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B&W proberen nieuwe Rooms
Katholieke school vol te krijgen

.- •••<-:•:•'•:':••:•••:•:

„Dit is ongeoorloofd." Dat zegt de Vordense PvdA-
fraktie over een brief die het Vordense gemeentebe-
stuur heeft geschreven aan de ouders van kinderen
die de nieuwe R. K. school aan Het Jebbink zou-
den moeten gaan bezoeken.

Zouden, want hoewel men, gezien het aantal hand-
tekeningen, een vierklassige school is gaan bouwen
ziet het er naar uit dat medio september, als de
school klaar is, maar drie klassen vol krijgt. Voor
veel ouders en kinderen is schijnbaar de stap om
de openbare lagere school of de christelijke lagere
school te gaan verlaten, te groot.

De kritiek van de Vordense PvdA-afdeling richt zich
voornamelijk op een passage in de brief, waarin
staat dat de ouders, die indertijd een handtekening
hebben gezet en hun kind niet naar de nieuwe
school sturen, persoonlijk even hun motivatie moe-
ten komen toelichten bij de burgemeester.

De brief van het kollege van B&W luidt als volgt:

„Door u is een verklaring ondertekend, dat u be-
reid bent het (de) in de verklaring genoemde kind
(eren) de nieuwe te bouwen R. K. school aan Het
jebbinik te dioen bezoeken. In totaal zijn alldus 100
adspiirant-leerliinjgen opgegeven. Op basis daarvan
heeft de ovenheid medewerking verleend aan de
bouw van een vienklassiige R. K. lagere school.

De kosten hiervan komen geheel ten laste van de
gemeenschap. Een en ander is, zoals u bekend, ge-
regeld in de lager onderwijswet van 1920. Inmid-
dels is gebleken, dat bij de nieuwe school slechts 63

kinderen zijn ingeschreven voor het schooljaar 1975
—1976. Een dergelijk aantal rechtvaardigt slechts de
bouw van een dnieklassiige (en dus veel goedkopere)
school.

Ook een onderzoek naar een eventuele toename van
het aantal leerlingen na dit schooljaar, heeft geen
zekerheeid geschapen ten aanzien van de noodzaak
van een vierklassige school, ^dien de oorspronke-
lijk opgegeven kinderen nietBIrden ingeschreven.
U behoort tot degenen, die ^^ bewuste verklaring
hebben getekend en ondanks aansporingen van het
bestuur van bedoeldë~s<tihool uw kinderen) nog niet
hebt laten inschrijven bij die school. Wij dringen er
ernstig bij u op aan dit ailsnoa^ doen voor de aan-
vang van het nieuwe schooljaHP

Mochten er zeer dringende redenen zijn die u hier-
van weerhouden, dan verzoeken wij u zulks per-
soonlijk met de burgemeester te bespreken. Indien
deze op 8 augustus a.s. niets van u heeft vernomen,
gaan wij er van uit dat u alsnog uitvoering zult ge-
ven aan de door u getekende verklaring. Wij hopen,
dat u niiet te licht zult denken over de financiële
lasten dlie de gemeenschap moet dragen als gevolg
van de handtekening, die u en andere ouders hebt
gezet onder de bedoelde verklaring."

i
De PvdA is van mening dat het gemeentebestuur
ten onrechte op de zetel van het schoolbestuur is
gaan zitten. Wat de financiële konsekwentie aangaat
dient het kollege zich niet over het hoofd van het
schoolbestuur heen tot anderen te wenden, meent

de PvdA. De vragen die men in konkreto stelt lui-
den:
1. Neemt het kollege niet de taaik over die bij het

schoolbestuur hoort te berusten?
2. Is hier geen sprake van ongeoorloofde pressie

van overheidswege op burgers?
3. Is dit niet in strijd met de geest van de vrijheid

van onderwijs, die te onzent gebruikelijk is?

De PvdA hoopt op deze vragen binnenkort een
schriftelijk antwoord te krijgen.

MEUWS
VAN DE
KERKEN

KANDIDAAT OORTGIESEN TE
SCHTLDWOLDE-HELLUM

Zondag jl., 3 augustus, wend onze oud^plaatsgenoot
de heer Jan Oortgiesen, kandidaat in de theologie,
bevestigd en ingeleid als pastoraal werker in de
Hervormde gemeente Schildwolde-Hellum (gemeen-
te Slocliteren te Groningen).
De goeddeels fraai gerestaureerde kerk van Helium
was tegen half drie geheel bezet voor deze bijzonde-
re dienst. De ouders van de heer en mevrouw Oort-
giesen, familieleden en ook mijn vrouw en ik had-
den op de/e warme zomerse zondag de tocht naar
het hoge noorden gemaakt om deze dienst te kunnen
bijwonen. (,,Hoe warm het was en hoe ver . . ."
N. Beets.)
De heer Oortgiesen werd ingeleid tot zijn werk door
mevrouw ds. C. de Vries-OBateruburg uit Ten Boer,
de konsulente. Als tekst voor de prediking had kan-
didaat Oortgiesen gekozen een vers uit Psalm 124.
Psalm 124: 8a „Onze hulp is in de naam des He-
ren . . ." Hoe zouden we als predikant anders ons
werk kunnen beginnen en kunnen doen. „Zo waar-
l i jk helpe mij God Almachtig.'' W-e zijn hulpbehoe-
vend. Onze hulp is in de n^ft des Heren. Een be-
lijdenis. Ook een gebed.
Na de dienst voerden kollega's uit Ring en Classis
het woord. Ook namens beide gemeenten werden de
heer en mevrouw Oortgiese^ toegesproken en har-
telijk begroet. Wie waren a^fcj/ondenaren blij met
deze goede, feestelijke diensWR het Groninger land
te kunnen meemaken. Kandidaat Oortgiesen is nu
part-time werkzaam in genoemde gemeente om ge-
lijktijdig zijn studie in de theologie te kunnen vol-
tooien. (De kerkelijke examens; daarna is hij als
Hervormd predikant beroepbaar.)
We wensen vanuit Vorden Jan en Olga (dat mogen
we zo amicaal wel zeggen) Gods hulp en zegen toe
in de grote pastorie van Schildwolde en voor hun
werk in Schildwolde-Hellum.
Het was stellig ook voor de wederzijdse ouders (de
heer en mevrouw Oortgiesen en de heer en mevr.
Siebelink en voor de naaste familieleden een blij
voorrecht om zo met elkaar te kerken in Helium.
Dat was het voor mij en mijn vrouw ook.
Onze hulp is in de naam des Heren. Ginds, hier,
overal waar Gods gemeente woont en werkt en in
de eredienst samenkomt.

J. C. Krajenbrink

GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

De/e week wordt n w aandacht gevraagd voor de
volgende onderwerpen:

1. Brandbeveil'iginigsverordeninig;
2. Spreekuren burgemeester en wethouders.

Ad I
Brandbeveiligingsverordening
De raad der gemeente Vonden stelde op 27 maart
1973 de zgn. brandbeveiligingsverordening vast,
welke verordening door Gedeputeerde Staten van
Gelderland dd. 4 april 1973 wend goedgekeurd. De
datum van inwerkingtrelding was 10 juni 1973.
Ingevolge deze verondenimg diient men voor het in-
gebruiknemen of het in gebruik houden van een
bepaalde inrichting een vergunning aan te vragen
bij het kollege van burgemeester en wethouders. De
(inrichting dient namölijik te voldoen aan eisen wel-
ke voortvloeien uit bovengenoemde verordening.

