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Touwtrekkampioenschap
van Vorden
Het is al vele jaren lang een traditie dat de touwtrek-
vereniging Vorden in nauwe samenwerking met de
plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer
touwtrekwed strijden organiseert in het kader van het
VW-zomerprogramma. Voor de vele vakantiegasten
en toeristen is dit altijd een grote trekpleister. Op
woensdag 17 juli zal de eerste ronde worden vertrok-
ken waarna op woensdag 31 juli de finale zal plaats-
hebben.
De TTV Vorden vraagt nog een aantal ploegen die
willen deelnemen. De inzet van de wedstrijden is de
kampioenstitel touwtrekken van Vorden, zodat alleen
plaatselijke ploegen mogen deelnemen. Het mogen
teams zijn van zes personen van verenigingen, bedrij-
ven, sportverenigingen, buurten, straten enz. De deel-
nemers mogen geen lid zijn van de Nederlandse Touw-
trekkers Bond. De wedstrijden worden gehouden nabij
het gymnastieklokaal aan de Bleek.

Avondwandeling

Kranenburgs Belang
Het bestuur van de buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang zal op vrijdag 28 juni a.s. weer de jaarlijkse
avondwandeling organiseren. Het is eigenlijk min of
meer een oriënteringswandeling omdat er tijdens de
tocht een aantal vragen worden gesteld, dus met een
puzzel-element. Het is een route van ongeveer 11 km
die is uitgezet door de fraaie bossen van het Medler,
Kranenburg en de Wildenborch. Start en finish zijn bij
café Schoenaker.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Prins
Bernhard
jarig
Zaterdag 29 juni a.s. ml z.k.h. prins Bern-
hard zijn 63e verjaardag vieren. Het is de
laatste tijd nogal rustig rond de prins,
maar zijn werk gaaf door. Hij is tijdens
de vele jaren dat hij nu ons land dient,
c c n stille werker achter de schermen ge-
bleken.
Geliefd is hij o.m. om zijn werk voor het
World Life Fund. Hij legt immers altijd
een grote liefde voor het dier aan de dag.
Onlangs nog was hij in Ar t is, waar hij in
gez.elschap van twee van zijn kleinzoons
een nieuwe verblijfplaats opende voor de
olifanten. Hierbij is een olifant, die hij
zelf tijdens een van zijn buitenlandse rei-
zen kado heeft gekregen en toen aan Artis
heelt geschonken.
Wij spreken hierbij de hoop uit dat de
prins nog vele jaren in goede gezondheid
zijn ambass^mirswerk zal kunnen ver-
richten en wemen hem voor zijn komende
verjaardag een prettige dag toe.

(Nadruk ver'rï^^en.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink vrijdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwerpen aan
de orde:

1. Subsidie voor isolatie van woningen en
2. Verwijdering/snoeien van beplanting op

uitzichthoeken.

Ad 1.
SUBSIDIE VOOR WARMTE-ISOLATIE
VAN WONINGEN

Het ministerie van Volkshuisvesting gaat het iso-
leren van woningen subsidiëren. Het (eenmalige)
subsidie wordt gegeven om energie te besparen en
de stijging van de verwarmingskosten in te dam-
men. De subsidie wordt gegeven op woningen die
na 1945 zijn gebouwd en óf al centrale verwarming
hebben óf die tegelijkertijd met de betere isolatie
krijgen. De subsidieregeling is tijdelijk en zal per
31 december 1974 vervallen.

Duizend gulden:
De subsidie blijft beperkt tot een maximum bedrag
van 1000 gulden. Voorwaarde is dat de isolatie-
verbetering meer dan 500 gulden gaat kosten. Bo-
ven dit bedrag wordt éénderde van de kosten ver-
goed uit de rijkskas maar met een maximum van
1000 gulden.
Wanneer een huurder of eigenaar zelf de betere
isolatie aanbrengt dan zal alleen een vergoeding
voor de materiaalkosten worden gegeven. Er wordt
geen vergoeding gegeven van zelf bestede arbeids-
uren. De arbeidsuren van een „beunhaas" worden
ook niet vergoed.

Mogelijkheden:
De bijdrage zal worden verstrekt wanneer één of
meer der volgende voorzieningen worden getroffen:
a) aanbrengen van fabrieksmatig vervaardigde
dubbele beglazing volgens aangegeven montage-
voorschriften. Het aanbrengen van dubbele begla-
zing dient tenminste de woonkamers) en de daar-

mee in open verbinding staande vertrekken te be-
treffen;
b) het aanbrengen van een zogenaamd voorzet-
raam onder dezelfde kondities als onder a). Bo-
vendien dient onderhoud en reiniging van het raam
mogelijk te blijven;
c) vullen van spouwmuren met isolerend mate-
riaal. (Uit te voeren door bedrijven die voor deze
werkzaamheden naar het oordeel van de minister
over de nodige deskundigheid beschikken. Binnen-
kort zal het ministerie daarvan een lijst publice-
ren);
d) het aanbrengen van een warmte-isolerende
laag tegen de binnenkant van de buitenwand. Hier-
bij dient te worden gestreefd naar de kwaliteitseis
„goed" (volgens normaalblad NEN 1068-1964);
e) het aanbrengen van een warmte-isolerende
laag tegen de binnenkant van een schuin dak, aan
de buitenkant van een plat dak of op de vloer van
de vliering. Hierbij dient te worden gestreefd naar
de kwaliteitseis „goed" (volgens normaalblad NEN
1068-1974).

Wie krijgt de subsidie?
De bijdrage wordt toegekend aan de eigenaar van
de woning. Als een huurder de verbeteringen in de
isolatie aanbrengt kan de eigenaar verzoeken de
bijdrage te laten uitbetalen op de postrekening van
de huurder.
Ook kan de eigenaar de verbeteringen aanbrengen
en vóóraf een overeenkomst met de huurder tref-
fen over een nadien te betalen extra huur.

Wijze van aanvragen
De subsidie kan worden aangevraagd bij de hoofd-
ingenieur-direkteur van de Volkshuisvesting en de
Bouwnijverheid in de provincie Gelderland. Pels
Rijckenstraat l te Arnhem. De aanvrage zal ten-
minste moeten bevatten:
- de naam en het adres van de eigenaar van de

woning(en);
- de plaatselijke aanduiding van de woning(en)

waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd;
- de omschrijving van de uit te voeren werk-

zaamheden;
- de raming van de kosten;
- het nummer en de tenaamstelling van de post-

rekening waarop de bijdrage kan worden ge-
stort.

Bijgevoegd moet worden een bestektekening van
de woning(en) met een beschrijving van de huidige
toestand waarin de onderdelen van de woning,
die worden geïsoleerd, zich bevinden. Is een bestek-
tekening niet beschikbaar, dan dient de oppervlak-
te van de te isoleren ramen en muren en van het
te isoleren dak te worden opgegeven. Indien de
werkzaamheden omvatten of mede omvatten het
vullen van spouwmuren, moet worden opgegeven
de naam en het adres van het bedrijf dat de werk-
zaamheden zal uitvoeren. Dit moet dus een door
het ministerie goedgekeurd bedrijf zijn.

Tijdstip van uitvoering
Nadat de eigenaar van de woning bericht heeft
ontvangen dat de bijdrage is toegekend mag met
de uitvoering worden begonnen. Het werk moet
binnen 3 maanden na de bijdragetoekenning zijn
begonnen.
Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, meldt de
eigenaar dit onder opgave van de gemaakte kosten
aan de hiervoor genoemde hoofdingenieur-direk-
teur die dan voor de uitbetaling van de bijdrage
zal zorgdragen.

Andere woningen
Te bouwen premie-huurwoningen, partikuliere
huurwoningen of eigen woningen komen niet voor
een subsidie in aanmerking. We1! wordt een bedrag
aan kosten voor de extra isolatie tot een maximum
van ƒ 3000.— buiten beschouwing gelaten bij de
premiebepaling voor gesubsidieerde nieuwbouw.
Voor de zgn. woningwetwoningen geldt een soort-
gelijke regeling als voor de eigen woningen.

Nadere inlichtingen
Door de afdeling bouw- en woningtoezicht op het
gemeentehuis worden gaarne nadere inlichtingen
over de regeling verstrekt.

Ad 2.
VERWIJDERING/SNOETEN VAN BEPLAN-
TING OP UTTZICHTHOEKEN
Nu in dit jaargetijde hoog opgroeiende beplantin-
gen op uitzichthoeken van gemeentewege weer
gevaar (kunnen) opleveren voor het verkeer, wijst
het gemeentebestuur de belanghebbende eigenaren
van deze beplantingen op de volgende bepaling
van de Algemene Politieverordening (art. 27):
..Gerechtigden op beplantingen, aanwezig op of
langs andere dan rijkswegen en de in artikel l van
het provinciaal wegen reglement Gelderland bedoel-
de wegen, zijn verplicht op aanschrijving van de
burgemeester en wethouders de naar hun oordeel
voor het verkeer gevaarlijk of hinderlijk geachte
beplantingen binnen de bij die aanschrijving ge-
stelde termijn te verwijderen dan wel deze ten
eenoegen van burgemeester en wethouders te snoei-
en."
Indien, in het ergste geval, niet zou worden vol-
daan aan het gestelde in de aanschrijving, dan zijn
burgemeester en wethouders bevoegd, zelf de be-
treffende werkzaamheden te (laten) verrichten, en
wel geheel op kosten van de overtreder.
Gezien het veronderstelde verantwoordelijkheids-
besef van iedereen, zal het echter hopenlijk niet
eens tot een aanschrijving behoeven te komen, en
zal een ieder zijn voor het verkeer gevaarlijke be-
planting uit eigen beweging verwijderen.

