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Avondvierdaagse sportief sukses
De heer A. R. Sikkens, namens de gymnastiekver-
eniging Sparta, organisator van de Avondvierdaagse
in Vorden, toonde zich zaterdag na afloop van deze
wandeltocht een uiterst tevreden mens.
Geen wonder, want het enige wat hem soms een
tikkeltje nerveus kan maken is het moment waarop
Pluvius om de hoek komt kijken. Gelukkig voor
hem en de deelnemers, is deze 8e Avondvierdaagse
onder stralende weersomstandigheden gehouden,
hetgeen hoopvolle beloften voor het deelnemers-
aantal van volgend jaar kan inhouden, want zij die
nu hebben meegelopen waren bijzonder enthousiast.
Nu viel er onderweg ook weer veel te genieten van
het natuurschoon rondom Vorden. Vergeleken bij
vorig jaar (700 deelnemers) wandelden er dit keer
853 mee. Een aantal waar de organisatie bijzonder
mee in haar sas was. Veertien personen waren ge-
noodzaakt de strijd vroegtijdig te staken.
Ondanks het warme weer, viel het aantal „blaren"
reusachtig mee. Wel een bewijs dat aan de voorbe-
reiding serieuze aandacht was besteed. De plaatse-
lijke handelaren in bloemen, waarvan sommigen de
intocht gadesloegen, konden zich zaterdagmiddag

vergenoegd in de handen wrijven bij het zien van
de vrolijke stote wandelaars met de armen vol bloe-
men. In Vorden was zaterdagmiddag vrijwel geen
bloem meer te koop!
Zoals te doen gebruikelijk verzamelden de wande-
laars zich ook dit jaar in de nabijheid van café Let-
tink. Nadat in het Lekkebekje de medailles waren
uitgereikt en opgespeld vertrok de stoet rond de
klok van vijf uur richting dorp. Aan deze feestelijke
intocht werd medewerking verleend door de Kon.
Harmonie uit Epe en de plaatselijke muziekkorpsen
Concordia en Sursus Corda.
De Vordense bevolking liet zich evenmih onbetuigd
en had zich in grote getale langs de route opgesteld.
Bij de finish (openbare lagere dorpsschool) bedankte
de heer Sikkens politie, EHBO, leiders, kortom
iedereen die het zijne ertoe had bijgedragen dat ook
deze 8ste vierdaagse kon slagen. De organisator
werd vervolgens zelf in het zonnetje gezet door de
wethouder van sportzaken, de heer H. A. Bogchel-
man, die zich verheugd toonde over de organisatie
en dat deze wandeltocht telkenjare in Vorden kan
plaatsvinden.

Oprichting sub-distrikts-

raad (Sudira) een feit
Na vele voorbereidende besprekingen kwamen de
afgevaardigden van de Chr. Besturenbonden van
het CNV in de regio Graafschap-Noord t.w. uit
Zutphen, Eefde-Gorssel, Vorden-Hengelo Gld.,
Brummen en Lochem in een der zalen bij de Geref.
Kerk te Zutphen bijeen om te komen tot een defini-
tieve oprichting van de Sub-distriktsraad in boven-
genoemde regio.

De distriktsbestuurder de heer B. Lenselink gaf we-
derom een uitvoerige uitlegging van de werking van
deze Sudira's en deelde mede dat reeds 8 van de 11
Sudira's in Gelderland aan het werk waren getogen
met handhaving van de plaatselijke besturenbonden
van het CNV. Voor de jeugd is een ruime plaats
ingeruimd, waarvan de heer Drijfhout uit Arnhem
voor de werkende jeugd de stimulerende kracht is.
Na een uitvoerige bespreking kwamen de afgevaar-
digden tot de conclusie dat tot definitieve oprich-
ting van de Sudira in de regio Graafschap-Noord
kon worden besloten.

Namens de Chr. Besturenbonden uit de regio heb-
ben zitting uit Zutphen, de heren H. W. v. d. Meij
en G. Bouwmeester: uit Eefde-Gorssel de heer B.
Haytink (Almen); uit Vorden de heren G. Potman
en H. Harmens; uit Lochem de heren J. Gerritsen
en H. Bollen, terwijl uit Brummen nog afgevaardig-
den dienen te worden aangewezen. Voor de wer-
kende jeugd hebben zitting mej. G. W. Makkink uit
Lochem en W. Stieding uit Eefde.

De vergadering welke onder leiding stond van de
heer G. Potman droeg een zeer vriendschappelijk
karakter.

Musical
Evenals vorig jaar hebben de leerlingen van de beide
eerste klassen van de o.l. school te Vorden een mu-
sical opgevoerd getiteld Fijn dat er kabouters zijn.
De opvoering vond gedurende twee middagen in het
bijzijn van de ouders der kinderen plaats. Dat het
zeer geslaagde middagen waren die zeker het ko-
mende jaar herhaald zullen worden bleek wel uit
de reakties van de ouders tijdens en na de opvoering.

PvdA Vorden uit kritiek

Brand
De Vordense brandweer werd maandag rond het
middaguur gealarmeerd voor een brand in de sme-
derij van de heer H. Berends in de buurtschap Lin-
de. Hoewel men de brand snel meester was brandde
de verleden jaar nieuwgebouwde smederij geheel uit.
Mevrouw Berends, die tegen 12 uur de brand ont-
dekte zag, hoe het vuur zich vanaf het in de uiter-
ste rechterhoek staande smidsvuur in een oogwenk
door het gehele gebouw verspreidde.

Men vermoedt dat isolatiemateriaal, dat zich in het
dak bevond is gaan branden. De schade was enorm.
De gehele inventaris als boormachines, gereedschap-
pen enz. ging verloren. Ook een cyclomaaier werd
een prooi der vlammen. Gelukkig kan het bijbeho-
rende magazijntje en kantoor worden gered, even-
als het aangebouwde woonhuis.

De heer Berends is ernstig gedupeerd daar zijn be-
drijf totaal is lamgelegd. De schade schat men op
plm. ƒ 80 tot ƒ 90.000,—. Het gebouw en de inven-
taris waren voor brand verzekerd.

Tijdens de openbare vergadering van de PvdA afd.
Vorden, werd door de aanwezigen ernstige kritiek
geuit op de plannen van het college van B. en W.
Vooral de wijze waarop het ene objekt met het an-
dere was verbonden kon geen waardering vinden.
Het hele beleid is opgehangen aan de realisatie van
de plannen met het kasteel Vorden, althans dit is
de mening van de PvdA te Vorden.
Mochten deze plannen toch nog worden afgewezen
en van de aanwezigen mocht dat best, dan kon deze
beleidsnota regelrecht de prullemand in. Het kwam
over als een vorm van politieke druk. Daarnaast
werd over de noodzaak van een aantal voorgestelde
plannen zeer verschillend gedacht.
De als noodzakelijke voorgestelde geheimhouding
inzake de financiële konsekwenties en de hiervoor
aangevoerde argumenten werden frusterend en poli-
tiek niet realistisch genoemd. Meer, veel meer open-
heid zou de democratie meer inhoud kunnen geven,
aldus werd opgemerkt.
Discriminerend vond men het dat de wensen van de
aspirant-tennis-enthousiasten op de lijst van hoge
prioriteiten voorkomt. Opgemerkt werd dat het col-
lege zich in de beleidsnota zelf tegensprak. Het punt
kriteriabeleid stelt n.l. dat er een duidelijke behoef-
te moet zijn gekonstateerd en dat de akkommoda-
ties goed bereikbaar moeten zijn.
Met de plannen t.a.v. het kasteel Vorden is dit niet
aangetoond en dat t.a.v. het rouwcentrum (punt 8
van kriteriabeleid) direkt aan de orde is, omdat de
buurtbewoners nu al zeer duidelijk en nadrukkelijk
hun bezwaren hebben kenbaar gemaakt. Vanuit de
zaal werd het afd. bestuur van de PvdA gevraagd
een alternatieve beleidsnota te produceren, waaruit
zal blijken welke wensen er bij de bevolking leven,
tenminste als de aanwezigen een doorsnede van de
burgerij vertegenwoordigen. Het bestuur wilde dit
in overweging nemen maar erkende dat zij het moei-
l i j k had met de politieke erfenis uit het verleden.