In dit venband dient onder inrichting o.m. te wor-
den verstaan:
— loodsen;
— b edr i j f sgarages;
— tentoonstellingsruimten, vengaderzailen;
- wiinikels, warenlhulizen, kantoren;
- scholen, dagverblijven, verblijf «inrichtingen;
- ca f e's, restaurants, bars;
- kampeenplaatsen;
- tijdölij'ke bouwsels (grote tenten voor feesten e.d.)

Ind ien men wil ovengaan tot het bouwen of aanleg-
gen van dergelijke innichtingen, zal de verordening
in het algem'ecn weinig moeilijkheden opleveren:
bij de beoordeling van een betreffende bouwaan-
vraag zal door het kollege van burgemeester en wet-
houders automatisch rekening worden gehouden
met de veneisten van de brandbevdilligingsverorde-

niing. Daar de verordening echter ook geldt voor
reeds hes/taande inrichtingen, is het van belang te
weten dat ook deze moeten voldoen aan de vereis-
ten.

Omtrent tijdelijke bouwsels vermeldt de verorde-
ning het volgende:
artikel 55 lid 1: „Hij die voornemens is een tent of
ander tijdelijk bouwsel te gebruiken of te doen ge-
bruiken voor tentoonstellingsruimte, verblijfsinrich-
timg of i.d. is verplicht ten minste twee weken voor
het tijdstip waarop het bouwsel als zodanig in ge-
bruik zal wonden genomen, van dat voornemen aain
burgemeester en wethouders kennisgeving te doen".
Dc/e bepaling is ingevolge artikel 55 lid 4 van de
onderhavige verordening niet van toepassing ten
aanzien van:
a. tenten en andere tijdelijike bouwsels waarin

wordt gekampeend en waarin niet meer dan tien
personen gelijktijdig nacstverblijf genieten.
(N.B. Hiervoor kan echter wel een vergunning
of vrijstelling noodzakelij-k zijn ingevolge de ge-
meentelijike verondeniini» op de kampeerplaatsen
en kampeermiddelen);

l b. inrichtinigen waarin bioscoopvoorstellingen wor-
den gegeven, ails bedoeld in de bioscoopwet.

Artikel 55 lid 5: Binnen tien daigen na ontvangst
van de kennisgeving, als bedoeld in artikel 55 lid l,
geven burgemeester en wethouders aan degene diie
de kennisgeving heeft gedaan, een verklaring af, in-
houdende:
a. de toestemming de desbetreffende inrichting

overeenkomstig de in de kennisgeving vermelde
igogevens in gebruik te (doen) nemen en gedu-
rende een daarbij te bepaüen termijn in gebruik

te (doen) houden met inachtneming van de eisen
welke burgemeester en wethouders stellen tot
het voorkomen van brand en het beperken van
de gevolgen van brand, dan wel

b. dat het in gebruik nemen en houden van de in-
richting niet is toegestaan, aangezien door het
stellen vam eisen redelijkerwijs geen waarborg
kan wonden venkregen omtrent het voorkomen
van brand en het beperken van de gevolgen van
brand.

Resumerend kan gesteld worden, dat indien men
bepaalde festiviteiten of ijd. in tenten of soortgelijke
tijdelijke bouwsels wiil doen plaatsvinden, men tij-
dig hiervan het kollege van burgemeester en wet-
houders in kennis dient te stellen (minimaal 2 we-
ken voor de gebruiksdatum), onder overlegging van
volledige gegevens, waaronder:
a. tekeningen van de tent e.d. met toe te passen

materialen;
b. uitgangen en nooduitgangen;
c. wijze van verlichting;
d. wijze van verwariniinig:
e. br a ndiblusm iddelen;
f. nooidvenlichtingsinstallatie;
g. juiste situatietekening.

Ad 2
Spreekuren burgemeester en wethouders

- Het spreekuur van de burgemeester op 15 augus-
tus a.s. vervalt.

- Wethouder Bogchelman zal op 7 augustus geen
spreekuur houden.

— De spreekuren van wethouder Banniink dd. 7 en
14 augustus a.s. komen eveneens te vervallen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. Veenendaal; 10 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. G. L. Bouman uit Locheni

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kiuihlemeijer (kindernevendienst)
19 uur ds. W. v. d. Kooi j van Lochem

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

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

ZONDAGSD1ENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Srerringa, telefoon 05752-1255
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
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

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 apotbeek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nacbts 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 bet 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 voorleeshalf uurtje 14-14.30 nur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uut
donderdag : 10-l3.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

Z I L V E R W I T EOELSTAAl .

KOERSELMAN CASSETTES



SUPER-SLAGERIJ
Varkénslappen

Soeppakket

Ajuinburgers

Slavinken

Schouderfilet

Frikandellen

ons bekende

3 stuks

3 stuks

VARKENS
500 gram

VERS VAN DE SLAGER
3 stuks

495
248
298
198
545
198

Gekookte Gelderse
Rolspek
Gekookte ham
Katenspek
Boerenleverworst

alleen aan stuk
200 gram ....

100 gram

150 gram

100 gram

300 gram

108
69
129
98
179

ZONNETUIN*
HOLLANDSE
500 gram ..

2 stuks

Sperciebonen
Groene paprika's
Panklare snijbonen 500 gram

Hollandse bloemkool
Witte druiven

per stuk

per kilo

89
98
145
138
198

DIEPVRIES-VOORDEEL

Braadkuiken

Kippelevertjes

2 stuks

grijpzak

kilo

heel, nu

500 gram ...

van 400 voor

189
298
149
349
250
350

Alles zolang de voorraad strekt

CLOSET-
PAPIER
pak a 4 rollen

deze week:

KOELEMAN

AUGURKEN
3/4 literpot

DAGVERS VOORDEEL

Fijne verse worst
kilo

500 gram

DINSDAG

Prei
Runderlappen

WOENSDAG

Zomer rode kool

Roomschnitzels

kilo

DOORREGEN
500 gram ...

500 gram

3 stuks

79
248

98
458

49
238

A&O GRAAG TOT
PROFITEER HIERVAN

RESTANT TUINSTOELEN, SLAAP
ZAKKEN, CAMPINGARTIKELEN

nu met

20 -50% KORTING

WASVOORDEEL
Radion zeeppoeder draagkarfon

All zeeppoeder draagkarton

Dixan zeeppoeder draagkarton

Dubro

LUX tOÜetZeep badformaat, nu

VOOR DE AFWAS
flacon

495
725
725
129
99

»OOQOQ«»OOOOOOO0 OO»O»C O «O O » OQOgO»$ifrO»»Q0OOOiftO Q p»»» 9Kfcfr
>Ql>̂ <K$<>̂ O<>OV 0̂̂ <>OO^̂ ^̂ <̂H$<̂ <K>̂ ^OOt̂ óOOO0<>̂ ^O^?0O^ÖÓ <̂>ó<>O



s^^oooqoooooo^o^ :̂*s*fr» îx*so^ to»
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ZEEPPOEDER
BLAUW

van 665 voor

GEVULDE
KOEKEN

Citroen brandewijn ,̂ A
r
NZ.EBO(>.M.

