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Medio september
wordt begonnen

Nadat de raad vorige week aan B & W fiat gaf de sportzaal onderhands aan te beste-
den, is hiertoe heden dinsdag besloten. Hiermee staat voor de gemeente Vorden dan
eindelijk het licht op groen. Onnodig om nog eens in herhaling te treden en uit de
doeken te doen wat er allemaal aan vooraf is gegaan !
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV uit Vugcht zal de bouw uitvoeren, waarbij wat de
onderaannemers betreft ook Vordense firma's kunnen inschrijven. De reden dat Vorden
met Vaessen in zee gaat, is dat deze firma al diverse keren met sukses met „sportzaal-
bijltjes" heeft gehakt.

De totale istichüingskosten bedragen 1.356.000 gul-
den. Aan iDACW-isiuibsidie wordt een bedrag ontvan-
gen van 350.000 iguklen. Het ds niet 'uitgesloten dat
deze isuibsklie nog hoger zal uitvallen. Half septem-
ber wondt met de bouw een aanvang gemaakt. Wan-
neer de weersomstandigiheden een beetje meewer-
ken 'dan zal de 'bouw iplm. vijf maanden vergen.
De sportzaal zal gebouwd worden in Ihet Vogelibosje
t.w. aan Het Jebbink naast de kleuterschool Het
Kwetternest. De totale speeloppervlakte bedraagt
22 x 20 meter met een ihaogte van 7 meter. Onder
meer kunnen hier twee volileybalvelden worden aan-
gelegd. Voor de badmintoMiefliebbers kunnen vier
velden worden uitgezet. Verder lis de zaal geschikt
voor zaalvoetbal en zaailhandbal, (terwijl ook de ten-
nisliefihebbers hun ihart kunnen ophalen. Er komen
vaste tribunes die plaats 'bieden aan 150 personen.
Door middel van een scheidingswand kan de zaal
worden opgedeeld dn twee zalen van 14 x 22 meter
o.a. te benutten als gymlokalen. Van groot belang
voor Ihet onderwijs, terwijl verenigingen itevens de
mjogelijikheid hebben één oppervlakte te huren. Bij
de zaal komen vier kleedkamers met douches. Ver-
der is er een foyer .gepland van 6 x 10 meter en een
instruktielokaal van 5 x IOmeter.
De heer H. Momibarg vertelde ons dat een goede
bezetting van de zaal nu al ds gewaarborgd. Tot de-

ze ikonlklusiie is liij gekomen nadat hij een kleine
enquête heeft gehouden onder verschillende plaat-
selijke verenigingen.

KOERSELMAN CASSETTES

Geslaagd
Voor het praktijtodipkwna moderne bedrijfsadmini-
stratie van de Nederlandse Associatie voor Praktijk-
exiamens slaagden de heren ILyan Beek en J. Rou-
wenhorst. Voor het praktij<Mb>lomn boekhouden
.slaagde mej. E. Tiessink. A^ren werden opgeleid
door de lieer D. Luichies te Gorssel.
Voor moderne bedrijfsadministratie uitgaande van
de Vereniging voor Leraren, slaagde G. Vlogman.

jaar

H.K.H, prinses Irene viert op 5 augustus haar 36e
verjaardag. We zien de altijd goedgemutste Oranje-
telg vaak binnen onze grenzen ofschoon zij een
prachtig huis bezit in het zuiden van Frankrijk. Op
het ogenblik houdt zij met de rest van de familie
vakantie in het buitenverblijf van de koninklijke
familie in het Italiaanse Porto Ercole. Wij wensen
de prinses veel geluk voor het komende jaar toe.

VW Vorden
aktiviteiten
De Ach tkas telen tochten o.l .v. de iheer Van Ark el
blijven liet goed doen. De afgelopen weken namen
er ruim 300 personen aan deel. l>c avondwandeling
t rok de/e week 20 deelnemers.
De traditionele Starimgavond, gehouden in de Wil-
denboieh, trok mede doo^^- fraaie weersomstan-
digheden een „volle bak". T5onderda,gavon<l zal de
Vordense boerendansgroep De Knupduukskes op
het Marktplein trachten de vakantiegangers op folk-
lor is t ische wi j /e bezig te houden.

GEMEENTEMEUWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.3» uur en

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

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

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

Het onderwerp voor deze week:

Subsidieregeling beperking energieverbruik warmte-
isolatie in gebouwen NIET zijnde woningen.

In de Nota inzake de werkgelegenheid, welke op 20
februari 1975 aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal is aangeboden, zijn als vervolg op deze
voor de woningbouw geldende regeling ook maatre-
gelen aangekondigd ten behoeve van de beperking
van het energieverbruik, in het bijzonder door mid-
del vian de verbetering van de w arm te-isolatie, van
andere gebouwen dan womingen.
In aansluiting hieraan heeft de minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening in samenwer-
king met zijn ambtgenoot van Ekonomiscihe Zaken
een regeling vastgesteld tot subsidiëring van de kos-
ten die gemoeid zijn met het treffen van voorzde-
niingen aan niet voor bewoning bestemde gebouwen
en die ten doel hebben het energieverbruik te be-
perken en tegelijkertijd de werkgelegenheid bevor-
deren.
De regeling heeft betrekking op de verbeterirug van
de warmte-isolatie van wanden, ramen, daken en
vloeren.
Bovendien heeft de regeling betrekking op wijzigin-
gen van, of toevoegingen aan, installaties voor ver-
warming en ventilatie.
De aan gebouwen of onderdelen daarvan te treffen
voorzieningen, dienen ter verbetering van de warm-
i e-isolatie, zuillen, gezien de aard en samenstelling
vian de bestaande konstrukties, niet in alle gevallen
identiek kunnen zijn aan de in de woningbouw te
treffen voorzien inigen. In öllk geval moeten zij in het
kader van deze subsidieregelinig én goed uitvoer-
baar zijn én een aanmerkelijke verbetering van de
warmte-isolatie tot gevolg hebben.

Tot deze vooraieninigen kunnen onder meer worden
gerekend:
a. het aanbrengen van fabrieksmatig vervaardigde

dubbele beglazing. Deze beglazing moet worden
aangebracht volgens de door de fabriek gege-
ven montagevoorschriften;

1). het aanbrengen van een tweede raam (een zoge-
naamd voonzetraam). Het voorzetraam dient zo-
danig te worden aaingebracht, dut onderhoud en
reiniging van het raam mogelijk zijn. Met het
oog hierop mogen de afmetingen van het voor-
/ e tnaam niet t-e groot zijn;

c. het vulden van spouwmuren met daarvoor ge-
schikt isolerend materiaal door bedrijven, die
voor deze werkzaamheden naar het oordeel van
de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening over de nodige deskundigheid beschik-
ken. Een lijst met de namen van bedrijven die
aan de/e voorwaarden voldoen, is het laatst ge-

publiceerd in de Staatscourant van 17 december
1974;

d. het aanbrengen van een warmte-iisolerende laag
tegen de buitenwand. Hierbij dient te worden
gestreefd naar de kwaliteitsklasse „goed" volgens
N.E.N. 1068-1964;

e. het aanbrengen van een warmte-isolerende laag
tegen de binnen- of de buitenkant van het dak.
Hierbij dient te wonden gestreefd naar de kwa-
liteitsklasse „goed" volgens N.E.N. 1068-1964.