Geslaagd
In clc Economisch Juridische richting van het Hoger
Economisch en Administra^f Onderwijs (HEAO)
te Utrecht slaagde onze ^kusgenote mej. A. D.
Bogchelman.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Gerdina, d.v. J. W. Heuvink en J. H.
Kettelerij; Egbert Jan, z.v. H. G. Winkels en W. A.
M. Nijland; Robert Jan, z.v. B. H. Harmsen en J.
Klein Geltink.
Ondertrouwd: D. T. Wiegman en H. G. Bennink;
H. G. Kok en R. C. Eggink; J. A. Maissan en H. J.
Vreeman.
Gehuwd: G. W. H. M. Ruiken en L. Bargeman.
Overleden: A. G. Verhaar, weduwe van Te Boek-
horst, oud 67 jaar; J. L. A. Kost, echtgenoot van
N. H. Steenberg, oud 60 jaar.

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

Op dinsdag 24 juni a.s. vergadert de gemeenteraad
in het gemeentehuis 's avonds half acht.
Zoals gebruikelijk geven wij vooraf een overzicht
van de belangrijkste agendapunten:

1. Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoem-
de raadslid de heer L. de Boer:

In verband met het vertrek van de heer Duursma
naar elders heeft de voorzitter van het centraal
stembureau de heer L. de Boer benoemd tot lid van
de gemeenteraad, de heer De Boer heeft bij schrij-
ven d.d. 30 mei 1975 zijn benoeming aangenomen.
Ter voldoening aan het gestelde in de artikelen U 5
en U 12 van de Kieswet zal de gemeenteraad de
door de heer De Boer ingediende geloofsbrief onder-
zoeken. Hiertoe is door de voorzitter een speciale
commissie benoemd, die voornoemd onderzoek zal
uitvoeren. Indien de commissie van onderzoek de
stukken in orde heeft bevonden zullen burgemeester
en wethouders de Raad voorstellen de heer De Boer
toe te laten als lid van de raad der gemeente Vor-
den.

2. Verpachting jachtrecht op diverse gemeente-
eigendommen:

Gedurende het tijdvak l juli 1969 t.m. 30 juni 1975

is aan de heer P. A. Baron van der Borch tot Ver-
wolde het jachtrecht verpacht op de daarvoor in
aanmerking komende gemeente-eigendommen, voor
een jaarlijksse pachtsom van ƒ 1,50 per ha. De heer
Van der Borch tot Verwolde wil het jachtrecht voor
een tijdvak van 6 jaar weer pachten.

Een pachtprijs van ƒ 2,— per ha voor deze terrein-
tjes, die als jachtterrein weinig effekt sorteren, doch
grenzen aan de overige jachtterreinen van de heer
Van der Borch tot Verwolde komt burgemeester en
wethouders redelijk voor.

Derhalve stellen burgemeester en wethouders de
Raad voor om op de volgende gemeente-eigendom-
men voor het tijdvak van l jul i 1975 t.m. 30 juni
1981 het jachtrecht te verpachten aan de heer Van
der Borch tot Verwolde tegen een jaarlijkse pacht-
som van ƒ 2,— per ha:

1. voormalig woonwagenkamp met voormalige
stortplaats, groot 1.05.80 ha;

2. heide met dennen ten noorden daarvan, groot
—.99.80 ha;

3. gemeentelijke sportvelden groot 4.23.30 ha;
4. bosperceeltje nabij de Vordensebeek, groot

—.34.50 ha.

3. Verkoop bouwterrein aan Bouwbedrijf J. W.
Bijenhof B.V. te Vorden:

Voor de bouw van 6 woningen in de vrije sector in
het bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. l, ver-
zoekt Bouwbedrijf J. W. Bijenhof, Het Vaarwerk l
te Vorden, hem aldaar een bouwkavel te verkopen.
Burgemeester en wethouders stellen de Raad voor
om aan voornoemd bouwbedrijf het bouwterrein te
verkopen tegen een koopprijs van ƒ 116.866,- (excl.
btw).
Verder zullen de navolgende onderwerpen ter tafel
komen:
— vaststelling Basisstruktuur Openluchtrekreatie

voor de gemeenten Hengelo Gld., Ruurlo, Vor-
den en Zelhem;

— beleidsnota kapitaalsinvesteringen.
Zoals u weet is de raadsvergadering openbaar en in-
dien u belanghebbende of belangstellende bent, bent
u van harte welkom voor het bijwonen van de bij-
eenkomst.
Indien de zaal niet uitpuilt van de mensen, is het
gebruikelijk dat óók de bezoekers een kopje koffie
wordt aangeboden.

N.B. Wegens vakantie zal burgemeester mr. M.
Vunderink op vrijdag 20 juni a.s. geen spreekuur
houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 22 juni: 8.30 en 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 22 juni: 10.00 uur dr. A. van der Hoeven,
emeritus te Barchem.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 22 juni: 9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier, te-
vens kindernevendienst; 19.00 u. ds. W. v. d. Kooy
van Lochem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzustere en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdtagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur. telefoon 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Brombergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uut
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

Geslaagd
Te Arnhem slaagde onze plaatsgenote mej. Anke
Eskes voor het eindexamen HEAO bedrijfsecono-
mische richting.
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SUPER-SLAGERIJ
SLAVINKEN

ROOMSCHNITSELS

MAGERE SPEKLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

3 Stuks

3 stuks

500 gram

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
RUNDERPOULET

500 gram

MERGPIJP GRATIS
250 gram

ALLEEN DONDERDAG:

VERSE VARKENSLEVER 500 gram

heel kilo •

Vleeswaren
HONGAARSE MIX
LEVERKAAS
SNIJWORST
BOTERHAMWORST
SANDWICH COTELET

150 gram

100 gram

150 gram

150 gram

100 gram

ZON N ETUI N *
MALSE SLA EN KOMKOMMER
HOLLANDSE BLOEMKOOL p„*
EXPORT TOMATEN
NIEOWE AARDAPPELEN
GOLDEN DELICIOUS

2 kroppen
samen

500 gram

VA kilo

\y> kilo

l

198

248

228

588

488
278

268
498

DIEPVRIES-VOORDEEL
ROOM-IJSTAART
IJS
KIPPESOEPPAKKET
BRAADKUIKEN
LOEMPIA'S
KROKETTEN

van 3,75 voor

yANILLE EN AARDBEIEN
literbeker

500 gram

900 gram

2 stuks .

grijpzak .

Alles zolang de voorraad strekt

98
69
119
69
159

198
168
98
275
225

335
185
98
339
189
298

SLASAUS
0,5 liter

van 2.31 voor

A & O HALFVOLI

KOFFIEMELK

per stuk

2 stuks

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

HOLLANDSE BLOEMKOOL
KOMKOMMERS
ROOMSGHNITSELS
DINSDAG

RABARBER
GELD. SCHIJVEN
WOENSDAG

SPITSKOOL
VLEESGEHAKT

per kg .

3 stuks

kilo

500 gram

148
98
88

69
198

59
238

A&O GRAAG TOT
BROGISTERU VOORDEELTJES

SUNSILK SHAMPOO

IRMA DOOCHE

van 3,95 voor

met extract van
wilde kastanjes, nu

Elke 2e bus GEHEEL

WATTENSTAAFJES pakje a 100 stuks nu voor...

350

350

gratis

50

BLAUW
zak van 6,65 voor

WASVOORDEEL
DOBBELMAN
RADION
ALL
KNIJP AFWAS
WASVERZACHTER

kotter voor

koffer voor

literflacon

VERNEL
2 liter ..

