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Waar zijn we in Vorden
in vredesnaam mee bezig ?
Ingezonden mededeling buiten verantwoordelijkheid van de redaiktoie

„Er ligt een vriendelijk dorpje
ergens in Gelderland,

men heeft er acht kastelen
ails het waar om heen gepland".

Deze dajgen speelde mij herhaaldelijk die twee zin-
netjes uiit het Vordens volkslied door het hoofd.
Hoe dat kwam? Omdat de woorden vriendelijk en
kasteel cenitraail staan in dat leidje. Ook tijdens de
raaidsdebatten stond het kasteel centraal, alleen
werd aan het woondje vriendelijk in de Vordense
raad een andere „vertaling" gegeven!
Als ik alles nog eens overdenk en de gebeurtenissen
in de raadszaal van de afgelopen twee vergaderin-
gen in herinnering nog eens de revue laat passe-
ren dan vraag ik me toch af: „mensen waar zijn we
momenteel in vredesnaam in Vorden mee bezig!"
Natuurlijk de raadsvergaderingen in Vorden zijn
vanzelfsprekend ,,'kaasje" voor de mensen op de pu-
blieke tribune, want er valt heel wat te genieten.
Ook de pers komt filink aan zijn trekken want de
vroede vaderen zorgen er wel voor dat de inkt in
de ballpoint geen gelegenheid krijgt om op te dro-
gen.

VERKEERD SPOOR
Maar zetten we alle sensatie even op zij dat moet
tooh gekonkjludeerd worden dat de raad van Vor-
den op een volkomen verkeerd spoor zit.
In een kleine gemeenschap is het toch van het aller-
grootste belang dat de „volksvertegenwoordiger"
gezamenlijk trachten de problemen op te lossen en
samen verder te bouwen tot meerdere eer en glorie
van het Achckastelerudorp. Elkaar de vliegen afvan-
gen, emotionele kreten uiten, dat alles maakt dat
het samen regeren op dit moment in Vorden een
farce is.
En waarom cooh eigenlijk? Bekijken we nog eens de
verkiezingsprogramma's van de verschillende par-
tijen dan komt één ding duidelijk tot uitdrukking:
„We moeten in Vorden nu eens niet meer praten,
m a a r gezamenlijk de handen uit de mouwen ste-
ken".
Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen, kwam op
gegeven moment geheel onverwacht het bericht uit
de raadszaal: ,;de gemeente koopt kasteel Vorden
en dat wordt t.z.t. het nieuwe gemeentehuis." Hoera
riepen de raadsleden, hoera riep de VW, hoera
riep de middenstand, kortom de gehele gemeen-
schap toonde zich enthousiast.

TIK OM DE OREN
Dit was echter nog niet alles, het gemeentebestuur
ging door met plannen maken, maar kreeg toen 'n
fikse üilk om de oren toen de inwoners uit plan Zuid
de bouw van een dorpscentrum annex sportzaal tor-
pedeerden.
Dan maar eerst proberen een sportzaal te realiseren.
Het Vogelbosje werd de uitverkoren plaats, hoewel
ook hier bezwaren aankleefden. Maar goed, in het
Vogelbosje mag gebouwd worden. Helaas echter
geen dorpscentrum.

Dan lijkt mij het meest ideale het gemeentehuis
hiervoor te gebruiken. Omidat het nog enkele jaren
kan duren ailvorens 't gemeentelijk apparaat wordt
„ovengehuisd" naar het kasteel, werden er plannen
geopperd om op de plek van de brandweergarage
een toneel/muziekzaal te bouwen, die tevens is te
gebruiken voor sportaiktiviteiten. De huidige gym-
zaal wordt dan afgebroken of verbouwd. Op deze
plek verrij st een nieuwe brandweergarage.
U ziet mensen, het is één cirkeltje, of beter gezegd
een lange keten, waar moeilijk één schakeltje is uit
te lichten. En juist dat heeft doffe ellende in de
Vordense gemeenteraad teweeg gebracht. Want
stonden al deze projekten los van elkaar, dan waren
de emoties in de raad beslist niet zo hoog opge-
laaid.

WAARSCHUWENDE VINGER
Het begon met de waarschuwende vinger die de
frakties van Vordens Belang en de PvdA ophieven
ten aanzien van de jaarlijikse kosten die t.z.t. het
kasteel Vorden met zich brengt.
Wordt dit allemaal niet te duur? Is het verant-
woord, dreigen andere voorzieningen daardoor niet
in het gedrang te komen? Van de zijde van het col-
lege kwiam de mededeling dal de jaarlijkse kosten
nog wel mee zullen vallen (112.000 gulden). De
frakties van de WD en CDA steunden het beleid
van het college.
Nu is het goed recht en zelfs de taak van Vordens
Belang en de PvidA om waar nodig, kritiek te leve-
ren en met tegenvoorstellen te komen. Wellicht
hebben zij inzake de jaarlijkse kosten rond kasteel
Vorden gelijk, daarover vailt te discussiëren. Een
ding is echter duidelijk, genoemde frakties vormen
de minderheid in de raad en de meerderheid ziet
het anders.

HOOGTEPUNT
De wrevel bereikte 7ijn hoogtepunt toen bleek dat
het college informatie aan de raad had onthouden
betreffende de gvm/,aal. Of dit bewust of onbewust
is gebeurd ook daarover vaÉfe' discussiëren. In elk
geval is het door de betreffeWïe frakties wel als zo-
danig opgevat en door de meerderheid van de raad
niet.
Ondertussen nog meer wrevel over het „zeuren en
/.aniken", woorden die door wethouder Bannink
werden gebezigd. De wethouder herriep zijn woor-
den. Excuses dus van de zijde van de heer Bannink.
PvidA en Vordens Belang zagen echter om de ver-
houdingen in de raad te herstellen geen andere op-
lossing dan dat de raad zou beslissen de beleidsnota
opnieuw ter discussie te stellen. De meerderheid van
de raad vond dit niet nodig.
Veronderstel dat wel aan het verzoek van Vordens
Belang en PvdA was tegemoet gekomen, dan was
ongetwijfeld het resultaat hetzelfde gebleven, met
andere woonden, de voorstellen van B. en W. zou-
den toch zijn aangenomen. Zo ligigen de zaken in
Vorden nu éénmaal, bovendien heeft 62% van de
plaatselijke bevolking de afgevaardigden van CDA

en VVD gekozen. Dat mag niet uit het oog worden
verloren.
Ik betreur het dan ook in hoge mate dat beide frak-
ties toen besloten de raad de ruig toe te keren en in
overweging te nemen helemaal niet meer terug te
komen. Bij mij is het overgekomen als het kiezen
voor de weg van de minste weerstand, al kan ik mij
ook heel goed voorstellen dat Vordens Belang en
PvdA enorm zijn teleurgesteld.
Des te meer jammer omdat in beide frakties be-
paalde mensen zitting hebben die in de eerste plaats
bekwaam zijn en bovendien het goed menen met
de gang van zaken in de gemeente Vorden.
Hierbij wil ik niets ten nadele zegigen van CDA en
WD, maar ik kan mij voorstellen dat deze frakties
het beleid van B. en W. steunen. Immers de beide
wethouders zijn 'afkomstig uit deze frakties! Het
steunen behoeft echter niet altijd te betekenen door
„dik en dun!"

SAMENSPEL IS NODIG
Hoe dan ook, in de raad is samenspel nodig.
Alle vier frakties weiten dat en zowel de heer
Geerken (frakcievoorzitter CDA) als de heer
v. d. Wall Bake (fraktievoorzatter WD) zien
het liefat dat de strijdbijl wordt begraven.
Al kunnen emotionele vergaderingen leuk
zijn om te horen, we schieten er vaak niets
mee op.
Van deze plaats wil ik een dringend beroep
doen op alle raadsleden; ga rond de tafel zit-
ten, spreek de problemen uit en zorg dat alle
plannen die op stapel staan zo snel mogelijk
gerealiseerd worden. Ik ben ervan overtuigd
dat dit de wens is van de gehele Vordense ge-
meenschap.

Ab Velhorst, correspondent,
Het Wiemelinik 33, Vorden.

Vordens Dameskoor
Op hun laaitste repetitie-ia^^l; donderdag 3 juli j.l.
hield het Vordens DamesaB; met hun dirigent, in
plaats van te zingen, een Jïfcistocht in de omgeving,

'okken werd bij prachtig zomerweer richting
Varssel bij Hengelo Gkl., waar na een mooie tocht
bij restaurant De Sprokike^ir koffie werd gedron-
ken. Nadat men voldoenic|̂ p/as uitgerust ging men
in een jolige stemming weer huiswaarts. Iedereen
had erg genoten van dit gezellige uitstapje.
Zij nog vermeld dat de vakantie van het koor duurt
tot donderdag 21 augustus. Hopelijk i* dan ieder-
een weer present om in het nieuwe seizoen weer
flink van start te

Z I L V E R W I T

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTEMUWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323
Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag ven 13.30-17 uur - Spreekuur burgera. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. Q. J. Bannink: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de navolgende onderwerpen aan
de orde t.w.:
— Hoe te handelen met grofhuisvuil?
- Hoe lang mag een caravan binnen de bebouwde

kom staan?
- Wijziging Leerplichtwet 1969.

Ad 1.
Grofhuisvuil.

In een voorgaande aflevering is verzuimd u ter ken-
nis .te brengen hoe u dient te handelen indien u
zogenaamd gr of huisvuil heeft. Wel nu, wanneer u
lang tuinvuil, zoals taiklken etc. bezit, dan kunt u,
indien is voldaan aan de navolgende voorwaarden
t.w.: de lengte van het tuinvuil mag maximaal 100
cm en de doorsneden maximaal 30 cm bedragen;
één bundel opgebost per week meegeven met de
vuilniswagen. Ook oude meubels en dergelijke huis-
afval of -vuil (geen bedrijfsafval of -vuil) dat niet in
plastic zakken kan wonden verpakt, kan mits be-
perkt, afzonderlijk worden aangeboden. Ander tuin-
vuil en overig vuil dient zodanig te worden ver-
kleind dat dit in de goedgekeurde zakken kan wor-
den meegegeven.
Mocht het grof huisvuil of tuinvuil niet worden
meegenomen, dan kan dit bij de afdeling Gemeen-
tewerken gemeld worden.

Ad 2.
Plaatsing caravans in bebouwde kom.

Het is ons gebleken, dat velen nog niet op de hoog-
te zijn van het feit, dat in de bebouwde kom het
plaatsen van een 'tourcaravan c.q. tent slechts is toe-
gestaan mits deze kampeermiddelen niet zichtbaar
zijn vanaf de openbare weg. Is dit laatste wél het

geval, dan geldt hiervoor een standplaats/parkeer-
plaats termijn van maximaal 48 uur.

Ad 3.
Wijziging Leerplichtwet 1969.

Met ingang van l augustus 1975 zal de leerplicht
verder worden uitgebreid. Met ingang van die da-
tum zal de volgende regeling igaan gelden:

a. een volledige leerplicht van tien jaar;
b. een partiële leerplicht van twee dagen per week

gedurende een jaar, aansluitend op de tien jaar
volledige leerplicht.