P.S.
Zoals ook reeds vorige week bericht, zal burge-
meester Mr M. Vunderink op vrijdag 28 juni a.s.
zijn spreekuur verplaatsen van 10.00-12.00 uur
naar 14.00-16.00 uur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink kinderoppas aanwezig

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kinderneven-
dienst; 19.00 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur ca
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag $.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

vin vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa. telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 wuf
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundig*
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekrfeur
bellen met spoed recepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
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 Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar vai
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefooi
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

Geboren: geen.

Ondertrouwd: A. W. M. Berentsen en M. J. H. Hors-
ting.

Gehuwd: C. G. S. Koppelman en A. M. Overbeek;
W. H. Hulshof en H. G. J. G. Leenders; W. J. B. M.
Booltink en J. A. Barink; H. J. Klein Ikkink en W.
M. van Ginkel; H. J. Bukman en J. H. Krimp; R.
Lejeune en J. J. van der Laan.

Overleden: G. Salverda, 75 jaar, wed. van v.d. Berg.



Pracht gemengd

BOEKET
BLOEMEN

voor

249

Pak a 8 stuks

VICTORIA
PANKYWAFELS

deze week

89

Maribel

DOPERWTEN
ZEER FIJN

literblik van 155 voor

129

Voor de kleintjes

LANGE
VINGERS
pak van 89 voor

69
vlees en vleeswaren

Hamburgers
3 stuks

Slavinken
3 sfuks

Roomsnitzels
3 stuks

Magere Speklappen
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Wiener snitzel
per 100 gram

Hamlappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

148
168
238
198
398
128

*488
*528

150 gram HAM 99

150 gram BOTERHAMWORST 79

150 gram BOERENMETWORST 119

150 gram SNIJWORST 119

HALVE SLAGERSLEVERWORST 199

Groente en vleesreklame t.m. zaterdag

groente en f ruit

Nieuwe aardappelen Doree's
kilo

Geschrapte kriel
per kilo

2 kroppen sla + komkommer
samen voor

Hollandse sperziebonen
500 gram

Fijne handappelen
Granny Smith, per kilo

Goudgele bananen
per kilo

10 perziken
••••••••^^^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •voor

149
79
98
225
198
98
198

Chocolade ananaspuntjes
(zacht fruit snd^je) bakje

Eubisfa appelgebak
pak a 4 stuks van 150 voor

Gesneden ontbijtkoek
'Peynenburg' van 135 voor

Heerlijke gevulde koeken
pak a 6 stuks van 149 voor

119
119
98

129
Ook bij ons een mooi assortiment brood van de Warme Bakker

^ «MM JMiiMMtMiMtitMMiHiiî ^

Legner jonge jenever
iiterfles van 1025 voor

Legner brandewijn
literfles van 985 voor

UIT ONZE
SLIJTERIJ

W.F. bessenjenever
(voor de dames) fles van 1175 voor

Stock vermouth
grote fles voor

1075
450

PERSIL ZEEPPOEDER
tonnetje van 1695 voor

PRODENT TANDPASTA
2 familietuben, geen 325 maar nu ...

POPLA KEUKENROLLEN
pak a 2 stuks voor

FLAKON PRESTO
voor de afwas, van 112 voor

MIMOSEPT DAMESVERBAND
dubbelpak + 4 gratis nu van 260 voor

DE BETUWE APPELMOES
literblik van 160 voor

MAGGI GROENTESOEP
2 zakjes van 110 voor

1475
269
109
89

229
109
98

JUS D'ORANGE
! i loi-Tes van 145 voor

CLASSE ROYAL BIER
24 flesjes nu voor

KLAROP ZOUTE DROP
3 pack van 90 voor

KOKINDJES off Fabeltjes drop
grote zak van 198 voor

GEVULDE KANO's
pak van 119 voor

REMIA GOUD MARGARINE
kuipje van 101 voor

ROCEE ROZEBOTTELSIROGP
dubbele fles voor

119
850
69

179
98
79

229

Maak zelf uw aardbeientaart
GROTE TAARTBODEM nu voor ...

VENZ HAGELSLAG
in handige strooier voor

FLAIR DESSERT
abrikozen of ananas, nu per blik ...

AMONTILLADO Medium Dry
per fles

Voor garnering TOVERSLAG
TOPPING 2 pakjes

TEO PUDDINGSAUS
diverse smaken, flesje van 97 voor

AJAX SCHUURPOEDER
grote bus voor

109
159
89
259
98
79
49

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wij bij ons huweiyk mochten
ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank

Herman
en Lina Oldenhave

Vorden, juni 1974

Te koop verschillende
soorten bloemplanten
Alie Hissink
Heyendaalseweg 3 Vorden
Telefoon 05752-1778

Te koop 1.40 ha hooigras
Briefjes inleveren voor
zaterdag 12 uur
D. Nyenhuis
Wilhelminalaan 2 Vorden

Ook voor het

stofferen
van meubels
naar

Tapijthal of
Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat - Vorden

Gratis af te halen
jonge poezen 't Vaarwerk 8
Vorden Telefoon 2090

Tandarts Haccou
VAKANTIE
van 26 juni t.m. 24 juli

Spoedgevallen worden
waargenomen door tandarts
Edens,
Dorpsstraat te Vorden

Vloerbedekking
o.a. vele restanten

Tapüt
en Doe-het-zeli-centrum

HARMSEN
Schoolstraat - Vorden

Hulp in de huishouding
gevraagd voor 2 halve
dagen in de week
Half augustus beginnen
Mevrouw Wechgelaer
Venhorstinkweg 2 Vorden

Te koop jonge konijnen
Muytstege
Enkweg 9 Vorden

Zonneschermen
voor binnen en buiten

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat - Vorden

WWVWVWWWWVWÖ

KAREL MEENINK
en
INA HARMSEN

gaan trouwen op donderdag 27 juni 1974

De huwelijksvoltrekking vindt plaats om half
twee in het gemeentehuis van Hengelo Gld

Om kwart over twee zal ds J. P. Kabel ons
huwelijk inzegenen in de Ned. Herv. Kerk
te Hengelo Gld

Hengelo Gld, Oude Varsselseweg 10
Doorn, Oude Arnhemse Bovenweg 3
Juni 1974

Toekomstig adres: Landweg 9a, Warnsveld

Vanaf vier uur tot half zes is het mogelijk
om ons te feliciteren in zaal Concordia te
Hengelo Gld

Inplaats van kaarten

GERRIT WENTINK
en
DINIE LUBBERS

geven u, mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 5 juli 1974 om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Hengelo Gld, door de weieerwaarde heer
ds M. J. Jansen

Juni 1974
Vorden, Wilhelminalaan 11
Hengelo Gld, Kervelseweg 7

Toekomstig adres: Kervelseweg 9, Hengelo Gld

Dag-adres: Hotel Concordia,
Raadhuisstraat te Hengelo Gld

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur

Heden ontsliep in het verpleeghuis 'Nuova' te
Vorden onze lieve moeder, behuwd-, groot- en
overgroot moede r

G E R R I T J E N G A R S S E N
weduwe van Jan Aartsen

op de gezegende leeftijd van ruim 95 jaar.

Vorden: S. H. AARTSEN
H. AARTSEN-BIJENHOF

Gorinchem: J. E. AARTSEN
A. AARTSEN

Vorden: G. AARTSEN
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 24 juni 1974
Julianalaan 22

De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op vrij-
dag 28 juni om 11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden.

