.
Goossens, G. Roelofs, G. Pegge, N.
Versteeg en A. Goossens) was uitstekend
op dreef en haalde ongeslagen de

eindstreep. Heure en Eibergen eindig-
den ex equo op een gedeelde tweede
plaats. In het totaalklassement is Twen-
te nu een punt uitgelopen op Heure.
Spanning was er ooi volop in de 560 kg.
klasse, de lichtgewichters. Bekveld, dat
onlangs in Eibergen weinig concurrentie
had, moest nu de eerste plaats delen met
EHTC uit Hall-Eerbeek. Vorden trok
zich nog naar een eervolle tweede plaats.

Bij de jeugd was de ploeg van Vorden
ook erg succesvol. Niet alleen in de
A-klasse kraaide men "victorie") ook in
de B-afdeling haalde men negen punten
binnen. Dit was evenveel als de EHTC-
jeugd. In het algemeen klassement blijft
Vorden in de A-klasse aan de leiding
met 18 punten en leidt Vorden B in de
B-klasse met ly punten. Een hoop voor
de toekomst! In de C-klasse kwam

Erichem verrassend goed voor de dag en
werd ongeslagen winnaar. De jeugd
van DES uit Zieuwent werd tweede.

In de morgenuren werd er met vijf
touwen getrokken om het tempo te
bespoedigen. In de jurywagen assisteer-
den de dames Minie Brouwer, Jannie
Hoff, Erna Stokkers, Gerda Wesseldijk
en de heer Henk Groothornte. Scheids-
rechters waren de heren Buitenhuis,
Eveleens, de Vries en Nijenhuis. TTV
Vorden-voorzitter Jan Knoef sprak ook
voor de start van de middagwedstrijden
een kort welkomstwoord. Hierna kwa-
men de achttallen uit de 640 A, B- Cl en
C2 klasse aan de touwen. De heren
arbiters G. Knoop, Meenink, De Vries,
Alb. Weenk en hoofdscheidsrechter te
Vaanholt hadden geen gemakkelijk
taak. Door de goede inzet van de
deelnemende ploegen ontonden soms
moeilijke situaties, waarbij het oordeel
der arbiters de doorslag gaf.

In de 640 A-klasse had Bekveld deze
middag een grote rivaal, de TTV Eiber-
gen. Met slechts een punt meer moesten
de Hengelose jongend de eindzege aan
de Eibergenploeg laten. In het algemeen
klassement blijft Bekveld eerste. In de
640 B-afdeling waren Bussloo en Sport-
zicht aan elkaar gewaagd en deelden de
eerste plaats met 9 punten Erichem, de
nieuweling, werd winnaar in de Cl
klasse en Heure trok zich naar de top in
de C2 klasse (640 kg.)

Freddy Ikink verheugd
over sukses van Vordense revue
Elfde voorstelling ook reeds uitverkocht
De Vordense revue "Ach 't kasteel toch...'t" blijft volle zalen trekken. Ook voor
de laatste avond op maandag 29 mei zijn de kaarten al weer uitverkocht. De revue
heeft dan elf avonden gedraaid en ruim 4000 bezoekers getrokken.

"Het is maandag definitief "schluss". Ik
ben ervan overtuigd dat we nog zeker
twee avonden door zouden kunnen gaan,
maar we vinden dat het nu mooi is
geweest. Veel medewerkers hebben hun
gezinnen en ook het werk thuis moet
worden gedaan", zo zegt regisseur Fred-
dy Ikink die bijzonder trots is op het
ruim 120 man tellende gezelschap.
"De medewerkers zijn ontzettend en-
thousiast en nu de revue zo goed wordt
ontvangen zijn ze allemaal zo trots als
een pauw. Ik zelf had zondag 28 mei de
laatste avond willen draaien, doch de
medewerkers zelf wilden nog dolgraag
een avond doorgaan".
De revue is nog beter gelopen dat Ikink
zich had voorgesteld hoewel hij ervan te
voren wel op had gerekend dat er acht
avonden gespeeld zouden worden. 'Toen
ik vorig jaar de eerste gesprekken in
Vorden heb gehad moest ik steeds horen
"doe het toch niet, dat wordt toch niks in
Vorden". Wel dit soort opmerkingen
stimuleerden mij enorm en ik vond het
een geweldige uitdaging aan deze klus te
beginnen. Ik moet zeggen dat ik ont-
zettend veel medewerking heb gehad. De
revue heeft veel publiciteit gekregen, de
winkeliers hebben een grandioze aktie
op touw gezet. Door dit alles werd in
Vorden volop over de revue gesproken.
En dan toch wel het allerbelangrijkste:
het gezelschap speelt uitstekend". (Dit
laatste is beslist geen chauvinistische
uitspraak van Ikink want zij die de revue
reeds hebben bezocht kunnen dit alleen
maar beamen. Red.)
Freddy Ikink gelooft dat het gezegde
"vreemde ogen dwingen" hier toch ook
wel van toepassing is. "Het is voor mij
een voordeel geweest dat ik me altijd
buiten de problematiek heb gehouden.
In al die maanden heb ik me alleen met
de revue bemoeid en daar bedoel ik mee
keihard werken. Door steeds overal
aanwezig te zijn het ik, dacht ik, de
mensen toch wel gestimuleerd", aldus
Freddy Ikink die z^Bj hij zelf zegt
grandioos gewerkt h<JBn Vorden.