Bessengenever

Duchanel cognac

Beerenburg

Jonge genever

GANZEBOOM
liter

3 sterren, nu

literfles

GANZEBOOM
liter ,

2 literkruik

695

645

1198

1025

945

795

UW DIENSt
UIT ONZE BROODBOETIEK •

Kersenvla

Roomboterwafeltjes

normaal 365 nu

250 gram van 295 nu 235

Bloemen en Planten
Zuiderwindlelies

Chrysanten

per bos

per bos

159
169

ZOETWAREN VOORDEEL
Prince Fourre

Kletsmajoors

Choco Prince

Hazelnootsprits of
Gooise koeken

Petit beurre

vanille of chocolade
per rol

roombofer
per pak

netje a 7 stuks

A & O
per pak

Verkade
dubbelpak van 260 voor

98
129
159

89
219

A&O SUPERVOORDEELTJES

&q
sperciebonen
literblik voor

A & O Macaroni 500 gram 79
Afternoon thee Van Nelle

per pak . 98
Nescafé potje 50 gram

van 220 voor 179
A & O Choc.vlokken groot pak 109
Calvé borrelnootjes van 177 voor 159

A & O
vruchtenlim
literfles voor slechts 79
A & O drink literfles 79

& Q Cola
*^**^t* f l *-\ y-l-* 4r- ^^^literfles voor slechts 79

Nivea crème grote pot van 450 voor 325
Vinolia badzeep nu van 210 voor 159
Honig macaroni-mix . ,„ ,53 „u 129

Dolfijn koffiebonen 500 gram 275

A&O
halfv. koffiem
literfles voor slechts 149
Japanse makreel blik 200 gram voor 69
Advokaat Twentse Hoen

grote fles .... 398

Vruchtenwijn
met jonge genever
CALIFORNO literfles 198

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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TOT 31 AUGUSTUS BIJ ALLE 350 SIMCA-CHRYSLER DEALERS!
• . SIMCA-CHRYSLER

© Hoge inruilprijzen! © Alle aandacht voor uw
© Extra accessoires! wensen!

Uw proefrit
wordt prof ijtrit!

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST f

Vorden - Telefoon 05752-1514

UIT l
GOBD VOOR U l

Café-Restaurant

Medler - Tel. 6634

GROTE PAAR-
DEN EN
VEULENMARKT

Knollenmarkt
op woensdag 13 aug. in Hengelo G

Veulenkeuring
van warm-, koudbloed- en Haflin-
gerpaarden.

Gratis deelname, mooie prijzen.

Marktvereniging

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

hengelo <gid>
tel.O5753~1461

DANSEN
10 augustus

The Splinters

Drukwerk
voor

handel
en
industrie

Drukkerij
WEEVERS

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

Zeer mooi

slaapkamer-tapijt

vanaf 49.- p mtr

Zie onze tapijt showroom

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

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 rijn?

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

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Ascot gazonzaad
... een begrip voor een fris-groen gazon:
Ascot! Siergazon- of stoeisterk-zaad op
het juiste moment (bijv. aug.-sept.) gezaaid,
garandeert seizoenen lang een prachtige
grasmat. Beide soorten
verkrijgbaar in zakken
van 1/2 of 1 kg.
Prijs f 6.50,
resp.f12£0

Grandioze Weikoopjes

Waterdicht in
weer en wind
Wees realist reken op
regen de komende
maanden I Schaf nu
sportieve regenkledlng en schoeisel aan
voor Jong en oud. Voor vrije tijd, onderweg
of op het werk. Broeken, jasjes, jacks,
laarzen... in verschillende kleuren, in &de
maten, 'n Waterdichte weer-en- wind-
collectie bij Welkoop I

Gardena... de perfekte
plontenspu'rt
Een voordelige, veelzijdige verstuiver
voor vensterbank en tuin. Bemesten,
bevochtigen en/of insekten bestrijden...
de bijzonder praktische Gardena
1-liter plantenspu it met overdrukventlel
en grote vulopening houdt er - mét
een jaar fabrieksgarantie - een gezonde
groei in! Ml^ M
Van f 29.75' *V J|
nu voor r̂ d

&*

Ga er 'ns even
voor zitten...
Maak het u deze nazomer nog
gemakkelijk... in Welkoop tuinmeuberen!
Laatste restanten, dus zéér scherp
geprijsd. U ziet het helemaal zitten?
Bekijk het bij Welkoop!

\aswn.

HENGELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat
14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

DISCOUNT CENTRUM RUURLO
Als vanouds hebben wij ook deze week weer fantastische aanbiedingen; daar gaat ie:

a. LEDIKANT
80 x 190; matras 12 cm

s.g. 30; matrasdek; kussen. Nu 179.-
b. PRACHT T.V.-FAUTEUIL

295.-
DORPSSTRAAT 29

c. SLAAPKAMERTAPIJT
400 cm

NOG STEEDS per meter 39.-
d. 100% WOLLEN BERBER

99.

e. Bekijkt u ook even onze
slaapkamerafdeling?

f. Verder adviseren wij u ge-
heel vrijblijvend. Kom eens
binnen, het loont de moeite

- TEL 05735-1361
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Vordens Belang en Partij van de

In een brief aan burgemeester Mr M. Vunderink, de beide wethouders en de fraktie-
voorzitters van de VVD en CDA zeggen de fraktievorzitters van de PvdA en Vordens
Belang dat beide raadsfrakties er geen behoefte aan hebben zonder meer weer aan
het overleg in de raad deel te nemen, alleen om voor de buitenwereld een schijn van
demokratie op te houden. De letterlijke tekst van de brief luidt:

Op de raadsvergadering van 3 juli jd. hebben onze
frakties te kennen gegeven, zich te zullen beraden
op de vraag, of het zinvol is, aan het raadsoverleg
te blijven deelnemen.

Made in antwoord op het schrijven did. 7 juli van
de fractievoorzitters van de CDA en WD, gericht
aan de voorzitters van de frakties van Vordens Be-
lang en PvdA, delen wij u het volgende mede:

De f rak toies van Vordens Belang en PvdA hebben er
geen behoefte aan, zonder meer weer aan het over-
leg deel te nemen, alléén om voor de buitenwereld
een schijn van demokratie op te houden. De frak-
ties zullen wederom aan het overleg deelnemen, na-
dat in een gesprek met de raadsvoorzitter en de
fraktievoorziitters van de CDA en WD, het onbe-
hagen dat onzerzijds over het lunktioneren van de
raad bestaat, is weggenomen.

Het is in dit verband misschien wenselijk dieper in
te gaan op de achtergronden van ons onbehagen,
dat mede oorzaak was van onze handelwijze op de
raadsvergadering van 3 juli jl.

Dit onbehagen komt op het volgende neer:

Hoewel de raad formeel uiteraard de besluiten
neemt, staat er, op het moment dat de raad erbij
betrokken wordt, reeds te veel vast, om van nog
enige „manouvreerruiimte" voor de raad te kunnen
spreken. Dit geldt temeer voor die frakties, die niet
door middel van een wethouder in het kollege zijn
vertegenwoordigd en derhalve ook niet in de voor-
bereidende fase invloed op de besluitvorming (kun-
nen) uitoefenen.