De begrafenis zal plaatsvinden om 12.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden. Na de be-
grafenis is er gelegenheid tot condoleren in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden

HENGELO (GLD)

Zondag

gezettlglteid3barsvo1

Voor

zonneschermen
UW DEALER:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

SNELLE LEVERING

WWWUWWWWWWW&

Dankbaar en blij hopen wij op maandag 8 juli
met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te
herdenken

H. J. GROOT ROESSINK
J. GROOT ROESSINK-HEYINK

Henny en Jan
Gerrit en Dinie

Vorden, juni 1974
Ruurloseweg 5

G. W. Eijerkamp
Vorden
fel. 1386

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00 uur in
café-restaurant 't Wapen van 't Medler (gebr.
Eykelkamp) Ruurloseweg 114 te Vorden

' +Htfi*t*!9V *

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobby bladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Gevraagd
enige vrijwilligers tegen
kleine vergoeding, voor het
vervoer van kinderen van
het Kleuterdagverblijf
'Van Hasselt' te Vorden
Inlichtingen:
K. Barkmeyer
Telefoon 05752-1929

Te koop
Asterplanten één-jarig
H. Broyl
Rietgerweg 2 Warken

Te koop een Berini dames
bromfiets bij
M. J. W. Eijerkamp
Gr.v.Limb. Stirumstraat 6
Vorden Tel. 05752-2238

Rolhorren
zeer goedkoop

Tapüt
en Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN
Schoolstraat - Vorden

Te koop in goede staat ver-
kerende elektrische warm-
water boiler inh. 80 Itr en
z.g.a.n. oliekachel en i.g.st.
verk. raamkozijn met glas
afm. 262x162 cm
G. Broekgaarden, Toldijk 2
Vorden Telefoon 1605

AALTJE VAN 't BOTTERHUUS
en
AORNT VAN DEN ZILVERBERG

wilt met mekare goan trouwen

De trouweri'je is op donderdag 11 juli um 8
uur in de zaal van Langeler an de Spalstroate
in Hengel

lederene wod't op de brulfte verzoen! Atte d'r
tenminste un kleinigheid veur oaver hef

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:

G. J. Buunk inatrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Trageer, tel. 1258

KIJKEN EN LUISTEREN

overal waar u maar wilt !

TELEVISIE
draagbare televisie 31 cm beeld, voor
lichtnet en accu aansluiting
vanaf l 425,—

ZWART-WIT TELEVISIE
met moderne bediening, grootbeeld
61 cm, vanaf f 498,—

KLEUREN TELEVISIE
in verschillende beeldformaten, met
goede inruilmogelijkheid
vanaf f 1595,—

DRAAGBARE APPARATEN
Schaub Lorenz draagbare radio voor
lichtnet en batterij
van 140,- nu f 99,—

ERRES
grote draagbare radio
van 199,- nu f 149,—

GRUNDIG
draagbare radio nieuw model
van 186,- nu f 159,—

Radio kassetfe rekorders
ruim assortiment onder andere
Philips, Erres en Grundig
prijzen vanaf f 289,—

Kassette rekorder
kompleet met draagtas, mikrofoon,
opname kabel, kassette en batterijen
merk Erres van 169,- nu ... f 189,—

Voor beeld en geluid:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Nieuw uit Zwitserland
en Welkoop heeft het !

Voor barbecues:

Quick-Fire
Alleen maar een lucifer nodig om
uw barbecue snel aan het gloeien
te brengen

Geen spiritus, geen vuile handen, geen rook

V.L.C. De Graafschap
Afdeling Welkoop
Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

opleuering
altijd

op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB AJEIM BRIIMKE 5:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Zonneschermen
VOOR DE DOE-HET-ZELVER

Geheel geanodiseerd aluminium

Naadloos oranje acryl doek

Prijzen inklusief btw
150 cm nu f 205,- 250 cm nu f 280,-
175 cm nu f 225,- 275 cm nu f 300,-
200 cm nu f 245,- 300 cm nu f 320,-
225 cm nu f 260,- 320 cm nu f 335,.

KORTE LEVERTIJD

SCHILDERSBEDRIJF

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

Weekendaanb/ed/ng

Pastunette b.h.'s
wit en skin

prima pasvorm

nu f 5,75
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Te koop prima jonge
hennen, rasmerk: Warren
S.S.L.L. CTB. Volledig
geënt en tegen de leg !
Bretveld, Ruurloseweg 88
Hengelo G Tel. 05753-7282

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING
CO NFECTIEBEDRIJF

nerjeng voordeliger
dan rechtstreeks van

I.AMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorde^-
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrtf-
dagavond van 7-9 uur

ZOMERKOLEN bestellen?
VVEFLEN KRANENBARG
hellen ! Grote sortering

Telefoon 1217 of 1811

Vorden
Insulindelaan 14
Vooroorlogse middenstandswoning met grote tuin
en schuur

De indeling van de^e in een rustige straat gelegen
woning is als volgt:

begane grond: gang, grote droge
kelder, toilet, keuken, kamer en suite
waarin 2 kasten en openslaande
deuren naar zeer groot betegeld
terras

Ie verdieping: overloop, 3 slaap-
kamers, douche met vaste wastafel
2e verdieping: vliering

Spoedig vrij te aanvaarden

MAKELAARSKANTOOR

Peters b.v.
dir. W. v. d. Linden, makelaar o.g.

Stationsplein 35 - Zutphen - Telef. 05750-15747
Bij geen gehoor: 05752-1820 of 1468



RKTl
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308 '
Viert het één-jarig bestaan

met grandioze aanbiedingen!

Kassakoopje 2 pak VIVO BISCUIT nu 99
VLEES Ie kwaliteit van uw

echte slager! KEURSLAGER

468
538

Schouderkarbonade
(max. 3 pond per klant) 500 gram

Riblappen
500 gram

Hamlappen
500 gram

Varkensfricandeau
500 gram nu

Vrijdag: 500 gram heerlijke

Verse worst
(met 4 gratis bonnen voor glasservies)

Zaterdag Rosbief
500 gram

(met 4 gratis bonnenA>or glasservies)

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
150 gram GEKOOKTE HAM W.. 109

150 gram HEERLIJKE TONGEWORST 98

150 gram ZURE ZULT

100 gram ECHTE ACHTERHAM 139

Kersverse groenten
en fruit
Pracht bloemkool
Malse sla
Granny Smiths
Sinaasappels
Maandag en dinsdag:

Zomerbietjes

(Hollandse) voor slechts ...

(lekker zoet) ± 2 kg per net

98

198m\J\J

229

500 gram 48

Uit onze
zuivelafdeling
Siagrdbm -IpQ
Va liter van 159 voor mmm\J

69
68

Mager% yoghurt
1 liter van 79 voor

Chipolata Vla
]/2 liter van 73 voor

Pracht bos voor 2.35
Uit onze BROODBOETIEK

4 APPELCARREES nu

5 TOMPOEZEN

5 echïo HARDE DUITSE BROODJES

HEERLIJK KRENTEBROOD van de Warme
Bakker van 275 voor

219
229
89

249

Uit onze DIEPVRIES

^1ïp^:
«•*,!

PATAT
1000 gram van 210 voor

ROOMIJS
liter van 250 voor

SPERZIEBONEN (GROKO)
500 gram van 135 voor 115, bij ons

159

225

109

VlVO

Knakworst
Sperziebonen
Doperwten
Tomatensoep
U p, sinas of cola

vin 475 voor

'Piccolo'
160 gram nu slechts

Vivo, 1/1 blik
van 105 voor

Vivo, 1/1 blik
voor slechts .

Unox 'extra gevuld'
van 220 voor

'Raak'
blik van 69 voor

445
89
89
139
179
59

Jaffa
Choc.repen Vivo

Tandenborstel
Mayonaise
Ubro
Haarlak

3 bekers
van 132 voor

puur, melk of buttershot
van 156 voor

pracht model
van 270 voor

reuze tube van Duyvis
van 169 voor

grote fles
van 179 voor

grote bus (met gratis kam)
van 695 voor

89
135
198
99
149
495

Aanbiedingen geldig t.m. 1 juli
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Drukkerij Weevers B.V.
in nieuw pand
Onder grote belangstelling opende Drukkerij Wee-
vers B.V. haar nieuwe drukkerij te Vorden. Op origi-
nele wijze werd het weekblad Contact doorbroken dat
de toegang versperde tot de hoofdingang. Dit gebeur-
de door de heer Weevers die met zijn zoontje als eers-
ten het gebouw betraden, hiermee aantonend dat ook
voor Contact een nieuw tijdperk aangebroken is.

De opzet van de nieuwe drukkerij is doelmatig. Rui-
me kantoren, kantine en sanitaire voorzieningen sa-
men met de produktiehal beslaat een ruimte van
ruim 750 vierkante meter. In de werkruimte zijn de
machines doelmatig opgesteld, zelfs de afdeling ma-
chinehandel, waarin men een goede naam heeft op-
gebouwd in de drukkerswereld, is ruim van opzet met
alle nodige voorzieningen o.a. een hefbrug voor het
laden en lossen.

Openingstoespraken
In zijn openingstoespraak memoreerde de heer Wee-
vers dat het bijna 10 jaar geleden is dat hij de druk-
kerij van de fam. Wolters heeft overgenomen. Door

De heer B. Overbeek sprak namens het personeel zijn
vreugde uit over het feit dat de heer Weevers het
heeft aangedurfd om zo'n pand te bouwen. Hij was
er echter van overtuigd dat dit is gedaan met de we-
tenschap dat het personeel achter dit besluit staat.
Namens hen bood hij de heer en mevrouw Weevers
een maquette aan.

De heer W. Polman sprak namens de Vordense Win-
keliersvereniging omdat Drukkerij Weevers in Vorden
een bijzondere plaats inneemt. Iedere middenstander
komt wel eens met u in aanraking, aldus de heer Pol-
man. Speciaal het weekblad Contact neemt een bij-
zondere plaats in want het is een goed gelezen blad.
Hij hoopte dat de leden van de vereniging er veelvul-
dig gebruik van zullen blijven maken d.m.v. hun ad-
vertenties, waarvan hij hoopte dat de millimeterprijs
gehandhaafd zal kunnen blijven.