De toeschouwers die de* komende dagen
de revue zullen be^tken willen we
attent maken op e^Aschets waarin
Gerrit E1oemendaal r^respeelt. Tijdens
deze schets moet hij namelijk op een
gegeven moment als een standbeeld voor
zich uit staren. Geen spiertje vertrekt
hij.

Nu heeft orkestleider Joop Lauckhart
om 25 gulden met Bloemendaal gewed
dat hij hem aan het lachen kan maken.
Wij zijn er zeker van dat in dit geval het
publiek lachende derde zal zijn.

Iaat het CDA
't jeugdwerk
maar waaien?

VRAAG
VAN U

Beslist niet! In ons programma
wordt aangedrongen op instel-
ling van een gemeentelijke
jeugdraad op korte termijn.

Verder is een jeugdhonk nodig,
een eigen ruimte voor de jeugd.

En moet er een jeugdleider of
een sociaal-kultureel werker
komen. Waar mogelijk moeten
speelplaatsen in de wijken
worden aangelegd of andere
mogelijkheden van rekreatie.

STEM STRAKScda

De dames van Dash tonen dat /i.
mentaal sterk zijn.
De afgelopen maandag-avond werd in de
sportzaal in Vorden de wedstrijd Dash
Bruvoc in de dames bekerwedstrijd
gespeeld. De Bruvoc-dames kwamen zet
gemotiveerd in het spel wegens de revan
che-mogelijkheden voor de inde compti
tie opgelopen nederlaag en gelijkspel
De dames van Dash hadden de groots
mogelijke moeite zich staande te hou
den. Vrijwel alle aanvallen van Das!
- vooral de smashes - werden dooi
Bruvoc goed verwerkt, zodat het scorer
veelal aan de "Bruvoccers" moest wor
den overgelaten. Dash verloor de eerst(
twee sets met 8-15 en 12-15. In d<
volgende sets moest Dash proberen dt
buit alsnog in de wacht te slepen. Gezier
het spel van Bruvoc had vrijwel niemanc
daar geloof in. Op aanwijzing van d(
coach ging Dash over tot het prikker
van de ballen in plaats van smashen. Di
had een verrassend resultaat. De Bru
voc-dames hadden daar geen goed ant
woord op. Geruime tijd konden zij noj
een voorsprong behouden maar dooi
hardnekkig tegenstand te bieden moesi
Bruvoc deze set aan Dash laten.
Bij het winnen van de 4e set had Bruvot
nog de volle winst kunnen behalen. Da1
voelden zij zelf ook heel goed en dat riep
daardoor te veel spanning op. Dt
verdediging werd minder goed en Dasr
kreeg steeds meer greep op de smashes
van Bruvoc. Ook de 4e set was vooi
Dash. In verband met de gelijke stand
moest er een 5e set gespeeld worden
Het was bijzonder jammer, dat de tegen
stand van Bruvoc toen geheel verdwener
was. Zij geloofden niet meer in hun eiger
kunnen en waren geen schim meer var
wat zij en de eerste 2 sets waren. Dt
mentaliteit van de dames van Dasr
bleek ijzersterk en zij presteerden hei
om de laatste beslissende set met 15-0 al,
te sluiten. Voorwaar een zeer bijzondere
prestatie waarvoor zij alle lof verdienen.

Uitslagen van de overige wedstrijden
Hansa a - Dash a: 2-1; Wik 2 - Dash 5
2-1; Dash 6 - Wilh. 4:0-3; Dash 3 - Wilh
3: 1-2; Dash 4 - Wilh. 4: 1-2; Almen
Dash 4: 3-0; Aktief - Dash 3: 3-0.
Zaterdag 27 mei op het v.v. Vorder
terrein groot volleybaltoernooi.

maandag 29 mei a.s. in Zutphen: Wilh.
B - Dash c; Valto 3 - Dash 4; Harfsen 2
Dash 3; Wilh. 3 - Dash 3; Dash 5 - Valtc
3; Harfsen 2 - Dash 5.

Gemeentebestuur kreeg fraai wandkleed

Toen destijds in Vorden de commissie
V.O.K. (voorbereiding opening kasteel
Vorden) in het leven werd geroepen,
werd het plan geopperd om het gemeen-
tebestuur een wandkleed voor het
nieuwe gemeentehuis aan te bieden.
Mevrouw Pelgrum nam de organisatie
op zich. Zij trommelde een stel enthou-
siaste dames bij elkaar. Jddith Hosli uit
Laren kreeg de opdracht het ontwerp te
maken. De Vordense dames, negen in
totaal, assisteerden haar voortreffelijk
met als resultaat dat zaterdagmiddag,
tijdens een intieme bijeenkomst, het
wandkleed aan Burg. Vunderink kon
worden aangeboden.

"Tijdens de werkzaamheden aan het
kleed hebben de dames onder leiding
van Judith Hosli een hechte band
gevormd. Vooral Judith komt bijzonder

veel eer toe. Er is veel werk verzet en ik
hoop dat het wandkleed vele jaren mag
hangen", aldus sprak mevr. Pelgrum bij
de inleiding. Mevr. Pelgrum vertelde nog
dat het wandkleed, dat vorige week
reeds in het gemeentehuis was opge-
hangen, speciale belangstelling had ge-
trokken van Prinses Beatrix. "De Prinses
vond dat de kleuren bijzonder goed
waren gekozen", aldus mevr. Pelgrum.