495
495
725
79
375
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POPLA1000
CLOSETPAPIER

pak a 4 rol

Grolsch

VOORDEEL SLIJTERIJ
OUDE JENEVER

DIV. LIKEUREN

VIEUX

CITROENBRANDEWIJN

A & O PILS
Alles zolang de voorraad strekt!

GANZEBOOM
liter

BEKEND MERK
grote fles van 9,55 voor

BEKEND MERK
liter van 12,15 voor

BEKEND MERK
literfles

krat a 24 pijpjes

950

750

1050

925

792

UW
UIT ONZE BROODBOETIEK

KERSENVLA
KRUIDKOEK
DROGISTERIJDROP
STOKBROOD

van 3,40 voor

van 2,20 voor

200 gram ....

200 gram ....

298
198
149
69

Bloemen en Planten
CHRYSANTEN
GEM. PLANTJES

per bos

nu

259
150

ZOETWAREN VOORDEEL
SAN FRANSISCO
PANKYWAFELS
LANGE VINGERS
STROOPWAFELS
TRIO AGAR FRUIT
KAUWGOM

VERKADE
rol 1,58, nu voor

VICTORIA
van 1,35 nu

per pak

ECHTE GOUDSE
per pak

zacht snoepje
250 gram

VAKANTIEPAK
van 3,27 voor....

135
98
99
75

139
259

A&O SUPERVOORDEELTJES

A&O
Choc. vlokken
pak van 1,22 voor

HERO CASSIS literfles van 1,69 voor. 139

JUS D'ORANGE KRINGS
grote fles NU 79

APPELSAP KRINGS
grote fles 69

KONFITURE JAM BETUWE
abrikozen van 1,95 voor 175

TOM.-GROENTESOEP UNOX - Extra gevuld
van 2,35 NU 199

Becel
margarine
van 1,14 voor 105
KOFFIEMELK BECEL

van 1,77 voor 165

Bleu band
margarine
per pakje NU ........ 50
DRESSINGSAUS BECEL

van 2,27 voor 198

ROOSVICEE CASSIS MIX
grote flacon 389

NIBB-ITT RINGS nu per zak 89

ADVOKAAT ONZE BEKENDE
grote fles 425

Bonte reus
groot vat NU

MARTINI WIT OF ROOD
per fles 495

TOILETZEEP PALMOLIVE
3 stukjes nu 179

TOILETREINIGER HARPIC
van 1,80 voor 145

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Golden wonderORQ
barbecue-, fricandel- of schaschlik saus, grote flacon ... ^^ ̂ ^ ̂ ^

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting!

IKEURSLAGER
'n goeie slager

RIBLAPPEN
STOOFLAPPEN
SPEKLAPPEN
VERSE WORST
FRIKANDELLEN
HAMLAPPEN
GROTE BOOMSTAM».
GEHAKTDAG

500 gram ...

DOORREGEN
500 gram

MAGER
500 gram ...

500 gram

3 stuks

500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakeri j!

GEKOOKTE HAM
150 gram

PALINGWORST
150 gram

ZURE ZULT
100 gram

BOERENLEVERWORST
300 gram

Heerlijke echte BOERENMET-
WORST gedroogd

1000 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK

VAN ONZE BANKETBAKKER
KRUISBESVLA
ROZIJNENCAKES

normaal 340 nu voor

normaal 250 nu voor

298
225

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
IMPORT KERSEN
SINAASAPPELS
SOEPGROENTE
ANDIJVÉ
PEREN

500 gram ...

HEERLIJK
+ 2 kilo

BAKJE
van 109 voor

GESNEDEN
500 gram ....

CONFERENCE
kilo

Maandag en dinsdag:

SPITSKOOL kilo
PRACHTIGE

Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week grote bos Trosanjers «•«*«» • • •

VIVO PILS
0,3 liter
nu per krat van 24 flesjes

PEPSI COLA
literfles nu

RIVELLA BLAUW
literfles

PEDRO DE RA VELA SHERRY
fles van 298 voor

VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK
halve liter van 109 voor

VIVO SINAS
literfles
van 98 voor

BLUE BAND HALVARINE
kuipje a 250 gram van 69 voor

VIVO HARING IN TOMATENSAUS
blik a 400 gram

OLVARIT BABYVOEDING
gem., gr.r rundvlees, spercieb., 'aard.-
rundvl., spin.-aard., roerei, andijvie-
aard., bacon, tom.-mac., ham, kaas,
wortel, dop.-rijst, brp., wrt.-tom. A,
ham, appel, ananas, ban., bloemkool,
aard., vl. normaal 125 nu per potje ...

KOOPMANS POFFERTJESMIX
pak

LITERFL. MAG, MELK
lang houdbaar - nu voor

PATAT
1000 gram

IJSLOLLYS
Tip-Top 10 stuks

MOLNY LUIERS dubbel
no. 2

EUROMA WITTE PEPER
blikje a 50 gram

ROYCO KIPPESOEP
zakje van 78 voor

UNOX TOM.-GROENTESOEP
van 145 voor

grote zak
zak a 2,2 kilo van 670 voor

PURINA KATMENU
a 450 gram

CLIEN VOORDEEL
per flacon nu

PRODENT TANDPASTA groot
3 tubes

178
298
298

VAPONA SPRAY
per bus
nu slechts

DUYVIS GEZOUTEN PINDA'S
a 700 gram .

VERKADE SAN FRANCISCO'S
rol van 158 voor

SMITH POTATO CHIPS gezouten
nu

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 21 juni

KASSAKOOPJE Enkhuizer Mergpijpjes pak a 5 stuks nu ...
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37e jaargang no. 15 TWEEDE BLAD CONTACT - VOEDEN
Jeugdsociëteit uit coma ontwaakt
maar heeft nog geen eigen home
Gedurende bijna 2 jaren is het in Vorden akelig stil
geweest rondom de jeugdsoos Vjoe. Onlangs ver-
scheen er echter een berichtje in de pers waaruit
bleek dat de jeugdsoos nog steeds bestaat. Sterker
nog Vjoe (hoewel het tegenwoordig anders heet,
maar daarover straks meer) is uit een „coma" ont-
waakt en bruist weer van aktiviteiten.
Dit bleek tijdens een gesprek dat we hadden met de
heren Ben Mombarg (vice-voorzitter) en Ben Besse-

) link (lid financiële commissie).
Het was overigens helemaal niet zo verwonderlijk
geweest wanneer de jeugdsoos definitief in elkaar
was gestort want wat de soos sinds de oprichting
heeft meegemaakt, kan het beste omschreven wor-
den als „doffe ellende". Dit vanwege het feit dat de
soos geen onderkomen heeft.
Het begon in 1971 allemaal zo mooi. Een stel en-
thousiaste jongelui meenden dat de jeugd in Vorden
opgevangen moest worden en wat het belangrijkste
was de jeugd zou een eigen „home" moeten hebben.
Veertien dagen na de officiële ingebruikname van
het jeugdcentrum kreeg Vjoe in dit jeugdcentrum
een eigen tehuis (of beter gezegd een zaaltje van 5
bij 7 meter).
De jeugd zo in de leeftijd van 14-18 jaar vond het
prachtig. Het bestuur deed veel moeite om de soos
populair te maken. Er werden filmavonden gehou-
den, informatie-avonden over drugs etc.; kreatieve
middagen voor de schooljeugd, kortom het ging de
jeugdsoos naar den vleze. Het ledental groeide en
groeide (op een gegeven moment stonden er zelfs
250 jongelui ingeschreven).