Namens de drukkersorganisatie sprak de heer S. J.
van der Land. Hij feliciteerde de familie Weevers met
deze nieuwe drukkerij en was blij dat het distrikt Doe-
tinchem/Winterswijk in de persoon van de heer Wee-

het vervaardigen van kwaliteitsdrukwerk en door het
werken met moderne machines kreeg drukkerij Wee-
vers al snel een goede naam vooral buiten de gemeen-
te Vorden. De orders bleven dan ook niet uit. Het
oude pand was niet meer geschikt om rendabel te
werken op dit niveau. Men moest uitzien naar een
ander onderkomen. In eerste instantie was er een
bouwverbod op de plaats waar nu de nieuwe drukkerij
staat, men werd verwezen naar het Industrieterrein.
De heer Weevers voelde 'hier echter weinig voor en
met medewerking van B&W kreeg men toch nog de
nodige vergunningen.
De heer Weevers dankte in zijn toespraak het perso-
neel voor hun inzet en hoopte dat de onderlinge ver-
standhouding goed mag blijven en dat men samen
een goed belegde boterham mag verdienen in deze
prachtige drukkerij.
Ook de aannemers t.w. fa Gosselink, Bouwbedrijf
Ten iBrinke, H. Dekker, G. Bmsbroek & Zn, Schil-
dersbedrijf v.d. Wal, Helmink Stoffering, fa Kettelarij
Tuinaanleg werden dank gebracht voor hun korrekte
aflevering en prettige samenwerking.

Voorzitter
W. Polman van
de Vordense
Winkeliersver,
in zijn felicitatie-
toespraak.

vers zo'n aktief bestuurslid heeft. „Altijd staat hij
open voor goede kollegiale verhoudingen. Vooral in
deze tijd waarin het papier zo moeilijk te krijgen is,
is het een grote stap welke u hebt ondernomen" aldus
de heer v.d. Land.

De heer W. Heinen 'sprak namens het Grafisch Bu-
reau distrikt Doetinchem/Winterswijk. „Dat het ge-
bouw prachtig is, dat weet u, ook de uitnodigingskaart
was weer iets aparts. Als kollega kan ik gerust stellen
dat alles perfekt is, ook de expositie van eigen werk
in deze drukkerij kenschetst uw ideeën."

De heer Weevers dankte al de sprekers voor hun
treffende woorden en hoopte dat ook in de toekomst
de reeds aangehaalde onderlinge verstandhoudingen
optimaal mogen blijven.

Achtkastelenkalender
Tijdens de receptie hield de heer Weevers de in de
nieuwe drukkerij gemaakte Achtkastelenkalender ten
doop, waarbij hij een speciaal applaus voor het per-

De opening
van het nieuwe

bedrijfspand
door de heer

Weevers en zijn
familie.

soneel vroeg die het gepresteerd hadden om in zeer
korte tijd deze kalender te vervaardigen in 4 kleuren-
druk. Alle bezoekers werd een exemplaar aangeboden
welke hun tevredenheid hierover kenbaar maakten.

Open huis
Zaterdag 15 juni was er voor iedere belangstellende
gelegenheid om de drukkerij in bedrijf te zien. Velen
maakten van deze gelegenheid gebruik om een indruk
te krijgen wat nu eigenlijk „het drukken" inhoudt.
De vele vragen werden door het personeel vakkundig

beantwoord, terwijl zij ook de rondleiding verzorgden.
Maandag 17 juni brachten de hoogste klassen van de
basisscholen alsmede de landbouwschool een bezoek
aan de drukkerij. Ook zij werden rondgeleid en kon-
den de diverse machines in produktie zien.

De gemeente Vorden mag trots zijn dat er hier zo'n
prachtig en modern bedrijf is gevestigd. Hopenlijk
zullen in de toekomst nog meer „schone" industriën
in Vorden worden gevestigd.

Hebt u alzo 'n prachtige
achfastelenkalender

voor slechts f5,-

kunt u ze kopen bij de navolgende adressen

BOEKHANDEL HIETBRINK, Zutphenseweg - Vorden

BOEKHANDEL 'HASSINK', Raadhuisstraat te Vorden

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, Zutphenseweg te Vorden

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad te Vorden

SUPERMARKT JANSEN, Smidsstraat te Vorden

DROGISTERIJ MARIANNE, Ruurloseweg te Hengelo Gld

BOEKHANDEL HOIJTINK, Borculoseweg te Ruurlo

Deze twee foto's geven een beeld
van een deel van het nieuwe bedrijf.
Hier is duidelijk te zien dat het
een ruime opzet heeft gekregen.



NIEUWS
VAN DE
KERKEN

ORGELCONCERTEN IN DE HERV. KERK
Op het zomerprogramma van de plaatselijke WV
staan ook dit jaar weer enkele orgelconcerten, te ge-
ven op het fraaie orgel in de Hervormde kerk te
Vonden. Graag maken we op deze plaats u en ook
onze gasten opmerkzaam op het eerstvolgende concert
a.s. dinsdagavond 2 juli. Concertgever hoopt dan te
zijn de bekende Rotterdamse organist Dirk Jansz.
Zwart. Programma's zijn tegen een vergoeding onder-
de-toren op genoemde avond verkrijgbaar.

HET ZAALTJE ACHTER DE KOSTERS-
WONING
Het zaaltje achter de woning van de koster van de
Hervormde gemeente ondergaat een uitbreiding (ge-
legen aan de Kerkstraat, nummer 15). Een goede
garderobe, een keukentje, een zaaltje van gelijke gro-
te als de reeds bestaande, wordt er bij gebouwd.
De kinderoppas tijdens de morgendienst van tien uur
kan echter gelukkig doorgaan, ook tijdens de bouw-
tijd.
Het is verder ook de bedoeling in de vakantietijd gas-
ten en gemeenteleden daar uit te nodigen om samen
een kopje koffie te drinken na de morgendiensten van
half negen en tien uur.
De kinderoppas wordt gehouden voor de tien uur
dienst. Gezien enkele vragen hierover leek het ons
goed dit alsnog te berichten.

KINDEREN WELKOM IN DE KERKDIENSTEN
Zondag jl. hebben de kinderen van de zondagsschool
„vakantie" gekregen. De kerkeraad bericht dat ook in
de Herv. dorpskerk de (grotere) kinderen hartelijk
welkom zijn voor de diensten. De verwachting is dat
de kinderen met hun ouders mee zullen gaan! Na de
zomertijd wordt de zondagsschool (en ook de kinder-
nevendiensten) hervat.

Boerenbrulfte in Hengel
Wat is d'r tegenwoordig toch volle belangstelling veur
de dinge van vrogger. In de mode goat de jongeluu
trugge noa grootmoeders tied. In de boekwinkels likt
de buuke oaver de geschiedenis van de streek en de
buuke in de eigen streektaal op stapels. En dan de
vroage noa antiek grei! Dat geet altied moar in pries
noa boaven 'tot in 't onzinnige toe. Mennigene ver-
langt now trugge noa dinge die hè tien vieftien joar
geleen noa de vuulnisbelt hef ebrach.
Zol der toch iets mankeren an de tegenwoordige tied
met alle moderne zegeningen van de techniek? Zollen
volle van ons et gevuul hebben iets te missen, woar-
van ze een vaag gevuul hebt dat et d'r vrogger wel
was? En zol doar dat wat weemuudige verlangen van-
dan kommen noa vrogger, noa den goeien, olden tied?
Now zólt de olderen onder ons zeggen: die goeie, olde
tied was zo bes niet. De jongeluu wet niet woar ze
noa trugge verlangt. Die kont tegenswoordig better een
auto betalen as wi'j vrogger een tweedehands fietse.
Ze hebt geliek, die olden. Vrogger was et ze bes niet,
et leaven was harder as now. Moar doar schient iets
e'wes te weazen an roste en gemuudelekheid da'w
noaderhand in de hoas bunt kwiet ewodden. En et zal
wel doarumme weazen, dat al et olde ons zo antrekt.
De VW van Hengel wil de mensen geven woar et ze
noa vroagt en doarum wodt der dissen zommer op
11 juli weer een boerenbrulfte in olde stiel ehollen,
met alles wat der bi'j heurt: de brulfteneugers, de
bruudskoe, de noodnoabers, de börgemeister en de
schriever en zelfs de darpsveld wachter. Alles wat bi'j
een echte boerenbrlfte bi'j heurt. Fjen echte brulfte?
Nee, loate wi'j dat mekare niet wies maken. Et is een
spöl ,da'w met mekare spólt as of et ernstig emeend
was. Moar is dat zo'n bezwoar? Is der niet meer volle
groter poppekas in de wereld? En alle deelnemmers
an die Hengelse olderwetse trouweri'je wilt et spöl zo
goed meugelijk spóllen. Um ow veur enen oavend
trugge te brengen noa den olden tied, woar aw alle-
moale een betjen heimwee noa hebt. Een tied, die
zeker niet makkelijker, moar wal gemuudelijker en
röstiger was.
De veurverkoopadressen bunt bi'i de volgende zaken-
luu: B. Anneveldt, Pastoor Thuisstraat. Keyenburg;
Boekhandel Wolters, Kerkstraat 17, Hengelo; Siga-
renmagazijn H. D. Rietman, Spalstraat 19, Hengelo;
Sigarenmagazijn H. Wuestenen, Spalstraat 2, Hengelo;
Drogisterij G. Lenselink, Kerkstraat l, Hengelo en
het WV-kantoor aan de Kastanjelaan te Hengelo.