Judith Hosli gaf vervolgens een toelich-
ting bij het wandkleed dat ze de naam
"Doornroosje" had gegeven. Het was
haar bedoeling een stuk uit dit sprookje
in het wandkleed te verwerken, de prins
die door de doornhaag heen wil breken
om het "droomkasteeltje" te bereiken.
Zij bracht de Vordense dames dank voor
de 200 procent medewerking, waarbij zij
nadrukkelijk onderstreepte dat het dui-

delijk een gezamenlijk spel is geweest.
De ingelijste "toelichting" fraai op
schrift gesteld door mevr. Brinkman
overhandigde Judith Hosli aan Burg.
Vunderink.
"Ik heb ervaren hoeveel haken en ogen
het gereed komen van het nieuwe
gemeentehuis heeft gevergd en datzelfde
beeld zien we terug bij het nieuwe
wandkleed, ook hier veel haken en
ogen", aldus burg. Vunderink die Judith
Hosli en de dames zeer erkentelijk was
voor het geschenk. "Iedereen zal door dit
fraaie kleed getroffen worden", zo luidde
zijn mening. De voorzitter van de
Stichting V.O. K. de heer Bekker sprak
eveneens woorden van dank aan het
adres van Judith Hosli en de overige
dames. Hij bood elk, waaronder ook
mevr. Vunderink voor haar bijdrage, een
fraai boeket bloemen aan.

Het nieuwe Dorpscentrum



Rigoreuze verbouwing bij restaurant de Rotonde
Accomodatie aantal zitplaatsen verdubbeld

Na ruim tien weken van hard werken heeft de heer Nico van Goethem, eigenaar van
het petit restaurant de Rotonde aan de Kerkstraat, alhier zijn geheel
gemoderniseerde en verbouwde restaurant annex snackbar onlangs weer in gebruik
genomen. Wie zin heeft in een lekker etentje of hartige hap en de voordeur van de
Rotonde binnengaat, zal verbaasd zijn over de metamorfose die het interieur heeft
ondergaan.

Het restaurant-gedeelte is bijna eens zo
groot geworden door de muur te verwij-
deren, waarachter de bergingsruimte,
koelruimten, diepvries en toiletgroepen
zaten. Dit gedeelte is er geheel bij
aangetrokken. Hierdoor kon het aantal
zitplaatsen voor de gast/eter, dat aan-
vankelijk ruim vijftig bedroeg, practisch
worden verdubbeld. Men heeft nu een
accommodatie voor p.lm. honderd per-
sonen. Eigenaar Nico van Goethem:
"Het is ons dank zij architect en
aannemers gelukt om in recortempo de
nieuwbouw te voltooien. Het is een totale
verbouwing geworden; alleen de buiten-
muren zijn als het ware blijven staan.
Het interieur is geheel vernieuwd, met
inbegrip van het bestek zelfs. Maar we
waren er ook wel aan toe.

De aanwezigheid van veel hout (pla-
fonds, eiken deuren, lambrizering) zorgt
voor intimiteit en veel sfeer. Ook het
meubilair, tafels, stoelen is aangepast
aan het geheel, dat wel als semi-klassiek

mag worden bestempeld. Naast veel
hout dat er in het restaurant is verwerkt,
geeft ook het schoon metselwerk een
bepaald gezellig cachet, evenals het
gedeelte waarin de zitplaatsen zijn "inge-
bouwd" en enkele boogvormige raam-
pjes voor een leuk geheel zorgen. De
verlichting en vloerbedekking doen
warm aan, terwijl langs de wanden alle
acht Vordense kastelen (netjes ingelijst)
te bewonderen zijn. De gezellige bar is
precies in het midden geplaatst.

Naast het restaurant is ook de keuken
geheel vernieuwd en vergroot. Er staan
de nieuwste snufjes op dit gebied. Een
modern zgn. "kookeiland" met gril-
apparatuur, gekoelde slarière, een war-
me uitgifte met infrarode stralen, waar-
op het eten warm kan worden gehouden
enz. De toiletruimten zijn ook ver-
nieuwd; voor het personeel heeft men
aparte toiletten en garderobe. In de
kelder zijn de grote koelcellen, diepvries-
ruimte en het ketelhuis ondergebracht.

De aannemers die onder meer de ver-
bouwing ten uitvoer brachten waren:
voor het metselwerk de gebr. Weuste-
nenk B.V. (Vorden-Hengelo); timmer-
werk fa. H.J. Bosch; elektra Installatie-
bedrijf J. Dekker; loodgieters- en cv-wer-
ken, Installatiebedrijf Emsbroek; schil-
derwerk fa. J.M. Uiterweerd; en staal en
smidswerk fa. gebr. Barendsen, allen uit
Vorden. Een en ander onder architec-
tuur van het bureau Van Geenhuizen/
Jansen te Hengelo. Ook de snackbar is
vernieuwd en men kan met de modern-
ste apparatuur een hartige hap bereiden.