Ten aanzien van de wijzigingen van, of toevoegin-
gen aan, installaties geldt dat de werking van de
subsidieregeling beperkt blijft tot die installaties die
in rechtstreeks verband staan tot het funktioneren
van het gebouw. Met name kan hierbij gedacht wor-
den aan:

aanpassing van de installatie aan het gebruik door:
— toepassing van thermostatische radiatorventielen;
- verbeterirug van de regelihijgsinstairlatie (igroepsre-

igeling, weersafhankelijke regeling e.d.);
— toepassen van tijdsafhankelijke regelingen

(sohakelklok);
maatregelen die beogen warmte terug te winnen;
aanpassen van het vermogen cn/of van de regeling
vian de stooklinstallatie aan de warmtebehoefte van
het gebouw.
Deze regeling geldt voor gebouwen of gedeelten van
gebouwen die voor l mei 1975 zijn gebouwd.
De itoekenminig van het subsidie zal als regel aan de
eigenaar van het gebouw geschieden. Indien de
voorziendiiigcn worden getroffen voor rekening van
de gebruiker, niiet-zijnide de eigenaar van het ge-
bouw, kan ihet subsidie aan de gebruiker worden
toegekend indien de gebruiker tot (het treffen van
de voorzieningen gerechtigd is en bij beëindiging
van liet gebruiksrecht de getroffen voorzieningen
niet /Aililcn worden weggenomen.
De bijdrage dn de door de m i n i s t e r van VolksJiuis-
vestimg en Ruimtelijke Ordening aanvaarde kosten
van voorzieningen tot verbetering van de warmte-
isolatie van het gebouw zal eenderde van die kosten
bedtagen.
l>c bijdrage in de kosten van wijzigingen van, of
veranderingen aan, i n s t a l l a t i e s die met het funktio-
ncren van liet gebouw verband houden, /,al ten
hoogste eenderde van die kosten kunnen bedragen.
De l loog-1 e van laatstgenoemde bijdrage /al afhan-
kelijk izijn van de mate, waarin iele wijzigingen of
veranderlinigen mede aan het produktieproces ten
goede komen en voorts van de mate enerzijds van
besparing op energie anderzijds van bevordering
van de werkgelegenheid.
De bijdrage wordt niet verstrekt indien de totale
kosten van de te treffen voorzieningen minder be-
dragen dan ƒ 3.000,—.

De bijdrage wordt slechts verstrekt indien de werk-
/aamheden /uilen worden uitgevoerd door een in
het handelsregister ingeschreven onderneming die
tot het uitvoeren van één of meer voorzieningen zo-
als in 'deze subsidieregeling bedoeld, bevoegd is en
die, voorzover nodig, in het bezit is van een vergun-
ning bedoeld in artikel 4 van de Vestigingswet Be-
drijven 19.51.

PROCEDURE

A. Aanvrage
1. Wianneer de totale kosten van de energiever-

bruikbeperkende maatregelen kleiner zijn dan
ƒ 50.000,— (inklusief BTW) en alleen bouwkun-
dige isolatie — verbeteringen inhouden, dient de
aanvraag om een bijdrage slechts vergezeld te
gaan van:
- een omschrijving van de voorgenomen maat-

rcigelen, aangevuld met de desbetreffende
tekeningen;

- een specifikaitie van de geraamde kosten, ige-
'splitst in loonkosten en materiaalkosten;

- een opgave van de funktie en het feitelijke
gebruik van het gebouw, alsmede van het bin-
iienkldmaat voor wat temperatuur, ventilatie
en luchtvochtigheid betreft.

De aanvrager neemt de verplichting op zich de
instal lat ie opnieuw te laten afstellen en irarege-
len. De hiermee gemoeid zijnde kosten dienen
apart in de kostenspecifikatie te zijn opgenomen.

2. Voor aanvragen boven ƒ 50.000,— zijn bovendien
vereist een kostensplitsing in bouwtechnische en
installaüietechnische maatregelen, alsmede een
gemotiveerde schatting van de te verwachten
ene rgii eb esp a r ii rug.

3. De aanvraag zal, naast de hierboven omschreven
inlichtingen, tevens moeten bevatten:
a. de naam en het adres van de eigenaar van het

gebouw;
b. de plaatselijke aanduiding van het gebouw

ten aanzien waarvan de bijdrage wordt aan-
gevraagd;

c. indien de werkzaamheden omvatten of mede
omvatten het vullen van spouwmuren, de
naam en het adres van het bedrijf dat de
werkzaamheden /a l uitvoeren.

4. De aanvrage om een bijdrage moet vóór 31 de-
cember 1975 -bij liet ministerie van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening ,direktie bouwnij-
verheid, Willem Witsenplein 6 tte 's-Gravenhage
•op-een daarvoor bestemd en bij genoemde diretk-
tie te verkrijgen, formulier zijn ingediend.

N.B. Wethouder Bogchelman heeft geen spreek-
uur op 31 juli en op 7 augustus a.s.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. Veenendaal; 10 uur ds. J. Veenen-
daail, jeuigddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kiuhlemeier tevens kinderneven-
dienst; 19 uur ds. A. C. van Noot van Barchem

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
H. Warriuga en C. WaiTinga-Hendriks, tel. 1277.
Horsterkamp 3, Vorden

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

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

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

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 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

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

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

Benoemd
Met dnigaiug van l augustus 1975 is adjudant J. Kuy-
per benoemd tot groepskommandant der Rijkspoli-
tie van de groep Vorden. Momenteel is hi j vervan-
gend groepskomrnandant van de groep Hellevoet-
sluis.
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SUPER-SLAGERII
3 stuksHamburgers

Boomstammetje

Rolladeschijven per sfuk.

Malse riblappen 500 gram

Runderstooflappen 500 gram

500 gram

heel kiOssestaart

Wiener schnitzel GEPANEERD
100 gram

198
388
98

588
488
218
398
118

ALLEEN DINSDAG:

Magere speklappen 500 gram 188

Vleeswaren
Gebraden gehakt 100 gram

150 gram

200 gram

59
109
119
89

179

ZONNETUIN ,
2 malse kroppen sla +
1 kg krielaardappelensamen

Exporttomaten kib

Gele Spaanse meloen per stuk

Panklare worteltjes 500 gram

Handsinaasappelen pernet

198

98
198
79

275

DIEPVRIES-VOORDEEL
NIEUW :ROSTI Verrukkelijk Zwitsers

aardappelgerecht, 600 gram

IGLO
van 3,95 voor

heel kilo

Bamischijven

Nasischijven

Roomijstaart

4 stuks

4 stuks

van 3,75 voor

159
298
525
139
149
325

Alles zolang de voorraad strekt

Appelm
ASO BIER

krat a 20 % liters

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

Komkommers

Ajuinburgers 3 stuks

DINSDAG

Prei kilo

Hamburgers 3stuks

WOENSDAG

Andijvie kilo

Wiener schnitzel 100 _ram

98
338

89
198

89
118

A&O GRAAG TOT
VAKANTIE VOORDEELTJES

Shampoo

Haarspray

Deo spray

Sunja badschuim

Close up

PALMOLIVE
flacon

PROSET
grote flacon

FA
van 5,75 voor

het grootste bad voor
de kleine prijs

TANDPASTA
nu 2 tuben voor

198

398

395

395

319

WASVOORDEEL
Vim

Bonte reus

Persil

Lux afwas

Lux toiletzeep

Glorax of Citroen
per bus

tonnetje nu

met gratis badhanddoek
tonnetje nu

voordeelflacon
van 3,19 voor

pak a 3 stukjes

59
850

1750
269
169
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MAZENA KNAKWORST
jampot van-1,32 voor

VOORL
Jonge genever

Vieux

Ballantines

Café Oriental

Grolsch bier
Alleen in de slijterij!