VLC „De Graafschap"
De gunstige resultaten van drie jaar ekonomische sa-
menwerking hebben er toe geleid dat per l juli 1973
een volledige fusie is aangegaan tussen de landbouw-
coöperaies De Volharding te Hengelo (Gld.), Ons
Belang te Linde, de Dorpsvereniging te Ruurlo en
De Eendracht te Vorden.

4 procent bijschrijving voor de leden
Over het laatst afgesloten boekjaar kon aan de leden
nabetaald worden in de vorm van bijschrijving op
„financieringsrekemng" 4 procent over hun afname
aan mengvoeders en l procent over de afname aan
ruwvoeders, kunstmeststoffen, brandstoffen, zaaizaad
en pootgoed, enz.

Sterke stijging van de omzetten
De mengvoederornzet steeg met 19 procent; de afna-
me van voer in bulk nam toe met 64 procent terwijl
de vraag naar voeders in korrel- en brokvorm ver-
groot is met bijna 70 procent. Ook in de Welkoopwin-
iköls en de landbouwmechanisatibedrijven is een flinke
omzetgroei waar te nemen.
Ook in het boekjaar 1973/74 zet zich de omzetuitbrei-
ding voort. Verwacht wordt dat de geldomzet over dit
boekjaar rond de ƒ 45.000.000,— zal komen te liggen.

Vergroting produktiekapaciteit
De plannen zijn in een ver gevorderd stadium om in

Ruurlo, naast de 'silo een nieuwe produktie-eenheid
te 'bouwen met een kapaciteit van 40 ton per uur. Na
het afkomen van de vereiste vergunningen hoopt men
dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Deze vernieu-
wing en uitbreiding is nodig om de mengvoedervoor-
ziening voor de eerstkomende jaren veilig te stellen,
met een zich toespitsende vraag naar levering in bulk.
Niettegenstaande de sterk teruggevallen prijzen van
varkens en pluimveeprodukten, wat zeer zeker op kor-
te termijn zijn weerslag zal vinden in de afname van
mengvoeders, is op grond van reeds vaststaande gege-
vens toch een flinke omzetstijging voor de toekomst te
verwachten.
Bij de nieuwe produktie-eenheid wordt met gebruik-
making van de nieuwste ontwikkelingen op het ge-
bied van de mengvoederindustrie, rekening gehouden
met de mogelijkheid van computerbesturing. Overi-
gens blijft het geheel toch eenvoudig van opzet, om
het investeringsbedrag zo 'laag mogelijk te houden en
de produktiekosten per eenheid, mede door efficiënter
te kunnen werken, daardoor eveneens zo laag mogelijk
te doen uitkomen.

VW Vorden
I.v.m. de WK voetbal is het VW-programma wat
betreft het touwtrekken veranderd. De wedstrijden op
3 juli zijn verschoven naar 17 juli en van 17 juli naar
31 juli. Opgave e.d. als voorheen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Frans Hesselink slaagde aan de
Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem voor
het eindexamen ontwerper (grafische vormgeving/
kommunikatievormgeving).

Waterpolo
Deze week hadden we een kort gesprek met enkele
bestuursleden van de zwem- en poloclub Vorden '64
die zich samen met de leden reeds enige tijd inzetten
om allerlei spullen te verzamelen en te maken met het
doel op 13 juli a.s. een zgn. „pretty-markt" te orga-
niseren. Deze naam koos men omdat men er een ge-
zellige en prettige markt van wil maken met niet al-
leen stands voor de verkojevan antiek en „rommel"
maar tevens met attraktid^plen enz. Pronkstukken op
deze pretty-markt zullen ongetwijfeld worden de Opel-
auto uit 1932, een hoge BI (dit is een fiets met een
heel groot voorwiel en een klein achterwiel uit om-
streeks 1900) en een Utrechtse sjees. Daarnaast kreeg
men de beschikking overffcpg veel meer interessante
artikelen zoals bv. oudel^en wasmanden met dek-
sel, petroleumlampjes, t.v.'s, radio's, karwielen, melk-
bussen enz.
De pretty-markt begint 's morgens. Hebt u nog spul-
len waarmee u toch niets doet, geeft u dan een seintje
aan één der mensen van de zwemclub, ze komen het
graag bij u halen.

Vissport
Aan de tweede onderlinge wedstrijd van de hengel-
sportvereniging De Snoekbaars namen ditmaal slechts
26 leden deel. Niettemin was de vangst voortreffelijk
nl. 105 stuks met een totale lengte van 2289 cm.
De individuele uitslag was: 1. H. Golstein 32 stuks
696 cm; 2. A. Vruggink 13 stuks 287 cm; 3. A. Jan-
sen 12 stuks 244 cm; 4. W. Sessink 8 stuks 201 cm;
5. G. Golstein 7 stuks 147 cm; 6. H. Sessink 6 stuks
128 cm; 7. H. Heutink 5 stuks 98 cm; 8. P. Balvert
4 stuks 90 cm; 9. W. v. Velthuyzen 4 stuks 86 cm;
de volgende wedstrijd wordt gehouden op 4 augustus
a.s. in het Twente Kanaal.

Voetbal
De afdeling zaterdag van de voetbalvereniging Vorden
organiseerde dit weekend een voetbaltoernooi voor
elftallen uitkomend in de 2e klas GVB. De teams
waren ondergebracht in drie poules van vier clubs,
derhalve diende een halve kompetitie gespeeld te wor-
den.
Samen met Eefde 2 en DZC 3 kwam Groen Wit 2 in
de finale, waarvan de uitslagen waren: Eefde 2—DZC
3 0—0; Groen Wit 2—Eefde 2 1—1; DZC 3—Groen
Wit 2 O—2. De eerste prijs was voor Groen Wit 2; 2.
Eefde 2; 3. DZC 3.
Het was een sportief toernooi hetgeen de heer F.
Scharrenberg bij de prijsuitreiking, waarbij hij allen
bedankte voor het welslagen van dit toernooi, nog
eens duidelijk onderstreepte.

De pupillenkommissie van de voetbalvereniging Vor-
den organiseerde zondagmiddag voor de pupillenafde-
ling een sportdag. De door de pupillen af te werken
programma bestond uit hoogspringen, verspringen,
vakschieten, verschieten, baltechniek, hardlopen en
doelschieten.

Koeleman, Harfsen; 5. H. Brunsveld, Vorden; 6. A.
Boesveld, Vorden. De Graafschaprijders behaalden
222 punten en Hamac 121.
Deze rit was tevens de laatste uit de rij van vier
die De Graafschaprijders en Hamac jaarlijiks tegen
elkaar rijden. In totaal werd er door 45 rijders aan
deelgenomen, waaruit blijkt dat de belangstelling voor
dergelijke onderlinge wedstrijden groot is. De Graaf-
schaprijders wonnen deze wedstrijd voor het derde
achtereenvolgende jaar en kwamen daardoor definitief
in het bezit van de wissölbeker, uitgereikt door de
heer W. Bielderman.

Touwtrekken
Op het een na laatste - vijfde - touwtrektoernooi van
de zomerkompetitie van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond hebben de teams van Bathmen (640 kg B), Bek-
veld (640 kg A) en Noordijk (catchklasse) de titels
voor 1974 behaald omdat zij zoveel punten bijeen
trokken dat geen der konkurrenten hen nog voorbij
kan komen.
De wedstrijden werden onder ideale weersomstandig-
heden georganiseerd door de TTV Jonge Kracht in
Meddo. Na een kort welkomstwoord van voorzitter
F. Westerhoff werden meer dan 60 wedstrijden ge-
trokken waarbij verschillende beslissingen die de
spanning er in hielden.

Motorsport
Dit weekend vond op het circuit Delden de onderlinge
wedstrijd plaats tussen de crossers van de Vordense
motorclub De Graaf schaprijders en Hamac uit Harf-
sen.
In de A-klasse finishte D. Woessink uit Harfsen als
eerste; 2. J. Woessink, Harfsen; 3. J. Braakhekke,
Vorden; 4. B. Hannink, Harfsen; 5. J. Harkink, Vor-
den; 6. J. Oosterink, Vorden. De Graafschaprijders
behaalden in totaal 117 clubpunten tegen Hamac 103.
[n de B^klasse zegevierde W. Veenstra, Vorden; 2. H.
Korenblik, Harfsen; 3. G. Wentink, Vorden; 4. H.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
Iedere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat ̂ ^
Elke zaterdagmiddag pvPinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

27 juni Herv. Vrouwengroep Wildenborch
28 juni Bezichtiging^^ietum de Belten
28 juni Avondoriënt^PIgswandeling Kranen-

burgsBelang, start bij Schoenaker
13 juli Pretty-markt
17 juli Touwtrekkampioenschap van Vorden
20 juli Klootschieten
31 juli Touwtrekkampioenschap van Vorden
17 aug. Feestavond S.V. Ratti voor leden in

zaal Schoenaker
21 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
28 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
4 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.