Voor de snelle passanten is er een aparte
ruimte. Eigenaar de heer N.H.A. van
Goethem startte op 2 juli 1962 zijn petit
restaurant de Rotonde. In 1967 werd
alles ook gemoderniseerd en aan de
eisen des tiids aangepast. Voorts opende
hij en l^^Ébar-bodega Het Pantoffeltje
aan de ^prpsstraat en vergrootte dit
pand in januari 1977 met een zaal-
accomodatie door de voormalige winkel
van de he^Pardijs er bij aan te trekken.

Wij wensen de heer van Goethem en zijn
familie veel geluk met deze aanwinst,
welke zeker ook een aanwinst voor
Vorden genoemd mag worden!

VRAAG
VAN Uis de ver-

keersveiligheid voor
't CDA een punt?
Ja en niet alleen theoretisch. In
nieuwe en bestaande wijken
moet worden gestreefd naar
maatregelen, die de rust en de
verkeersveiligheid bevorderen
ook voor de kinderen. Uiteraard
in nauw overleg met de bewo-
ners van de wijken.

STEM STRAKS cda

Oberkrainer Sextett bood muziek en dans
van topkwaliteit
Het kan niet op in Vorden. Terwijl in het dorpscentrum de revue op volle toeren
draaide, viel er woensdagavond in zaal Bakker voor de liefhebbers van
Joegoslavisch muziek eveneens veel te genieten.

Niet minder dan het Oberkrainer Sextett
van Janes Kalsek trad deze avond in
Vorden op. Organisator Bert Olden-
kamo zouden bij de eerste voorstelling
de tranen in de ogen schieten, want het
hoogstaande muziek en dansfestijn werd
toen bijgewoond door slechts tien toe-
schouwers. De tweede voorstelling was
de publieke belangstelling was de pu-
blieke belangstelling beter want toen
kwamen circa 100 personen opdragen.
De muzikanten van het Oberkrainer
Sextett waren zelf hoogst verbaasd over
deze geringe publieke belangstelling

want het orkest is gewend om voor volle
zalen op te treden van soms duizend
mensen en meer.

Zonde, doodzonde dat niet meer mensen
genoten van deze fantastiche muziek.
Op zeer humoristische wijze werd een
uitermate attraktief programma gebo-

I den wat men zelden of nooit in Vorden
i hoort en ziet. Volksmuziek van eigen
' bodem, folklore uit de Oekraïne, afge-
wisseld met veel jodelen en zang daaruit
bestond het programma van Janes Kal-
sek en zijn orkest. De orkestleider zelf is

christen
democratisch
appèl

Waarom stemt u op het CDA?
Daar kunnen allerlei redenen voor zijn.
De belangrijkste zal waarschijnlijk zijn,
dat u zich in uw levensovertuiging het
meest tot deze partij voelt aangetrokken.
IN het CDA werken samen: de KVP,de
AR en de CHU. Dat doen ze in goede
harmonie vanuit het beginsel, dat het
Evangelie wordt aanvaard als richtsnoer
voor het politieke handelen. Op die
grondslag wordt gestreefd naar gerech-
tigheid, waarin en waardoor de vrijheid
en verantwoordelijkheid van de mens o-p
de juiste wijze kunnen worden beleefd.

Mooi ideaal
Het is goed als je werk kan gebeuren
vanuit een bepaalde visie. Daarnaast
zijn er vele praktische punten, die in de
loop van de komende vier jaar aan de
orde zullen komen. We hebben ze
samengevat in een programma. Wie
straks op het CDA zijn of haar stem wil
uitbrengen, zal er belangstelling voor
hebben. En ook zij, die nu misschien nog
twijfelen op welke partij ze zullen
kiezen, doen er goed aan dit programma
eens door te lezen. Dit zijn de onder-
werpen, die in de komende zittings-
periode van de gemeenteraad de bijzon-
dere aandacht zullen hebben van het
CDA-fractie:

Ons dorp als leefgemeenschap
1. Het CDA wil het agrarisch karakter
van de gemeente Vorden bewaren en
haar recreatieve kenmerken meer accen-
tueren, hetgeen haar woonfunctie,- een
goed leef- en woonmilieu-, aantrekkelij-
ker maakt.
2. De landbouw zal zich blijvend moeten
kunnen ontplooien in een, door bestem-
mingsplannen, beschermd landelijk ge-
bied. Bestemmingsvergadering van de
grond, van agrarische- naar niet agrari-
sche doeleinden, dient zorgvuldig te
worden afgewogen.

Zorg voor mensen
3. Het sociale beleid var^ie gemeente
dient mede gericht te^H|n op het
medewerken aan- en het srmuleren van
het (vrijwillig) dienstbetoon t.b.v. de
inwoners, die tengevolge van hun leeftijd

waarom
stemt u
op het
CDA?

lichamelijke conditie of handicap min-
der mobiel zijn en daardoor in hun
contactuele mogelijkheden worden be-
perkt.

Het economisch leven
4. Een beperkte uitbreiding van de
schone industrie acht het CDA gewenst,
mits het karakter van de gemeente er
niet door wordt aangetast.
5. Aan een goede situering en ver-
ruiming van parkeermogelijkheden
t.b.v. de middenstand en het winkelend
publiek dient bijzondere aandacht te
worden besteed.