Bovenstaand betekent het volgende:

— als iemand op die datum (1-8-1975) tien jaar vol-
iledig dagonderwijs achter de rug heeft en niet
langer op een dagschool wil blijven, hij/zij in het
cursusjaar 1975/1976 gedurende twee dagen per
week een onderwijs- of vormingsinstituut moet
bezoeken;

— als iemand in het cursusjaar 1974/1975 reeds ge-
durende twee dagen per week naar een onder-
wijs- of vorminigsinstiuut moest, dan zal hij/zij
ook in het cursusjaar 1975/1976 nog itwee dagen
per week zo',n instituut moeten bezoeken.

Voorbeelden:

Behaalt iemand zonder zitten blijven het diploma
van een vierjarige dagschool voor voortgezet onder-
wijs - een MAVO-school of een school voor lager
beroepsonderwijs - en hij/zij wil niet doorstuderen,
dan heeft hij/zij tien jaar volledig dagonderwijs
achter de rug. Hij/zij moet dan nog één jaar gedu-

rende Uwee dagen per week deelnemen aan partieel
onderwijs.
Als iemand op de laigere school of op een vierjarige
dagschool voor voortgezet onderwijs één keer blijft
zitten dan heeft hij /zi j aan het einde van deze rit
elf jaar volledig dagonderwijs gevolgd. Hij/zij valt
dan niet meer onder de gedeeltelijke (leerplicht.
Hij/zij heeft dan immers het totaal van 11 jaar on-
derwijs volgemaakt. Dit betekent niet dat hij/zij
geen verder dagonderwijs meer mag volgen. Inte-
gendeel, het ligt voor de hand dat hij/zij een een-
maal gekozen opleidimg afmaakt.
Om aan de gedeeltelijke leerpicht te voldoen, staan
verschillende wegen open. Er kan n.l. worden deel-
genomen aan:

- cursussen, die uitgaan van vormingsinstituten
voor jeugdigen;

- opleidingen volgens het leerlingwezen;
— cursussen, die de minister van onderwijs en we-

tenschappen heeft aangewezen.

Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de afdeling
onderwijs op het gemeentehuis of op school.
Als iemand na tien jaar dagonderwijs wil gaan wer-
ken, moet hij/zij een arbeidskaart op het gemeente-
huis halen.
Verder moet hij/zij zich laten inschrijven voor een
cursus aan een of meer instituten voor onderwijs en
vorming
Vraag daarvan een inschrijvimgsDewijs! De werkge-
ver is vcnplioht hem/haar vr i j te geven voor cursus-
bezoek.
De werkgever mag de cursusuren niet op andere tij-
den laten inhalen, terwijl hij tevens niet wettelijk
verplicht is op die cuisusdagen het loon door te be-
talen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 13 juli: 8.30 en 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 13 juli: 10.00 uur ds. J. J. Saraber, Winters-
wijk. Bij goed weer openlucht^kerkdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 13 juli: 9.30 uur kandidaat G. van Belzen
te Kampen, tevens kinderneveiDdienst; 19.00 uur ds.
H. van Twillert te Holten

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 weck:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tinten
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 /.uterdas>'m. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

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 '» avond» 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 donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjeiaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 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—17.80 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 uar
donderdag : l O-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Siimone, d.v. J. H. F. ten Barge en D. H.
de Greef.
Gehuwd: D. T. Wiegman en H. G. Bennink; H. G.
Kok en R. C. Egtgink.
Overleden: J. W. Ubbink, weduwe van Heesen, oud
79 jaar.



SUPER-SLAGERU
Boomstammetje

Rolladeschijven 3 stuks

Biefburgers 3 stuks •,

Stoofrollade 500

Fricandeau ™gr
D

a
E

m
 HAM' OR1GINEEL

Magere hamlappen ^AoN
g?aE

m
HAM

Schnitzels 100gram

SOeppaKKet ON$ WELBEKENDE

ALLEEN DINSDAG:

Boerenhamlappen 500gram

heel kilo nu

Vleeswaren
Palingworst 150 gram

Snijworst 150 gram

Gekookte ham } 50 gram

KOlSpek 100 aram

Gekookte Gelderse Se"am stuk

^

ZONNETUIN^
Citroenen 4stuks

Tuinbonen kilo

Bloemkool per stuk

Komkommers per stuk

Handappelen v/> kilo

DIEPVRIES-VOORDEEL
Frikandellen doos è 8 sfuks nu

Kroketten doos è 14 stuks

Bitterballen doos è 30 stuks

KlpSate zakje van 209 voor

Huzarensalade kilo

1 iQl-finH' vruchten of irish, boomstam

348
298
298
498
588
588
138
268

398
748

99
119
129
69

109

98
89

128
58

198

245
198
209
198
525
375

Alles zolang de voorraad strekt

Moezelwijn
koel serveren
2 flessen voor

Appelmoes

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

Spitskool ki,0

Fijne verse worst 500 gram

DINSDAG

Zomer rode kool 500 gram

Magere speklappen 500 gram

WOENSDAG

Andijvie kno

Vleesgehakt 500 gram

79
298

59
198

69
238

A&O RAAG TOT
9VAKANTIE VOORDEELTJES

Mooie vishengel

Mooie grote voetbal

Strandemmerset

Blister met 6 auto's

voor de jeugd
met snoer van 298 voor

voor

voor

van 325 voor

198

250

250

298

WASVOORDEEL
Vloeibare zeep

Radion

Omo

Presto

Cadum toiletzeep

DRIEHOEK
flacon nu

koffer

groot vat nu

VOOR DE AFWAS
van 130 voor

3 stukjes nu voor

e&>&GG^&$&^



Doperwten

Wortelen

VOORDEEL SLIJTERIJ
Beerenburger

Gousin vieux

Offley sherry

liter slechts 995

liter van 12,15 voor 1III

nu per fles

Citroen brandewijn ^e
A

r
NZEB.0.OM

Brandewijn GANZEBOOM
liter

795

695

995

UW
UIT ONZE BROODBOETIEiï

Slagroomstam

Gezinscarree

normaal 365 nu

normaal 295 nu

309

255

Bloemen en Planten
Potchrysanten

Trosanjers

nu slechts

bos

98

198

ZOETWAREN VOORDEEL
Spritsstukken

A&O theebiskwie

Hotelcake

Florentine's

Schuim

HEERLIJK
pak a 12 stuks van 105 voor

DUBBELPAK
van 119 voor

van 215 voor

NIEUW
pak a 4 stuks

BANAAN OF FIGUUR
200 gram

79
98

179
109
99

& O soep
TOMAAT, KIP OF GROENTE

2 blikken van 190 voor 149
Hero konfiture jam 179
Goudvleesbouillon MAGGI

6 liter van 246 voor 198
Stukjes ananas THAILAND

per blik ... 119
pak a 4 rollen 98

A&O zakdoekjes pak van 125 voor 98

POESTA, BARBECUE OF SCHASCHLIK

van 230 voor 189
zak a 3 kilo 425

Fritessaus
REMIA

emmer van 397 voor 339
Crox halvarine 500 gram voor 75

NATUREL OF PAPRIKA
grote baal 59

Zoute sticks grote zak voor 55
Tweedrank DE BETUWE

div. smaken, voor 185
LASSIE

Toverriist
400 gram van 161 voor 149
Teo puddingsaus 98
A & O pils krat a 24 flesjes voor 792
A & O

Vruchtenlim.
literfles voor 79

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232



met uitgeknepen prijzen
Dameskleding
JAPONNEN 19,80 29,50
ZOMERMANTELS vanaf 29,50
REGENMANTELS 39,50
REGENCOATS 29.50
NAPPALON JASJES vanaf 49,50
SUEDE EN LEREN JASJES vanaf 100,00
BROEKPAKKEN vanaf 39,50
DENIMPAKKEN vanaf 49,50
PANTALONS - ROKKEN vanaf 10,00
T-SHIRTS - TRUITJES 5,00 10,00 15,00

Herenafdeling
KOSTUUMS vanaf 125,00
KOLBERTS vanaf 29,50
JACKETS vanaf 29,50
PANTALONS vanaf 19,95
NAPPALON JASJES vanaf 69,50
SPENCERS vanaf 59,50
SUEDE JASJES vanaf 145,00
T-SHIRTS - TRUITJES - RESTANTEN OVERHEMDEN

Nu voordelige kinderkleding
BLAZERS - JACKETS 10,00 20,00 30,00
JURKJES 10,00 15,00
SPIJKERPAKJES vanaf 19,80
PANTALONS vanaf 12,95

BLOUSJES vanaf ................................. 5,00
TRUITJES EN T-SHIRTS vanaf .................. 3,90

Afdeling huishoudtextiel
spotkoopjes
BEDOVERTREKKEN ..................... 39,50 49,50
Lakens, baddoeken, thee- en handdoeken, onder-
goed, merkart. spotgoedkoop, pyama's etc.

Vele koopjes in de afdeling

NYLONTAPIJT voor uw slaapkamer 400 cm
breed met schuimrug en gratis gelegd
per strekkende meter ...........................
WOONKAMERKWALITEIT 400 cm
spotprijzen .............................. 79,00
NYLON LOPERS ...... 70 cm 11,95 - 100 cm
BIEZEN TEGELS 3 0 x 3 0 9 tegels in de br. ...
VINYL op schuim ideaal voor keukens, mooie
dessins, normaal 41,70, nu ............ 29,50
OVERGORDIJNEN drukstoffen
mooie dessins vanaf ..............................
OPEN WEAVES van 17,95 nu ........... . ......
COUPONS voor de helft en nog minder
VITRAGES 150 cm breed ........................
180 cm hoog met loodkoord ..................
240 cm hoog met loodkoord ..................

49,50

99,00
15,95
0,99

34,50

6,95
12,95

3,95
7,95

12,95

M ode hu is Teunissen Ruurlo

STORES vanaf 6,95
STORES 200 hoog met gekleurde rand
van 24,50 voor 12,95
SLAAPKAMERS modern met ombouw en
linnenkast 975,00
2-deurs KASTEN in wit-grenen-macoré vanaf 159,00
1-pers. LEDIKANT enkele licht beschadigd
80 en 90 cm breed vanaf 69,50

POLYETHER MATRASSEN
80 cm 59,00 89,00 119,00
90 cm 99,00 129,00

120 cm vanaf 169,00
130 cm vanaf 189,00

DEKENS extra voordelig, zomerprijzen
Draion 1-persoons 55,00
Draion 2-persoons 65,00
Zuiver wol 1 -persoons 69,00
Zuiver wol 2-persoons 89,00

PARTIJ KAMPEERDEKENS 19,95
DONSDEKBEDDEN
1-persoons 119,00
2-persoons 169,00

Enkele zeer voordelige
bankstellen 895,- 950,- 1195,-
WANDMEUBELS pracht eiken 895,00
OLD-PINE flinke maat 730,00
DIV. LOSSE FAUTEUILS vanaf 129,00
Div. eethoeken, salontafels, ladenkastjes, kleinmeu-
belen

Van 17 juli tot en met 26 juli

10% korting
op alle niet speciaal geprijsde goederen

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Speciale aanbiedingen:
gasfornuizen van 695,-
voor 495,-; gasboiler van
690,- voor 475,-; gaskomfo-
ren, gashaarden e.d.
Extra scherpe prijzen ook
op sanitair. Loodgieters-
bedrijf „Takke", Willy
Weulen Kranenbarg, tel.
1364, Zelhem.