Ons staan de volgende mogelijke verbeteringen
voor ogen:

1. Er komt een vaste (jaarlijkse) procedure voor de
beleidspl anning.
Het voorstel van de PvdA-fraktie dd. 10 april
jl. kan hierbij het uitgangspunt vormen.

2. De vaste kommissies voor „advies en bijstand"
worden in een vroegtijdig stadium bij de be-
sluitvorming betrokken en niet — zoals tot heden
gebruikelijk — alleen „gehoord", over die onder-

werpen, die enkele dagen laiter in de raadsver-
gadering ter tafel komen. De ervaring leert, dat
de huidige procedure volkomen zinloos is.

3. Er komt een vollediger informatjieY(M>rziening
aan de raadsleden.

- doordat alle aan B & W gerichte stukken, die
bestuurlijk van belang zijn, bij de raadssüuk-
iken ter inzage worden gelegd.

- doordat alle aan de raad gerichte stukken on-
der het agendapunt „ingekomen stukken"
worden vermeld.

- doordat alle door B &: W genomen besluiten,
die bestuurlijk van belang zijn, bij de raads-
stukken ter inzage worden gelegd.

Naast deze drie punten om de struktuur van het
overleg te verbeteren, zouden verder onderwerp van
gesprek dienen te zijn:

— de. houding van de frakties, die een wethouder in
in het kollege hebben.

— het informele ovenleg tussen de fraktóes.
— de bereidheid van de kant van de raadsmeerder-

heid een — mogelijk — alternatieve beleidsnota
(kapitaalinvesteringen van onze frakties op zijn
minst serieus aan -te horen.

Gaarne vernemen wij, of u bereid bent tot een ge-
sprek, waarbij onzerzijds bovengenoemde disku&sie-
punten ter tafel zullen worden gebracht.

Namens de PvdA-fraktie: J. Bosch

Namens de fraktie Vordens Belang:
J. W. M. Gerritsen

bij afscheid als
groepskommandant Rijkspolitie
Het gedwongen afscheid nemen van de rijkspolitie
— wegens pensionering — werd adjudant G. Kramer
in Hengelo, kommandant van de groep Vorden,
enigszins verguld. Tijdens de in hotel Bakker te
Vorden gehouden afscheidsreceptie deelde de loco-
burgemeester van Hengelo, H. J. Hiddink, mee dat
de scheidende politieman, die in Hengelo Wij f t wo-
nen, begiftigt is met de eremedalje in goud, verbon-
den aan de Orde van Oranje Nassau.

Temidden van talrijke burgerlijke en politionele
autoriteiten werd de scheidende adjudant veel lof
toegezwaaid voor zijn uitstekende taakopvatting en
zijn goede menselijke eigenschappen. De eerste, die
daarvan getuigde was wethouder Hiddink, die het
echtpaar Kramer bovendien dankte voor de vele
diensten aan de gemeenschap bewezen.

Overste Van Laar, waarnemend kommandant van
het distrikt Apeldoorn, noemde de scheidende adju-
dant een echte „kramer", die van plaats naar plaats
was getrokken. Zijn conduitestnat vermeldde liefst
13 standplaatsen en evenzovele detacheringen.

Adjudant Melissie (Wanisveld) waarnemend kom-
manidant van de groep Vorden, vond het een voor-
recht dat iemand met pensioen kon gaan terwijl hij

zich nog zo jong voelde. Hij bracht ook dank aan
zijn direkte kommandant voor de uitstekende lei-
ding, waardoor het personeel van de groep zich als
„jongens onder elkaar" voelden. Ook had hij grote
waardering voor de wijze waarop mevrouw Kramer
de groep steeds had bijgestaa|^fcij bood een enve-
loppe met inhoud en bloemenUfri.

Burgemeester Mr M. Vunderink (Vorden) sprekend
namens de gemeenten Steenderen, Warnsveld, Hen-
gelo en Vorden, merkte op, da^tet gezag uit de tijd
raakt, in onze streek gelukkiJUninder dan in de
grote stad. Toch wordt de politieman hiermee ook
in onze streek gekonfronteend. De manier echter
waarop adjudant Kramer problemen tot een oplos-
sing wist üe brengen, had altijd zijn grote bewonde-
ring gehad. Namens de vier gemeentebesturen bood
hij adjudant Kramer, die een groot natuurliefheb-
ber en sportvisser is, een werphengel aan.

Het woord werd hierna nog gevoerd door de hoofd-
officier van justitie, Mr H. v. d. Berg en door wacht-
meester Ottens namens de reservisten.

In café Concordia te Hengelo werd 's avonds het af-
scheid in meer intieme kring gevierd.

Verkenners David I. AI-
fordgroep hadden goed
zomerkamp
Het zomerkamp van de verkenners werd onlangs
gehouden in Beekbergen. Zaterdagmiddag werd be-
gonnen met de opbouw van het kamp. De tenten
werden opgezet, vuurtafel en keukentafel werden
gesjord, 's Avonds was er een nachtspel.
Zondagmorgen werd het kamp verder afgebouwd
en 's middags werd er gezwommen in Beekbergen
waarna 's avonds een dierenspel volgde.

Maandaig was een omdraaidaig, wat inhield dat de
vaandrigs patrouilïeleiders werden en patrouiillelei-
ders vaandriigs. De nieuwe vaandrigs moesten nu
voor het programma zorgen. Het werd een blade-
renboek maken, speurtocht, vossejacht e.d.

Dinsdag en woensdag werd er door de junioren een
hik e (wandeltocht) gelopen en door de senioren een
zwerftocht. Ze moesten op stripkaart, routeschets en
dergelijke lopen en daarna weer opdrachten vervul-
len. Woensdaigavond kwamen ouders het kamp be-
zoeken.

De donderdag werd geheel besteed aan het zwem-
bad in het rekreatiecentrum te Apeldoorn. De jon-
gens kregen een routeschets mee die ze moesten
fietsen om bij het zwembad te komen, 's Avonds was
er voor twee jongens een ontgroening. Ze moesten
op een fi}ui t signaal geblinddoekt na'ar het kamp te-
rug zien te komen. Daarna werden de jongens in de
buurt gedropt en moesten maar zien vandaar de
weg terug te vinden.

Vrijdagmorgen was er zelf fourageren, wat inhoudt
dat /e zelf hun boodschappen moesten doen en dat
ze hun eigen potje mochten kiezen, 's Middags werd
een gedeelte van het kamp alvast afgebroken. 'sA-
vonds kampvuur en daarna met z'n allen slapen in
de .grote tent.
Zaterdag werd de rest ingepakt en ving men de
fietstocht naar huis weer aan.

De verkenners hebben nu vakantie. Ze beginnen
weer op zaterdag 30 augustus.

Nutsfloralia
Vanaf 13 augustus a.s. wordt de jaarlijkse bloetm-
schikikursus van Floralia weer gegeven. Deze kursus
bestaat uit 6 lessen van 2 uur en staat onder de des-
kundige leiding van mejuffrouw G. Klumper.
De resultaten van deze kursus zullen te zien zijn op
de bloemen ten toonstelling die op 19, 20 en 21 sep-
tember a.s. gehouden wordt in de zaal van hotel
Bakker. Iedereen (ook nieMeden) kan aan deze kur-
sus deelnemen.