)EEL SLIJTERIJ
GANZEBOOM QAH
liter 5JH1 U

ELKE 2e LITER öw O

GANZEBOOM Q/l C
liter . \/^T\/

ELKE 2e LITER OU O

Finest Scotch Whisky -1 OQ C
vnn 14 95 nu l£\79

Mokka likeur 1QQR
fles van 15,50 voor IO\/vJ

krat a 24 pijpjes *M*W\
van 13,68 voor lUCJ

UW DIENSI
UIT ONZE BROODBOETIEK

Appeltaart

Kruidkoek

Harde Wener
normaal 3,35 nu

van 2,35 voor

289

205

Bloemen en Planten
Zuiderwindlelies

Chrysanten

per bos

per bos

159

169

ZOETWAREN VOORDEEL
Bokkepoot jes

Panky-wafels
Bastognekoeken

Campingcakes

Mentos

Tuc zoutjes

HEERLIJK KOEKJE
per pak

pak a 8 stuks

per pak

pak a 6 stuks .

pak a 3 rol nu

per pak

98
115
139
98
89
75

A&O SUPERVOORDEELTJES

vruchtenlim.
literfles voor

Raak limonade zonder prik, \l/2 liter 159
Jus d'Orange KRINGS

grote fles 89
A&O sinas bekers, 3 stuks 109
Verkade zoutjes peppers of knispers

van 1,35 voor 109
Komkommerschijven 3/4 literpot nu 55

Maggi

2 zakjes voor

Halvarine BLUE BAND
500 gram . 98

K.G. vacuüm
250 gram nu 179
Brinta Voor groot en klein

per pak nu 119
A&O luiers pak a 30 stuks nu 359
Vermouth MINASSO

grote fles voor slechts 298
Cazador sherry fles van 5,75 voor 425

A&O
Zilveruitjes
jampot nu voor

Calvé pindakaas jampot van 2,24 voor 189
Nescafé poederkoffie

pot 200 gram 595

A&O soepen
4 bordenblik, tomaat, kip of groente, 2 blik nu

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232



Smidsstraat 2

UPERMARKT
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
'h g oei e slager

Vrijdag:

Donderdag: Varkeiislappen 500gram

Verse worst

Riblappen

Schenkel

Varkenslever

Hamburgers

Maandag:

Dinsdag:

500 gram

500 gram

met been
500 gram

vers
500 gram

3 stuks .

3 stuks

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

CHAMPIGNONPATE
100 gram

BOTERHAMWORST
150 gram

GEKOOKTE HAM
150 gram

GEKOOKT SPEK
150 gram

Tartaar 3 stuks

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman.̂ ËLE SOORTEN

BROOD. Wordt gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
± 500 gram
van 255 voor

Hollandse
500 gramSperciebonen

Import handperen ££p;9

Aardappelen Nieuwe oogst, Doree's
zak a 2,5 kilo

Kriela*dappelen

Groene kool

Maandag en dinsdag:

Rabarber

Vers gesneden
500 gram

kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week TROS ANJERS grote bos 225

KASSAKOOPJE

Amsterdammertj,
pak a 6 stuks

NOBO SPRITS
pak a 10 stuks

TREETS
3 zakjes nu voor

„WELZEN" GOLD SPRITS
pak a 200 gram

CALVE SLASAUS
fles a 3/4 liter

Pot halviture
Betuwe aardbei of abrikoos
per pot

VIVO THEEZAKJES
pak

LIGA JUNIOR
suikervrij, pak

ANGELIQUE HAARLAK
grote bus nu slechts

SURINAAMSE GEBROKEN RIJST
1000 gram nu slechts

MAG. VANILLE- OF CHOC.VLA
Domo literspot

SUNIL VOORDEEL
koffer nu slechts .... 695

DIEPVRIES
Soepgroente
bakje a 150 gram

Kuikenschnitzels
Friki, 2 stuks

PAK BAMBIX
deze week voor

ZENDIJK VARKENSVLEES
blik a 425 gram

SISI SINAS
litersfles slechs

E 10 COLA suikervrij
fles

Mag. chocol.melk
VIVO
literspot voor

E 10 CITROEN suikervrij
fles

RAAK DRINK
litersfles

DOMO HOPJESVLA
literspak

kuipje a 250 gram
slechts

FRIJLING MINIBROODJES
pak van 179 voor

CALVE ZOUTE PINDA'S
pak van 193 voor

TIP-TOP IJSLOLLY'S
doos a 10 stuks >

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 2 aug.

Vivo LIM. SIROOP sinaasappel of frambozen, per fles slechts
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37e jaargang no. 21 TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEN
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GESLOTEN
Wij willen zonder zorgen

vakantie houden,

daarom moet zaterdag

alles weg
Op de verse artikelen

grote kortingen
Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

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 kindercantor ij
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

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

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

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

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

26 juli—2 augustus: kampweek van de CJV

Juli:
19 Oriënteringswandeling Kranenburgs Be-

lang

Augustus:
2 Oriënteningswandelinig Kranenburgs Be-

lang, vanaf zaal Schoenaker
9 Feestavond SV Ratti voor leden in zaal

Schoenaker Kranenburg-Vorden
13 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
20 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
11 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
28 Volksfeest Medler
29 Volksfeest Medler

September:
3 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum

10 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
18 Bloemschikcursus Floralia Hotel Bakker
19 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker
20 Floralia bloemententoonst. 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.

Van tijd
en toeval

door Henri van Dorsten

Lang, lang geleden liepen een man en een jongen
te wandelen, te wandelen door een groot beukebos.
De zon scheen vrolijk op de rolronde stammen die
lange schaduwen wierpen, want het was vroeg in
de morgen. De frisgroene en zachtbehaarde beuike-
bladeren waren nog maar net ontloken. Het was in
de tweede week van mei. Zij wandelden tesamen
maar ze dachten aan heel verschillende dingen en
waren ook verschillend gezind. De jongen was een
aktieve drifckop, belust op buit van tastbare zaken.
De man daarentegen was een bedachtzame dromer,
die dagen van luiheid afwii^«le met die van een
bezeten werklust. Dit was ée^van z'n luie dagen.
Niet dat hij hier helemaal ijdel ronddrentelde, —
ook nu vermeide hij zich in de liefelijke natuur van
het bos, in mei. En op de achtergrond van z'n den-
ken lichtten van tijd tot ti^Lde hoge idealen op,
die hij koesterde. ^p

Als hij door het bos liep zag hij veel. Hij gaf acht
op de wonderlijke spreiding van de nu nog han-
gende beukebladeren aan jonge sappige twijgen en
steeltjes. Straks zouden die twijgen gaan verhouten
en tesamen mat de dan leerachtige bladeren een
horizontale stand innemen, zó opgesteld, dat het fel-
ste zonlicht door elke rij van bladeren eindeloos ge-
broken wordt, zodat er op de bodem van het beu-
kebos slechts een zacht diffuus licht doordringt.

Daar groeien dan ook weinig of geen grassen en er
bloeien dan evenmlin bloemen meer. Ook had hij
oog voor het verschil van tijd in bladontluiiking tus-
sen de ene beuk en de andere. Kwestie van stand-
plaats, lichtval of beschutheid tegen koude vlagen.
De anemonen, die onder het kale bos licht konden
vinden, zijn nu al uitgebloeid. Bij een enkele late
plant aan de bosrand zwermen nog vliegen en wil-
de bijtjes om de witte kelken met een zweem van
paars. De kleine, lelie-achceige bosgeelster was hier
present met z'n stompe blaadjes en z'n trosjes van
gele, aan de buitenkant groengestreepte bloemen,
elk op een eigen glad steekje 1). Aan de bosrand
waar de bodem drassig werd, stond de elzensingel in
stijgende witte dampen verhuld.