Het adres met de laagste
prijzen voor al uw lood-
gi/eterswerken, verwarmin-
gen e.d. Vraagt vrijblij-
/end prijsopg. Loodgie-
tersbedrijf „Takke", Willy
Weulen Kranenbarg, Zel-
hem, tel. 1364.

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

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

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Te koop: gazonmaaier,
maalbreedte 40 cm, in
zeer goede staat. H. Stok-
kink, Lochemseweg 32a,
Warnsveld, tel. 05751-387

Te koop gevraagd:

kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Ook tijdens de bouw-
vakvakantie zijn wij

GEOPEND

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel

geopend
SCHILDERSBEDRIJF

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

ALLE VERZEKERINGEN

Ass.kantoor

G. J. Haaring
Hofstr. 17, Hengelo Gld., telefoon 05735-1228

Spec. verz. voor landb.- en veeh.-
bedrijv-en

EN TOCH . . IS

Vrijdags koopavond
Zaterdags geopend tot
16 uur
Maandag v.m. gesloten

BRUIDS- EN
MODEHUIS

NET
EVEN
IETS
ANDERS
BRUIDSJAPONNEN
Exclusieve
modellen
van wereldbe-
kende modehui-
zen uit Parijs,
Rome, Wenen,
Brussel en
Londen
Reeds v.a. 195,-
Oaarnaast voor
feestelijke gelegen-
heden een enorme
kollektle

AVONDJAPONNEN
LANGE ROKKEN
FRAAIE BLOUSES
Maak een afspraak

05448-222

TEGER
Stationsstraat 18
Fiat 850 bei-ge 1970
Fiat 850 Special 1970
Fiat 127 groen 1972
Fiat 127 3-drs 1972
Fiat 128 4ndrs 1972
Fiat 128 2-drs 1973
Fiat 128 4<drs 1973
Fiat 128 groen 1974
Fiat 128 rood 1974
Fiat 132 1800 cc 1973
Opel Kadett 1972

OCCASIONS RUURLO
Telefoon 05735-1426

Opel Rekord blauw 1969
VW 1300 1969
Renault R 6 1970

* Speciale aanbiedingen:
Simca 1100 Tl
blauw metallic type 1974
Fiat 127 44drs.
demonstra tieauto 1975
Fiat 132 1600 GLS
demonstra tieauto 1975

Tevens uw adres: voor ƒ 2,— uw auto prima schoon!

Onze showroom is vrijdags geopend tot 21.00 uur, zaterdags de gehele dag

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphonseueg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Nu goedkoper dan ooit

gewassen
grinttegels
afm. 40 x 60 cm

afgehaald per stuk v.a.

3,50

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

Donderdag 17 juli
begint onze grote

Seizoen-opruimin;
Profiteer van deze
unieke aanbiedingen.

Koopjes op alle
afdelingen

Uw zaak:

BELTRUM - Telefoon 05448-222
De grootste speciaalzaak van Oost-Nederland, l

Uw vakman bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

17 juli beginnen wij met de grote

Seizoen-opruiming
Echte voordeelkoopjes in zowel de
confectie- als de stoffenafdeling

MMERS
CONFECTIEBEDRIJF Zutphenseweg 29 Vorden
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

RAADSLEDEN BOSCH, KROL,
GERRITSEN EN DE BOER
LIEPEN KWAAD WEG

„Opnieuw een schorsing van de raadsvergadering?
Voor mijn gevoel is de vergadering afgelopen," al-
dus sprak burgemeester Vundenink. donderdagavond
zo rond de klok van kwart over negen tegen PvdA-
fraktievoorzittter J. Bosch.
Ddt gebeurde op een moment dat de meerderheid
van de raad het voorstel van PvdA en Vordens Be-
lang om de beleidsnota opnieuw ter discussie te stel-
len, van de hand wees. De beide frakties hadden
hierom verzocht omidat zij het opnieuw ter discussie
stellen van deze nota (die reeds op dinsdag 26 juni
door de raad was aangenomen) als een handreiking
zouden beschouwen om de goede verstandhoudin-
gen in de raad te herstellen.
Burgemeester Vunderink streek zich over zijn hart
en stemde toe dat de vergadering werd geschorst,
niet vermoedende wat zich de laaitste minuten in de
raad zou afspelen. W|el, de raadsleden van Vordens
Belang en de PvdA, die de zaail hooguit l a 2 mi-
nuten de ruig hadden toegedraaid, kwamen terug en
gingen op het puntje van de stoel zitten.

J. BOSCH:
„niet voor spek en bonen"

De heer Bosch nam het woord en zei: „De door ons
gevraagde handreiking beschouwen wij als afgewe-
zen. We zien een goede basis voor verdere samen-
werking niet meer zitten. Voor spek en bonen mee-
doen daar voelen we niet voor. Ik wens u een goe-
den avond."
Burgemeester Vunderink toonde zich uitermate ver-
baasd over deze reaktie. „Ik beschouw uw handeling
als een persoonlijk verwijt en hoop dat u t.z.t. tot
een andere conclusie zult komen. Ik betreur dat po-
larisatie plaats vindt. De handschoen die u mij hebt
toegeworpen zal ik opnemen," aldus burgemeester
Vundeninik, die, nadat de heren Krol, Bosch, Ger-
ritsen en De Boer de raadszaal hadden verlaten, met
een daverende klap van de hamer de vergadering
sloot.
Toen burgemeester Vunderink het over het opne-
men van de handschoen had, dacht ik meteen aan
het interview dat we een paar maanden geleden
mot hem mochten hebben. De heer Vunderink zei
toen: „Ik voel me soms net een bokser, slagen ont-
wijken en dan toeslaan."
Zullen we dan behalve een sportzaal in het Vogel-
bosje dan ook nog een „boksring" krijgen in de
raadozaal?

INFORMATIES ONTHOUDEN
Deze buitengewone raadsvergadering was aange-
vraagd door de PvdA en Vordens Belang, omdat, zo
stelden deze frakties, B. en W. tijdens de behande-
ling van de beleidsnota bepaalde informaties aan
de raad hadden achter gehouden, waardoor in die
bewuste vergadering verkeerde beslissingen zijn ge-
nomen, althans in de hand gewerkt.
Het betreft verwikkelingen rond het gebruik van
de nieuwe sporthal. De o.l. school heeft B. en W.
n.l. een schrijven gezonden waarin zij stelt, daarbij
gesteund door de inspekteur van het lager onder-
wijs, gebruik te willen blijven maken van de huidi-
ge gymzaal. Deze brief was bij de behandeling van
de beleidsnota niet bij de stukken aanwezig.
Er ontstond een enorme discussie of deze brief be-
wust of niet bewust was achtergehouden. Burge-
meester Vunderink stelde nadrukkelijk dat de brief

niet bewust was achtergehouden. „Mocht dat zo bij
u zijm overgekomen, dan bied ik hiervoor mijn excu-
ses aan."

MOTIE HEER BOSCH AFGEWEZEN
Nu hebben B. en W. tijdens het aannemen van de
beleidsnota toestemming verkregen om een bestek
te laten maken om de huidige gymzaal te laten ver-
bouwen tot brandweerigarage. De heer Bosch diende
een motie in met het verzoek bovenstaande te her-
roepen. De motie werd met 8 tegen 4 stemmen ver-
worpen. CDA en WD steunden het college om het
beleid zoals dat vorige week is vastgesteld, te hand-
haven.
Wat de heer Bosch verder zwaar op de maag lag
waren de woorden „zeuren en zaniiken", die wethou-
der Banninik vorige week had gebezigd. „Wanneer
leden van de raad andere meningen en opvattingen
hebben, worden hun dergelijke woonden voor de
voeten gegooid. Deze opmerking en de mentaliteit
die hier achter schuilgaat, maken van het instituut
Gemeenteraad een overbodige instelling," aldus de
heer Bosch.
Wethouders Bannink betreurde het dat zijn woor-
den zo bij de PvdA en Vordens Belang zijn overge-
komen. „Het is in zijn algemeenheid bedoeld. Ik
heb ermee te kennen willen geven dat we de draad
moesten vasthouden en niet gaan afwijken van de
hoofdlijnen. De naad beschouw ik overigens als een
stel fijne toffe jongens onder elkaar," aldus de heer
Barwiink, die excuses maakte voor het „zeuren en
zaniiken".
Dat de raadsleden aan het eind van de vergadering
allesbehalve als een stel tofe jongens uit elkaar gin-
gen zal u inmiddels wel duidelijk zijn geworden!

DAT BELOOF IK

Aan het begin van de vergadering werd de
her L. de Boer geïnstalleerd als opvolger
van de heer K. Duursma (Vordens Belang).
Op de traditionele vragen van burgemees-
ter Vunderink die aan de installatie vooraf
gingen, antwoordde de heer De Boer stee-
vast met: ,,dat beloof ik".
Uit het gebeurde nadien in de raad zult u
begrepen hebben dat burgemeester Vunde-
rink geen vraag stelde in d^Peest van: ,,be-
looft u ook dat u tot het eind van deze ver-
gadering zult blijven zitten" !

Op een inderhaast bijeengeroi^fcn persconferentie
hebben de fractievoorzitters var^Vordens Belang en
de PvdA een verklaring afgelegd waarom zij voor-
tijdig de igemeenteraadsvergadering van Vorden
hebben verlaten.
„Wanneer de raad geen andere methode van over-
leg wenst te voeren heeft de raad geen funktie meer.
Wij zullen dan oo»k in overweging nemen of we in
de toekomst in de raad zullen terugkeren.
In bijzonder zal aandacht worden geschonken aan
de stemming „dat we toffe jongens zijn dat willen
we weten", terwijl ondertussen de voorzitter van de
raad waarschijnlijk op advies van zijn college zit te
manipuleren met de agenda," aldus sprak de frak-
tievoorzitter van Vordens Belang, de heer J. W. M.
Gerritsen.
De twee frakties hadden n.l. duidelijk in hun ver-
volgschrijven gesteld dat zij het hele beleid onder
de loepe willen nemen en dat dit alleen hun inten-
tie was om een vergadering bijeen te roepen. Zon-
der daarop tegenbericht te ontvangen meende de
voorzitter het nog democratisch te spelen door in 't
begin van de vergadering dit agendapunt te ver-
dringen en aan het eind van de vergadering meen-