HUISVESTINGSPROBLEMEN
WERDEN GROTER EN GROTER

Door het stijgen van het aantal leden werden de
huisvestingsproblemen groter en groter. Wat b.v. te
denken dat er in het zojuist geschetste zaaltje soms
wel 80 k 90 jongens en meisjes bijeen waren!
Dit alles had tot gevolg dat de jeugdsoos op 15 mei
1973 het „tehuis" moest verlaten met het oog op
eventueel brandgevaar. Maanden heeft het bestuur
gezocht om elders een onderkomen te vinden.
Door het college van B. en W. werd in die tijd een
werkcommissie in 't leven geroepen die binnen een
maand een gesprek zou hebben met Vjoe. Het be-
stuur van Vjoe raakte verbitterd, want er vond
geen gesprek plaats. Zo tegen eind juni 1973 zag
het bestuur er geen gat meer in en vanaf die tijd
begon de „grote stilte".

VERKIEZINGSBELOFTEN
Ondertussen stonden in Vorden de gemeenteraads-
verkiezingen voor de deur. Verkiezingsbeloften van
de meeste partijen gaven het bestuur de hoop dat er
nu dan toch eindelijk iets ging gebeuren. Maar nee,
Het bleef bij ijdele hoop, want nu medio 1975 heeft
de jeugd nog steeds geen onderkomen.
Een belangrijke rol spelen hierbij de plannen van
het gemeentebestuur om kasteel Vorden geschikt te

maken tot gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis
zou dan dienst kunnen doen als dorpscentrum,
waarbij voor de jeugd een eigen home gekreëerd
zou kunnen worden. Het probleem is echter dat dit
nog wel enkele jaren kan gaan duren.

NAAMSVERANDERING
In september 1974 hield een groepje jonge mensen
zich in Vorden bezig met het zgn. open jeugdwerk.
Deze jongelui hebben een gesprek gevoerd met Vjoe
hetgeen geleid heeft tot de oprichting van „De
Stichting Jeugdsociëteit Vorden".
Men besloot onder deze naam verder te „varen",
hetgeen ertoe heeft geleid dat geleidelijk aan weer
aktiviteiten worden ontplooid. De Stichting Jeugd-
sociëteit begon natuurlijk driftig te zoeken naar
ruimte. Er vonden gesprekken plaats met het col-
legen van B. en W., waaruit bleek dat de heren echt
wel open oor hadden voor de problemen, maar,
zegt het gemeentebestuur, we kunnen geen ijzer met
handen breken. Men zit in Vorden nu eenmaal met
een overbruggingsperiode.

ZELF HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN
Nu zijn de jongelui zelf best bereid de handen uit
de mouwen te steken. Al geruime tijd ligt er een
tekening klaar van een „barak". Deze barak ter
grootte van plm. 250 m2 met een ontmoetingsruim-
te van 94 m2, een werkruimte en een hobbyruimte,
zou naar de mening van de jeugdsociëteit best hier
of daar in Vorden geplaatst kunnen worden.
Voor het bouwen van deze barak heeft de jeugd-
sociëteit de beschikking over voldoende vakbekwa-
me „helpers". Enfin de tekening ligt bij B. en W. en
de jeugdsociëteit wacht maar geduldig af, maar
blijft zelf zoeken en zoeken naar alternatieven.
„Op een gegeven moment wordt je echter wel eens
murw van al dat gezoek. Al jaren schreeuwt men
in Vorden de jeugdsoos moet ruimte hebben, het
wordt de hoogste tijd," aldus Ben Mombarg.
Vult Ben Besselink aan: „Iedereen in Vorden reali-
seert zich dat het jeugdwerk bestaansmogelijkheid
heeft bewezen, al denken ze op het gemeentehuis
vaak dat jeugdwerk alleen bestaat uit disco-avon-
den. Wat betreft de beleidsnota hopen we dat het
niet alleen bij woorden blijft, maar dat er ook da-
den zullen volgen."
Niettemin de jeugdsociëteit, Hijft doorgaan. Op
dinsdag l juli komt „Vara'stogplijke visite" weer
naar Vorden. Kees van MaascBm zal opkijken wan-
neer hij hoort dat de jeugd nog steeds geen onder-
komen heeft. Drie jaar geleden werd hem dit ook
al „ingefluisterd".

Toen we afscheid namen van^Bi Mombarg en Ben
Besselink en hen sterkte toewer ken, wezen zij erop
dat de jeugdsociëteit volgend'Var het eerste lus-
trum zal herdenken. „Wellicht vieren we dit wel
met rouwbanden om," zo spraken de heren verbit-
terd.

NEWS
VAN DE
KERKEN

BEROEPEN

Ds. J. C. Krajenbrink, hervormd predikant te Vor-
den, ontving de vorige week de toezegging van be-
roep naar de hervormde gemeente te Dalrsen (wijk
oost).
Ds. en mevr. Krajenbrink zijn van plan deze week
donderdag Dalfsen te bezoeken, zich nader te oriën-
teren en kennis te maken met de roepende gemeente.
Binnen ongeveer drie weken hopen zij dan een be-
slissing te nemen.

De laatste kans?
Op dinsdag 24 juni geeft de muziekvereniging Sur-
sum Corda in het kader van het VVV-programma
een concert op de muziekkoepel.
Gehoord de plannen van het gemeentebestuur om
de bestemming omtrent de muziekkoepel te wijzi-
gen, vestigen wij u de aandacht op dit concert. Zal
dit de laatste keer zijn dat daar een concert gegeven
wordt? Als de muziekkoepel u iets zegt, toon dan
uw belangstelling. Laat zien dat uw belangstelling
voor de aktiviteiten rond de muziekkoepel niet
dood is.
Sursum Corda vertrekt vanaf het Marktplein naar
de muziekkoepel, waar u naast een show van de
drumband samen met de majorettengroep een ge-
varieerd programma kunt beluisteren.

De heer L. de Boer wordt
raadslid Vordens Belang
Over een maand zal de heer K. Duursma, direkteur
van de Nutsspaarbank alhier, Vorden verlaten. In
het Friese Gorredijk zal hij gaan werken op de
Bondsspaarbank waar hij t.z.t. de huidige direkteur
zal gaan opvolgen.
Dit betekent uiteraard tevens dat zijn raadszetel in
de fraktie van Vordens Belang vakant komt. De

heer Duursma die sinds september '74 zitting heeft
in de raad, heeft deze periode toch wel „als moei-
lijk" ervaren. „Als kleinste fraktie (Vordens Be-
lang heeft 2 zetels) moet je altijd maar proberen je
waar te maken en dat is niet gemakkelijk," aldus de
heer Duursma.

De ooengevallen plaats bij Vordens Belang zal wor-
den ingenomen door de heer L. de Boer. Volgens
de kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen
van vorig jaar (de heer De Boer stond toen op eigen
verzoek op een niet verkiesbare plaats) zou hij niet
in aanmerking komen voor deze raadszetel.

Door drukke werkzaamheden, aktiviteiten in ver-
enigingen e.d., wensen de personen die vóór de heer
De Boer op de lijst staan, niet in aanmerking te ko-
men voor het raadslidmaatschap. Toen het bestuur
van Vordens Belang een beroep op hem deed, meen-
de hij geen „nee" te mogen zeegen. De heer De Boer,
overigens eeen onbekende in de raadszaal, staat, zo-
als hij zelf te kennen geeft, open voor samenwer-
king met iedereen en zal vol optimisme zijn taak in
de Vordense raad (augustus a.s.) aanvaarden.

Geslaagd
Te Arnhem slaagde onze plaatsgenote mej. M. M. J.
Koers voor het diploma Pedicure.

v.v. Vorden behoud de
mogelijkheid
tot zaterdagvoetbal
Wie bij de voetbalvereniging Vorden gedacht mocht
hebben dat zaterdagvoetbal in de toekomst bij deze
vereniging niet meer mogelijk is, kwam bedrogen
uit. Tijdens een goed bezochte buitengewone leden-
vergadering, waarbij op een enkeling na uitsluitend
„zondagvoetballers" aanwezig waren werd n.l. in
stemming gebracht of Vorden wel of niet moet
doorgaan met de mogelijkheid tot zaterdagvoetbal.