Ze gingen terug in het bos. De jongen zeurde onop-
houdelijk om een op de markt ontdekte, blauwgele
tol met een rode punt. Terwijl de man bleef zwij-
gen, schopte de jongen tagcn afgevallen takken.
Zelfs nam hij stenen op en smeet die met kracht te-
gen de gladde stammen van de beuken. De man
schrok ervan op uit z'n gedachten en zei: — Foei
toch, jongen! Beschadig toch die heerlijke gladde
basten niet. Ik zou je die tol graag geven, maar he-
den ontbreekt mij het geld. De voorraad bonen is
op. De inkt moet woden aangevuld. lik zal nog eens
opnieuw op Amsterdam moeten gaan, naar de woe-
keraars aldaar".

Hij betastte de huid van een bijzonder gladde beuk.
De jongen gaf een schop tegen de boom, maar nu
schoot de harde hand van de vader uit. „Alstublieft!
En wees er me, als ge eens wijzer zij t geworden,
dankbaar voor. Hat is goed bedoeld." Verontwaar-
digd wreef de jongen z'n oor: „Verdien dan meer
geld!" snotterde hij. De man voelde luist de jongen
een flink pak slaag toe te dienen, maar hij bedacht
zich. Hij wilde de genegenheid van z'n zoon, die wel
begerig was op speelgoed, maar ook buitengewoon
vlij t ig als er gewerkt moest worden, niet verliezen
om een nietigheid.

,,Kijk eens om je heen, Maarten. Hoeveel boekvin-
ken heb j i j vanmorgen al gezien? Hoor je niet de
t ji f Fe taf z'n eigen naam roepen, jongen?" Het bos
was af en toe vol leven. Ook de boekvink (beuk-
vink) liet z'n heldere sslagen horen, veraf en dicht-
bij.

,,Ziet eens hier! Heb je ooit zo'n mooie, zachte en
gladde huid gezien bij een boom? Zelfs bij een beuk?
De beuikeiboom werd vroeger wel „Be-o-tse" genoemd
zegt pastoor van Houtte. Dat betekent zoiets als

„schrijfhout". En de pastoor zeigt, dat de Deken zegt
(en hij heeft het van de Bisschop zelf), dat de men
sen vroeger op beukestammen schreven. Ze schreven
Runentekens op de beukebast.

„Schrijven honden ook mededelingen op een boom?'
„Ik heb het over lettertekens, Maarten."
„Wat zijn runen?" bromde de jongen. „Kunt u die
lezen?"

„Het waren oudgermaanseifcttertekens, zegt de pas-
toor. Afgeleid van letterteers van een volk ver uit
het zuiden . . ." De jongens mopperde: „zegt de
pastoor! De pastoor is een druiloor!"
De man legde een hand op de schouder van z'n ba
lorige zoon en zei: „Wat die ouden konden, dat
kunnen wij ook, Maarten. Kijk maar eens . . ." A;
fluisterend tastte de manl^pler zijn wambuis. Hij
speurde om zich heen alvorens een diep uitgeslepen
ponjaard tevoorschijn te halen. Begerig vroeg de
jongen: „Mag men dit bij zich dragen?" De man
schudde z'n hoofd zo nadrukkelijik dat z'n zwarte,
vette haarlokken de rand van de groene muts raak-
ten: „Beter zulks niet te laten zien!"

Er was in de verre omtrek geen levend wezen te be-
speuren. Behalve dan een zwarte specht met vuur-
rode kuif, bezig met z'n ivoorwitte snavel te hame-
ren op een dode tak. Zij waren wel een boogschotaf-
stand van de specht verwijderd, maar diens getrom-
mel klonk ongewoon luid. Hij werd er zelf blijkbaar
ook doof van, want de jongen kon hem onopge-
merkt naderen. Op het ogenblik dat hij aanstaken
maakte de zwarte vogel te (grijpen, sprong deze blik-
semsnel omhoog en vloog weg.

„Kom eens hier, Maarten!" riep 'de vader. Hij was
bezig met het scherpe mes langzaam maar behendig
door de zachte, taaie bast te snijden. Terwijl de jon-
gen naast z'n vader stond, fluisterde hij: „Hoe kan
een vogel zulk een zwaar geluid voortbrengen?"
De man sneed aan een grote, gothdische letter, een
hoofdletter L, in een vorm zoals je die in heel oude
Bijbels bijvoorbeeld nog kunt vinden. Een moeilijk
werkje, vooral om de kleine zijstreepjes van die let-
ter heel te houden. "

„De zwarte specht", gaf de vader als antwoord,
„slaat dan met z'n snebbe op een holle tak. Die tak
gaat trillen. Daarom klinkt het zo ver in het ronde.
Kijk . . ."

Eindelijk was de grote letter los. Lag op de hand
van de vader, die opgewekt uitriep: „Is dit voor
een vijftienjarige jonkman niet hartverheffender
dan tagen een tol te slaan?"

Maar nu had hij een verkeerde snaar geraakt. In-
eens was de jongen weer'ontstemd en al zijn dwars-
heid kwam boven. Hij ging zelfs zover dat hij z'n
vader de letter uit de hand sloeg en de zo kunstig
uitgesneden vorm met z'n klompschoen in de grond
trapte. Geschrokken van z'n ongeremde daad week
hij uit. Van z'n vader naar de letter in de grond
ging z'n ontstelde blik. Maar z'n vader kwam hem
niet na. Hij bukte zich en knielde. Met z'n mes peu-
terde hij heel voorzichtig de letter uit de kale leem-
grond, stak die voorzichtig in z'n buis en keek een
tijdje glimlachend naar de afdruk in de grond.
Toen stond hij overeind. Lachend. Stralend van ple-
zier keek hij z'n zoon aan: „Een luie bui van mij en
een dwarskop van een zoon, hebben me heden ge-
luk aangebracht!" schreeuwde hij. „Te drommel! Je
had een dracht slagen met een groene stok verdiend.
Nu gaan wij samen geld verdienen, jongen. Voor
bonen! Voor drukinkt en papier. Voor hout om let-
ters uit te snijden! Wie weet uit lood. Want wat uit
hout kan, dat kan ook uit lood. En stellig krijg je
nu gauw de tol. Die je overigens niet verdiend
hebt!" liet hij er breed lachend op volgen.

Blij ven ast stormde de jongen op hem toe: „Wat
hebt u gevonden?" De ontroerde man sloeg z'n ar-

men om de jongen heen. Deze hoorde z'n vader
plechtig antwoorden: „Lauircns Janszoon Coster,
koopman en boekdrukker te Haarlem, heeft heden
de konste gevonden van het drukken met losse let-
teren. En drukte ik tot nu toe boeken vanaf een
houten blok, van nu af zal ik drukken met losse,
gezette letters, onder andere een Donatus. Kom, we
gaan naar moeder!"

Toen ze thuis gekomen waren zat daar pastoor van
Houtte. Hij hoorde het hele verhaal. Van de dwars-
heid van de jongen. Van de vogels en van de bijzon-
der gladde beukestam. VaVn het voortaan kunnen
drukken met losse letters. En van de zo fel begeerde
tol.

De pastoor tastte onder z'n pij en gaf de jongen een
halve duit: „Ziedaar, om een tol te kopen op de
markt". Toen de jongen gegaan was zei hij pein-
zend: „In de Bijbel, die gij niet kent, staat in het
boek Prediker geschreven en dat lijkt mij heden op
u van toepassing: „lek keerde my enide sagih onder
de sonne dat de loop niet en is der snellen noch de
strijt der helden noch de spijse der wijzen . . . maar
dat tijdt ende toeval allen desen wedervaert".

Hij bekeek en woog de letter op z'n gladde hand:
„Dus uit een beukebast gesneden?"

Laurens Janszoon knikte: „Dit gaat alleen op bij de
beukeboom. Schorsen avn andere bomen zijn te
ruw."