Trainingspakken voor A-elftal

De direkitie van de machinefabriek G. ten Have
trekt er zich geen snars van aan dat het nog bijna
een half jaar duurt alvorens Sinterklaas weer naar
ons toe komt.
Maaikte het bedrijf een paar maanden geleden be-

kend dat de w Vonden een paar lichtmasten cadeau
kreeg, ditmaal wend het gehele Al elftal door de
fa. Ten Have in nieuwe trainingspakken gestoken.
Gestes waarvan het bestuur van Vorden bijna ver-

de hij dit als argument te moeten gebruiken om de
oppositie de mond te snoeren.
Ik kan dan ook niet anders dan de conclusie trek-
ken dat vanavond in extenso werd gedemonstreerd
wat dinsdagavond 24 juni is voorgevallen. Hierdoor
is de miljoenendans in onze schone gemeente in een
stadium gekomen, waarvoor onze fraktie geen enke-
le verantwoording kan en wil dragen.
Onze fraktie is in het bijzonder teleurgesteld dat de
WD en CDA wederom hebben nagelaten een dui-
delijk politiek standpunt in te nemen. Immers het
beleid van B. en W. versluierd de zaken. Wij moe-
ten uitdrukkelijk stellen dat de VVD en de CDA
wellicht zonder dat zij het willen, kiezen voor een
tweede hands voorziening van een dorpscentrum en
van een sportakkomimodatie.
Zij kiezen wel bewust voor principiële beslissingen
waarvan de financiële konsekwenties niet zijn te
overzien. Door het verlaten van 'de raadsvergade-
ring legt onze fraktie de verantwoordelijkheid daar
waar zij hoort te liggen, n.l. bij de meerderheid van
de raad," aldus de heer Gerritsen.
De heer J. Bosch (fraktievoorzitter van de PvdA)
betreurde liet dat zijn fraktie de raadsvergadering
heeft moeten verlaten. „Niemand is gediend bij
slechte verhoudingen, maar de omstandigheden lie-
ten ons geen andene keus, willen wij als raadslid ons
zelfrespekt niet venliezen.
Het college alsmede de VVD en de CDA hebben
een duidelijke handreiking onzerzijds om de ver-
standhoudingen te herstellen, hooghartig van de
hand gewezen. De diepere achtergrond is in wezen
de restauratie van kasteel Vorden, op zichzelf een
goede zaak, die echter onze gemeente zoveel geld
dreigt te kosten dat daardoor andere noodzakelijke
voorzieningen van de jeugd alsmede het dorpscen-
trum in ernstig gevaar komen.
Wij hadden stellig de indrulk dat de restauratie van
kasteel Vorden er met alle geweld moest worden
doorgedrukt. Op tegenargumenten werd nauwelijks
ingegaan laat staan dat zij serieus werden genomen
(niet zeuren en niet zaniken). Verder hebben wij
ons ernstig gestoord aan de mededeling van de bur-
gemeester die erop neerkwam dat de openbare
school akkoord zou zijn gegaan met het gebruik van
de nieuwe sportzaal als gymnastiek ruimte.
Een uur voor de raadsvergadering begon verklaarde
het hoofd van de o.l. school dat de zaken allerminst
rond waren, diat hij hoogstens zou overwegen alleen
de 5e en 6e klas gebruik td|fcen maken van de
sportzaal in het Vogelbosje, n^rcr dat hij pertinent
stond op het gebnuiik blijven maken van het gym-
lokaa l door de overige klassen.
Dit is door de kant van de burgemeester niet meer
een kwestie van onthouden ÊÊtp. informatie maar
van volstrekt onjuiste infonnWie,'' aldus de heer
Bosch.

DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL
Tot deze uitspraak kwam burgemeester M. Vunde-
rink, toen wij hem om een reactie vroegen naar
aanleiding van het gebeurde in de raadszaal.
„Ik vind het een onbegrijpelijke zaak. Ik zie ndet
in wat wij als college verkeerd hebben gedaan. Met
de opmerkingen van de raadslieden is vorige week
terdege rekening gehouden, misschien wel tot ver-
velends toe.
De houdinig van de heer Bosch begrijp ik helemaal
niet. Ik kreeg de idee tijdens deze raadsvergadering,
dat de scherven gelijmd zouden worden en dat de
heer Bosch mijn tegemoetkoming aksepteerde.
Ik heb de heer Bosch beoordeeld als een vrij ge-
matigde figuur en ik heb sterk het gevoel dat hij in
een richting is geduwd die hij zelf niet wenst. Het
spel bleek van te voren reeds gespeeld te zijn. Het
is n.l. onmogelijk dat in een zo kont tijdsbestek, de
vergadering wend hooguit twee minuten geschorst,
de heer Bosch zijn verklaring op papier heeft kun-
nen zetten," aldus burgemeester Vunderink.

GEEN STERK BESLUIT
De voorzitter van de grootste fraktie (CDA) de heer
J. F. Geenken betreurt de gang van zaken zeer. „Wij
kunnen n.l. alleen maar in zijn totaliteit een dorp
besturen".
Wat de PvdA en Vordens Belang nu doen komt bij
mij over van „we kunnen onze zin niet krijgen, dus
stappen we maar op". Bovendien ben ik van me-
ning dat de voorzitter elk raadsslid voldoende ge-
legenheid geeft om zijn mening naar voren te bren-
gen. Verder vind ik het maar een vreemde zaak dat
het weglopen van de beide frakties van te voren
reeds op papier stond. Het was een voorop gezet
plan en dat heeft mij verbaasd. Dat neemt niet weg
dat iik hoop dat alle partijen weer rond de tafel zul-
len gaan zitten.
Mr. v. d. Wall Bake (WD) wil zich eerst nader over
het gebeuren beraden alvorens daar verder dieper
op in te gaan. Wel betreurt hij het dat de zaken zo
op de spits zijn gedreven.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KERKDIENST IN DE OPENLUCHT
Bij goed weer zal a.s. zondaigmorgen 13 juli, de ge-
plande kerkdienst in de Kapel in de Wildenborch
buiten, in de openlucht gehoudden worden. De in-
terkerkelijke evangelisatiie-commissie te Vorden be-
legt deze kerkdienst, die vooral ook bestemd is voor
gasten en vakantiegangers. Na de dienst wordt er 'n

kopje koffie aangeboden. liturgieën worden gesten-
cild. Ds. Saraber uit Winterswijk hoopt deze dienst
te leiden.

VOOR BEROEP BEDANKT
Ds. J. C. Krajanbrink, Hervormd predikant te Vor-
den, heefit voor het op hem uitgebrachte beroep
naar de Hervormde gemeente te Dalfsen (wijkge-
meente oost) bedankt. Hij blijft dus in deze ge-
meente.

KAMPVUUR-DIENST
Op een bijzonder mooie plek achter het koetshuis
bij kasteel De Wildenborch mocht de Hetrv. jeugd-
dienst-comrntissie zondagavond j.l. een zogenaamde
kamipVUURdienst houden. Stellig heeft het mooie
weer er toe bijgedragen dat zeer velen uit de ge-
meente en van de campings deze bijzondere dienst
rond een goed brandend vuur hebben meegemaakt.
De hele dienst stond in het teken van „vuur". Het
thema van de toespraak, geliouden door ds. Krajen-
brink, luidde: „Brand. . ! Brand . ! Niet blus-
sen "De zanggroep De Vonk uit Warnsveld ver-
leende medewerking aan deze bijzondere jeugd-
dienst.

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

Vordens kasteel als raadhuis! Dat kan een aanwinst
worden. De wijde omgeving kijkt scheel van jaloers-
heid. Wanneer zo straks Vondens regering zetelt in
het historisch unieke Nederrijnse bouwsel. Het kost
wel een paar stuivers: ƒ 4.•l20.000,-. Er zal nog wel
wat bijlkomen: laten we 't afronden op ƒ5.000.000,-.
Niet erg, er komt subsidie op tafel. Alleen Monu-
mentenzorg is al goed voor ƒ 3.200,000,-. Dan blijft
er met de inrichting voor de Vordense gemeente
maar 1,5 miljoen meer over. Wat krijgen we daar-
voor?
Ik heb me ingespannen om het doorgaande ver-
keer, via een noordelijke rondweg, buiten Vorden
te krijigen. Onze vier schoolgaainde kinderen moe-
ten dagelijks over deze levensgevaarlijke weg. Zij
zijn niet de enigsten die hinder en gevaar lopen.
Nog lang niet iedereen verplaatst zich per auto. Ik
merkte dat ik een open deur intrapte; een ieder is
het er mee eens!! Het wegtracé is er al. Er zal alleen
een tunnel of brug bij het zwembad en de sport-
veklen moeten komen. Er zijn tegenwoordig boeren
met een flink aantal koeien die zelf zo'n tunnel be-
talen! Weliswaar met subsidie.
Zou dat voor de Vordense jeugd niet kunnen? Vóór
de verkiezinigen stond het plan op de urgentie!ijst
van de CDA. Nu horen we er niets meer van. Is
daar als gemeente geen eer aain te behalen? Ieder-
een heeft immers zo langzamerhand een rondweg!
Zo'n kasteel dat spreekt tot de verbeelding. Lijken

we niet een weinig op Soekarno, dlie liet grote pres-
fiige-ipaleizen bouwen, terwijl de kinderen en ouden
vam dagen in zijn straten verkommerden. Als ik na-
tionale penniinigtmeester Duisenberg was. Met een
tekort van 10 miljard!! Dan wist ik het wel. Een
grote rode streep door die drie miljoen van Monu-
mentenzorg. Dat is toch ook rijksgeM? Hij wil im-
mers 2 miljard bezuinigen.
Advies gaf ik aan liet Vordense gemeentebestuur:
blijf j u l l i e maar zitten waar je zit. Maak van het
kasteel maar een jeugdhuis, jeugdherberg. Dan
hoeft het niet zo mooi en zo duur. Laat de jeugdi-
gen daar maar gerust wat rond darren. Wat harde
mu/iek, liet bindend niet, de dikke muren vangen
hdt wel op. Met het koetshuis er bij is er ruimte ge-
noeg. Dat zou ons nationaal en plaaitselijk miljoe-
nen l>esparen. Dat geld kunnen we, dacht ik, beter
voor andere zaken besteden, meer in ons aller be-
lang. Maar ja, wie ben ik? Lagere school, veel meer
niet!

Henk Graaskamp, boer in Vonden
Ruurlosieweg 46

Geslaagd
Te Nijmegen slaafde onze plaatsigenote mej. M. Gal
voor het diploma Gespecificeerde gezinsverzorging.

In Utrecht zijn geslaaigd bij de landelijke examens
voor het maatkledin'gbedrijf onze plaatsgenoten
mej. G. de Jonige voor Gezel \ dameskleding (rok
en hesje); W. B. M. Bos voor Gezel B dameskleding
(damesmantel); D. de Koning voor Gezel A heren-
kleding (broek en vest). Alle drie zijn ze werkzaam
en ontvingen hun opleiding bij de firma J. Aartsen
en Zn.