ZUTPHEN OVERKLASTE VORDEN

Zondagmiddag werd op het Gemeenelijk Sportpark
te Vorden een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de
teams van Vorden l en Zutphen 1. Bij Vorden ont-
braken deze middag Gerard ter Beest en Geert
Heersink, hetgeen een duidelijke verzwakking voor
de geel-zwarten betekende.

Ondanks het warme weer wend er voor de rust door
beide teams een redelijke wedstrijd gespeeld, Waar-
bij de defensies overheersten. De bezoekers hadden
bij het ingaan van de rust een 0—1 voorsprong door
een doelpunt van Wagenvoort.

In de tweede helft ging de kondibie een hartg
woordje meespreken, waarbij het opviel met welk
een gemak Zutphen bleef voetbaillen. Vorden kon
het in deze periode niet meer bijbenen met als ge-
volg dat de doelpunten als rijipe appelen van de
boom vielen. Het werd uiteindelijk een niet mis te
verstane 1—8 zege voor Zutphen. Scoreverloop: Van
Spankeren 0—2, Tonnie Vink 0—3; Reind Hendriks
0—4; Tonnie Vink 0—5; Reini Teerink 1—5 waarna

Hanny Ruiter dniemaal achtereen scoorde.
Het tweede elftal van Vorden verloor met 2—4 van
Zutphen 2, na een 0—1 ruststand.

VIERDE PRIJS VOOR VETERANEN
VAN VORDEN

De Vordense veteranen behaalden zondag in Groen-
lo een vierde prijs. Tegen Rietmolen werd met 0—0
gelijik gespeeld. Van Meddo werd met 3—0 gewon-
nen, terwijl van Longa met 0—1 werd verloren. In
de strijd om de derde en vierde plaats moest Vorden
het loodje leggen tegen Enix door penaltyschieten.

Waterpolo
VORDENSE WATERPOLOÜ
VOOR HENGELO

TE STERK

In het lauwe water van het Vordense zwembad In
de Dennen hebben de heren ofcn Vorden met 7—3
gewonnen van Hengelo. In Asteerste periode speel-
de Vorden veel te nonchalan^roet als gevolg dat de
bezoekers al vrij snel een 0—2 voorsprong namen.

In de tweede periode liep Vorden, nadat de voor-
hoede enkele fraaie kansen om zeep had geholpen,
toch nog onverwacht tegen een 0—3 achterstand op.
Een minuut later verkleinde Bert Brandenbarg de
stand tot 1—3.

In de laatste twee speelperiodes moesten de bezoe-
kers het loodje leggen tegen de toch wel meer ge-
routineerde Vondenploeg. Eerst was het Branden-
barg die voor 2—3 zorgde, waarna Emsbroek de ba-
lans in evenwicht bracht. Herman van Dijk en Jan
Wansink brachten hierna de stand op 5—3 terwijl
in de slotfase de thuisklub via Brandenbarg en Van
Dijk uiteindelijk de eindstand op 7—3 bepaalden.

Koilekte
kankerbestrijding
Het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kanker-
bestrijding bestaat 26 jaar. In 1974 werd het 25-jarig
bestaan herdacht in de Westerkerk in Amsterdam,
waarbij de diepgemeende wens werd geuit dat een
volgend jubileum niet meer nodig zou zijn.
Op 29 november 1974 werd, niet een grootse televi-
sie-uitzending door de NCRV, de grootste inzame-
lingsaiktie ooit in Nederland gehouden, onder-
streept. De aktie „Geven voor Leven" werd door het
Nederlandsse volk gesteund op een manier zoals dit
alleen in Nederland mogelijk u's. Niet alleen de ruim
70 miljoen gulden die bijeen werd gebracht, stemde
tot vreugde en dankbaarheid. Het feit dat ons volk
hiermee bewees dat het diepe ernst maakt met de
aanpak van het kankerbestrijdingsvraagstuk is min-
stens zo verheugend.
Daarom ziet het Koningin Wilhelmina Fonds met
bijzonder groot vertromven de komende kollekte te-
gemoet, die zal wonden gehouden tussen 18 en 30
augustus a.s.
Een 'kollekte die nog steeds bitter noodzakelijk is.
Er is wel een enorm bedrag binnengekomen uk Ge-
ven voor Leven, doch dat is in de eerste plaats be-
stemd voor een meerjarenplan op het gebied van
kanker bij jeugdigen. En hoewel de algehele kan-
kerbestrijding daarvan natuurlijk zal profiteren,
moet (het werk op al het andere gebied kunnen door-
gaan. Zal zelfs moeten worden uitgebreid! Vele ja-
ren en vele miljoenen zuilen nog nodig zijn om die
lopende projekten tot een goed einde te brengen.
Dat goede einde is: het verlossen van de mens van
de voortdurende dreiging van de vijand: kanker !
Wanneer u dus binnenkort een kollektant ontmoet,
op straat of aan uw huisdeur, geef met gulle hand
om dit goede einde van het gehele kankervraagstuk
te bespoedigen. Geef!
Het kan ook per giro: nummer 26000 KWF Am-
terdiam. Elk bedrag is welkom, maar graag zoveel

als u missen kunt. Het is ook voor uzelf I
Het ophalen van de envelopjes zal net als vorig jaar
huis aan huis geschieden, dirs ook bij diegenen die

lid of donateur van (het KWF zijn. Dit werkt kosten-
en tijdbesparend. U behoeft dan niets te geven,
hoewel elk bedrag in het envelopje, ook als is dit
van een lid of donateur, van harte welkom is. Wan-
neer uw envelopje niet zou worden opgehaald,
neemt u in .dit geval even kontakt op met mevrouw
De Vries, Het Gulik 16, telefoon 1941.
(Zie de advertentie in dit nummer.)

VW Vorden
WOENSDAG 13 AUGUSTUS

GRANDIOZE
DANSSHOW
met een bekende Noorse
dansgroep in fleurige kledij.

Verder werkt mee de
Vordense dansgroep
DE KNUPDUUKSKES

19.30 uur vertrek vanaf Burg. van Arkelplein
waarna officiële ontvangst op het gemeente-
huis, met muziek van Sursum Corda.
Plm. 20.00 uur optreden achter de Openbare
school te Vorden. Bij slecht weer in zaal Smit.
Entree volwassenen ƒ 2,—, kinderen ƒ l,—.

Roekevisch houdt zege
thuis in grasbaanraces
in Ruurlo Jm
Hans Roekevisch uit Ruurlo heeft laten zien dat
ook in liet oosten van het land goede gnisbauncou-
reurs wonen. In eigen huis liet hij in de 250 cc klas-
se senioren de konkurrentie uit het noorden, waar
de grasbaanracerij waanzinnig populair is, in het
stof bijten. Ook de andere oostelijke coureurs heb-
ben het goed gedaan in Ruurlo, waar de motorklub
van die naam ter .gelegenheid van het Bruilse buurt-
feest een grasbaanrace georganiseerd had.

Hoewel met behulp van een hogedruk gierspuit wa-
t-er op de baan werd gebracht, heeft het motorgebeu-
ren heel wat sitof doen opwaaien. Meer dan duizend
supporters waren naar de wei van Uenk gekomen
om de snelle races te zien. „Dat is ons erg meege-
vallen, want we zagen het eerst vanwege dat warme
weer niet zo zitten", zegt voorzitter H. Roekevisch
van de MC Ruurlo.