„Weet ge hoe die boom heet in het Latijn?" vroeg
de pastoor. De drukker schudde z'n hoofd met de
lange zwarte lokken. De pastoor glimlachte en zei:
„Ik ook niet". En dat was de waarheid. Want de
plantenkundliige, Linnaeus, was nog niet geboren en
daarom zou het nog jaren en jaren duren eerdat de
lieflijke en vrouwlijk aandoende beukeboom ge-
noemd zou worden: „Faigus sylvatica" (L.).

1) de hosgeelster is bijna nergens meer te vinden,
alleen voorzover ik weet nog in de Gelderse Achter-
hoek, in de buurt van Bronkhorst (zie m'n boek:
Langs Achterhoekse Molens).

2) Het verhaal is niet historisch, maar het kan best
ongeveer zo gebeurd zijn. Laurens Janszoon Coster's
vinding wordt bestreden! Genoemd als uitvinder
wordt ook Johann Gutenberg (al of niet in samen-
werking met Johann Fust V oen van na'ar men zegt
vroegere medewerker van Coster. Van geen van bei-
de, noch van Coster, noch van Gutenberg, zi jn ge-
signeerde of met hun naam vermelde drukwerken
bekend. Van Co/ster wordt vermeld dat hij in 1439,
met behulp van houten letters een Donatus (Latijn-
e grammatica) zou hebben gedrukt. (Reeds in 868

na Christus werd in China de boekdrukkunst met
behulp van houtsneden beoefend. En in Korea werd
omstreeks 1340 na Christus de typografie bedreven
met metalen letters.)

NICOLAAS BEETS, onder andere bekend als de
auteur van de Camtera Obscura, dichtte indertijd
(1882) een lied over de Kindertjesboom:

Blijf lang nog frisch en vol van kracht,
schoon holste van de hollen

Beschaam door kroon en bladerpracht
de volste v a n de vollen!

Blijf door herbergzaamheid de vreugd
van Haarlems wandelgrage jeugd.

En, hoe ook stormen razen,
elk nieuw geslacht verbazen!

Bij de foto van de Kindertjesboom, een holle kurk-
iep die ra 450 jaar oud is.



Vele buitenlanders
bij „Achtkastelenrit" te Vorden
De motoren waren ihet afgelopen weekend in de
Achterhoek wel in trek. Behalve in Lichtenvoorde,
waar de Grand Priix motorcross werd gehouden,
stond ook Vonden in de belangstelling van de nio-
torsportliefhehbers.
H-et verschil tussen beide evenementen was dat het
in Vorden niet om de snelheid igiirug maar dat het
aksent op het toerelemenit lag. Het was voor de
achtste (keer dat de Vondense auto- en motorklub
De Graafschaprijders haar traditionele Achtkastelen-
rit organiseerde. Opmerkelijk was het aantal buiten-
landers dat naar Vorden was (gekomen.
In totaal namen er ruim 100 Duitsers deel. Verder
Engelsen, Belgen, Noren, Denen, Finnen en Zweden
terwijl ruim 300 Nederlanders ihadden ingeschreven.
De Achtkastelenrit bestaat uit drie delen tt.-w. sterrit
toerrit en een oniënteringsrit.

Wat betreft de st-enri't; de eerste deelnemers arriveer-
den reeds donderdagavond te Kranenburg, waar de
deelnemers op de camping een onderkomen vonden.
Zaterdagmiddag vond de toertocht plaats. Op een
rustige wijze volgden 100 motoren Bennie Braaik-
hekke en Herman Kilein Brinke voor het maken
van een tocht rondom de fraaie omgeving van Vor-
den.
Zaterdagavond werd in zaal Schoenaker een feest-
avond gehouden waar de voorzitter van de toerkom-
missie van de KNMV, de iheer Viets, de deelnemers
en genodigden een 'hartelijk welkom toeriep. De
voorzitter van De Graafschaprijders, de heer W.
Bielderman, reikte vervolgens de prijzen uit waarbij
hij o.a. woorden van dank spralk aan (het adres van
de O.K. en de plaatsedijike afdeling van de WV.
De prijzen werden behaald door:

Grootste klub Nederland: MTC Holland, Den Haag
Idem buitenlandse ikilub: Kraats Club Bedelar.
Grootste KNMVMub: MTG Holland, Den Haag.
Grootste bromfietskilub: De Verkenners, Eefde.
Oudste deelneemster Nederland: B. Maas, Haarlem.

Idem buitenland: K. Luikert, Gierhagen.
Oudste deelnemer Nederland: H. Knevelman, Leeu-
warden.
Idem buitenland: L. Sebulke, Gildehaus.
Verst wonende deelnemer buitenland: S. Stenerson
Bod, Noorwegen, 2500 tkm.
Idem deelneemster: Sylviia Davidson, Ellesmere, En-
geland, 1100 km.

Zondagmorgen werden de deelnemers in de gelegen-
heid gesteld een oohtendwandeling te maken van ca
6 km. Onder leiding van de heer J. v. d. Peyl namen
hieraan 60 personen deel.

De Aöhtkastetlenrit werd zondagmiddag besloten
met een oriënteringsnit van plm. 50 km, welke was
uitgezet door de iheren J. Luiten en B. Turf boer.

Sekretanis D. J. Rouiwenhorst röikte na afloop aan
de volgende personen de prijken uit:

Auto's A-iklasse: 1. A. Vloedgraven, Nijverdal, 34 str.
2. R. Trip, Ommen, 62 str.; 3. B. Regelink, Vorden,
63 str.; 4. F. Schram, Hilversum, 63 str.; 5. M. A.
Veldhuis, Wezep, 64 str.

Motoren Anklasse: 1. G. Verstege, Hengelo, 4 str.

Bromfietsen AHkilasse: 1. J. v .d. Werfhorst, Apel-
doorn, 263 sitr.

Auto's B-iklasse: 1. A. Nolten, Nijmegen, 75 str.; 2.
J. Menninik, Ruurio, 184 str.; 3. H. Kamp, Nijverdal
192 str.; 4. H. Wennekes, Zutphen, 211 str.

Auto's toerklasse: 1. W. A. Engel, Kolhorn, 150 str.;
2. Joh. Kremer, Hengelo, 193 str.; 3. G. J. Broshuis,
Borculo, 216 str.

Idem bromfietsen: 1. E. Horstink, Vorden, 357 str.;

De O.K.^beker voor de beste prestatie van een lid
van De Graafsohaprijders werd 'gewonnen door H.
A. Dommerholit uiit Borculo.

Aparte
bruidsreportages

vakkundig

uitgevoerd

door:

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10 - Hengelo - Tel. 05753-2386

Geef uw keuken
eens wat
extra fleur,
breek eens
met die sleur...
U hebt het wellicht al op de TV gezien, in de Be-
rend Boudewijnkwis, er werd een fel-oranje gasfor-
nuis als prijs uitgereikt. Niet langer het eeuwige wit
of crème voor onze huishoudelijke apparaten, maar
kleuren!
Onze keukens zijn soms net ziekenhuizen, van die
steriele witte ruimten. Breek eens met die sleur, zoek
andere wegen.
U behoeft er geen schilderstalenten voor te bezitten,
want het kan met simpel fablon-plakplastic.

Een nieuw fablondessin
Fablon brengt een reeks nieuwe dessins uit met mo-
derne heldere tinten en patronen. Deze tinten en
patronen doorbreken de strakheid van de witte keu-
ken en geven er een cachet aan.
Zoals bekend is het opbrengen van plakplastic een
fluitje van een cent, doordat op de achterzijde een
speciaal en handig ruitpatroon is aangebracht, zo-
dat het „op maat knippen" geen enkel probleem
geeft. Denkt u er wel om, dat kastdeurtjes of deu-
ren van ijskasten enz. volkomen vetvrij zijn!