Het woonbeleid
6. Het wil t.a.v. de volkshuisvesting er
naar streven dat:
a. aan sociale woningbouw voorrang
wordt gegeven en vervolgens het eigen
woningbezit wordt gestimuleerd;
b. daartoe een spoedige ontwikkeling
van Brinkerhof 111 wordt bevorderd;
c. voor nieuwe woonwijken, door een
verantwoorde groenvoorziening, een
goed woonklimaat wordt bewerkstelligd;
d. het bouwprogramma wordt afgestemd
op de behoefte aan huisvesting van o.a.
jonge gezinnen, incomplete gezinnen,
bejaarden en alleenstaanden.

Het welzijn
7. Daar ook in deze gemeente de sport
zich in een aantal sectoren heeft uitge-
breid, dient naar verhouding ook meer
uitbreiding te worden gegeven aan de
mogelijkheid tot beoefening daarvan.
Het CDA denkt daarbij o.a. aan zwem-
bad, veld- en zaalsport. Ook de overige
vormen van welzijn dienen in de komen-
de jaren de nodige ondersteuning te
krijgen.
8. De instelling van een (gemeentelijke)
jeugdraad met een adviserende taak
vanuit- en een begeleidende taak naar de
verschillende vormen van jeugdwerk, zal
op korte termijn dienen te geschieden.

Het verkeersprobleem
9. Het CDA acht het een vaststaand
gegeven dat het wegtracé Ruurloseweg-
Dorpsstraat-Zutphenseweg uit het oog-
punt van algehele veiligheid verbeterd

dient te worden:
a. deze verbetering (o.a. een trottoir
langs de Zutphenseweg aan de Zuidzijde
en een rijwielpad langs de Ruurloseweg)
dient te worden nagestreefd in nauw
overleg met de daarbij betrokken over-
heidsinstanties.
b. de omlegging van het zware door-
gaande verkeer wordt noodzakelijk ge-
acht.
10. Teneinde de verkeersveiligheid en de
rust, voor de wijkbewoners en met name
de kinderen, in de oude(re) en nieuwe
woonwijken te bevorderen kunnen ingre-
pen in bestaande situaties gewenst zijn.
Waar mogelijk zullen speelgelegenheden
en/of andere vormen van recreatie voor
de jeugd gesitueerd en aangelegd moe-
ten worden. Overleg met de buurt- of
wijkvereniging en/of bewoners gaat
daaraan vooraf.

Zorg voor buitengebied
11. Een verantwoorde verlichting op de
wegen in het buitengebied dient meer
afgestemd te worden op de veiligheid
van de bewoners van dat gebied en de
weggebruikers. Het gemeentebestuur
dient meer afgestemd te worden op de
veiligheid van de bewoners van dat
gebied en de weggebruikers. Het ge-
meentebestuur dient voordurend attent
te zijn op een goed onderhoud alsmede
verbetering van de wegen en rijwiel-
paden in het buitengebied. Uitbreiding
van het rijwielpadennet vereist ook
concrete plannen.
12. In de kleine kernen (buurtschappen)
vervult een kleine school een belangrijke
functie. Het behoud van zo'n school
dient derhalve door onderwijskundige
aspecten ook door sociaal-culturele mo-
tieven te worden onderstreept.
13. In de kleine kernen (buurtschappen)
dient de toenemende vergrijzing te wor-
den tegengegaan door, op beperkte
schaal, woningbouw te realiseren.

De financiën
14. Een financiële onafhankelijkheid,
hetgeen inhoudt een sluitende begroting,
wordt gezien als een duidelijk gemeente-
belang. Een uitzonderlijk hoog finan-
cieel( overschot in de begroting doet
terecht de vraag opwerpen of het finan-
cieel beleid wel volledig in overeenstem-
ming is met de gemeentelijke behoeften.

Dat was het
Een programma, dat weer veel tijd en
aandacht zal vragen van de mensen, die
namens het CDA en zijn kiezers in de
komende gemeenteraad zitting zullen
hebben. Ze zullen het met enthousiasme
doen en danken u voor het vertrouwen
dat u in hen stelt als u straks uw stem uit
wilt brengen op hun partij: het CDA in
Vorden.

een zeer beminnelijk mens die ons
vertelde dat hij al zeventien jaren met
deze muzikanten Europa doortrekt met
een eigen omgebouwde bus.

Tot slot nog dit. Bert Oldenkamp heeft
getracht om Vorden en omgeveing iets
bijzonders te bieden. Daarin is hij
uitstekend geslaagd. Voor hem alleen
jammer dat het publiek het vooral voor
de eerste voorstelling volledig liet afwe-
ten.

Vermoedelijk de oorzaak dat veel men-
sen meenden dat het niet doorging,
omdat er veel geharrewar is geweest
rondom dit gebeuren. Een volgende keer
kan misschien meer bereikt worden door
overleg en een gezamenlijke aanpak,
want de relaties welke de heer Olden-
kamp heeft om dergelijke evenementen
te organiseren moeten beter uit de verf
kunnen komen.

Tuincentrum

De Vonderkamp
nu uitgebreid met
enorme sortering
kamerplanten
in grote
verkoopkas

tuincentrum

De Vonderkamp
IJselweg 20, Vierakker
Tel. 05750-20743

Feestmiddag
Kranenburgs
Belang
De jubilerende buurtvereniging Kranen-
burgs Belang, die onlangs haar 15-jarig
bestaan op min of meer feestelijke wijze
herdacht (hernieuwing contacten met
Duitse Kranenburg, feestvergadering
enz.), heeft ook voor de schoolgaande
jeugd een feestelijke middag belegd. Het
betrof hier alle kleuters en leerlingen van
de Samenwerkingsschool Kranenburg
en omstreken.