Deze „zondagvoetballers" vonden n.l. dat de moge-
lijkheid moet blijven bestaan al ziet het er op dit
moment niet naar uit dat in de a.s. competitie een
zaterdagelftal binnen de lijnen komt. Immers vrij-
wel de gehele zaterdagafdeling heeft overschrijving
naar Ratti aangevraagd.

Aan het begin van deze vergadering zette voorzit-

ter F. Scharrenberg op uitvoerige wijze uiteen hoe
de vork in de steel zat. De zaterdagcommissie be-
staande uit de heren A. J. van Houte, E. Plomp, W.
Sloetjes, H. van Eist en W. Stokkink, die naar de
mening van het bestuur buiten hun boekje waren
getreden, kon niet meer geschorst of geroyeerd wor-
den, aangezien het vijftal als lid heeft bedankt.

Wel besloot de vergadering, dat mochten deze heren
in de toekomst weer lid willen worden, zij eerst
voor de ballotagecommissie moeten verschijnen die
dan zal uitmaken of het aangevraagde lidmaat-
schap verleend zal kunnen worden. Secretaris G. de
Vries, die inmiddels ook bedankt heeft als lid, zal
worden opgevolgd door de heer J. Jansen. Voorts
werd besloten de contributie van de pupillen te ver-
hogen van ƒ 2,50 per maand naar ƒ 3,—.

Tijdens een ledenvergadering van de voetbal-
vereniging Vorden, waarbij het soms fel naar
toe kan gaan, ontbreekt de vrolijke noot vrij-
wel nooit.
Zo stelde deze avond een lid aan het bestuur
voor om de spelers voortaan badslippers aan
te laten trekken, teneinde de afstand tussen
douche en kleedkamer met „droge voeten" te
kunnen overbruggen.
Alvorens het bestuur een antwoord kon geven
kwam onder grote hilariteit een tegenvoorstel
uit de vergadering: „Laten we de slippers ver-
geten, maar laten we een kabelbaan aanleggen
vanaf de douche naar de kleedkamer!"

B&W kreeg bezwarenlijst tegen
te bouwen mortuarium
Naar aanleding van de plannen van B. en W. om
een mortuarium te bouwen op de plek waar de
muziektent staat, heeft het college van alle inwo-
ners van de Enkweg, Emmaplein, Wilhelminalaan
en Julianalaan van 18 jaar en ouder een bezwaren-
lijst ontvangen. In totaal tekenden 137 personen uit
65 gezinnen.
Het bestuur ontving tal vari reakties van vele Vor-
denaren die instemden met de te voeren aktie om de
muziektent en het daarbij behorende plantsoen te
laten zoals het is en gaarne mede willen onder-
tekenen.
Het bestuur meent echter de ingediende bezwaren
allereerst in de kring van omwonenden te moeten
houden. Mocht dit niet voldoende effekt sorteren
bij het gemeentebestuur dan zal zij zeker een beroep
doen op de andere inwoners van Vorden die haar
bezwarenlijst onderschrijven; zij rekent er echter op
dat dit niet noodzakelijk zal blijken.
O.m. komen de volgende bezwaren op de lijst van
de buurtbewoners op de lijst voor: ten eerste dat er
zonder overleg in de dichtbevolkte en reeds lang be-
staande wijk een mortuarium gepland wordt. Dat
opnieuw d.m.v. een bestemmingswijziging de jeugd,
waarvan 35 beneden de veertien jaren, alsmede de
rijpere jeugd en vele ouders een stuk veilig speel- en

rekreatieterrein wordt ontnomen.
Een sterke intensivering van het verkeer op de hier
aanwezige betrekkelijk smalle straten, getuige de
aanwezigheid van de éénzijdige parkeerverboden
voor Wilhelminalaan en Julianalaan, met alle ge-
varen van dien zal hier ontstaan. Waar allerwegen
gestreefd wordt naar verfraaiing van het dorp door
middel van groenstroken, waarvoor ettelijke tien-
duizenden guldens worden uitgegeven en waar elke
boom heilig is, driegt hier een fraai stukje plantsoen
bewust vernield te worden!

Dat de jeugd vrijwel constant zal moeten leven met
het begrip „dood", zij zal daar steeds getuige van
moeten zijn. Voorts wijzen de bezwaren op het feit
dat er in 1947 vele akties zijn gevoerd om de huidi-
ge muziektent tot stand te brengen (ruim 3000 gul-
den werd bijeen gebracht). Vele bouwvakkers be-
steedden hieraan geheel belangeloos veel vrije
avonduren. De muziektent werd uit naam van de
burgerij aan de gemeente aangeboden en door haar
aanvaard, waarbij de gemeente op haar beurt de
taak op haar nam voor onderhoud van deze mu-
ziektent en de daarbij behorende aanplant en terrein
te zullen zorgdragen. Tot zover een greep uit een
reeks van bezwaren.

Voetbal
AZSV WINNAAR VOETBALTOERNOOI
TE VORDEN
Naar het zich laat aanzien werd zaterdag voor de
laatste maal in Vorden een voetbaltorenooi gehou-
den dat werd georganiseerd door de afd. zaterdag
van Vorden. Immers onlangs besloten ca. 35 leden
overschrijving aan te vragen naar Ratti.
Over het wel of niet voortbestaan van de afd. za-
terdag en andere zaken o.a. verkiezing secretaris)
werd maandagavond 16 juni in de kantine op het
gemeentelijk sportpark een buitengewone ledenver-
gadering gehouden (zie verslag elders in dit blad).
Wat betreft het toernooi. In poule l waren de uit-
slagen: Vorden l—Oldenkotte l O—0; Zelos 3—
SSS 3 2—0; Vorden l—Zelos 3 1—1; Oldenkotte
l—SSS 3 0—3; SSS 3—Vorden l 0—0; Oldenkotte
l—Zelos 3 0—2.

Poule 2: AZSV 4—Ambon l 1—1; Elspeet 3—Vios
2 0—1; AZSV 4—Elspeet v 1—1; Ambon l—Vios
2 3_i; Vios 2—AZSV 4 0—1; Elspeet 3—Ambon
l 1—0.

Poule 3: Haarlo l—DZC 3 1—0; Vios 3—Pr. Bern-
hard 2 0—1; Haarlo l—Vios 3 3—0; DZC 3—Pr.
Bernhard 2 1—0; Pr. Bernhard 2—Haarlo l 0—1;
Vios 3—DZC 3 0—1.

Poule 4: Ratti l—Epe l 0—2; Elspeet 4—Oene 4
0—0; Ratti l—Elspeet 4 0—1; Epe l—Oene 4 2—
0; Oene 4—Ratti l 0—2; Epe l—Elspeet 4 1—2.

Halve finales: Zelos 3—AZSV 4 0—1; Haarlo 1-
Elspeet 4 O—1. In de finale won AZSV 4 met l—O
van Elspeet 4. In de strijd om de derde plaats won
Haarlo met 4—l van Zelos 3.

VOETBALTOERNOOI
JEUGDAFDELING VORDEN
Zaterdag zal op het gemeentelijk sportpark te Vor-
den een jeugdtoernooi worden gehouden voor C-
teams. Reeds om half negen zal een begin worden
gemaakt met een reeks van 60 wedstrijden.
Deelnemende teams zijn: Sp. Lochem, Vorden, Key-
enborgse Boys, Drempt Vooruit, Longa, DVC, Vios
Beltrum, Alexandria, Pax, VVG, Reunie, Zelhem,
Halle, Silvolde, Ratti, Ruurlo, Rietmolen, Be
Quick, Sp. Eefde. Zaterdag 28 juni volgt dan het
toernooi voor B-teams, terwijl zondag 29 juni de
A-junioren aan bod komen. De toernooien worden
georganiseerd door de jeugdafdeling van de voet-
bal vereniging Vorden.