Ook voor andere vertrekken
Wanneer we dit modern gedessineerde fablonplak-

plastic aanbevelen voor keukens, spreekt het van-
zelf dat het zich eveneens zeer goed leent voor an-
dere vertrekken. Denk aan tienerkamers waar de
bewoner(ster) graag een apart tintje geeft aan kast,
wand of bureautje.

lPOOTWEUW

Voetbal
VOETBALPROGRAMMA
Het oefenprogramma voor de voetbalvereniging
Vonden ziet er als volgt uit:
Zondag 3 augustus: Vorden l—Zuitphen 1; Vorden 2
—Zutipihen 2. Het zevende elftal neemt in Groenlo
deel aan een veteranentoernooi.
Zondag 10 augustus: Vorden l, 2, 3, 4 en 5 toernooi
in Hummelo van H &: K. Vorden 6 en 8 gaan naar
een toernooi te WarnsveM.
Donderdag 14 auigustus: Reunie l—Vorden l en
Reunie 2—Vorden 2.
Zondaig 17 augustus: Vorden l en 7 naar nederlaag-
toernooi van Ratüi. Vorden 3 en 4 naar toernooi in
Warnwekl.
Dinsdag 19 augustus: Vorden l—Rheden 2.
Wloensdaig 20 augustus: Vorden 2—Almen 1.
Zaterdag 23 augustus: veteranen toernooi van Vor-
den 7.
Zondaig 24 auigustus: Vonden 2—Vios 2; Vorden 3—
Vlos 3; Vios l—Vonden 4 en Vios 5—Vorden 5.
Donderdaig 28 auigustus: Vorden l—Hoven 1; Vor-
den 2—'Hoven 2; Vorden S^Hoven 3.
Zatendaig 30 aingustus: Vorden 7 naar veteranentoer-
nooi van Wilhelm ina SSS.
Zondag 31 augustus: Vorden l—Steenderen 1; Vor-
den 2—Steenderen 2.

Geslaagd zomerkamp
welpen
David l. Alfordgroep
Het zomerkamp van ,de welpen werd onlangs ge-
houden in Gorssel. Als thema was het „Brandweer-
kamp" igekozen.
Zatendaig.smiidda.gs werd gestart met het bouwen van
een hut. De/e moest in het hele kamp fungeren ails
brandweerkazerne, 's Avonds werd er een douane-
spel gespeeld. De zondaig werd gestart met brand-
weeroefen i rugen, zodat de jongens wisten wat ze
doen moesten als er brnnid uitbraik. 's Miiddags werd
er gezwommen en 's avonds werd er vlaiggeroof ge-
daan. De maandag werd besteed aan het ponypark
en aan de speeltuin waar de jongens veel plezier
hadden, 's Avonicls was er brandweeroefening, met
een echt brandje. Voor elk nest was er een kamp-
vuur aangelegd dat de jongens dan moesten blussen
met een kopje water. Dinsdag werd er een bezoek
gebracht aan de brandweerlkazerne in Deventer. Op
woensdag wend nog een keer .gezwommen in het
zwembad van Gorssel. 's Avonds werd er door de
jongens stokbrood gebakken, en de jongens lieten
even zien dat ze ook bakker konden worden. Don-
derdag werden de spullen weer ingepakt en ging
men weer richting huis.
De welpen hebben nu vakantie. De padvinderij be-
gint dan weer op zaterdag 30 augustus.

Discount Center Ruurio betrok een nieuw pand

Discount Center in Ruurio heeft in de Dorpsstraat bovenstaand pand betrokken. Veel sukses in
nieuwe behuizing, welke noodzakelijk werd doordat het pand aan de Spoorstraat geheel afbrandde.^

Een nieuwe

coating voor

huishoudelijk
/

gebruik

Plakplastic is er in soorten en maten. De toepassin-
gen zijn legio. Het materiaal is zo veelzijdig, dat het
een, vaste plaats iii^Bx huishouden heeft gekregen.
Boeklon is een matemal dat men al enige tijd kende
als een glashelder type plastic voor het „kaften en
herstellen" van boeken. Men heeft dit materiaal nu
geheel aangepast aan de eisen van deze tijd.
Boeklon is nu voora^ van een nieuwe lijmlaag die,
pas na enige tijd, g^Jn verkleeft of beter lamineert
het de ondergrond, waardoor het werkelijk voor ja-
ren muurvast zit.
Dit Boeklon, verkrijgbaar in elke goede kantoor-
boekhandel, bezit een schutlaag, die gemakkelijk te
verwijderen is. Bij het opbrengen blijft de lijm enige
tijd zijn kleefkracht behouden, zodat men het nog
even kan lostrekken voor correctie, zodat luchtbla-

zen of plooien kunnen worden weggestreken.
Het folie is zo gemaakt, dat het bv. goudletters niet
aantast zodat het zonder gevaar is te gebruiken voor
bv. echt leren boekomslagen. Dit nieuwe Boeklon is
overigens niet alleen nu voor het beschermen (of
serstellen) van boekomslagen, maar is uitstekend
bruikbaar voor een reeks andere doeleinden.
Landkaarten blijven jaren goed, zonder het nare
scheuren op de vouwen. Foto's krijgen een beter
weerstand tegen vocht, krassen enz. Etiketten op
flessen, potje, koffers etc. blijven netjes.
Boeklon is leverbaar in verschillende handzame for-
maten. De gewone rollen voor het kaften van boe-
ken (hogere restwaarde bij inruil) hebben als extra
attraktie een leuke, zelfklevende sticker met een
geestige illustratie voor op de schoolagenda.

Wat
kan er
allemaal
met
Jetgaz?
Gas in een busje
Sinds de tijd dat men gas in busjes en tankjes ging
leveren, heeft de doe-het-zelver het heel wat ge-
makkelijker gekregen.
Hij heeft bovendien ook een stuk veiligheid ver-
worven, want alles wat vroeger gebeurde met petro-
leum, spiritus of zelfs benzine, met alle risico's
daarvan, doen we nu met het veilige gas in tanks
of patronen.
Een zeer populair type is Jetgaz in de bekende
groene tankjes met feloranje opdruk.

Afbranden van oude verflagen

Het afbranden van oude verflagen, verf die niet
meer met gewone afbijtmiddelen te verwijderen zijn,
doen we met de speciale Chalujet, een brander die
is voorzien van een verfschraper.
De Chalujet Electronic heeft een elektronische ont-
steking. Deze beslist veilige verfafbrander, ontwik-
kelt een vlam met een hitte van 1650°! Let er bij
het afbranden van oude verflagen altijd wel op, dat
de vlam niet door kieren in het hout naar binnen
kan slaan.
Handig van Jetgaz is, dat de kleinste patroon, de
clic-patroon, geschikt is voor de verfafbrander type
Chaluclic, evenals voor de Jet-Flam.

Solderen met Jetgaz

Voor het solderen met gas kunnen we gebruik ma-

ken van de Chalubraz 730 of de Chalubraz Electro-
nic, met elektronische ontsteking. Deze Chalubraz
kan worden aangesloten op de grote 5 liter Jetgaz-
tank. Er zijn echter ook kleinere typen, aan te slui-
ten op de tankjes type 200 of type 400.

Mogelijkheden genoeg

De zoeven genoemde Jet-Flam is ideaal voor het
aansteken van een open haard of voor de barbecue.
Dat laatste is extra belangrijk, want elk jaar weer
zijn er mensen met ernstige brandwonden door ver-
keerd of overmatig gebruik van spiritus. Het aan-
steken van het houtskool of de speciale briketten
met Jetgaz is absoluut veilig.
Chalujet is ook handig bij b.v. emailleren, een hob-
by die steeds meer in zwang komt en waarvoor han-
dige doe-het-zelfrjakketten overal te koop zijn.