SEIZOEN Donderdag 17 juli

t.m. Zaterdag 26 juli

Herenafdeling Dames mode's
HERENKOSTUUMS

198,00 149,00 125,00

HERENKOLBERTS
98,00 75,00 49,00

HERENPANTALONS TERLENKA
39,50

IMITATIE NAPPACOATS 75,00

TERLENKA REGENJASSEN ... 59,00

IONGENSJACKS 15,00

DENIM JONGENSPAKKEN
vanaf 39,50

DAMESPULLOVERS 9,50

DAMESBLOUSES 9,50

DAMESSPENCERS 7,50

DAMESPANTALONS 29,50

KINDERBLOUSES 7,90

KINDER T-SHIRTS 3,25

KINDERSPENCERS 5,00

MEISJESJACKS vanaf 22,50

Huishoudgoederen
GRASLINNEN LAKENS

150 breed 14,90
180 breed 17,90

BIJPASSENDE SLOPEN 4,25

SNELDROGERS . 2,60

BADSTOF KEUKENDOEKEN ... 2,50

BADDOEKEN 3,95

GEKLEURDE HOESLAKENS
80/190 15,25
90/90 15,50

Ondergoed, lingerie's enz.
NACHTHEMDEN

kort vanaf 6,90

lang vanaf 18,95

HERENPYAMA'S
katoen 14,90
Iricot 22,90

HERENOYERHEMDEN 12,90

HUISHOUDDUSTERS 10,90

Dames-, heren-en kinderondergoed voor spotprijzen

LUXE POLYETHER MATRASSEN

80 breed 98,00 85,00 67,00

90 breed 115,00 98,00 69,00

120 breed 220,00 105,00 84,00

130 breed . 295,00 169,00

ACRYL DEKENS

STALEN LEDIKANTEN

ZUIVER WOLLEN DEKENS

150/220 39,00

190/240 59,00

150/220 69,00

190/240 98,00

CHENILLE SPREIEN 2-persoons 19,50

BONTE DEKENS 150/200 19,50

tcKtiel en mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Woensdagmiddag: gesloten, zaterdags na 4 uur gesloten

Geopend van 8-12.30 en van 13.30-6 uur

Vrijdags koopavond van 19-21 uur

Mji.v. 15 juli 1975 wordt de rentevergoeding op
onze spaarvonnen verlaagd.
De nieuwe renteveiigioeding wordit:

Direkt opvraagbare tegoeden
4*4% op spaanrekening en ^boekje
614% op Spaar-Seletkl-Rekening; retour rente

1% over ieder opgenomen bedrag

Tegoeden met opzegtermijn
op spaarboekjes
met een opzegtermijn van 3 maanden
op spaarboekjes
niet een opzegtermijn van 6 maanden
op spaarboekjes
met een opzegtermijn van 12 maanden

6i/2% op spaarboekjes
met een opzegtermijn van 24 maanden

Bijzondere spaarvormen
7l/z% Zilvervloot sparen met 10% premie
514% Piek-Fijn rekening, voor jongelui van

11 tot 18 jaar, met 5% premie

Spaardeposito
8 % op spaarboekjes met een vaste termijn

van 5 jaar
Op reeds gestorte bedragen op lopende
deposito's wordt gedurende de looptijd
geen rente wijziging toegepast

NUTSSPAARBANK

DORPSSTRAAT 15

20% KORTING OP
BLOEMBAKKEN

Verfraai nu uw
tuin, terras,
balkon, hal
met een

Bloem-
bak

Nu 20% korting op alle bloembakken
uit onze voorraad.
Deze aanbieding geldt tot en met 12 juli

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Wij lijn 14,15,16 juli

wegens vakantie

gesloten
Levensmiddelen - Slljterfl

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 1420

begint donderdag
10 juli bij

Wapen- en Sporfhandef

steeds doeltreffend!

Zutphensweg - Vorden

Wegens bedrijfsvakantie
zijn onze kantoren

GESLOTEN
van vrijdag 11 juli t/m vrijdag 25 juli a.s.

Gedurende deze periode -worden geen materialen
bezorgd.
Voor het afhalen van goederen zijn onze magazijnen
geopend van 7.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
16.30 uur. Zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur.

B.V. H.C.I.
BOUWMATERIALEN BETONFABRIEK HENGELO G.

Wij willen u graag helpen en adviseren bij het
maken van uw keuze.



Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en zusje

SIMONE

J. H. F. ten Bange
D. H. ten Barge-

de Greef
Yvette

Vorden, 7 juli 1975
Het Kerspel 26

Met .grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboonte van ons zoontje
en broertje

MARTIJN

G. Diinmendaal
G. Dimmendaal-

Wolsink
René
Erik

Vorden, 7 juli 1975
Eikenlaan 26

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die ons
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag voor ons
hebben gemaakt.

G. H. Vreeman
J. J. Vreeman-

Dekker

Vorden, juli 1975
Zutph,weg 10, tel. 1253

Langs deze weg bedaniken
wij familie, buren, vrien-
den en bekenden voor alle
felicitaties, bloemen en
kado's, die wij mochten
ontvangen bij ons 40-jarig
huwelijk, waardoor deze
daig voor ons een onverge-
telijke dag is geworden.

G. J. Onstenk
M. G. Onsterïk-

Wassink

Vorden, juli 1975
Holskampweg 5

Te koop: nieiiwe aard-
appelen. Het Hoge 19.

Te koop: i.g.st. verkeren-
de tweede hands terras-
stoelen. Heiko, tel. 05752-
1309.

Gediplomeerd bejaarden-
lileipster zoekt werk in be-
jaardentehuis of instel-
ling. Brieven onder no.
18—1 aan het bureau van
dit blad.

Te koop: vroege aardap-
pelen. H. Walgemoet,
Brandenborohweg 10, tel.
6646.

Aangeboden: Chevrolet
Malibu 1974 in z.g.st.,
49.000 kin, evt. met BK-
gas. Het Wiemelink 4,
Vorden, tel. 2267.

Te koop: prei- en boeren-
kbolplamten. K. Hoetink,
Het Hoge 13.

Gevraagd: net meisje als
vakanitiehulp voor perio-
de van 25 juli tot 8 aug.
Slijterij Smit, Dorpsstraat
10, Vorden, tel. 1391.

Te koop: prima jonge
hennen. Bretveld, Ruur-
loseweg 88, Hengelo Gld.,
tel. 05753-7282.

Attentie
Wij zijn a.s. zaterdag

gesloten
Vrijdag aan de
markt en aan huis
verkrijgbaar

Poeliersbedrijf
W. Rossel
Telefoon 1283

15-jarig meisje zoekt werk
tijdens de vakantie. Annie
Vliem, Wiaarlerweg 4, tel.
05752-2364.

Te koop: oude klok met
Romeinse cijfers en één
Kreidler bromfiets. Ha-
zenhutweg 10, Varssel,
Hengelo Gld.

Paardrijlessen. Stoeterij
De Hessenkamp, Kerk-
hoflaan 5A, tel. 05752-
1736.

Rogestro te koop ge-
vraagd. Tel. 1736.

Te koop:
alle soorten
kool-, knolraap-,
sla-, selderie-,
peterselie- en
preiplanfen

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

Wij gaan (trouwen:

AB BERENPAS

en

HENNY NIJKAMP

op vrijdag 11 juli a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Lochern.

juli 1975
Ruurloseweg 71, Vorden
Goorseweg 26lb, Lochem

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café „De
Exjelse Molen" te Exel.

Toekomstig adres:
„Kelholt", Goorseweg 26b, Lochem

Gode dankbaar hopen onze ouders

B. F. BENNINK

en

E. BENNINK-OLTVOORT

| op 12 juli hun 25-jarig huiwelijik te gedenken.

Hun dankbare kinderen:
Fnits en Jeanette
Ab en Wilma
Ria en Diok
Aida

Vorden, juli 1975
Wildenborch&eweg 18

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 18 juli j !
van 19.00 tott 20.30 uur in „'t Wapen van 't

r", Ruuirlioseweg 114, Vorden.

Heden overleed na een langdurige ziekte onze
lieve man, vader en grootvader

Harmanus Vlogman
echtgenoot van Jantjen Vreeman

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: J. Vlogman-Vreenian

Zutphen: B. G. Vlogman
W. Vlogman-Boerstoel

Warnsveld: J. G. Vlogman
W. H. Vlogman-

Aan het Rot

en kleinkinderen

Vorden, 7 juli 1975
Het Wiemelinlk 9

De rouwdienst wondt gehouden donderdag 10
juli a.s. om 11.00 uur in Het Jeugdcentrum
aan de Insfulindelaan te Vorden, waarna de
begrafenis volgt om 12.00 uur op de Algemene
Begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in H-et Jeugdcentrum.

Na een langdurige ziekte is van ons heenge-
gaan onze beste zwager en oom

Harmanus Vlogman
echtgenoot van Jantjen Vreeman

op de leeftijd van 73 jaar.

Neede: M. Vreeman-Jansen

Vorden: G. Vreeman
G. J. Vreeman-Norde
G. H. Vreeman
Neven en nichten

Vonden, 7 juli 1975

Heden overleed, na een langdurig, doch moe-
dig gedragen lijden, ons trouw lid, mevrouw

H. G. C. van Rebargen
echtgenote vian Petrus de Rijk

Haar grote inzet voor het koor zal bij ons in
herinnering blijiven.

Bestuur, dirigent en leden
Vordens Dameskoor

Vorden, juli 1975

Bouwvakvakantie
van 12 tot en met 26 juli

Voor dringende gevallen
Ruurloseweg 61, tel. 2260

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1856
Landelijk erkend gasfitter

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 / 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

Woensdag 9 juli
Touwtrekken om het kampioenschap van
Vorden. Aanvang 19.30 uur. Terrein nabij
Gymnastieklokaal

Dinsdag 15 juli
Orgelconcert in de Ned. Herv. Kerk door or-
ganist Dirk Jansz. Zwart (Rotterdam). Aan-
vang 20.00 uur

Woensdag 16 juli
Grote boerenbruiiloft m.in.v. „De Knupduuks-
kes" en de Boerenkapel uit Vorden op de
uniek gelegen boerderij Het Schimmel nabij
kasteel Vorden. De bruiiloftsstoet vertrekt om
19.30 uur vanaf het gemeentehuis. Alle gasten
en inwoners worden hierbij uitgenodigd om
dit feest mee te maiken, volgens oud-Gelderse
gewoonte. Bij slecht weer op de deel van de
boerderij. Voorverkoop van kaarten bij h-et
VWHkanitoor voor ƒ 2,— p.p., onder 16 jaar
ƒ!.-

Donderdag 17, vrijdag 18 en
zaterdag 19 juli

GROOT LUNAPARK MET GEWELDIGE
ATTRAKTIES ! !
Donderdag 17 juli tevens Braderie

Loon- en grondverzetbedrijf

Beeftink - Vorden
Wegens vakantie

gesloten
van 12 tot en met 26 juli

foor eventuele la.nidbouwwerkzaamheden bel:

G. J. Brummelman
Vorden, telefoon 1606, b.gjg. 1536

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bfl:

G. «F. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Diverse koopjes

en speciale prijzen

VANAF A.S. DONDERDAG 10 JULI

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

AltesoortM
bouwmaterialen In

•tMn. kuratttof «M.
Qrotekollektl*

kmikMiInrfchtlnqen.
| Wand-, vlo*rt«o»l» »o

plavulzen: duizenden
mogelijkheden
Openhaarden,
koten/hout/

voor vteer. muur dak
of ramen.

Tulnartiketon:
bloembakken,
benken, vijvera.

tegete. patlobtokken
etc.

Plaatmaterialen In
boerdL glpe. pvc,

a*be«t etc.
Voor de agrarische

JMlctorhatonrooetera,
voederbakken etc.
Zand, grint cement.-

Dakbedekking*-

iwtoh-
â ,-..,..TpngEiu

R|ii köfsmlwc

handgemaakt. ir

Ook gedurende
de bouwvak-
vakantie is onze
showroom
geopend:
dagelijks van
9-16 uur

Kermis
Hengelo (G)
Zaal Langeler
Woensdagmorgen 9 juli vanaf 10 uur

GRATIS DANSEN
ORKEST THE WOODPECKERS

Vrijdagavond 11 juli

STEMMINGSMUZIEK
Zaterdag 12 juli

DANSEN
ORKEST THE FLAMINGO'S

Zondagavond 13 juli

DANSEN
ORKEST THE WOODPECKERS

ERRES KOELKASTEN

n

ERRES 90 LITER
BARKOELKASTJE
Voldoende ruimte voor
alle mogelijke dorst-
lessers. Fraai uiterlijk.
Te plaatsen in elke
kamer, winkel of kantoor.
Vriesvak voor ijsblokjes.