In de 175 cc junioren werd M. Engel uit Westerem-
den op Fantic eerste, tweede werd D. J. van Homoet
uit Soestdijk en derde P. de Valk uit Veendam op
Monark.

Chris Stegeman uit Ruurlo deed het uitstekend in
de 250 cc klasse junioren. In de eerste manche werd
hij tweede en in de finale vierde. Dat leverde hem
een derde plaats op. De uitslag in deze klasse was:
1. N. van Wierden, Amersfoort op CZ; 2. J. Schreu-
der, M-aurik op Bultaco; 3. C. Stegeman, Ruurlo op
Bultaco; 4. J. Rouwenhorst, Ruurlo op Bultaco; 5.
Ten Berge, Nieuw-Dordrecht op Montesa.

Bij de 500 cc klasse junioren werd B. Willemsen uit
Laren op Suzuki eerste; A. van Warners uit Uithui-
zen ttweede en H. van Dijk uit Klazinaveen derde.

250 cc klasse senioren: 1. H. Roekevisch, Ruurlo op
Maico; 2. W. van Wierden, Amsterdam; 3. W. Kroon
Soest op Bultaco; 4. R. Westerveld, Soest op Bulta-
co en 5. D. J. van Homoet, Soestdijk op Bultaco.

500 cc klasse senioren: 1. G. van Mourik, Eek en
Wiel op Yamaha; 2. W. J. van Zanten, Kesteren op
Huskie; 3. J. V. ten Haaf, Soest; 4. J. Teuben, Em-
men en 5. R. Wessels, Emmen.

Zijspanklasse: 1. Platje-Scheggetmen, Emnieloord
op NSU; 2. Kuipers-Hummel, Klijndijk op Laver-
da; 3. Klaassensen sr en jr, Emmen op Norton
Wasp.

Zijspanklasse senioren: 1. Pol-Koenderink, Borne op
Cameron Honda; 2. gebroeders Drenthe, Emmel-
oord op Norton Wasp en 3. gebroeders Joling, Em-
men op Norton Wasp.
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KWERK
ZOALS:

Rekeningen

Enveloppen

Folders

Orderbloks

Prijslijsten

Raambiljetten

Convocaties, enz. enz,

Alsmede alle
familiedrukwerken

geboorte verloving trouw en rouw

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

.

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

Augustus:
9 Feestavond SV Ratti voor leden in zaal

Schoenaker Kranenburg-Vorden
13 Blöemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
>0 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
>7 Bloemschiikcursus Floralia Jeugdcentrum
29 Volksfeest Medikr
30 Volksfeest Medler

September:
3 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum

10 Bloemschiikcursus 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 geren
dan kunnen deze^Mbeze rubriek worden op-
genomen.

Op woensdag 13 augustus a.s. staat Vorden een
uniek folkloristisch gebeuren te wachten. Op uit-
nodigiing van de plaatselijke WV zal een Noorse
dansgroep in samenwerking met de Vordense Knup-
duukskes 's avonds een optreden geven. Een en an-
der in het kader van het VW-zomerprogramma.
De buitenlandse groep, die uit ongeveer 35 jonge-
ren van 16—24 jaar bestaat, zal reeds op 12 augustus
in Vorden arriveren en vertrekt weer op vrijdag 15
augustus. De Noorse groep „Balestrand og Fjaer-
lanid, Reiselveslaig", komt uit het boven Bergen ge-
legen 250 inwoners tellende Balestrand, dat een der
meest bezochte toeristische centra is, gelegen aan de
prachtige 175 km lange Sognefjord. De Noren, die
van alle Scandinaviiërs het dichtst bij de natuur
staan, zullen ongetwijfeld een groot aantal van hun
folkloristische dansen (overgebleven uit een rijk
folkloristisch verleden met oude klederdrachten,
bruiidistooi bij boerenbruiloften), begeleidt door de
typische volksmuziek van Hardanger „fiedelaars" op
het podium brengen.
Beurtelings zullen ook de alom/bekende Vordense
boerendiansers De Knupduuikskes Achterhoekse folk-
loristische dansen als De Drikusman, de Hoksebarge
enz. ten beste geven.
Het optreden wordt gegeven op het plein achter de
dorpsschool. Bij slecht weer in zaad Smit.
Vooraf zullen de Noorse gasten, De Knupduuksikes,
vergezeld van VW^bestuiurders en met begleiding
evan de moi/iekveremiginig Sursum Corda, vanaf het
Burgemeester van Arkelplein (plan Zuid) in optocht
naar het gemeen tdhiuiis trekken. Loco^burgemeester
G. J. Banniink zal het gezelschap daar officieel ver-
welkomen. Voor de vele toeristen en Vordenaren
een mooie gelegenheid om deze folkloristische avond
bij te wonen.

Zaterdag 2 augustus jl. vond in het Zwembad In de
Dennen weer het diplomazwemmen plaats. 29 A-
kandiidaten en 23 B-kandiidaten slaagden onder, het
toezicht van KNZBoffioial H. G. Landman uit Die-
ren er in de proeven met goed gevolg af te leggen.
Jongste deelneemster was Eline Timmer (5 jaar) die
het A<tiploma behaalde.
Een goed resultaat voor chefcbadimeester M. J. Wes-
terik, diie met zijn team medewerkers zong droeg
voor een goede opleiding volgens de KNZB-regle-
menten.

Gevraagd:
HULP
IN DE HUISHOUDING
voor 2 halve of één hele dag

A. J. EYKELKAMP
Ruurloseweg 112, Vorden

De grondwettelijke
bepalingen
inzake uitsluiting van
het kiesrecht
De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 7 mei
1975 de Kiesraad nader advies gevraagd over de
wenselijkheid in de Grondwet geen bepalingen meer
op te nemen ter zake van de uitsluiting van het
kiesrecht.
De op deze aangelegenheid betrekkinig hebbende
grondwettelijke bepalingen zijn voor wat de Staten
Generaal betreft, thans vervat in artikel 90, derde
lid, van de Grondwet voor wat betreft het aküief
kiesrecht en in de artikelen 94 en 100 voor wat be-
treft het passief kiesrecht.
De staatscommissie inzake de Grondwet en de Kies-
wet stelde in haar eindrapport een belangrijke be-
snoeiing van de grondwettelijke uitsluiitiingsgronden
voor. Van het aktief en passief kiesrecht zou nog
Slechts uitgesloten moeten zijn:
a. hij aan wie dat recht is ontzegd bij onherroepe-

lijke rechterlijke uitspraak, tevens inhoudend
een veroordeling tot een vrijheidsstraf van ten
minste een jaar;

b. hij die krachtens onherroepelijke rechterlijke uit-
spraak wegens een geestelijke stoornis onbe-
kwaam is rechtshandelingen te verrichten.