Waterpolo
EERSTE PRIJS VOOR HEREN
VAN VORDEN
Tijdens het tweedaags waterpolotorenooi in Borcu
lo hebben de heren van Vorden een uitstekende pres

tatie geleverd door in hun poule met de eerste prijs
te gaan strijken.
Vorden kwam tot dit resultaat dankzij overwinnin-
gen op De Berkel (Lochem) 4—1; IJsselmeeuwen
(Zutphen) 5—2; LZC (Leeuwarden) 4—1; NZC 2
(Neede) 7—2. Tegen Heidelberg werd met 3—3 ge-
lijk gespeeld.

Maandag:
Bibliotheekvan 14-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJV-klubavond in het Jeugdcentrum
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

Bezichtiging Penetum „De Belten". Opgave
WV-kantoor Sig.mag Eijerkamp: 13 juni, 4
juli, 18 juli, l augustus en 8 augustus.

Juni:
23 PvdA. Raadscommissie vergadering, ho-

tel Bloemendaal

Juli:
4 Volksfeest Delden
5 Volksfeest Delden
5 Pretty-markt zwemklub Vorden

19 Oriënteringswandeling Kranenburgs Be-
lang

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.



Let op ons vignet

kenmerk voor:

* kwaliteit
* vakmanschap

HollandKaasccivtrum * iaae Drjjzen
SPECIALISTEN IN KAAS * iaSC H1 U«»

ONZE REKLAME

VRIJDAG 20 JUNI OP DE

MARKT VORDEN

ROOMBOTER

BELEGEN KAAS 7 40
Noordhollandse - de beste die er is - per heel kilo geen 8,80 maar

kersvers per pakje voor ...

Keuze uit plm. 25 soorten natuurgerijpfe kaas. Gratis proeven!
Kaashandel P. BAKKER
LOCHEM

ALGEMENE VERGADERING
VAN DE RABOBANK
TE KRANENBURG GEM, VORDEN

Hierdoor roept de Raiffeisen-
Boerenleenbank haar leden op tot
het bijwonen van de algemene
vergadering die gehouden wordt
op donderdag 3 juli 1975 om
20.00 uur in zaal Schoenaker

Verkorte agenda:

1 Opening
2 Aanwijzing secretaris en stem-

opnemers
3 Notulen vorige vergadering
4 Aanwijzing leden, belast met

voorlopige vaststelling notulen
5 Balans en verlies- en winst-

rekening
6 Bestuursverkiezing
7 Verkiezing van Raad van

Toezicht
8 Mededelingen
9 Rondvraag

10 Sluiting

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

Het Bestuur,

A. R. J. Zents, voorzitter
A. F. J. Waarle, bestuurslid

Rabobank d
debankvoorJedereen %-—

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

specials
Kiekjes

T-shirts
uni en dessin

Rokken
uni - gebloemd

NATUURLIJK
vers van uw warme bakker

Zutphenseweg — Vorden — Tel«foon 1384

Adm i n istratiekantoor
Vorden b.v.

Beatrixlaan 18 - Vorden - Tel. 05752-1485

zoekt

EEN ERVAREN ADMINI-
STRATIEVE KRACHT
(liefst vrl.)

en

EEN JONGSTE BEDIENDE
(vrl.)

(Gewenst minimaal Mavo 4 met
boekhouden)

Sollicitaties kunt u schriftelijk sturen naar ons
kantoor t.a.v. de heer B. H. J. de Regt.

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

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF.

TOUWTREKËN
OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN VORDEN

op 9 juli

Ploegen van 5 personen
Aktieve NTB-leden niet toege-
staan.

Opgave vóór 5 juli bij R. Pelgrum, Ham-
minkweg 4, tel. 1267; H. Brummelman, tel.
6713.

GEWIS
aanbiedingen
Wasautomaat Erres

moderne volautomaat met veel
mogelijkheden en verfijnde tech-
niek van 949,— nu . 749,—

Koelkast Erres dubbeldeurs
225 liter inhoud, drie sterren,
vriesvak, van 868,— nu . . 595,—

Afzuigkap
twee snelheden, verlichting,
afmeting 60 cm breed, 50 cm diep
vanaf 199,-

Stofzuigers
merken AEG - Erres - Excelsior -
Hoover - Philips.
Al een stofzuiger vanaf . 159,—

Koffiezefautomaat Inventum
voor 8 koppen koffie.
Van 139,50 nu . 99,75

Cassetterecorders
in verschillende merken en uit-
voeringen.
Prijzen compleet vanaf

Draagbare radio
Eenvoudige zakradio
Draagbare radio
Met FM al vanaf

129,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

'n prachtige
sierpleisterwand
aanbrengen

iedereen kan't
met de unieke vlitex
PLEISTERSTRIJKER

octrooi aangevraagd

& STRUKTUURROLLEN
Komt U maar eens kijken
naar de vele mogelijkheden

SCHILDERSBEDRIJF

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

Vakantie-aanbieding
in stoffen

Katoen emprimé
p. m. vanaf . 3,90
Trevira emprimé
p. m. vanaf . 10,—

Konfektiebedrijf

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Deze week extra voor-
delige aanbieding in

JAPONNEN
BLOUSES
ROKKEN
ook in grote maten

Konfektiebedrijf

LAMMERS A
Zutphenseweg 29, Voraen

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud ea
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05755-1637

DAMESPULLS
lange mouw,
in alle kleuren
vanaf 12,95

bij

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,—
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Voor grote sortering
ZOMERSTOFFEN

naar

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Voordelige
dameskonfektie
koopt u bij de
grote mafenspecfalisf
KONFEKTIEBEDRIJF

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden
Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen.

SNEL GELD LENEN??
Als wij u niet kunnen helpen,
dan kan het niemand

Geld voor iedereen, mi t» in loon-
dienst of zelfstandig, lopende le-
ningen geen bezwaar, kwijtschel-
ding bij overlijden
Leningen van ƒ 1000,— tot en met
ƒ 25.000,-; afl. l tot en met 5 jaar
of langer
b.v. voor aanschaf van een auto,
boot of caravan of voor aanschaf
of verbouwing van uw woning enz.
Alles binnen l dag geregeld

ASS, EN FIN.KANTOOR ONSTENK
Grensweg 8 -ZIEUWENT (Gld.)
Telef. 05445-M8 (ook 's avonds)

rekreatie
verzekering

bent ü de gelukkige
eigenaar van...
een pleziervaartuig?

een caravan of aanhangwagen?
bent u dan zeker over de verzekering?

Total toss of verduistering? Total loss en/of verduistering?
Wettelijke aansprakelijkheid? Hoeveel eigen risiko?
Inklusief of exklusief inboedel van caravan of boot?
Plus persoonlijke ongevallen-verzekering voor opvarenden
van een boot? Welke dekking voor hoeveel en waar?

Heus waar, een goede verzekering voor pleziervaartuigen
of caravan is nodig. Kom er eens vrijblijvend over praten
bij de Rabobank. Omdat u bij de Rabobank aan een vertrouwd
adres bent Er is er vast wel één vlak bij u in de buurt. U bent
er welkom.

Rabobank
zo noemen zich Raiff eisen banken en Boerenleenbanken

ZEER MOOI en NIET DUUR

L
T

WANDBEKLEDINGSPLATEN
(printplaten) in 5 verschillende houtdessins, zeer
mooi en behoeft niet meer gelakt te worden
afm. 122 x 124 L
nu per plaat .................. T
afm. 122 x 275
nu per plaat

EEN SPOTGOEDKOPE AANBIEDING IN WIT DUBBEL-
ZIJDIG GEPLASTIFICEERDE SPAANDERPLAAT

18 mm dik, zeer geschikt voor het maken van kas-
ten, schappen etc., afm. 210 x 260 cm
Afname alleen bij volle platen L ^LA
Nu slechts per m2 ............ T l"j""

WAND- EN VLOERTEGELS
Een duizelingwekkende voorraad. Een kollektie, zo
groot, om stil van te worden. De prijzen zijn te laag
om op te noemen
Inderdaad, 86 soorten wandtegels en 60 soorten
vloertegels, uit voorraad leverbaar, tegen minimale
prijzen!