ERRES 140 LITER
TAFELMODEL
Uitvoering in één of twee
sterren. Regelbare
thermostaat met
ontdooiknop.
Uitschuifbare rekken.

van 433,- nu 329,-

ERRES 160 LITER
TAFELMODEL
Het grootste tafelmodel
in twee uitvoeringen:
twee of drie sterren.
Zeer praktische indeling
met o.a. los eierrekje en
uitschuifbare rekken en
natuurlijk een regelbare
thermostaat.

van 611,- nu 449,-

Een kombinatie van een ruime
koelkast en een royale diepvries-
ruimte.

225 LITER F. 599.—

275 LITER F. 699.—

DIEPVRIESKISTEN
EN KASTEN

Voor iedere wens Is er wél een
Erres diepvrieskist óf kast. Vanaf
70 liter tot 610 liter. Volop keuze
dus.

ERRES 380 LITER
FRIGOFREEZER
Een dubbeldeurskast met een
aparte 210 liter koelkast en 170
liter diepvrieskast.
Volautomatisch ontdooisysteem
en uitschuifbare vriesladen.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)
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JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de besfe voorlichting

Riblappen

Stooflappen

Nasi of bami

Ajuinburgers

Frikandéllen

Ossestaart

500 gram ...

DOORREGEN
500 gram ...

500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakeri j!

BERLINER
150 gram .

ZURE ZULT
100 gram .

KATENSPEK
100 gram .

LEVER
100 gram .

Maandag/
dinsdag:

Woensdag:

Tartaar, Wiener schnitzels. Hamburgers, Gelderse schijven
5 HALEN - 4 BETALEN

500 gram

1000 gram

250
398

UIT ONZE BROODBOETSEK
Dat smaakt dat ovenverse brood van de Warme Bakker Hartman.
Deze week Hartman's specialiteit: ^

Krentebolletjes zakje

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam

Gezinscarree
van 365 voor

nu voor

318
259

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Perziken

Nieuwe worteltjes 500 gram

Tomaten 50o gram

Grape*fruits

nu siech»s

3 mooie

Zomej rode kool f0
E

0
SN

gfa
D

m
EN

Maandag en dinsdag:

Spitskool per kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

fit t Badlaken verschillende dessins, 70 x 130, alleen bij ons

Glorix
literflacon
van 149 voor

SUNSILK HAIRSPRAY voor vet, norm.
en droog haar grote bus nu slechts ...

CALVE KETCHUP
fles a 0,45 liter

VAN NELLE GOOD MORNING THEE
doosje nu slechts

OLVARIT BABYVOEDING
mac., k., ham, tam., rvl., sperz., aard,
gr., aard., rundvl., kip, gr., rijst, ham,
worst, aard. per potje

aardbeien
per pot .

SUN-MAID ROZIJNEN
pak

ENKHUIZER JODEKOEKEN
bus a 17 stuks

DUYVIS KROEPOEK
gemengd pak

HONIG MIE
nu slechts 149

UNOX CHAMPIGNONSOEP
per blik

Advocaat
(les

Vruchtenwijn
(les

Kroketten
grijpzak

Bitterballen
grijpzak

VIVO VERBAND
met hechtstrip, per pak

SUNIL BONTKRACHT
grote koffer

LUX AFWAS
flacon a 600 gram

VIVO JUS d'ORANGE
per fles

Vaponacassette
regelbaar
nu slechts

MARTINI wit of rood
fles

BEKER JAFFA DRINK
3 stuks

HERO CASSIS
liter

Mag. choc.melk
VIVO 79

RAAK SINAS, UP OF COLA
per blikje

KOELEMAN AUGURKEN
3/4 pot

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 12 juli

AZ Jus d'orange of Appelsap per fles slechts
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Eerste bijeenkomst in toekomstige
raadszaal van Vorden

'r
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We hebben een VOrdense primeur beleefd; de eer-
ste bijeenkomst in de toekomstige raadszaal van het
gemeentehuis van deze gemeente: in Huize Vorden.
Een magistrale zaail met een prachtige schouw en
een imponerende lambrizering. In deze eeuwen-
oude omgeving - de geschiedenis van ihet huis gaat
terug tot 1100, ihoewel het voor ihet eerst in 1315
wordt vermeld - spraken we met burgemeester mr.
M. Vunderink, de beide wethouders en de gemeen-
tesecretaris, geassisteerd door architect W. A. Heine-
inan uit Velp over de op handen zijnde restauratie,
waarvan verwacht wondt, dat ze eind dit jaar of
begin volgend jaar een aanvang zal nemen om dan
l J/a Jaar later voltooid te zijn.

GESCHIEDENIS
Het belang van dit kasteel ligt niet zo zeer in de rol,
die ihet in de geschiedenis heeft gespeeld. Het is
nimmer meer dan van locale betekenis geweest. Ech-
ter wel van belang is de vorm, die ihet in de 16e
eeuw igekregen moet hebben. Het bestaat uk twee
vleugels, die haaks op elkaar staan in de vorm van
een winkelhaak. Huize Vorden is het enige Gelder-
se huis, dat deze typisch 16e eeuwse opzet nagenoeg
gaaf heeft bewaard. Nog slechts over de landsgren-
zen vindt men vergelijkbare huizen in eenzelfde
oorspronkelijke staat, zoals b.v. Metternich ten wes-
ten van Bonn.
Kasteel Vonden mag denhalve een specifiek bouwsel
voor het Nederrijnse cultuurgebied in de 16e eeuw
genoemd wonden. Voor Gelderland is het imiek en
in Nederland as het het best bewaarde voorbeeld
van dit soort kasteeltype op winkelhaakvormige
grondslag.
Vandaar ook, dat bij de restauratie vrij hoge be-
dragen aan subsidie verleend wenden. Alleen al Mo-
numentenzorg heeft de subsidiabele kosten gesteld
op ƒ 3.200.000,—. De totale kosten van restauratie,
ook van koetshuis en bijbehorende boerderij en de
terreinaanleg zijn geraamd op ƒ4.420.000,—. Reke-
ning houdend met allerlei reserves en de verkoop
van ihet huidige gemeentehuis zal de gemeente zelf
in de restauratie een bedrag van ƒ 1.296.000,— moe-

ten investeren, exclusief de inrichting, die op
ƒ 250.000,— is geschat. Bovendien bestaat de moge-
lijkheid, dat in de verbouw kosten nog iets uit de
DAGW-pot naar Vonden vloeit, waardoor uiteraard
de jaarlijkse lasten, die thans becijferd zijn op
ƒ 112.000,— naar beneden gaan.
Burgemeester Vunderink heef^er echter goede hoop
op, dat straks na de ingebru^wme het aantal hu-
welijiken vooral van buiten de gemeente enorm /al
stijgen. Dit trouwen zal dan hoogstwaarschijnlijk
ook op zaterdag mogelijk / i jn al /al dan een apart
tarief betaald moeten worden.

RESTAURATIE
Volgens architect Heineman is hot kasteel, dat al
sinds 1956 onbewoond is 'goed geconserveerd geble-
ven, mede een gevolg van het feit dat het goed
droog is en lekkages voortkomen zijn.
De indeling zal straks zodanig zijn, dat de afdelin-
gen waarmee het publiek liet meest in contact komt,
op de begane grond gevestigd worden: algemene
zaken, bevolking en interne /.aken. Op deze verdie-
ping komt verder de raadszaal, een commissiekamer
een expositieruimte en receptie. Op de eerste ver-
dieping krijgt de burgemeester de torenkamer, met
daarnaast de 'kamer van de secretaris. Verder wor-
den op deze vendieping gehuisvest de afdelingen fi-
nanciën en ruimelijke ordening en komt er nog een
vergaderzaal. De afdeling sociale zaken komt in het
souterrain, met een aparte ingang van buitenaf. Ver-
der komen er in deze ruimte de archieven, een ad-
ministratieruimte voor de bode en -een kantine. Het
koetshuis zal verder geheel worden ingeruimd voor
de administratie van gemeentewerken, terwijl de
bode de vroegere Oranigerie als woonruimte toege-
wezen krijgt. Daardoor is er te allentijde toezicht.
Verder zal ook de boerderij, links van de oprijlaan
gerestaureerd wonden. Wat'hiervan de bestemming
zal zijn is nog niet bekend, idoch burgemeester Vun-
derink zou zich voor kunnen stellen, dat boer As-
sink het gebouw zou blijven pachten als opslag-
ruimte.
Om 't toekomstige gemeentehuis goed bereikbaar te

Zo zal het nieuwe bankgebouw van- de Rabo-
bank aan de Zutphenseweg er uit komen te zien

maken zal er een fietspad - dwars door de weilan-
den - worden aangelegd vanaf de ilioek Ruurlose-
weg-rondweg. Auto's zullen hun weg via die Schutte-
straat moeten zoeken.
Naast centrum van de gemeente-administratie zal
getracht worden het kasteel een functie te 'geven in
de sociaal-culturele sfeer. Gedacht wordt aan con-
certen, tentoonstellingen. Voor de aankleding zal
een beroep worden gedaan op enkele musea.
Nog niet igedacht wordt aan de bouw van een nieu-
we brug over de gracht, die er tot de vorige eeuw
heeft gelegen aan de noordzijde. Een dergelijk pro-
ject zou op dit moment de kostbaar zijn. In een later
stadium zou hieraan nog eens gedacht kunnen wor-
den. Dat zou dan tevens een mooie gelegenheid zijn
om aan de overkant van het kasteel b.v. de oranje-
feasten te houden. Maar aan deze toekomstmuziek
waagt zich burgemeester mr. Vunderink nog niet.
Zijn eerste zorg is de restauratie, waarvan hij hoopt,
dat er einde dit jaar mee begonnen zal kunnen wor-
den, een optimisme, dat echter niet geheel gedeeld
wordt door de architect, die weet, dat er heel wat
tijd verloren kan gaan, voordat alle beslissingen en
goedkeuringen door de papierwinkel van liet rijk
zijn gegaan.

Vakantie
Wij maken u erop attent, dat onze beide cor-
respondenten, de heren Velhorst en Wolbert
met vakantie zijn van 11 tot 28 juli.
Berichten e.d. verzoeken wij u in deze periode
rechtstreeks aan ons kantoor Nieuwstad 12,
Vorden, te bezorgen.

De Redactie.