De Kiesraad sloot zich in zijn advies van 6 maart
1972 bij dit voorstel aan. Hij achtte dit in overeen-
stemming met het karakter van grondrecht, zoals
dat in de voorstellen van de staatskommissie uit-
drukkelijk aan het kiesrecht werd verleend.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft zich op
in zijn nadere adviesaanvrage uiteengezette gronden
echter afgevraagd of de twee uitsluiitingagronden die
de staatslkommissiie voor de bestaande in de plaats
wil stellen, mede in het licht van de visie die wij
thans op het kiesrecht hebben, wel houdbaar zijn.
Hij heeft daarom de Kiesraad advies gevraagd over
het denkbeeld alle bestaande gronden voor uitslui-
ting van het aktief en passief kiesrecht uit de Grond-
wet te doen vervallen.
De Kiesraad wijst in zijn advies van 10 juni 1975 de
gedachte, neergelegd in de adviesaanvrage af. Hij
meent dat de schrapping van de door de staatskom-
missie voorgestelde gronden van uitsluiting geen
aanbeveling verdient.
De minister van Binnenlandse Zaken beraadt zich
thans over het advies van de Kiesraad. Hij zal zijn
standpunt na raadpleging van de ministerraad be-
palen bij het wetsontwerp tot herziening van de
Grondwet op dit punt.
De adviesaanvrage en het advies van de Kiesraad
worden in de Staatscourant gepubliceerd.

Nieuwe pocket
„Het midden- en
kleinbedrijf"
Nuttige informatie over alle financiële kanten van
de bedrijfsvoering

Voor de ondernemer in het mlidden- en kleinbedrijf
is het zaak, in deze snel veranderende maatschappij
op financieel gebied volledig up to date te blijven.
Een gedegen inzicht in zijn vakgebied en afnemers-
markt is hiervoor niet voldoende.

Hij wordt gekonfronteerd met vragen als:
— Hoe krijg ik de fiskus als medefinanoier?
— Welke ondernerniinigsvorm is voor mij fiskaal het

meest voordelig?
— Wat moet ik weten over het verzekeren van be-

drij fsnisiko's?
- Hoe zit het met mijn financiële planning?
- Wat zijn nu precies alle financierimgsvormen

waarvan gebruik gemaakt kan worden?

Als antwoord op deze en vele andere vragen heeft
de AMRO-bank het informatieve pocket „Het Mdd-
den- en Kleinbedrijf" uitgegeven. Dit boekje illu-
streert de rol van de bank als financieel adviseur
voor deze bedrij f ssektor.

Interessant is onder meer het hoofdstukje „Lagere
belascimgdruik bij Besloten Vennootschap" waanin
wordt gesteld dat na omzetting in een BV een ge-
splitste belastingheffing ontstaat, nl.:
;i. progressieve inkomensbelasting volgens het schij-

ventarief, verschuldigd door de ex-ondernemer
(thans direkteur geheten) over het door hem an-
ders dan als aandeelhouder van de BV ontvan-
igen inkomen, en

b. vennootschapsbelasting, verschuldigd door de
BV over de door haar behaalde winst, d.w.z. na
•aftrek van dit aan de direkteur betaalde inko-
men; deze vennootschapsbelasibirug bedraagt mo-
menteel minimaal 45 procent en maximaal 48
procent.

Door de afstoppinig van de progressie ontstaat al bij
betrekkelijk lage winsten een in totaal lagere belas-
tingdruk dan bij de éénmansizaaik, waardoor een
groter deel van de winst kan worden aangewend
voor de interne financiering van de onderneming.
Indien de winst van de BV na betaling van vennoöt-
schapsibelastiinig t.'Z.t. aan de aandeelhouder op eni-
gerlei xvijze bv. als dividend wordt uitgekeerd, dan
wordt bij deze aandeelhouders wederom inkomsten-
belasting geheven.

Door de wiinst niet uit te keren en binnen de BV
te houden, wordt een uitstel van belastingbetaling
bereikt. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat
terzake van de ondernem'inigvorm niet alleen fiskale
overwegingen een rol mogen spelen. Ook de juri-
dische, sociale en kontinuiteitsa'spekten zijn van be-
lang. Een deskundig advies dat op alle aspekten uit-
voerig ingaat, zal voor het nemen van een gefun-
deerde beslissing met betrekking tot de onderne-
minigsvorm van een bedrijf noodzakelijk zijn.

Deze financiële adviseur in boekvorm, die tevens
praktijkvoorbeelden van financiering in de detail-
handel, horeca, industrie, het ambacht en de agra-
rische sektor geeft, is kosteloos verkrijgbaar bij de
AMRO4>ank, Blaak 40, Rotterdam, tel. 010-305703.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
uw medeleven, betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
moeder en grootmoeder

A. H. WENSINK-
WEENK

Uit aller naam:
Fam. H. Fokkink

Vorden, augustus 1975
„Groot Windenberg"

MEVR. TE SLAA
Advertentiebureau

is met vakantie
van 11 tot en met
16 augustus

Te koop: stokslabonen,
stamslabonen en preiplan-
ten. H. Broyl, Rietgerweg
5, Warken

Te koop: vers gedorst
gerstestro. H. W. Wesse-
link, Kranenburg Vorden

De peuterspeelzaal Ot en
Sien start weer op dinsdag
19 augustus a.s.
U kunt uw kind nog op-
geven bij M. Emsbroek-
Huig, Zutphenseweg l,
telefoon 1580

da
besten
dragen

adidas

JAN LEEGSTRA

en

TINEKE BAANK

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 15 augustus a.s. om | |
15.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Vorden. augustus 1975
\ Julianalaan 32

Toekomstig adres: Overweg 13, Vorden

Receptie van 19.30 tot 21.30 uur in ho-
tel Bloemendaal, Stationsweg 24 te
Vorden.

het merk met da 3 banden

Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Gr. Y. dekrijpe
opfokzeugjes en beren.
Tevens een dubbelw. hou-
ten gebouwtje, zeer gesch.
voor vakantiehuisje.
M. Regelink, Deldense-
broekweg 2, Vorden, tele-
foon 1328

Te koop: plm. 18 are rog-
ge. B. Besselink, Kerkhof-
laan 9, Vorden

Te koop: stereo pick-up
Dual CS 420 ƒ 40.—.
H. Brinkman, Zutphense-
weg 66, telefoon 1953

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 599,—

Stel bijpassende
Hi-Fi luidsprekerboxen

van 300,— nu 250,—

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

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

145,—

Draagbare radio
merk Philips. Voor batterij en
lichtnet-aansluiüinig. 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)

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat bij hen is ingeko-
men een verzoek van de heren B. Lammers en
A. G. Schurink te Vorden, om vergunning
voor de uitbreiding van de bestaande winkel,
resp. de bouw van een winkel-woonhuis op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie K, nr. 3780 gelegen aan de Burgemees-
ter Galléestraat.

Deze aanvrage is niet in overeenstemming met
het terzake vigerende bestemmingsplan, doch
past geheel in de in voorbereiding zijnde plan-
herziening.

Zij zijn dan ook voornemens om met toepas-
sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Wo-
ningwet de gevraagde vergunning te verlenen.

De bij het ingediende verzoek overgelegde be-
scheiden liggen vanaf 7 augustus t/m 21 au-
gustus voor een ieder ter gemeentesekretarie
ter inzage; gedurende deze termijn kunnen be-
langhebbenden schriftelijk bezwaar tegen ge-
noemd voornemen indienen bij burgemeester
en wethouders.