11 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
18 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
26 sept. Bloemschikkursus Floralia, Bakker
27 sept. Floralia ten toonstelling, hotel Bakker
28 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
29 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker

Oe besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

Afkoop rentekaarten
De Vereniging van Raden van Arbeid deelt het vol-
gende mede: afkoopregeling rentekaarten.
Op l juli begint de laatste periode van de afkooprege-
ling voor de vroegere bezitters van rentekaarten. Deze
keer zijn ook zij aan de beurt die in een der jaren
1925 t/m 1930 zijn geboren en wier ouderdomsrente
bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd minder dan
ƒ 60,— per jaar zou bedragen. In de praktijk wil dit
zeggen dat in de meeste van deze gevallen alleen dan
afkoop plaats vindt als in totaal minder dan voor plm.
ƒ 286,— is geplakt.
Om het aan rentezegels geplakte bedrag (vermeer-
derd met interest) terug te krijgen, kan men zich wen-
den tot de Raden van Arbeid. Aanvraagformulieren
met toelichting zijn daar en op alle postkantoren te
verkrijgen.
De mogelijkheid tot aanvragen geldt ook nog voor
hen die in vorige uitbetalingsperioden aan de beurt
zijn geweest, maar tot nu toe verzuimd hebben een
aanvraag in te dienen.

Studietoelagen 1974/75
Belanghebbenden, ingezetenen der provincie Gelder-
land, kunnen ook voor het kursusjaar 1974/75 weer
een studietoelage aanvragen bij de Stichting Gelders
Studiefonds (sekretariaat: Huis der Provincie Ara-
hem). Formulieren zijn verkrijgbaar op elk gemeen-
tehuis en dienen aldaar ingevuld en ondertekend te
worden ingediend.
Indien men een school bezoekt of gaat bezoeken,
waarvoor het Rijk studietoelagen verstrekt, dient men
eerst bij het Rijk een studietoelage aan te vragen. De
betreffende aanvraagformulieren zijn bij de admini-
stratie van die scholen verkrijgbaar. Indien het ver-
zoek bij het Rijk om een studietoelage wordt afge-
wezen op andere gronden dan het inkomen der ou-
ders of van de aanvrager zelf of omdat de Rij'kstoe-

lage niet of te laat is aangevraagd, kan met overleg-
ging van deze afwijzing alsnog een bijdrage bij de
Stichting Gelders Studiefonds worden aangevraagd.
Indien men een opleiding volgt of gaat volgen, waar-
voor geen Rijksstudietoelage kan worden verkregen,
kan men terstond een aanvraag op de daarvoor be-
stemde formulieren indienen bij de Stichting Gelders
Studiefonds, eveneens via de gemeentesekretarie. De-
ze formulieren dienen zo spoedig mogelijk maar in elk
geval vóór J augustus 1974 te worden ingezonden.
Mocht een opleiding op een later tijdstip in het jaar
aanvangen dan dient het verzoek voor de aanvang van
de opleiding te worden ingediend. Indien een verzoek
om een Rijksstudietoelage wordt afgewezen op andere
dan bovengenoemde gronden, kan met bijvoeging van
deze afwijzing na de sluitingsdatum van l augustus
1974 alsnog een verzoek worden ingediend.

Onthulling in
SSOG-magazin
In het dezer dagen verschijnende magazine OOST van
de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland in Doe-
tinchem, worden onthullingen gedaan, die bij de Ne-
derlandse Aardolie Maatschappij voor de nodige op-
winding zouden kunnen zorgen. Bodemonderzoeken
in de afgelopen jaren hebben bij de NAM het ver-
moeden gewekt, dat er aardolie te vinden zou kunnen
zijn in de Oost-Achterhoek. Volgend jaar zal een
proefboring zekerheid moeten geven.
De redaktie van OOST heeft echter in oude archieven
gesnuffeld en kwam tot de ontdekking dat precies
vijftig jaren geleden voor het eerst in ons land aard-
olie werd aangeboord in Corle bij Winterswijk. De
gevonden hoeveelheid en de kwaliteit ervan waren
zo 'bemoedigend, dat de rijksoverheid toestemming
gaf van het boorgat een olieproducerende put te ma-
ken. Dat was een ongewoon experiment, dat helaas
ook jammerlijk mislukte. Daarna volstond de toen-
malige minister met de konstatering dat de bodem in
de Oost-Achterhoek olie bevat en enkele weken na
de opzienbarende ontdekking raakte de proefboring in
het vergeetboek.
In de persberichten waarmee onlangs de komende
proefboringen door de NAM werden aangekondigd
werd vermeld dat nog geen plaats kon worden bekend
gemaakt, omdat de desbetreffende gemeente nog
moest worden ingelicht. Het verhaal in OOST geeft
mogelijk een indikatie.
Het magazin OOST is voor 'belangstellenden op aan-
vraag gratis verkrijgbaar bij de Stichting Streekbe-
langen Oost-Gelderland, Plantsoenstraat 85 in Doe-
tinchem, tel. 08340-30845.

INBRAAK
Door is vannach weer inebrokken:
Langvingers zaggen vlot 'n goeie kans.
Met één en ander bunt ze weer vertrokken,
Ik zegge moor: ze bunt wat mans!
De plietsies bunt al druk an 't zuuken,
Ze snuffelt hier en door en oaver al.
Al dat gestèèl is urn te vluuken,
Al zèè'k neet, dat et helpen zal.
Veur inbraak is gin mense veilig,
Veural neet at ze an oeuw heb edach.
Gin andermans bezit is dieve heilig,
Bezunder neet in 't duuster van de nach.

MAX HOLT

Jaarvergadering
De Deurdreajers
In residentie zaal Schoenaker hield de karnavalsver-
eniging De Deurdreajers haar jaarvergadering, ïn zijn
welkomstwoord konstateerde voorzitter B. Smeets dat
de opkomst voor deze vergadering niet bijster groot
was, maar dat dit gezien 'kan worden als een positief
teken ten gunste van het gevoerde beleid.
Het uitgebreide jaarverslag van sekretaris H. van der
Linden schetste een beeld van de aktiviteiten en fes-
tiviteiten van het karnavalsseizoen 1973/74. Hieruit
kwam duidelijk naar voren dat de vereniging zich op
velerlei gebied heeft gepresenteerd, met een gunstig
resultaat. De toch wel ingrijpende veranderingen op
het gebied van deze presentatie en organisatie is het
resultaat van drie jaar experimenteren. Gekonklu-
deerd kan dan ook worden dat nu een beleid is uit-
gestippeld waarmee de komende jaren met vertrou-
wen tegemoet kan worden gezien. Interne veranderin-
gen waren er - naast de gebruikelijke Prinswisseling -
ten aanzien van de Preident en de groep Tanzmarikes.
Eerstgenoemde funktie wordt nu vervuld door de heer
Paul Eykelkamp, terwijl de Tanzmarikes uitgebreid
zijn tot een groep van acht meisjes welke door een
instruktrice worden begeleid en geoefend.
Wat betreft het komende karnavalsjaar konden de da-
tums van de festiviteiten slechts ten dele worden be-
kend gemaakt, dit omdat men een tegenbezoek heeft
lopen met de karnavalssociëteit De Mirlitophile uit
Valkenburg en wat betreft de installatiedag.van de
Prins 1975 zal nog kontakt opgenomen worden met
de voetbalvereniging Vorden zodat niet beide vereni-
gingen hun festiviteiten op dezelfde datum plannen
zoals de laatste jaren gebruikelijk is geweest.
Het financieel verslag van penningmeester H. Mom-
barg gaf een duidelijk inzicht in het gevoerde finan-
ciële beleid van de vereniging. De exploitatie sloot
dit jaar voor het eerst na lange tijd met een nadelig
saldo, voortvloeiend uit de vele aktiviteiten en aan-
kopen welke dit jaar hebben plaatsgevonden, aldus
een toelichting van de heer Mombarg.
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend en niet her-
kiesbaar mevr. T. v.d. Sligte en de heer J. Cuppers.
Het -bestuur stelde hier vier kandidaten tegenover met
als doel dit kollege uit te breiden tot 11 personen nl.
de heren P. Eykelkamp, W. Nijenhuis, J. v.d. Pers en
M. Westerik. Deze kandidaten werden door de ver-
gadering gekozen. De heer Smeets dankte de beide
scheeidende bestuursleden voor het vele werk voor de
vereniging verricht en bood hen een attentie aan. De
nieuwe bestuursleden heette hij hartelijk welkom en
hoopte dat zij een konstruktieve inbreng zullen mogen
leveren.
Na de gebruikelijke rondvraag, waarin enkele interne
zaken werden behandeld, sloot de voorzitter deze ge-
animeerde vergadering.