Blijde gezichten tijdens
Deldens volksfeest
De volksfeesten die de buurtvereniging Delden het
afgelopen weekend organiseerde is in alle opzichten

geslaagd te noemen. Een belangrijke £aktor hierbij
speelde natuurlijk de fraaie weersomstandigheden.
Deze feestten die wenden gehouden op een feestter-
rein nabij café Het Zwaantje, haddien zoals te doen
gebruikelijk w-eer de belangstelling van de gemeen-
telijke autoriteiten. Vrijdagavond woonde wethou-
der Bogchelmain de festiviteiten bij, terwijl zater-
dagmiddag burgemeester Vunidenink akte de pre-
sence gaf.
Nadat de heer G. Rossel het fieest vrijdagavond of-
ficieel opende werd als eerste onderdeel h-et vogel-
schieten afgewerkt. Schiitterskoninig werd Frans Be-
rendsen, die met een weligemiikt schot de romp van
de vogel naar beneden haalde. 2. B. Zweverink
(kop); 3. H. Eilander (r.vleugel); 4. H. Broekgaar-
den (l.vileuigel); 5. B. Winkelman (staart).
Kegelen: 1. Maria Hilge; 2. en 3. Bennie Bloenien-
daal. Verder wenden allerhande gezellïgheidsspelle-
tjes gehouden. Na afloop van deze spelen togen
deelnemers en toeschouwers naar de feesttent waar
het Vonden Huisvrouwen Orkest de aanwezigen 'n
poosje aangenaam bezig hield.

Zaterdagmiddag werd het feest voortgezet, de kin-
deren vermaakten zich met zaklopen, bal overbren-
gen, knikkers zoeken etc., waarbij de jeugd flink
werd getrakteerd.
Daarvoor had de heer J. Hummelink het startsein
gegeven voor verschillende spelen voor de „grote-
ren". De prijzen bij de verschillende evenementen
wenden gewonnen door:
Schieten (vaste baan): 1. B. Berendsen; 2. J. Stege-
man; 3. W. Siebelink. Idem (vrije baan): 1. J. Ste-
geman; 2. B. Rossel; 3. J. Besselink. Kegelen: 1. W.
Berendsen; 2. H. Memelink; 3. B. Berendsen. Korf-
balgooien: l mevr. Oostendorp; 2. B. Tiessink; 3.
G. OMenhave. Ringsteken dames: 1. mevr. Vliem-
KI. Kranenbarg; 2. mevr. M. Tiessdnk; 3. mevr.
Vliem-Ruessiink. Vpgelgooien (dames): 1. me j. Hum-
melink; 2. mevr. Siebelink; 3. mevr. Oostendorp.
Ringsteken per fiets: 1. R. Steenbliik; 2. D. Rege-
link; 3. G. Hummelink. De stoelendans werd gewon-
en door mej. M. Tiessink, terwijl de poedelprijs
door mej. J. Gotink in de wacht werd gesleept.
Het feest werd zaterdagavond besloten met een ge-
zellig bal, waarbij het dansorkest Lost Felilow zich
van haar beste zijde liet zien.

Oplaat opende haar brood- en banketbakkerij

Donderdag j.l. opende de fa. Oplaat haar brood- en
banketbakkerij, ovengenomen van de fam. Van Gro-
ningen, aan de Dorpsstraat te Vonden. Op deze ope-
ning had de familie Oplaat niet over belangstelling

te klagen. Velen kwamen hen feliciteren met deze
heugelijike gebeurtenis, waarbij wij ook gaarne de
onze voegen. Wij wensen de familie Oplaat veel
succes!

Nutsspaarbank Vorden
nam uniek systeem
in gebruik
De Nutsspaarbank Vonden beschikt sinds kont over
de meest moderne apparatuur voor het verwerken
van haa r administratieve gegevens.
Met 300 andere stads- en wijikkantoren van de
Spaai bank-organisati ie is de bank onlangs aangeslo-
ten op eeu centrale romputei \ crvvci 'king in het
eigen computercentrum, waai- een elektronische re-
keneenheid op r u i m honderd kilometer afstand van
Vorden in fracties va u seconden de spaargelden ad-
miiiiistratief opslaat en verwerkt.
De Nutsspaarban ik haa lde met dit geavanceerd)
teem de computer naa r de balie. Niet de computer
/elf , maar een handlanger van het Woerdense ge-
heugen ,de /jg.n. terminal', regelt nu in ieder bank-
kantoor en ook de Nutsspaarbaak in Vorden, een
deel van de ande is vaak tijdrovende bezigheden, zo-
als berekening van rente en het nieuwe inleg-sa.ldo.
In ban k kk ringen spreekt men van eeu ,,on-line-sys-
teem". Het svsHeom. waarbij de terminal in een di-
recte l i jnverbinding UK-I de computer in Woerden
staalt, komt volgens de direkteur in Vorden vooral
de klant ten goede. Doordat het na/end vu el denken-
de ( •>mpute rb re in de meest ingewikkelde bereke-
ningen in een handomdraai oplost, beschikt het
baUepenaonod over meer tijd /sich met de cliënt te
IK ' i n ; .ei o) voor het geven van gerichte informatie.
In Vonden, waa i de terminal inmiddels volledig
operationeel is, / . i jn de ervaringen mot het „f inan-
ci'"-Ic wonderland" bij/on,deer gunstig. De terminal
leest de gegevens in het (intussen gestandaardiseer-
de) spaarbankboekje af en stuurt /e ter verwerking

en aanvulling door naar de computer in Woerden.
In een oogwenk retourneert deze daarna de nieuwe
uitkomsten. Dit meesterlijke stukje elektronika
speelt zich wat de terminal betreft vlak achter de
balie van de Nutsspaarbank af. Het „klaar-terwijl-u-
wacht" wend daarmee door de Nutsspaarbanken tot
een minimum aan w a c h t t i j d teruggebracht.

Publiek en zwemklub
kwamen aan hun trek-
ken tijdens Pretty Markt
Het is eeu goede gedachte geweest van het VW-
bestuur te Vorden om de zgn. „Pretty^arkt" die de
zwem- en poioclub telkenjare organiseert in het zo-
mer program ma op te nemen.
Behalve dat de organisatoren flink aan hun trek-
ken kwamen (w>at. betreft de pecunia) konden de
vakantiegangers n a a r hartelust kijken en vooral ko-
pen. De Vordeuse bnvoliking had zich evenmin on-
betuigd gelaten, want zij hadden voor een grote
,,aanvoer" van allerhande spullen gezorgd. Wasma-
chines, oude bankstellen, schilderijen, melkbussen,
a n t i e k , kortom een ,,echte." markt waar het gezellig
toevrn wras.
Nu krijigen de bewoners van Vonden in feite „rente"
voor de geleverde artikelen, want de positieve op-
brengst stelt hot bestuur van de zwemclub in staat
de contributies zo laag mogelijk te houden, waar -
van uiteraard iedere z wemlief hebber kan profite-
ren. Bovendien wordt een deel van het geld aange-
wend om de b a d l i i N i r in het overdekte zwembad te
Kelde te betalen. In augustus begint de zwemclub
alweer mot hot Mummelen voor de „Pretty-Markt"
van volgend j a a r .
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Voetbal

Het afgelopen weekend vond er op het gemeente-
lijk sportpark een jeuigdvoetbaltoerniooi plaats dat
een sportief succes is geworden. Zaterdag speelden
de B-teams, waarbij Longa BI de sterkste bleek; 2.
RKZVC BI; 3. Be Quick B2.
Zondag was het de beurt aan de A-teams. Hier werd
Pax Al winnaar; 2. Ruurlo Al; 3. Vios Al. Na af-
loop van hè toernooi werd de heer E. Z. Stegeman
gehuldigd voor het feit dat hij tien jaar achter el-
kaar het jeugidtoernooi in Vonden heeft gefloten.
Voor mevr. Stegeman waren er bloemen.

Touwtrekken
De grote strijd in de touwtrekcompetitie seizoen '75
is voor een groot aantal verenigingen nu gestreden.
Op het zondagmiddag in Hall bij Eerbeek gehou-
den zesde en tevens laatste toernooi zijn de kam-
pioenen bekend gewonden uit de catchklasse, de
640 A- en de 640 B-klasse en van de zestallen. Noor-
dijk behaalde in de catchklasse de hoogste lauweren,
Bekveld (Hengelo Gld.) behaalde de titel in de 640
Ajklasse, Noondijk was eveneens succesvol in de 640
Biklasse en bij de zestallen was de titel weggelegd
voor het dit seizoen debuterende team van Bussloo
bij Voorst. Een kranige prestatie.
Een groot aantal toeschouwers woonden deze ener-
verende finale bij, die gehouden werd bij het club-
huis van de organiserende TTV ERTC uit Hall-
Eerbeek. De organisatie was uitstekend voorbereid.
In de caitchklasse was Noondijik in uitstekende vorm
en haalde me vlag en wimpel de eindzege met elf
punten en zodoende het kampioenschap. EHTC,
zoals steeds de „eeuwige" rivaal deed het op eigen
veld ook goed maar moest mat de tweede plaats ge-
noegen nemen. Bij de zestallen haalde Bussloo ne-
gen punten binnen waardoor hlet kampioenschap 'n
feit werd.

Bekveld uit Hengelo Gld. prolongeerde de titel en
kon, hoewel in het dagklassement de derde plaats
bezettend, toch de kampioensvlag hijsen in de 640
A-klasse. Zij zullen hierdoor ons land vertegenwoor-
digen op de wereldkampioenschappen op 21 sep-
tember a.s. in Doetinchem. De dagprijs was nu voor
Eibergen dat tot dertien punten kwam, terwijl Vor-
den een minieme achterstand had en zich als tweede
plaatste.
Noordijk had ook succes in de 640 B-klasse en werd
zowel bondslkampioen als winnaar van de dagprijs.
Vios-Biisons uit Beltrum itroik ook nu mee in het
kielzog van de kampioenen, terwijl Oosterwijk uit-
stek end als derde klasseerde.
Na afloop van de wedstrijden, diie werden gearbi-
treerd door de bondsanbiters Buitenhuis, Te Vaan-
holt, Steenbliik, Nijenhuiis en Kranenbarg, spraken
zowel bondsvoorzitter Meulenikamip als EHTC-voor-
zitter Vervelde woorden van gelukwens tot de nieu-
we kampioenen. Bloemen werden aangeboden aan
•de kampioenisteaim, terwijl ook de dames Fokkink-
Smeenk, Enzerink-Menkiveld en Riappard voor hun
getrouwe medewerking bij de jurering bloemen ont-
vingen.

Uitslagen: catchklasse: 1. Noordijik, Neede 11 p.; 2.
Bussloo, Voorst 9 p.; 3. EHTC, Eerbeek 7 p.; 4. Vor-
den 3 p.; 5. Buurse O p.
640 A^k'lasse: 1. Eibergen 13 p.; 2. Vorden 12 p.; 3.
Bekveld 11 p.; 4. Bathmen 6 p.; 5. Heure, Borculo
2 p.; 6. Warken, Warnsveld l p.
640 B^lasse: 1. Noordijk 15 p.; 2. Vios-Btisons, Bel-
tman 12 p.; 3. Oosterwijik, Zelhem 9 p.; 4. DVO,

Hengelo Gld. 6 p.; 5. EHTC, Eerbeek 3 p.; 6. Ei-
bergen O p.
Eindstanden bondseompetitie 1975: catchklasse: 1.
Noordijk 70 p.; 2. EHTC, Eerbeek 51 p.
Zestallen: 1. Bussiloo, Voorst 44 p.; 2. Buurse 13 p.;
3. Vorden 12 p.
640 Anklasse: Bekveld, Hengelo Gld. 79 p.; 2. 66 p.;
3. Vorden 52 p.; 4. Bathmen 37 p.; 5. Heure, Bor-
cuilo 20 p.; 6. Warken 16 p.
640 B^klasse: 1. Noordijk 83 p.; 2. Vios-Biisons, Bel-
trum 75 p.; 3. Oosterwijk, Zelhem 51 p.; 4. EHTC,
Eerbeek 35 p.; 5. DVO, Hengelo Gld. 21 p.; 6. Ei-
bergen 8 p.