Het bestuur van Kranenburgs Belang,
bijgestaand door onderwijzen personeel,
het oudercomité en enkele medewerkers
trokken met de kinderen gezamenlijk
naar het sportterrein aan de Eikenlaan
waar allerhande wedstrijden werden
gehouden. De jeugd werd in vier groepen
verdeeld, die allen konden deelnemen
aan het zaklopen, touwtrekken, ver-
springen en bal in emmer gooien.
Degenen die op elk onderdeel van zijn
groep de meeste punten haalde kwam in
aanmerking voor de prijzen. Er werd
met veel sportiviteiten en enthousiasme
gespeeld. De uitslagen waren:
Kleuters: 1. Sandra ten Have; 2. Renate
Nijenhuis; 3. Yvonne Nijenhuis; 4. Lilian
Cuppers. Klas 1-2: 1. Karin ten Have; 2.
Winand Hoenink; 3. Marcel Dekkers; 4.
Richard ten Pas.
Klas 3-4: l Robert Bos; 2. Jeroen
Tolkamp; 3. Ton Schotman; 4. Anja
Weenk.
Klas 5-6: l Jolande Temmink; 2. Carla
Schotman; 3. Irma Rutgers; 4. Anita
Lichtenberg.

De prijsjes werden na afloop met een
toepaselijk woord door de voorzitter de
heer P.R. van de Berg uitgereikt. Tot
besluit werd er voor de jeugd een
kostelijke film vertoond in zaal Schoen-
aker, over de avonturen van de film-
komieken Oliver Hardy en Stan Laurel.

N.C.V.B. afdeling
Vorden bijeen
De afdeling Vorden van de N.C.V.B.
hield dezer dagen in hotel Bakker de
laatste ledenvergadering van dit seizoen.
Als spreekster was uitgenodigd mevrouw
W.F. van Bosten-Ordelman. De
N.C.V.B. stelt ieder jaar een onderwerp
centraal dat zowel bij de afdelingen als
wel op de landelijke vergadering wordt
behandeld. Ook wordt aan dit onder-
werp aandacht besteed in het maand-
blad.

Dit jaar stond "Vrouw en vrede" cen-
traal. Door middel van discussie en
gesprekken hopen de vrouwen te be-
grijpen wat onder "vrede" wordt ver-
staan en wat er aan gedaan kan worden

om de vrede te bewaren. De afd. Vorden
van de N.C.V.B, zal op 6 juni het seizoen
afsluiten met een reisje naar de NCRV
studio en naar Huize Doorn.

Jeugddamkampioen
DCV bekend
De jeugdspelers van de Vordense dam-
club hebben met name in de B-groep een
indrukwekkende reeks competitiewed-
strijden achter de rug. In groep A werd
W. Wesseling met 37 punten uit 21
partijen dit seizoen kampioen; 2. J.
Krajenbrink 21 gesp. 32 punten; 3. R.
Bruinsma 17 gesp. $0 punten. In .groep
B werd H. Hoekman met 121 punten uit
70 partijen; 2. G. Brummelman 79 gesp.
115 punten; 3. N. de Klerk 73 gesp. 113
punten. Ter afsluiting van het seizoen
werd een simultaan gespeeld.

Uitbreiding
tennispark
Vrijdagmidag 26 mei zal de kantine en
de 4e baan van de tennisvereniging
"Vordens Tennispark" officieel in ge-
bruik worden genomen.

VRAAG
VAN UVorden

houdt qeld over.
moet dat?
We vinden van niet. De begro-
ting moet in evenwicht zijn,
maar een groot overschot is niet
verantwoord. Het financieel
beleid moet in overeenstemming
zijn met de gemeentelijke
behoeften.

STEM STRAKScda



Albers A&O Supermarkt weer uitgebreid

Onlangs melden wij dat Albers A&O „Brons" textiel in haar pakket had toegevoegd, doch de "snoep" is nog niet op want
nu hebben zij "JAMIN" weten te strikken om haar assortiment weer uit te breiden. Een bewijs dat men niet stil zit bij A&O.

Gratis rondvlucht
voor gezin
uit Vorden
Gedurende de maand mei worden iedere
morgen om 10.00 uur drie bezoekers van

Flevohof in de gelegenheid gesteld een
gratis rondvlucht boven de IJsselmeer-
polders te maken. De drie gelukkigen
gaan naar Vliegveld Lelystad, waar een
Martinair toestel voor hen gereed staat.
Na afloop van de rondvlucht wordt
namens Martinair een luchtdoopcerti-
ficaat overhandigd. Tijdens de vlucht,

waarbij zowel Flevohof als de bloeiende
koolzaadvelden vanuit de lucht worden
bekeken, worden parachuutjes boven
Flevohof afgeworpen met een groet aan
de achterblijvers. De heer en mevrouw
Vreeman uit Vorden waren met hun
dochter Hannie de gelukkigen van 21
mei (zie bijgaande foto).