Voor

ROKKEN
PANTALONS
T SHIRTS EN BLOUSES

natuurlijk naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Corduroy
schoenen

voor vakantie en vrije tijd !

Om prettig te wandelen

Voor een leuke prijs
(vanaf f 14,95)

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening

„De Graaf schap-Zuid"
Kastanjelaan 15 - Hengelo G - Tel. 05753-2345
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ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de
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Te koop gevraagd:
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stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
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nieuw kanariekooitje
Beumer
Molenweg 35 Vorden
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koffers en
reistassen
tegen betaalbare prijzen
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Briefpapieren
Toegangs bewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Orderbloks
Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties., enz. enz.

Alsmede alle
familiedrukwerken

Drukkerij Weevers b.v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 • Vorden - Tel. 1404

Nieuws uit de omgeving

Bouw Dorpshuis
in de Keyenburg is gestart

KEYBNBÜRG - - De bouw van het dorpshuis/ge-
meenschapscentrum is nu in volle gang. Voor enige
weken heeft de sloper een gedeelte van het oude pa-
tronaat of parochiehuis St. Jan gesloopt. Het achter-
ste gedeelte namelijk zal met de aanbouw van de zij-
kanten worden opgenomen in de totale nieuwbouw.
Het nieuwe dorpshuis dat onder architektuur staat
van architektenbureau Wolbert, zal als er geen onover-
komelijke bezwaren -komen, voor l november 1974
gereed zijn.

Indeling
In 'het gebouw komen ruimtes op verschillend niveau.
In het oude gedeelte van het patronaat dat dus geheel
wordt gemoderniseerd, komen twee zalen; een verga-
derzaal en een grote zaal. De entree/hal komt aan de
zijkant/hoek. De opvallende puntachtige linkerzijge-
vel is nu vervallen, het dak wordt dus een geheel met
in de gevel drie lichtdoorgevende ruimtes die licht
geven aan de lange entree naar bar/café. De gezellige
bar is gebouwd in de nieuwbouw. In de achterruim-
ten komen ook de keuken, evenals de bibliotheek, een
zaaltje voor verenigingen, bergingsruimten en de toi-
letten. Bar en keuken zijn via trapjes te bereiken. Ook
aan de achterzijde van het dorpshuis ,dat praktisch
grenst aan de reeds bestaande gymzaal, komt een en-
tree/hal.

Welzijnsvereniging gonst van aktiviteiten
De Stichting Maatschappelijk Welzijn Keyenburg en
omstreken gonst van aktiviteiten. De heer T. Beunk,
hoofd van de r. k. basisschool, die met zijn echtgenote
en mej. Tankink deel uitmaken van de stichting, zijn
bijzonder enthousiast. Er is weliswaar nog een flink
tekort, waarvoor men echter doende is een oplossing
te vinden. De totale kosten 'bedragen ongeveer 468.000
gulden, waarbij nog niet de inventaris is berekend
(plm. 10 procent van de bouwkosten). Ook was het
zo, dat hoe nader de aanbesteding kwam, hoe minder
de Welzijnsvereniging te zeggen kreeg. Iedereen die
namelijk subsidie verstrekt stelt ook zijn voorwaar-
den. De subsidie die de Dienst Aanvullende Civiele
Werken verstrekt, geldt alleen de bouw, niet voor de
inrichting.

Naam dorpshuis
„Nu wordt het tijd om vooruit te 'kijken, naar wat er
daarna moet gebeuren", aldus de heer Beunk. Voor-
eerst de naam van het dorpshuis: om daar iedereen

bij te betrekken wordt er een bus geplaatst tegen het
gaas van het bouwterrein. Daarin kan iedereen een
papier doen met zijn suggestie .voor een naam. Uit al
die namen kiest de stichting dan een definitieve naam.
Als men op het papier ook de naam en het adres van
de inzender plaatst, kan destichting ook een prijs ge-
ven aan de winnaar. De sluitingstermijn is op 10 juli
aanstaande.

Bestuursvorm dorpshuis
De stichting streeft er naar een bestuur voor het
dorpshuis te vormen als onderafdeling van de stich-
ting zelf. Verder probeert men te komen tot een soort
aktiviteitenkommissie. Deze zou aktief kunnen zijn
bij de opening en daarna blijven bestaan voor het or-
ganiseren en koördineren van de diverse dingen die er
in het dorpshuis zullen plaatsvinden. „Als er inwo-
ners zijn die hier graag aan willen meedoen, kunnen
zij zich opgeven bij een van de leden van de stichting.
Ook zullen meerdere mensen hiervoor persoonlijk ge-
polst worden", aldus de heer Beunk. De Welzijns-
vereniging bestaat uit vijftien leden plus nog enkele
vaste adviseurs en nog enkele adviseurs/deskundigen
die zo nu en dan geraadpleegd worden. Dit alles staat
onder leiding van een dagelijks bestuur. Dit zijn mevr.
E. Beunk-van Dongen, voorzitster; mevr. E. Schut-
Smeenk, sekretaresse; T. Niessink, penningmeester.
De leden zijn J. Dieks, G. Reulink, H. Tankink, mevr.
Offenberg-Kempers, T .Nieuwenhuis, J. te Stroet. me-
vrouw Van Elderen, mevrouw Gaertner, H. ten Bruin,
mevrouw De Vrught, M. Tankink en T. Beunk.

De bouwers
De bouw van het dorpshuis is gegund aan de volgen-
de aannemers: a) bouwkundig deel: aannemersbedrijf
Hof f man B. V., Beltrum; b) loodgieterswerken: W.
Weulen-Kranenbarg, Zelhem; c) schilderwerk: schil-
dersbedrijf Abbink, Zelhem; d) elektra: B. W. Ber-
gervoet, Keyenburg; e) ventilatie en centrale verwar-
mingsinstallatie: Installatie B.V. te Doetinchem.
Er wordt druk aan de plannen gesmeed. De stichting
hoopt, dat, waar 605 gezinnen door hun financiële
aktie de bouw mogelijk maakten - er werd ruim
27.000 gulden bijeen gebracht - deze plannen ook zul-
len slagen. „Zij kunnen verheugd zijn over hun „twee-
de tehuis" waar ze naar behoefte binnen kunnen stap-
pen voor onderling kontakt en waar ze alles kunnen
doen waar hun eigen huis te klein voor is", aldus de
heer Beunk.

Gunstig jaar voor
volleybalver. W.I.K.
STEENDEREN — volleybalvereniging WIK die
het komende jaar haar 10-jarig bestaan hoopt te her-
denken, kon op een goed geslaagd jaar terugzien.
Voorzitter H. Langenhof dankte in zijn welkomst-
woord de leden voor het vele werk dat in het afgelo-
pen seizoen was verricht, waardoor het tweede team
van de heren de kampioensvlag kon hijsen en het eer-
ste team op een goede zevende plaats beslag kon leg-
gen. De vereniging heeft zich belangrijk uitgebreid,
waardoor een nog grotere aktiviteit van de leden
wordt gevraagd.
De notulen en het jaarverslag van sekretaris F. La-
mers werden goedgekeurd, terwijl ook penningmees-
ter C. Wigman een optimistisch geluid kon laten ho-
ren daar de kas met een batig saldo was afgesloten.
Er hoefde geen kontributieverhoging te worden inge-
steld. Vervolgens werden de statuten met de leden
besproken. In het bestuur kwam een wijziging wegens
het bedanken van de heer H. Gosselinic wiens plaats
zal worden ingenomen door de heer L. C. Deunk. Er
zal worden getracht in augustus nog enkele oefen-
wedstrijden te spelen als voorbereiding op de deel-
name aan een toernooi in Beltrum op 24 augustus a.s.
De training zal worden hervat op 6 augustus.
Teneinde de kommissie die werd samengesteld voor
de viering van het 10-jarig bestaan, aan geldmiddelen
te helpen, werd besloten een aktie te houden met de
verkoop van verjaardagskaarten. Op 26, 27 en 28
juni zal worden deelgenomen aan de eerste avonddrie-
daagse in Steenderen, waarvoor als leidsters werden
aangewezen de dames C. Peelen en M. Harmsen.
Nadat tijdens de rondvraag nog enkele interne zaken
waren besproken, dankte de voorzitter het scheidende
bestuurslid H. Gosselink die vanaf de oprichting een
zeer aktief lid was geweest, voor het vele werk dat hij
in het belang van de vereniging had verricht.