Bij ons nog steeds een PHILIPS AFZUIGKAP
met 2 afzuigsnelheden en L 1QO
verlichting voor slechts ........ l Iv/Oj~
en natuurlijk schriftelijke garantie!

Bouwmaterialenhandel - Keuken- en Sanitair centrum - Tapijtcentrum

Doe het zelf centrum Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden Telefoon 05752-1486



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van onze zoon

EGBERT JAN
(Eghert)

Gerrit Winkels
Tera Winkels-

Nijland

Vorden, 11 juni 1975
Beatrixlaan 13

Dankbaar en blij geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje en
broertje

Bennie en Jo
Harmsen-Klein Geltink
Gerwin

Vorden, 13 juni 1975
Nieuwstad 53

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ondervonden
bij de ziekte en het over-
lijden van mijn lieve
vrouw, onze moeder en

BAREND VERKERK

en

FRANCELYNE SALOMé

Wij willen u, ook namens onze ouders,
meedelen, dat we van plan zijn om D. V.
23 juni a.s. om 13.30 uur in het huwelijk
te treden in het voormalige gemeentehuis
te Zuilen.

Huwelijkssamenkomst om 15.45 uur in
Maliestraat 9, Utrecht.

Utrecht, juni 1975
Looierstraat 20
Biltstraat 174

Receptie van 17.00-19.00 uur in Malie-
straat 9, Utrecht.

Toekomstig adres:
tot nadere aankondiging: Looierstraat 20
Utrecht.

oma

GEERTRUIDA
H. J. GOTINK-

HARMSEN

zeggen
dank.

wij u hartelijk

Uit aller naam:
H. J. Gotink

Vorden, juni 1975
Beatrixlaan 8

Wij willen graag allen
hartelijk danken voor de
persoonlijke felicitaties,
cadeaus, bloemen en kaar-
ten, die wij bij ons 40-
jarig huwelijk mochten
ontvangen.

G. Lenselink
M. Lenselink-

Weenk

Vorden, juni 1975
Nieuwstad 32 m

Met ingang van 21 juni
wordt door ons

geen stoomgoed
meer verzorgd

Reparaties en kleine
veranderingen wel

Schoenaker
Ruurloseweg 41

Te koop: 2 vaarskalveren
14 dagen oud, M.R.IJ.
Joh. Wesselink, Eiken-
laan 23, Vorden.

Onderwijzer (22) zoekt
per l aug. kamers in Vor-
den, liefst met keuken-
gelegenheid en eigen op-
gang. Tel. 05720-3370 (na
17.30 uur).

Wie heeft onze gele par-
kiet gezien? Hij is wegge-
vlogen, erg tam en
luistert naar de naam
„Droppie". Fam. Gerrit-
sen, Beatrixlaan 16, Vor-
den, tel. 2148.

Te koop: l gashaard; l
kolenhaard; l fornuis;
lopende snelwasmachine.
't Hoge 49, Vorden.

Dokter Sterringa

woensdag 25 juni
geen praktijk

De dienst wordt „uitslui-
tend" voor spoedgevallen
waargenomen door dokter
Van Tongeren, Christina-
laan 18, telefoon 1678.

Te koop:

alle soorten

kool-r knolraap-,
sla-, selderij- en
peterselieplanfen

D. Klein Geltink
„Klein Garmel", Schutte-
straat l, Vorden.

In plaats van kaarten

GERRIT HENDRIK VREEMAN
en
JOSINA JANTINE DEKKER

geven u kennis van hun voornemen in
het huwelijk te treden op woensdag
25 juni 1975.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvin-
den om 14.15 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Vorden, juni 1975
Burg. Galleestraat 9
Zutphenseweg 10

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Toekomstig adres:
Zutphenseweg 10, Vorden.

In plaats van kaarten

GERRIT WENTINK

en

ALIES OOSTERINK

gaan trouwen op vrijdag 27 juni a.s. om
14.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Vorden, juni 1975

Receptie van 13.30 tot 15.00 uur in
't Wapen van Vorden (F. P. Smit),
Dorpsstraat 10.

Zaterdag 21 juni a.s. hopen

G. J. ESKES

en

W. ESKES-LENSELINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00
uur in de zaal van Hotel Bakker te Vorden.

Vorden, juni 1975
Ruurloseweg 21

Vanaf 10 juni:
Willem-Alexanderlaan 12
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In verband met het 25-jarig ambtsjubileum
van de heer

A. J. ZEEVALKINK

als hoofdonderwijzer van onze school „Het
Hoge", nodigen wij alle belangstellenden uit
de jubilaris en zijn gezinsleden hiermede te
feliciteren.

De gelegenheid daartoe bieden wij u op de
receptie, welke is vastgesteld op zaterdagmid-
dag 28 juni a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in
zaal Smit („Het Wapen van Vorden").

Het bestuur van de Vereniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
te Vorden.
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Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

vloerbedekking

en

woningtextiel

TAPIJTHAL
T HOGE VORDEN

't Hoge 32 - Tel. 05752-
1486

Tot mijn groot verdriet ging na een korte ziek-
te, op 60-jarige leeftijd, plotseling van mij
heen, mijn lieve, altijd zorgzame, man

Jan Lambertus Anfon Kost

Vaarwel lieve Jan

Nelly Kost-Steenberg

Vorden, 13 juni 1975
Hertog K. van Gelreweg 24

De crematie heeft plaatsgehad dinsdag 17 juni
te Dieren.

Voor zonwering
zowel voor binnen als buiten

naar

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN

Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

Balasfores uit voorraad

leverbaar

Kleuren-
televisie

• ERRES 66 cm grootbeeld
kleurentelevisie

• Uiterst eenvoudige bediening
• Grote frontluidspreker
• Inruilbedrag tijdelijk

minimaal ƒ 400,—
• Uw prijs ƒ 2495,—

Minimale inruil-
korting ƒ 400,-

Nu f 2095,-
TELEVISIE . RADIO

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEZELLIG EN VOORDELIG WINKELEN

IN RUURLO

Vakantie voordelen!!
JAPONNEN

15,- 19,80 39,50

15,-PANTALONS
voor

DENIMPAKKEN

55,00 en 49,50
BLOUSES EN KIELTJES

9,95 en 26,00
NAPPALON JASJES
vanaf

PIG-SKIN JASJES
vanaf

ECHTE NAPPA JASJES
vanaf

69,50
100,-

199,50
Grote kollektie „jonge mode" in

SCHORTEN • ROKKEN • BLOUSONS EN
T-SHIRTS

Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

Vrijdags koopavond

WEEKENDAANBIEOING

Kleuterpantalons
in een leuke streep, mafen
98 fot en met 128 vanaf

f9,95
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K

WEES PRIJSBEWUST

ZONNESCHERMEN
geamodiseerd aluminium. Uitval 100 cm
naadloos oranje acryldoek.

150 cm 220,-
175 cm 245,-
200 cm 265,-
225 cm 280,-

250 cm 305,-
275 cm 325,-
300 cm 345,-
325 cm 360,-

SCHILDERSBEDRIJF

Gevraagd:

Typiste
op afdeling verkoop

Assistente
op afdeling boekhouding.

Bekendheid met boekhou-
ding en diploma typen is
vereist

3V.niLUCK3DCLSKUr

KI J. M. U i te r weer d
Vorden Ruurloseweg 35 Telefoon 05752-1523

GEMS METAALWERKEN IXI.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELEF (05752) 1546

TANK EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Wegens huwelijk

GESLOTEN
woensdag 25 en donderdag

26 juni

Boek en kantoorboekhandel

HIETBRIM

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT enPALMA

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en Sporfnande/

steeds doeltreffend!