BPj'ons in cTn Achterhoek
Ondanks dat t'r genog is te schrieven oaver 't fees wadde wi'j in Vorden ,
heb ehad, motte wi'j toch eers nog effen trugge gaon nao 't afscheid van
trainer de Weerd van de V.V. Vorden. Doaroaver ston un uutgebreid
veslag in de krante waorin toch wel iets vegetten was. Vorden spöll'n n.l.
bi'j dizze geleagenheid un vriendschappelukke wedstrijd tegen Ratti. Ratti
maken Vorden daorbi'j met 3-1 in, un uutslag die de betreffende
correspondent van Contact wel zwaor hemmen eleagen. Of hee is arg
vegets maor dat gleuf ik neet. Ere wie ere toekump vin ik maor! Slech weer
was ut vri'jdagaovund bi'j de Zeskamp in letterlukke en figuurlukke zin.
Maor dat leste was zaoterdag bi'j de anvang van de finale gelukkug opelöst
al ston d'r al wel un andere ploeg in mooie trimpakken klaor um in te
vall'n. Maor dat was neet neudug, zee konnen zich un buultjen petat gaon
kopen op de karmse.

Alles was goed eregeld bi'j de finale en 't wodd'n un sportieve kamp
waorbi'j Jong Gelre volop beloning kreeg veur eur harde training (un eerste
en darde plaatse), 't Vordense darp bleef beheurluk in zien hemp staon
want ok de tweede (Dostal) en vierde plaatse (Ratti) kwammen buuten de
kom trechte. 't Vuurwerk zaoterdagaovund was hartverwarmend maor
wieters wazze wi'j zo kold as un bot. Umme toch maor niks te missen
stonne wi'j d'r um tien uur al. Hoe late of 't precies zol beginnen wis ok gin
mense te zeggen, 'n Enen proaten van half elf en 'n ander van elf uur. 't Zol
d'r wel zo ongeveer tussenin wean too't knappen begon. Wi'j kregen in
ieder geval meer dan waar veur onze geld want 't was gratis entree (dat wil
zeggen: i'j konnen d'r veur niks in.) Veural 't feit dat de schienwerpers bi'j
't kasteel uutgingen en de binnenvelichting bleef brannen was veur 't
geheel besunder mooi.

Die weie veur 't kasteel zol toch eigenluk gemeenteluk eigendom motten
wodden want nargens in de omgeving vin i'j zo'n mooie plaatse veur feesjes
in de buutenloch as hier. Veural noe de beume goed in blad zit kö'j hier
wel un middag zitt'n al is t'r dan ok wieter nog niks te doen. Kri'j d'r dan
ok nog un kleurriek schouwspel bi'j zoas zondagmiddag now, dan kö'j ow
neet better wensen. De enugge vebettering die't t'r had konnen wean, was
zunneschien. Maor dat hef de orgenisatie ok neet in de hande. Wi'j waarn
allange bli'j dat 't dreuge bleef. Wat daor allemaole te zeen was kö'j argens
anders in dizze krante wel leazen. Met 't meeste plezier he'k nao de
dansgroep uut Horb ekekken, "In de Reep'n" kwam uutermaote goed
veur 'n dag (de uutleg was arg interressant) en bi'j de ruiters in olde klere
gaf Norde (met bolhoed) 'n goed oaverzich van wat t'r veur ons langs
kwam. Hee mot eavenwel wel oppassen met dat mennen in bedde, want ik
vebeel'n mien dat e un klein betjen un kromme rugge kreeg. Volle
veuraover zitt'n is daor slech veur.

Wat wieter de revue betref, den mot geweldug wean. Zoas zovölle mensen
was ik te late veur de eerste vief aovunde. 'k heb t'r now toch wat in de tesse
veur een van de kommende aovunde. Hoe 't mien daor egaon is hier i'j de
volgende wekke wel. Te Wil eers zelf zien wat e d'r van emaakt hef, den
kapper bi'j ons uut 'n Achterhoek.

H. Leestman.

Volleybalvereniging Dash houdt
"Monstertoerooi": 160 teams in actie
Op zaterdag T7 mei in Vorden
Vorden zal op zaterdag 27 mei een ware
"invasie" beleven van voljÉjbalsporters.
De plaatselijke vollej^vereniging
DASH organiseert dan namelijk voor de
achtste maal in successie een groot
buiten-volleybaltoernooi. Aan dit natio-
nale/regionale evenement zullen niet
minder dan 160 teams van ongeveer 50
verenigingen deelnemen; dit is ruim
vijftig meer dan vorig jaar, toen men ook
weer een recorddeelname had.

Het "monstertoernooi" dat gerekend
mag worden tot een van de grootste uit
de provincie Gelderland, is terdege
voorbereid. Op die dag zullen op het
terrein van de voetbalvereniging Vorden,
die op een uiterst plezierige wijze alle
noodzakelijke medewerking verleende
voor het welslagen van zo'n toernooi,
maar liefst 375 wedstrijden worden
verspeeld in verschillende klassen. De
deelnemende zestallen komen onder

meer uit de districten Oost-Gelderland
Twente, Noord-Overijsel, de Veluwe, di
Uselstreek enz. Er zijn wedstrijden voo
de promotieklassen dames en heren ei
de klassen l, 2 en 3 senioren (dames ei
heren). Tevens voor meisjes- en jongens
junioren en meisjes- en jongensadspiran
ten. De wedstrijden beginnen 's morgen:
al om kwart voor negen. Er zal op liefs
40 op het terrein uitgezette velden om dt
eer en het plezier worden gespeeld. He
is het achtste toernooi van Dash. In hè
begin hield men alleen jeugdtoernooien
dit is nu uitgegroeid tot een grote volley
balhappening.