Ledenvergadering
v. v. Baakse Boys
BAAK - - In clubhuis Sesink vond de algemene le-
denvergadering plaats van de voetbalvereniging Baak-
se Boys welke goed werd bezocht hetgeen door het
bestuur erg op prijs werd gesteld. In zijn openings-
woord sprak voorzitter B. Leferink zijn voldoening
uit over de goede opkomst en gaf hierna een kort
overzicht van het afgelopen jaar dat in alle opzichten
bijzonder goed genoemd mag worden en hij hoopte
het komende seizoen op voortzetting van deze gunstige
resultaten.
Uit het verslag van sekretaris J. van de Bos bleek dat
de vereniging nog steeds groeiende is. Uit zijn verslag
bleek verder dat de dansavond alsmede de ontspan-
ningsavond goed werd bezocht. Weinig spelers ont-
vingen een waarschuwing van de scheidsrechter en
het eerste elftal werd kampioen terwijl het tweede en
derde op goede plaatsen eindigden. Ook de jeugd
deed het goed. Dankzij gemeentesubsidie kon het
terrein aanzienlijk worden verbeterd en opnieuw wor-
den ingezaaid enz. waarbij dank werd gebracht aan
het gemeentebestuur.
Ook het verslag van penningmeester B. Klein Reeren-
brink werd heel goed ontvangen daar hij zijn kas had
kunnen afsluiten met een batig saldo. Bij de bestuurs-

verkiezing waren aftredend en herkiesbaar mevr. R.
Sesink-Bergman en de heren B. Klein Heerenbrink en
H. Roordink; aftredend en niet herkiesbaar wegens
vertrek mej. M. Zenhorst. De herkiesbare leden wer-
den herkozen terwijl als nieuw bestuurslid werd ge-
kozen mej. A. Sesink.
Verder werd nog medegedeeld dat deel zal worden
genomen aan het PAX-toernooi met 4 seniorenelftal-
len terwijl het eerste elftal in Warnsveld zal deelne-
men aan een toernooi. Verder zal worden getracht om
diverse vriendschappelijke wedstrijden te spelen te-
gen buurtclubs. Verder werden enige nieuwe jeugd-
leiders benoemd en wel de heren J. Mulder, B.
Straatman. F. v.d. Pavert. J. Zenhorst en G. Hen-
driks. Als jeugdleiders hebben zich teruggetrokken na
ca 4 jaar de heren J. v.d. Heyden, T. Wiskamp en A.
Jansen. Door de voorzitter werden zij hartelijk be-
dankt. Het voorstel om de kontributie te verhogen
werd aangenomen evenals het minimum donateurs-
bedrag. Voorzitter spoorde de leden aan om de trai-
ningsavonden te blijven bezoeken. De heer T. Polman
zal de training verzorgen voor de senioren alsmede de
damesploeg. Na de rondvraag welke weinig opleverde
sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering en
wenste allen een pretige vakantie.

Wandeldriedaagse
belooft sukses te worden
STEENDEREN — Als de weergoden de wandelaars
ook nog goedgunstig zijn. heeft het bestuur van de
Oranjevereniging Steenderen die tot dit initiatief over-
ging, ongetwijfeld de wind in de zeilen. Meer dan
350 deelnemers hebben zich bij de voorinschrijving
aangemeld en ongetwijfeld zal dit aantal, wanneer
woensdagavond 26 juni bij café Herfkens zal zijn ge-
start, veel groter zijn. Óp de laatste avond ont-
moeten de wandelaars voordat de laatste kilometers
worden gelopen, elkaar in Bronkhorst om daarna ge-
zamenlijk en begeleid door de plaatselijke muziek-
korpsen naar het Marktplein te trekken waar ook
hier ongetwijfeld de gebruikelijke bloemen aan de
deelnemers worden aangeboden. De deelnemers die
de tocht volbrengen, ontvangen als aandenken een
fraai vaantje.

D.S.S. musiceerde in
Bronkhorst
STEENDEREN — In het tegen de avond stiller wor-
dende Bronkhorst dat nu reeds dagelijks zeer vele
vreemdelingen trekt, klonk donderdagavond vrolijke
muziek daar de muziekvereniging DSS door het ge-
ven van een concert de ingezetenen wilde danken voor
de spontane medewerking bij diverse akties onder-
vonden. Nadat met de drumband een rondgang was
gemaakt genoten velen, gezeten op het terras van het
Gijsbert Plein van een goed verzorgd muziekprogram-
ma dat o.l.v. dirigent H. Harmsen werd gebracht en
dat ten zeerste werd gewaardeerd.
Het tweede avondconcert in de buitenlucht dat DSS
in het weekend gaf, werd voorafgegaan door een rond-
gang van korps en drumband. Nadien vond op het
Marktplein een concert plaats van zeer luchtige num-
mers. Jammer dat dit concert geen grote belangstel-
ling trok, want dat hadden de muzikanten ten volle
verdiend.



Kamperen?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - Vorden - Telef. 1261

Tarwebrood
EEN MAAL APART !

En nog 49 andere broodsoorten

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg - Vorden . Telefoon 1384

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloaeweg 12 - Telefoon 05752.187»

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd
Heel iets aparts en exklusief,
leuke kombinafies.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

AANBII DING

Voor uw vakantie !

BARBECUE
koffermodel met inklapbare poten
handig om mee te nemen ... f 24,95

WEKKER
opwindwekker voor een wegwerp-
prijs f 10,95

VOORRAADREK
tornado of plastik f 8,95

OPROLDROOGLIJN
met ongeveer 8 meter
drooglengte f 5,95

AFVALBAKJE
met zelf sluitend deksel f 4,95

GERECHTENSCHAAL
kan zo in de koelkast
en op tafel f 3,95

VAPONA
spuitbus tegen vliegen en andere
insekten van 4,50 voor f 2,50

SET KLEERHANGERS
3 stuks, klemt zichzelf vast
aan de waslijn f 1,15

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

voor al uw
buitenlands gelden
reisverzekeringen

Dinar, Peseta,
Pound,

Escudo,
Lire, Mark,

franc, Dollar,
Kroner, Forint,
Dirham, Schilling,
Leva, Lei, Drachme

Zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken.

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

M^Ktl kampeerservies
oofl^n Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT enPALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

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

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphensweg Yorden

TANKGAS
goedkoper !

G. Weulen
Kranenbarg
Telefoon 1217 en 1811

Voor
LOODGIETERSWERK

e.d.
Loodgietersbedrijf

„TAKKE"
W. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1364 • Zelhem

Op foto- en filmgebied
nu mini-pr-Qzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A.D. - Ruurlo

Merkbenzine
voordelige pryzen !

G. Weulen
Kranenbarg - Vorden
Enkweg (bij NS station)
Centrum Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Spoorbiels
voor uw tuin
GOEDKOOP!

G. Weulen
Kranenbarg - Vorden
Ruurloseweg 45-47

Steeds te toveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05758-1295

Gevraagd

MEISJE
of hulp voor enige
morgens of middagen
per week

G. Weulen
Kranenbarg - Vorden
Enkweg l - Vorden

Centrale verwarming
Gas en olie

Het adres
met de scherpe prflzen

Loodgietersbedrijf

„TAKKE"
W. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1364 - Zelhem

Alle soorten

privé- en
handelsdrukwerk
worden u snel en uiterst
verzorgd geleverd
door

DRUKKERIJ
WEEVERS B.Y.
Nieuwstad 12 . Varden

Voor

VLOERBEDEKKING

MEUBELEN

EN GORDIJNSTOFFEN

Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Grote voorraad en... voordelige prijzen !

SCHOOL- EN STUDIEBOEKEN

BESTEL ZE NU !

Boek- en Kantoorboekhandel

'Jan Hassink

Geachte
adverteerders

Wij verzoeken u eventuele

matrijzen
in te leveren voor maandags 17 uur

voor de verschijningsdag

Nadien kan geen plaatsing van stypen

gegarandeerd worden

Drukkerij Weevers b.v.
Vorden - Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404

|+ KVÜUTtfT

ddidas
HET MERK
MET DE 3 STREPEN

verzorgt hef Nederlands
Elftal

Wapen en Sporthandel

Zutphenseweg Vorden

TOUWTREKKERS
gevraagd

(ZOMERPROGRAMMA WV)

om het kampioenschap
van Vorden

op woensdag 17 en woensdag 31 juli

Ploegen van 6 pers. (geen lid NTB)

Opgave tot en met maandag 15 juli bij:
H. Brummelman, telefoon 6713
of sigarenmagazijn Eyerkamp, telefoon 1386

Oriënterings-
avondwandeling

op vrijdag 28 juni

door fraaie bosrijke omgeving

Start 20.00 uur bij café Schoenaker, Kranenburg

Opgave vanaf 19.30 uur

Bestuur Kranenburgs Belang

H.S.V. De Snoekbaars
Zondag 30 juni

wedstrijd
van de Ring Zutphen

Samenkomst 7 uur by café De Uitrusting, Eefde

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensem g . Vorden - Telefoon 05752-1514

De Openbare
Bibliotheek Vorden

van l juli t.m. 13 juli 1974

WV Vorden
In verband met de Wereldkampioen-
schappen Voetbal zijn de touwtrek-
wedstrijden om het Kampioenschap
van Vorden van 3 JULI

verschoven
naar 17 juli

De finale vindt nu plaats op

31 juli
A.s. vrijdag 28 juni bezichti-
ging 'Pinetum' op het land-
goed 'De Belten'

Aanvang 19.30 uur

Opgave bij VVV kantoor, Zutphensew. 2, Vorden