1000 dealers in ons land

Jetgazdealers vindt u overal in ons land, er zijn er
ruim 1000, terwijl er in Europa over de 100.000
dealers klaar staan.

Behalve het gebruik door doe-het-zelvers heeft Jet-
gaz ook een hele serie handige campingaccessoires
voor verlichting, koken en verwarmen. Meer infor-
maties kunt u krijgen bij Neerlandia, Marconistraat
13 in Ede.



Wij zijn erg dankbaar en
blij met de geboorte van
ons dochtertje en zusje
van Hans en Marco

Gerreke Monique
' 'fW
Wij noemen haar

MONIQUE

D. J. Stokikink
D. Stokkink-

EMenkamp

Vorden, 25 juli 1975
Pnins Bernhardweg 6

Te koop: rode Puch-Maxi
2 jaar oud. Lindeseweg l,
Vorden

Te koop: slachtkippen. .
Assiiiik, Vordensebosweg 7
telefoon 1662

Te koop:
boerenkool-,
knolraap-,
spruit-, andijvie-
en slaplanfen

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

Te koop: jonge konijnen,
Vlaamse reus en Hollan-
clertjes en jonge krielkiip-
pen, Koekoek en Goudpel
en jonge sierfazanten.
D. Klein Geltink, „Klein
Garmel", Schuttestraat l,
Vorden

Dokter G. H. Sterringa

MET VAKANTIE
van 4—25 augustus

De praktijk wordt op het-
zelfde adres met zelfde af-
•>j>ra;tk'Systeem waargeno-
men door doikter P. A. v.
d. Bijl

W egigelope n: zwart-wd tte
I -assiie-ihond, roepnaam
Saoha. S.v.p. terugbezor-
gen Ruurloseweg 17,
telefoon 2463

Met mijn vertrek naar
Doebinchem zeg ik alle fa-
milie, buren en kennissen
hartelijk dank voor de
hulp diie ze voor mij ge-
daan hebben.
G. J. Nijenhuis-Menkhorst
Duval Slotthouwerstraait 61
Doetinchem

Echtpaar met 2 fietsen
zoekt in Vorden of omge-
ving vakantieverblijf met
vrije keuken en douche
23.8-13.9.75. Brieven met
indeling, prijs en event.
giironr. H. Stoepman, Vos-
maerstraat la, Rotterdam
3007

Te koop: 72 tapijttegels
40 x 40 om op rubberrug,
kleur cognac z.g.a.n.;
l k/inderfiiets 4-8 jaar in
z.g.st.; l meisj'ösfiiets 8-12
jaar. G. Broekgaarden,
Toklijik 2, Vorden
lol. 05752-1605

Te koop: stamsilaboncn
op bestelling. H. Ween k,
SohuCtestraat 12, Vorden
telefoon 05752-6659

Te koop: een witte moder-
ne bruidsjapon maat 40-42
ndet in Vorden gedragen.
Tevens te koop: timer ver-
stenker sl-echits 21 m nel.
oud. Tel. na 18 uur
05716-282

Triumph-Wala

verkoop aan huis.
Geopend 8.30-12.30
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

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

Maandag 4 auig. begint
de verkoop weer van de
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, tdefoon 1553

(Inplaats van kaanten)

£ MICHEL BEURDELEY
en

| > JANNY BOSCH

trouwen op zaterdag 2 augustus 1975 in
het gemeentehuis van Beaune,
Frankrijk.
Het huwelijk /;nl worden iiiige/qgeiul op
vrijdag 8 augustus 1975 om 14.00 uur in
de Nederlands Hervormde kerk te
Vorden.

Beaune, 10 rue des Gastors
Vorden, „Leopold-Hoieve"

Toekomstig adres: 2, Place Saint Exupéry-
21.200 Beaune-Frankrijk

Receptie van 15.50 tot 17.00 uur in
„'t Wiapen van Vorden" te Vorden.

Op woensdag 6 augustus hopen onze ge-
lliefde ouders, groot- en overgrootouders

B. J. ZVVEVERINK
en
H. J. ZWEVERINK-BIELDERMAN

hun 60-j'aniig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
18.00 uur in zaal Concordiia te Hengelo
(.Gkl.).

Hengelo (Gld.), augustus 1975
Ruiniloseweg 84

Heden is van ons heengegaan onze broer, zwa-
ger en oom

HENDRIK RIET MAN
echtgenoot van G. Haverkamp

op de leeftijd van 57 jaar.

Apeldoorn: G. Rietman
Vorden: W. Rietman

G. C. Rietman-H'iddiink
Vorden: A. Hididlink-Rietman

G. J. Hiddink
KlarenbeeK: T. A. Ruliterkamp-Rietman

W. J. Ruiter/kamp
Winterswijk: A. T. Ilbmnk-Riietman

G. Ilbrink
Terborg: A. Rietman

J. G. W. Rietman-Pongars
Wichmond: G. J. Rietman

E. H. Rietman^Hissink
niichten en neven

Apeldoorn, 24 jiuli 1975

Heden is in vrede toch nog onverwacht van
ons heengegaan, onze zwager en oom

HENDRIK RIETMAN

in de ouderdom van 57 jaar.

Doetinchem: St. Haverkamp
H. Haverkamp-WOnninik

Voorst: A. J. Haverkamp
A. Haverkamip-'Bosch

Vorden: W. KJein Bramel
H. J. Klein Bramel-

Haverkamp

neven en niicliten

24 juli 1975

WEEKENDAANBIEDING

Zuiver wollen
dekens
2-persoons
deze week

WÖNINGINRICHTING
MAPJUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHEMSEWEG TFL.03752 1514

Mout
tarvo-brood

vol eiwitten, mineralen en
vitaminen. . . .
bakt uw warme bakker

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

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 / 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

Donderdag 31 juli:
Optreden Boerendansgroep uit Ruurlo op het
Marktplein. Bij slecht weer in een zaal. Aan-
vang 20.00 uur.

Maandag 4 augustus:
Goucent m u/lek vereniging Concordia is ver-
schoven naar maandag 18 augustus

Dinsdag 5 augustus:
Orgelconcert in de N-ed. Herv. kerk door or-
ganist Gijs van Schoonhoven (Vorden). Aan-
vanig 20.00 uur.

Woensdag 6 augustus:
De bekende blaaskapel ,,De Bangkapel" uit
Barchem in zaal Smit. Aanvang 20.00 uur. Na
de pauze het Vordens Huiisivrouwenorkest. En-
tree ƒ 2,- en ƒ l,-.

Vrijdag 8 augustus:
Ringsteken per dogcar met leuke prijzen bij
de O'penbare school op het Kerkplein. Aan-
vang 19.30 uur.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 tot en met 9 augustus

Woninginrichting - Lederwaren

aLAMMERS

WVKANTIE
HERENSALON

van 4 tot en met 18 augustus

KAPPER

BEERNING
Raadhuisstraat 9 - Vorden - Telefoon 05752-1462

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 4 tot en met 9 augustus

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG
Ruurloseweg 91 - Telefoon 6658

VAKANTIE-
AA'NBIEDINGEN

INDESIT WASAUTOMAAT
kost normaal 600,-
vakantieprijs nu 475,-

KOELKAST 140 liter
kost normaal 425,-
vakantieprijs nu 298f-

GASKOOKPLAAT
4-vlams
vakantieprijs nu ...

GASFORNUIS
met ruitthermostaat,
lade en afdekplaat
vakantieprijs nu ... 425r-

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landelijk erkend gasfitter

Tot en met a.s. zaterdag

kunt u nog profiteren

van onze

Zie onze diverse

speciale aanbiedingen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Vanaf 2 augustus a.s.

beëindigen
wij onze smederijwerkzaamheden en onze
winkel.

Wij danken alle klanten voor het vele jaren
in ons gestelde vertrouwen.