Voor een ruime was- en kleedgelegen
heid is gezorgd. Er worden ook wed
strijden voor recreanten gehouden. Vooi
elke poulewinnaar is er een prijs be
schikbaar gesteld. De prijsuitreiking
vindt plaats tegen rond 18.30 uur. D<
plaatselijke EHBO zal aanwezig zijn o{
de terreinen. Voor de inwendige men;
kan men bij drie kraampjes terecht. He
Vordense publiek is van harte welkon
bij dit gebeuren. De toegang is gehee
gratis en de volleybalvereniging Das!
staat borg voor een perfecte organisatie.

DE GROENE LIJN
tussen stad en platteland

Kaasmaken op de boerderij

Boerenkaas wordt gemaakt op de boer
derij. Dat gebeurt nog op ongeveer 100C
boerderijen in Zuid-Holland en hei
westen van Utrecht. Het kaasmaken i«
hoofdzakelijk een taak van de boerin. Zi
begint vroeg in de morgen. Terstond ns
het melken wordt de kaastobbe gevuld
met de melk die rechtstreeks van de kot
komt en nog lauwwarm is. Soms ook
begint de boerin met het op temperatuui
brengen van melk van de vorige avond.
Maar avond of ochtend meld, er is verdei
nog niets mee gebeurd, dus alle voe
dingsstoffen die de koe afleverde zitten
er nog in. De boerin maakt niet het hele
jaar door kaas. Het seizoen van de
boerenkaasproduktie loopt van mei tol
oktober, de tijd waarin het vee in de wei
is. Dan begint de wintermelktijd mei
levering aan de zuivelfabriek, 's Winters
betaalt de fabriek een hogere prijs pei
liter melk, omdat er in die periode
minder melk wordt geproduceerd op de
boerderijen. Kaas gemaakt van melk
welke wordt geproduceerd als het vee of
stal staat is minder gevraagd dan kaa;
uit de weidetijd. Wie eens een bezoek wi
brengen aan een kaasboerderij hoef
slechts een briefkaart te sturen aan "D<
boer op", postbus 91430, 2509 EA
's-Gravenhage, met daarop de vermei
ding: kaasboerderijen. Men krijgt dar
een folder met adressen van boerderijer
die kunnen worden bezoch gratis thuis
gestuurd. Men krijgt dan ook gratis eer
kleurrijk stripverhaal over het kaas
maken op de boerderij.

Samen naar de stembus??
Ja, gezellig en dan eensgezind:
P.v.d.A.,lijst2.

U wou beslist niet gaan stem-
men? Dan ook nooit meer
mopperen als 't niet naar uw
zin gaat!! Bedenk u nog eens
en stem dan... P.v.d.A., lijst
2.

VOORgjb UW

Martens
•d, Jwli

Een rode draad in een groene
kous valt op, "De Rode
Draad" in uw brievenbus niet
minder!
Daarom P.v.d.A., lijst 2

Toch zijn er vele argumenten
om juist deze keer eens op de
P.v.d. A. te gaan stemmen!

Kies goed
Kies Contact!

"VORDENS BELANG" is er
niet meer.
Voor het Vordens belang
blijft zorgen P.v.d. A., lijst 2.

'f was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook. . . vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

t
bode

gewoon a/s extra service

Voor vrouwen is het beslist
geen mannenwerk om
P.v.d.A., lijst 2 te stemmen!!

Men leert van andermans
fouten, stem daarom ditmaal
P.v.d.A.,lijst2

Achteraf 4 jaar spijt hebben??
Voorkom dat en stem
P.v.d.A.,lijst2

Stem
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

UITGEFEEST???
Bijna! 31 mei eerst nog even
op de P.v.d.A. stemmen!

Uitslag etalagewedstrijd
Vord. Wink. Ver.

Door een onpartijdige jury werd de volgende
waardering aan de deelnemers toegekend.

1. Fa. Lammers, Burg. Galleestraat
2. Fa. Koerselman, Burg. Galleestraat
3. Fa. Klumper, Dorpsstraat
4. Fa. Schoolderman (v. Lochem)
5. Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat
6. Fa. Oplaat, Dorpsstraat
7. Fa. Eijerkamp, Zutphenseweg
8. Fa. Helmink, Zutphenseweg
9. Fa. Wullink, Dorpsstraat

10. Fa. Oldenkamp, Stationsweg
Uit de door het publiek ingezonden oplossingen zijn 10 prijs-
winnaars uitgeloot. Deze krijgen a.s. zaterdag de door hun
gewonnen prijs (een taart) thuisbezorgd.

WIN UW
GRAETZ KLEUREN-TV

TERUG.
SPANNENDE WEDSTRIJD ROND DE WK VOETBAL

Als u nu een Graetz kleuren-TV koopt maakt u kans
het volledige aankoopbedrag terug te ontvangen.

Uw Graetz dealer weet er alles van.

Vooraan in service Vooraan in techniek

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813
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