Yorden



Waterplanten
Sloot,

in

Nederland

Dat Nederland een waterland is, zal niemand
vreemd in de oren klinken. Denkt u maar eens aan
de grote rivieren die hun monding in zee vinden
alsmede aan de talloze beken, de sloten met riet-
zomen als ook de talloze plassen, die echt bij het
Hollandse landschap horen.

'*&b~i&3

Of dat landschap nu in Friesland, N.W. Overijssel,
Noord-Holland, Zuid-Holand of Utrecht ligt, de
uitgetrekte plassen zijn niet meer weg te denken.
Velen van ons brengen hun vrije tijd door met roei-,
zeil- of motorboot. Dan wordt zo'n meer eigenlijk
alleen maar één decor door vrijetijdsbesteding.

Maar zo'n plassengebied en eigenlijk elk waterge-
bied is natuurlijk een wereld op zichzelf, waar wa-
terinsekten, vissen, vogels, zoogdieren en planten el-
kaar niet kunnen missen en teeds een eigen plaats
hebben in het geheel.

Speciaal om meerdere bekendheid te geven aan de
meest voorkomende waterplanten in Nederland is
in samenwerking met het Instituut voor Natuur-
beschermingseducatie IVN te Amsterdam en het be-
kende merk afwasmiddel Dubro Citron een serie
stickers met prachtige afbeeldingen van waterplan-
ten ontworpen door illustrator M. J. Ch. Kolvoort.
Op iedere flacon Dubro Citron 600 gram wordt
gratis een waterplantsticker bijgeplakt. De gehele
serie bestaat uit 16 stickers die steeds gegroepeerd
naar hun gebied geplakt kunnen worden op spe-
ciale spaarkaarten die gratis in de winkel verkrijg-
baar zijn. Er zijn kaarten van de Beek, de Plas, de
Rietzoom en de Sloot. Op iedere prachtig geïllus-
treerde kaart kunnen steeds 4 plaatjes van water-
planten worden geplakt. Tevens staat op de spaar-
kaart een duidelijke omschrijving van watergebied
en plant.

Deze gezamenlijke aktie van IVN en Dubro Citron
zal iedere natuurminnaar zeker aanspreken.

De zchrijfmachine
Nu ik als zchrijver van ztukjez in het klubblad af
en toe te maken heb met de zchrijfmachine, wil ik
daar eenz wat meer vertellen.
De zchrijfmachine iz een prachtig inztrument. Men
kan het eigenlijk in onze maatzchappij niet meer

Vakantie voordelen
in kinderkleding!
BLAZERS - JACKETS - JASJES

10,- 15,- 25,-
45,-NAPPALON JASJES

vanaf

BLOUSES nu

5,- 10,- 15,-
SPIJKERBROEKEN
nu vanaf

DENIMPAKKEN
nu vanaf 29,50

Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

MAGER BRAADVLEES
500 gram

AJUINBURGERS
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

568
428
498
675
298
285
425
65

Voor de boterham
150 gram GEKOOKTE TONG 1r88
150 gram RAUW ONTBIJTSPEK 1r55
150 gram PEKELVLEES 1r48
150 gram BOTERHAM WORST Or89
250 gram KOOKWORST (stuk) 1,40
eigen fabrikaat
250 gram LEVERWORST eigen fabrikaat 1f38

Slagerij Vlogman

GEVULDE BOOMSTAM
a 500 gram

VERSE KUIKENBOUTEN
a 100 gram ,

Nieuwsfad Vorden Telef. 1321

engelo <gid>
tel.O5753-1461

DANSEN
22 juni

Arne Jansen en

Les Cigales

Zaterdag 28 juni a.s.

BAL VOOR GEHUWDEN
Orkest „TAKE IT EASY"

Voor fafelreservering graag tijdig bellen fel. 05753-1461

Vanaf heden
GEVESTIGD als

PEDICURE

M. M. J. KOERS
Ruurloseweg 49 - Vorden
Telefoon 1715

Behandeling 's
avonds vanaf 18.00
uur, vlgs. afspraak

*

Wij hebben vakantie van 23 juni tot
en met 28 juni

DE WINKEL IS GESLOTEN

Boodschappen bij L. de Jonge,
B. van Hackfortweg 33

DE SPECIALE VERFWINKEL
OP HET HOGE

H. WEUSTENENK
Het Hoge 33 - Vorden - Telefoon 05752-1377

EN TOCH . . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vorden - Telefoon 05752-1511

Contact

graag

gelezen!

Groene Kuitlaarzen
maten 41 ,'46 L .f O QR
deze week slechts T IdjVV

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

mizzen. Onlangz heb ik duz ook zo'n apparaat
aangezchaft. Voor een prikje kon ik het op de kop
tikken, eigenlijk een belachelijk lage prijz. Tien gul-
den iz werkelijk niet teveel voor zo'n prachtig me-
chaniek. Welizwaar doet één lettertje het niet, na-
melijk de z van Zimonz, maar daar gebruik ik een-
voudig de Z voor dat maakt niet zoveel uit en het
iz nog bezt te lezen.
Ik zeg nog zo tegen die handelaar: „Alz er nog
maar niet meer gaan haperen iz het niet zo erg."
Veldlaaid, daal heb je het al. In de eelzte blief die
ik tik. De L van lotzooi iz uitgevallen. Nou dat iz
nog niet zo'n lamp want daal gebluik ik dan ge-
woon de L maal vool. Ja, het iz welkelijk een ge-
noegen zo'n plachtig inztlument te bezitten. Het
gaat namelijk veel vluggel dan zchlijven.
Hè, dat iz niet zi leuk, nu valt de G van Golneliz
ook al af. Ik moet de maghine nu togh maal eenz
nakijken, want zo gaat tet wel... daal gaat de T
van Tendlik ook al Tij zit muulvzt.
Ik begin (alweel eem) togt te geloven dat deze mag-
time niet zo bezt iz. Ik begin te gelofem dat il be-
dlogen ben, want tij leidt aan metaalmoeteid. Dat
woldt togt wel te elg hooi. Tet iz felzgtillelijk want
tij doet bijma niet meel. Eigemlijk e/g . . . . miet
memzelijk meel. Mizzgtiem wuldt tot wel zgluve et
g . . . . woldelijk fur natulkijk gbftoi wudume ag-
lema??*??

Overgenomen uit het
klubblad van AZSV

Kopen
bij onze adverteerders
betekent:

PRETTIG WINKELEN
GROOT ASSORTIMENT
GOEDE SERVICE

GEVRAAGD

FLINK MEISJE
voor de huishouding en eventueel
winkel

Gebr. Barendsen
Vorden - Zutphenseweg — Tel. 05752-1261

Sandalen

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

T-shirts f 8,95
in alle maten

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juni tot en
met augustus 1975

Elke maandagavond
Avondwandeling onder leiding langs de mooi-
ste plekjes van Vorden, vertrek vanaf Markt-
plein. Te beginnen 16 juni, laatste wandeling
25 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur; in
augustus 19.00 uur. De kosten bedragen ƒ l,—
per persoon, kinderen ƒ 0,50

Elke woensdagmiddag
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur van Marktplein.
De kosten bedragen ƒ 2,— per persoon, be-
neden 16 jaar ƒ l,—. Te beginnen 18 juni;
laatste tocht 27 augustus. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn rijwielen te huur. Ba-
rink telefoon 1274 - Kuypers telefoon 1393
en Tragter telefoon 1256

Dinsdag 24 juni
Concert en show Tamboer en Majoretten door
de muziekvereniging Sursum Corda in de mu-
ziektent. Vertrek plm. 19.30 uur vanaf het
Marktplein
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