SMEDERIJ LETTINK

Nog een kleine voorraad artikelen zijn tegen

sterk verlaagde prijzen
vanaf heden nog te koop.

Ons toekomstig adres wordt: Pastorieweg 9, Vorden

engelo <gid>
tel.05753- 1461

DANSEN
3 augustus

Lotus Land

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••O

Door aanschaf zandzuiger zijn wij in staat te leveren
tegen scherpe prijzen:

SCHERPZAND
(spuitzand)

vanaf zandput Vorden
zand voor: ophoging, aanvullingen, straatzand;
tevens geschikt voor gladheidsbestrijiding.
In elke hoeveelheid gebracht.

Ook het adres voor bouwmaterialen:
o.a. banden, tegels, stenen zowel gebruikt als nieuw,
p.v.c.-buizen en hulpstukken, p.v.c.-kolken en
betonkolken, betonbuizen in diverse diameters,
zowel gebruikt als nieuw

DOSTAL b.v. aannemingsbedrijf
VORDEN - TELEFOON 05752-6691-6885



Heeft u ze al
geproefd ?

Ons heerlijk

krenten- en
rozijnenbrood
en onze

bavaroispunten
het is een traktatie

Uw warme bakker

OPLAAT
Dorpsstraat

Tevens gevraagd

een meisje
voor winkel en huishouding

l

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor de volgende kursussen zijn nog enkele
plaatsen vrij:

praktijkdiploma boekhouden
('beginners)

praktijkdiploma M.B.A. *
(gevorderden)

Opgave aan:
D. LUICHIES
Noorseweg 8, Gorssel, tel. 05759-2873

UITNODIGING
voor leden en donateurs van de

s.v. RATTI
voor de jaarlijkse

feestavond
in zaail Schoenaker op zaterdag
9 augustus a.s.

Aanvang 19.30 uur

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,

Regenpakken en -broeken
in de ruodekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

stecdc doeltreffend!

Zutphenaewep - Vorden

Te huur gevraagd in het centrum van Vorden

bedrijfsruimte
Brieven onder nummer 21-1 aan

het buro van dit blad

| ADVERTENTIEBURO

l D. TE SLAA
vertentieis voor alle dag- en weekbladen) l

l
l

l

l
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naar

.i.v. 4 augustus verhuisd |

l

Sterk verlaagde
prijzen

ACCUSCHAREN Wolf

ACCU-HEGGESCHAREN
Wolf

GAZONMAAIERS
zowel motor- als handmaaiers

Doe nu uw voordeel bij deze
lage prijzen

Prijisverlagiinig alléén op de
apparaten uit onze bestaande

voorraad.

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

Geld voor iedereen, mits in loon-
dienst of zelfstandig, lopende le-
ningen geen bezwaar, kwijtschel-
ding bij overlijden
Leningen van ƒ 1000,— tot en met
ƒ25.000,-; afl. l tot en met 5 jaar
of langer
b.v. voor aanschaf van een auto,
boot of caravan of voor aanschaf
of verbouwing van uw woning enz.
Alles binnen l dag geregeld

ASS, EN FIN.KANTOOR ONSTENK
Grensweg 8 -ZIEUWENT (Gld.)
Telef. 05445-348 (ook 's avonds)

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphcnscwog - Vorden - Telefoon 05752-1514

Waterschap van de
Baakse Beek
Het dagelijks bestuuM^in het Waterschap van
de Baakse Beek maallater voldoening aan het
bepaalde bij artikel 103, lid 2, van het Gelders
Waterachapsreglement bekend, dat het gekom-
bineerd kollege van het waterschap bij besluit
van 21 juli 1975 heef^vastgesteld de indeling
van de ongebouwid^P^endommen (gronden)
overeenkomstig de maatstaven van artikel 102
van voornoemd reglement.

Belanghebbenden kunnen binnen dertig da-
gen na heden tegen voornoemd besluit beroep
instellen bij Gedeputeerde Staten van Gelder-
land, Huis der provincie, Arnhem.

Ruurlo, 29 juli 1975.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
Mr. R. A. van den Wall Bake, watergraaf
J. M. Borger, wnd. sekretaris

AANBIEDINGEN
Beeld en Geluid
Stereo radio-versterker

de beste stereo radio van Philips
in zijn soort. Vijf FM voor keur-
toetsen. 2 x 18 Watt
Nu van 835,— voor 599r—

Stel bijpassende
Hi-Fi luidsprekerboxen

van 300,— nu 250,—

Radio-cassette-recorder
van Erres, batterij en liohtnetvoe-
(ling. FM en middengolf
Nu van 338,— voor 285,—

Cassette-recorder
compleet met netsnoer, microfoon,
opnamekabel en cassette. Speelt
ook op batterijen. Merk Philips

145,—

Draagbare radio
merk Philips. Voor batterij en
lichtnet-aansluiting. Ontvangst
van FM, lange-, midden- en korte
golf
Nu van 188,— voor 128,—

Kleuren televisie
Nog steeds hoge inruilkorting op
kleuren televisie
Vraag inlichtingen en folders hier-
over

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

HERHAALDE OPROEP
Bij het

Sociaal Werkvoorzieningsschap
regio Zutphen

komt binnenkort de volgende funkitle vakant:

WERKLEIDER(STER)
ten behoeve van de afdeling konfektie van
„de Elshorst".

Vereist:
diploma coupeur (coupeuse) of daarmee gelijk te
stellen opleiding; ervaring in de konfektie-industrie
in het algemeen, leidinggevende kapaciteiten.
Leeftijd: ± 25 a 30 jaar.

Salariëring naar gelaing opleiding en ervaring nader
overeen te komen.

Rechtspositieregeling wordt toegepast van de
Gemeente Zutphen.

Een psychologische test behoort tot de selektiepro-
cedure.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen 14 dagen na het ver-
schijnen van dit blad te richten aan de Algemeen Direkteur van het
Werkvoorzieniingsschap p/a Oostzeestraat 2a, telefoon 05750-16513 te
Zutphen.

Degenen die reeds solliciteerden, dienen niet opnieuw te solliciteren.

Profiteer nu nog van onze
laatste extra laag geprijsde

opruimingsparen

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

DAMES

profiteert nog snel even
van onze

laatste koopjes
in de konfektie-
afdeling en
coupons
in de stoffenafdeling

EConfektiebedrijf

LAMMERS
Zutphenseweig, Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voering rokjes è f 5,-

Konfektiebedrijf

LAMMERS
Zutphenseweg, Vorden
»—^™-̂ —^—^^—»^—^^—^—^—•̂ "•̂ ™—-~ -

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

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,-
m kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Te koop: jomge hennen
togen de leg. En "gevraagd
drij fmestroosters.
L. Groot Bramel, Wiers-
serbroetkiweig l, Vorden,
telefoon 6639

Autorijschool T E G E R
jk Std^nsstraat 18 — Ruurlo

W Telfoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg IS - Vorden • Telefoon 05752.1334

Wegens vakantie is de
schoonihetidssalon

GESLOTEN
van 2 augustus 1975
tot en met 16 augus-
tus 1975

Diny v. d. Wal

Adverteren doet verkopen

De laatste ronde in de

Grandioze opruiming

Modecentrum
Teunissen - Ruurlo
Alle artikelen in de etalages zijn
nog eens EXTRA VERLAAGD
Vanaf heden EXTRA KOOPJES
o.a.
KOSTUUMS 98,00
PANTALONS 10,- 19,50 29,50
JAPONNEN 10,00 20,00
REGENMANTELS 20,00 30,00
COATS 20,00 30,00
TRUITJES, BLOUSES,
T-SHIRTS 5,- 7,50 10,00

Modecentrum
Teunissen -Ruurlo