Vorden, 29 juli 1975.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

Mr M. Vunderink, burgemeester,

S. Kulsdom, loco-sekretaris.

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGEKURZ
fndustriewe.f,' r> . Vorden
leiefoon 05'«52-1649
Showroom: Burg. Galleestr.

PIJPROKEN
MANNENWERK l

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazqn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

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 evt.
jironr. H. Stoepman, Vos-
laerstraat la, Rotterdam

r3007

• Donderdag a.s. 19.00 uur

l JEUGDKOOR

iedereen van 15 fof 25 jaar

is van harte welkom in het

Jeugdcentrum, Ihsulindelaan

•

l
l
l
l
l

^GEZONDE \OETEN^
'n kwestie van

"reetje voor voetje" meten en '•
uitgekiend matensysteem

renata
jeugdschoenen

de grootste stap vooruit
sinds de zevenrnijls laars

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

SUPERBENZINE
94,8 cent

KEUNE
Industrieterrein

Vorden

Te koop: Duitse herders,
2 mnd. oud met stam-
boom. B. Mullink, Ganze-

7, Vorden

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juni tof en
met augustus 1975

Elke maandagavond

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

Elke woensdagmiddag
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur van Marktplein.
De kosten bedragen ƒ 2,— per persoon, be-
neden 16 jaar / 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 6 augustus:

De bekende blaaskapel „De Bargkapel" uit
Barchem in zaal Smit. Aanvang 20.00 uur. Na
de pauze het Vordens Huisvrouwenorkest.
Entree ƒ 2,— en ƒ l,—.

Vrijdag 8 augustus:

Ringsteken per dogcar met leuke prijzen bij
de Openbare school op het Kerkplein. Aan-
vang 19.30 uur.

Dinsdag 12 en donderdag 15 augustus:

Bezichtiging pinetum landgoed „De Belten".
Aanvang 19.00 uur. Eventuele deelname-op-
gave bij het VVV-kantoor.

Woensdag 13 augustus:

Grandioze dansshow met de Vordense dans-
groep De Knupduukskes en een jonge Noorse
dansgroep in fleurige kledij. 19.30 uur vertrek
vanaf Burg. van Arkelplein waarna officiële
ontvangst op hetgemeentehuis met muziek van
Sursum Corda. Plm. 20.00 uur optreden ach-
ter de Openbare school, bij slecht weer in zaal
Smit. Entree ƒ 2,— en ƒ l,—.

WEEKENDAANBIEDING

Heren-
weekenders

2 stuks 35,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

GELDERS TARWEBROOD

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

VAKANTIE-
AANBIEDINGEN

INDESIT WASAUTOMAAT

kost normaal 600,-
vakantieprijs nu 475,-

KOELKAST 140 liter

kost normaal 425,-
vakantieprijs nu 298,-

GASKOOKPLAAT

4-vlams
vakantieprijs nu 159,-

GASFORNUIS

met ruitthermostaat,
lade en afdekplaat
vakantieprijs nu 425r-

Uw sanitair-adviseur

Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656 ^̂
Landelijk erkend gasfitter

TT*

BLOEMSCHIK-
CURSUS
NUTSFLORALIA

De kursus wordt gehouden op 13,
20 en 27 augustus en 3 en 10 sep-
tember in het Jeugdcentrum en 18
september bij hotel Bakker
's avonds van 8—10 uur.
Het kursusgeld voor 6 lessen be-
draagt f 15,— te betalen op de
eerste kursusavond.

Opgave bij:
Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, Ruurlosew. 12, tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, telefoon 1555

Bij grote deelname wordt gesplitst
in een middag- en avondkursus.
Eerste les in ieder geval 's avonds.
Meebrengen bloembakje of bloem-
schaaltje, mesje en bloemen.

Hulpmaterialen zijn aan de zaal
verkrijgbaar.

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dij kerm a n
Zutphenseweg 13 - Vorden • Telefoon 05752.1334

Voor uw oufori/'/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bfl:

O. J. Buunk instrukteiir, tel. 1M5
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 11 tot en met 16 aug.

TECHN. INSTAL BUREAU

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

Nu de vakantie voorbij is, gaan we weer
gewoon door met

ziekenvervoer

en taxi

Vordenseweg 3, Hengelo G., tel. 05753-1493
bij geen gehoor 05753-2355 of 1323

PRIJSVERLAGING
GAZONMAAIERS

Motormaaier Wolf
vanaf 299,-
Motormaaier Webb
vanaf 599,-
Handmaaier Folbafe en
Husqvarna vanaf 65,-

Accu gras- en
heggescharen

Merk Wolf vanaf ... 86,50
Zolang er voorraad is bij

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

SLAAPZAKKEN
uni en gedessineerd

ZEER VOORDELIG

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kopen
bij onze adverteerders
betekent:

PRETTIG WINKELEN

GROOT ASSORTIMENT

GOEDE SERVICE



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
n goeie slager

Donderdag: Tartaar

Vrijdag: Verse worst

Riblappen

Stooflappen

Ossestaart

Hamlappen

Poulet

Maandag: Ajuinburgers

Dinsdag: Hamburgers

3 stuks

500 gram

500 gram

MALS
500 gram

500 gram

MAGER
500 gram

met gratis beentje
500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

MAGER GEROOKT SPEK
100 gram

GEKRUID GEBRADEN GEHAKT
100 gram

CERVELAAT
150 gram

ZURE ZULT
150 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker HartmaPvELE SOORTEN

BROOD. Wordt gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
nu

nu

318
235

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
•*•» ':, -*•

Spaanse meloen per s)uk 198

Paprika's 3sfuks 98

Handsinaasappels 2 kMo 298

Speitteboontjes 500gram 98

Komkommer _ llllt 69

Maandag en dinsdag:

Gekookte bieten 500 gram

Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week GLADIOLEN grote 175

1/1 liter
van 149 nu 99

FRUITCOCKTAIL
blikje

DUYVIS SALATA
0,5 liter nu

MELITTA FILTERZAKJES
van 102 nu

69

199

99

Gemalen koffie
VIVO vacuüm
van 209 nu .... 169

HERO TOMATENSOEP
1/1 liter

ROYCO KIPPESOEP
nu

VIVO TOILETPAPIER
4 rollen

PERZIKEN
blikje

STERIELE HALFVOLLE MELK
1/1 liter

179
70
99
69
75

BONTE REUS
koffer 595

ZUIVEL-AFDELING
Volle melk
1/1 liter

Vanillevla
1/1 liter

Vruchtenyoghurt
1/1 liter

Belegen kaas
500 gram

89
98
99

398

DUBRO CITROEN
flacon

VIVO ASPERGES
250 gram

ANTON HUNINK GEHAKTBALLEN
4 stuks

REMIA HALVARINE
250 gram

229
175
149
49

Halvarine
LEEUWENZEGEL
2 pakjes

BAKKER ZURE ZULT
250 gram

KOELEMAN APPELMOES
3/4 pot

KOELEMAN AUGURKEN
3/4 pot

89
79

159
Vivo bier
HALVE LITER
van 62 nu 50

SURINAAMSE RIJST
1000 gram

FLACON PRESTO
van 132 nu

BETUWE HALVITURE JAM
2 smaken, van 209 nu

99
119
179

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 9 augustus a.s.

10 EIEREN van 198 voor 149