Maandag:
Bibliotheek van 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 NW

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 pickriickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troeprmis verkenners, welpen

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

26 j.uili—2 augustus: kampweek van de CJV

Juli:
19 Oriënteringswandcling Kranenburgs Be-

lang

Augustus:
9 Feestavond SV Ratti voor leden in zaal

Schoenaker Kranenburg-Vorden
13 Bloemschikcur^s Floralia Jeugdcentrum
20 Bloemschiikcu^P FloraLia Jeugdcentrum
11 Blöemselnikcursus Floralia Jeugdcentrum
28 Volksfeest Medler
29 Volksfeest Medler

September:
3 Bloetmschikoursus Floralia Jeugdcentrum

10 Bloemsahikcursus Floralia Jeugdcentrum
18 Bloemsohikcursus Floralia Hotel Bakker
19 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker
20 Floralia bloernenten'toonst. Hotel Bakker
21 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker

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

Tips voor
•v n

vissen

vanaf het

water
Vele sportvissers wordt het te druk aan de water-
kant. Ze gaan het water op, waar ze met de boot
tot dusver onbereikbaar stekken kunnen bevissen.
In vele gevallen kopen deze boothengelaars vaak
snelle polyester-jollen als visboot. Ze gebruiken hun
buitenboordmotor hoofdzakelijk om mm favoriete
visstekjes te kunnen bereiken.
Een andere categorie van vissers schaft zich een
lichte buitenboordmotor aan en huurt hun visboot.
Praktisch alle hurboten zijn uitgerust met een ver-
sterkte achtersijiegel, waaraan de eigen buitenboord-
motor in 'n wip te bevestigen valt. Een doorgewin-

terde hengelaar is bijzonder kritisch waar en waar-
mee hij wil gaan vissen. Van tevoren stelt hij vast
in welk viswater hij wat wil verschalken. Het van-
gen van een snoek vereist nu eenmaal een andere
techniek dan een voorn en eeen pluim aan de haak
is niet hetzelfde als vissen met een deegje.
Heeft een hengelaar eenmaal het „waar" en het
„wat" vastgesteld, pas dan kan hij zijn materiaal
selecteren en al zijn hulpmiddelen kiezen.
De keuze is groot: re zijn zoveel verschillende soor-
ten hengels, snoeren, dobbers en haken. En recepten
voor aas om over het beste voer voor het voerplekje

maar niet te spreken.
Toch is voor de sportvisser die plezier aan zijn hob-
by wil beleven alleen het allerbeste materiaal goed
genoeg. En dit geldt uiteraard ook voor de eigen
visboot en de buitenboordmotor. Wie op stroom of
wat ruimer water wil gaan vissen, moet bij keuze
van visboot en motor rekening houden met stroom
en wind. Men moet dus een stabiele visboot kopen
en een buitenboordmotor die onder alle omstandig-
heden betrouwbaar is en over voldoende pk's be-
schikt. Een paar paardekrachten méér zijn, in geval
van plotselinge weersomslag, echt geen luxe maar
kunnen een extra veiligheid betekenen. Wie op zout
water vist moet bij de keuze van een buitenboord-
motor speciaal op zoutwaterbestendigheid letten.
Fabrikanten van moderne buitenboordmotoren hou-
den uiteraard rekening met de wensen van de sport-
visser. Zo maakt Mercury voor visboten op de bin-
nenwateren buitenboordmotoren van 4,5, 7,5 10 en
20 pk. Deze motoren hebben de mogelijkheid om in
ondiep water te varen, waardoor de moeilijk be-
reikbare — vaak de beste — stekjes bevist kunnen
worden. Een vast instelbare gashandgreep op de
stuurknuppel zorgt dat men op 'n constant toeren-
tal kan varen en zonodig beide handen vrij heeft.
Een speciale visafsnijder voorkomt dat vislijnen de
schroefas-afdichting kunnen beschadigen.
De volledige schakelmogelijkheid (vooruit-vrij-ach-
teruit) maakt het mogelijk de visboot gemakkelijk
te manoeuvreren.
Deze Mercury buitenboordmotoren zijn relatief
licht in gewicht, het meenemen in de kofferruimte
van een auto is geen probleem. De losse benzinetank
is hierbij bijzonder praktisch. Belangrijk voor het
behoud van een goede visstand is het gesloten carter
met anti-verontreinigingsklep en de lekvrije brand-
stofaansluitingen.

Voor het vissen op zee zijn de Merc's van 40, 50,
65 of 85 pk aan te bevelen. Deze krachtige b.b.-mo-
toren hebben een extra reserve aan pk's om bij
weersverandering snel en zeker naar de haven te
kunnen terug varen.
Ook aan de betrouwbaarheid wordt door Mercury
de grootste aandacht gegeven. Vanaf 7,5 pk hebben
alle Merc's als standaarduitvoering de Thunderbolt-
ontsteking, een elektronische hoogspanningsontste-
king met vonken van 40.000 volt. In combinatie met
de Perma Gap bougies, met een nuttige levensduur
die vele malen langer is dan die van conventionele
bougies, zijn „vette bougies" zelfs na urenlang varen
op een laag toerental, uitgesloten.
Het moeilijke en tijdrovende afstellen van de car-
buratie behoort bij de nieuwe Merc's tot het ver-
leden. Een niuwe carburateur met vaste hoofd-
sproeiers heeft altijd het juiste benzine/luchtmeng-
sel. Dit geeft een belangrijke benzine-besparing. Tot
de betrouwbaarheid draagt ook bij het feit dat de
schroefaandrijving volledig is gelagerd zonder
breekpen.
Voor langere levensduur, belangrijk bij het varen
in zout water, wordt door Mercury aan de corrosie
bestendigheid van alle onderdelen de grootste zorg
besteed o.m. door een overvloedig gebruik van
roestvrij staal.
Hoe betrouwbaar de Mercury-buitenboordmotor in
het gebruik is onder alle omstandigheden blijkt uit
het feit dat de Marine, Landmacht, Rijkspolitie en
tal van reddingsbrigades Mercury-motoren kozen.
Bij de aankoop van een buitenboordmotor is goede
service van groot belang. Voor service en onderhoud
kan men in Nederland terecht bij meer dan 80 er-
kende, goed geoutilleerde Mercury-dealers. Zoals
overal ter wereld treft men daar monteurs aan met
'n fabrieksopleiding en speciaal gereedschap.

wereld
in
fit rlog

Mark Arnold-Forster, een van de hoofdredakteuren
van The Guardian, verzorgde de boekuitgave van
de gelijknamige, bijzonder suksesvolle Engelse tv-
serie The World at War, een documentaire in 26 af-
leveringen over de^frveede Wereldoorlog, die in
Nederland vanaf 4^P^uari door de KRO-televisie
wordt uitgezonden.
Het boek De Wereld in Oorlog is niet alleen geba-
seerd op het materiaal uit de Engelse tv-serie, maar
ook op gegevens uit de pas in 1972 vrijgegeven ar-
chieven van de En^kee regering uit de oorlogs-
jaren. De vaak dnBatische ooggetuigenverslagen
van oudstrijders — soms kostte het vele maanden
om het vertrouwen te winnen — en de onthullende
archiefstukken over de politieke en strategische oor-
logsvoering maken De Wereld in Oorlog tot een
uitermate boeiend en indrukwekken dokument.
Het boek De Wereld in Oorlog biedt in het bijzon-
der die generatie volwassenen, voor wie de oorlog
slechts een historisch gegeven is, de gelegenheid zich
een onbevooroordeeld beeld te vormen van de oor-
zaken, het verloop en de gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog. De schrijver heeft — net als in de tv-
serie — verwante zaken bijeengezet. Dat verhoogt
het inzicht in de diepere achtergronden van wat er
feitelijk gebeurde. Zo wordt ook de herinnering aan

de serie versterkt, zowel voor hen die deze als een
deel van hun eigen geschiedenis beleven, als voor
diegenen die voor het eerst in een goede ordening
dit stuk jongste wereldgeschiedenis ondergaan.
Met het verschijnen van het boek De Wereld in
Oorlog lijkt het laatste woord over de Tweede We-
reldoorlog gesproken. Want nooit eerder verscheen
een documentair verhaal met zoveel onthullende er-
varingen van staatslieden, militaire leiders en voor-
al ook gewone mensen. Engelsen, Nederlanders,
Belgen, Fransen, Russen en Amerikanen, die leefden
en vochten in het grootste conflict uit de wereld-
geschiedenis.
Eén van de adviseurs bij De Wereld in Oorlog was
prof. dr. L. de Jong van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie.
Alle belangrijke strijdtonelen uit de Tweede We-
reldoorlog zijn stuk voor stuk, met behulp van
voortreffelijke foto- en kaartenmateriaal, helder en
levendig weergegeven en vormen — omdat ze vaak
uit de tv-serie afkomstig zijn — een duidelijk her-
kenningsbeeld.

Als de tv-serie'De Wereld in Oorlog is afgelopen,
zorgt het boek De Wereld in Oorlog voor het vast-
houden van dat stuk geschiedenis.

Zomer . . . . Zon
Terrasjes met mensen in fleurige kleren.
Een natuur vol kleurrijk bloeiende planten.
Wie verlangt er niet naar al die vrolijkheid?

Een zonnetje in huis

Ook in ons interieur laten wij ons verlangen naar
kleur en fleur steeds duidelijker naar voren komen.
Witte muren krijgen een gekleurd behang, waarbij
er sinds kort een duidelijke tendens naar levendiger
dessins valt waar te nemen. In moderne, eigentijdse
wandbekleding-kollekties, zoals Mayfair wand-
vinyl, vinden wij hiervan sprekende voorbeelden.
Eigenlijk hebben de gordijnstoffen deze ontwikke-
ling ingezet. De zware, donkere gordijnen van vroe-
;er zijn vervangen door lichte weefsels in vriende-
ijke, vrolijke kleuren.

Rolgordijnen
die

van water
houden

Rolgordijnen
Als jonge loot onder de gordijnen, maakt het rol-
gordijn snel opgang. Hiertoe dragen zijn vrolijke
kleuren en dessins, naast het gemak, zeker aanzien-'
lijk bij.

Om van deze frisse* fleurigheid ook in de keuken
en de badkamer te kunnen genieten, is er nu een
rolgordijn verkrijgbaar, dat water en zeep zeker
niet schuwt. Dit Sombrero rolgordijn is gemaakt
van een mooie kwaliteit vinyl, waarvan iedere vuil-
aanslag in een handomdraai te verwijderen is. Te-
vens is het door iedereen gemakkelijk zelf op maat
te maken en aan te brengen. Het wordt geleverd in
een doe-het-zelf-uitvoering, waarbij alle benodigde
onderdelen plus gebruiksaanwijzing in een heldere
koker zijn verpakt. Meer informatie kunt u krijgen
bij Sombrero, Postbus 79, Weesp.
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