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Delden touwtrekkampioen
van Vorden

De finales van de touwtrekwedStrijden om 'het kam-
pioenschap van Vorden hebben een sensationeel slot
gekregen. Buiten verwachting trok het kranige team
van de buurtschap Delden zich ongeslagen naar de
eindstreep, waarmee de favoriete ploeg van Linde-
boys de titel aan hun neus voorbij zagen gaan. De
wisselbeker voor de touwtrekkampioen 1974, die in
bezit was van Linddboys, kon niet worden gehouden
en kwam in het bezit van Delden. In 1971 en 1972
waren de gebr. Barink winnaar, in 1973 Lindeboys.
De wedstrijden, die gehouden werden in het kader
van het WV^zomerprogramima, trokken als vanouds
weer donderden Vordenaren, toeristen en vakantie-
gangers. Het 'toernooiveld nabij de Vordense Beek in
plan Zuid, was door de organiserende touwtrekvereni-
ging Vorden in prima konditie gebracht zodat ieder-
een de wedstrijden goed kon volgen. Namens de
WV sprak bestuurslid W. Camperman een openings-
woord en reikte na afloop de wisselbeker, herinne-
ringsbeker en andere prijzen uit.

Van de deelnemende ploegen ging de favoriete ploeg
van Linbo (die tijdens de eerste ronde al tot 18 pun-
ten was gekomen) en Barink aan kop. Ook Dolden
deed flinik mee en iedereen wachtte met spanning het
duel tussen Linbo—Delden af. Beide keren kon Del-
den de eindstreep halen maar Won ook van de andere
konkurrenten. Scheidsrechter Th. Eckhardt kweet
zich uitstekend van zijn 'taak; namens de TTV Vor-
den zorgde J. Besselink voor de explikaties.
Ook de vrolijike noot werd niet vergeten want de
ploeg van Klein Hekkelder trok bij een partij met 7

man wat men in eerste instantie niet door had. Men
was wol verwonderd dat deze ploeg ineens zo sterk
was; uiteraard werd de partij over getrokken met 6
man sterk. Het voorval werd humoristisch opgevat.
Eerste rond: Jansen—Linbo O—2 O—2; Barink—
komb. Ratti/Weulen Kranenbarg 2—0 2—0; Klein
Hekkelder—Delden 0—2 0—2; Linbo—Barink 2—0
2—0; Rafti/Weulen Kranenbarg—Klein Hekkelder 2
—O 2—0; Jansen—Dolden 0—2 0—2; Linbo—Klein
Hekkelder 2—0 2—0; Jansen—Barink 0—2 0—2;
Linbo—Ratti/Weulen Kranenbarg 2—0 2—0; Barink
—Delden 0—2 0—2; Jansen—Klein Hekkelder 0—2
0—2; Ratti/Weulen Kranenbarg-^Dölden 0—2 0—2;
Barink—Klein Hekkelder 2—O 2—0; Linbo—Delden
2—0 0—2; Jansen—Ratti/Weulen Kranenfoarg 0—2
0—2.
Finales: Jansen—Linbo O—2 O—2; Barink—Ratti/
Weulen Kranenbarg 2—O 2—0; Klein Hekkelder—
Delden 0—2 0—2; Linbo-^Barink 2—0 0—2; Ratti/
Weulen Kranenbarg^Klein Hekkelder 2—0 2—0;
Jansen-jDelden O—2 O—2; Linbo—Klein Hekkelder
2--0 2—0; Jansen—Barink 0—2 0—2; Linbo-^Ratti
/Weulen Kranenbarg 2—0 2—0; Barink—Delden O
—2 0—2; Jansen—Klein Hekkelder 0—2 0—2; Ratti
/Weulen Kranenbarg—Delden 0—2 0—2; Barink—
Klein Hekkelder 2—0 2—0 Linbo—Delden 0—2 O
—2; Jansen—Ratti/Weulen Kranenbarg O—2 O—2.
Eindstand: 1. en kampioen van Vorden Delden 36
punten; 2. Linboboys 32 punten; 3. Barink 28 punten
4. Ratti/Weulen Kranenbarg 16 punten; 5. Klein Hek-
kelder 8 punten; 6. Jansen O punten.

Grote onrust
in de landbouw
Heit 'hoofdbestuur van de Geldersche Maatschappij
van Landbouw heeft zaterdag 27 juli 1974 een spoed-
vergadering belegd teneinde de zorgelijke situatie in
de agrarische sektor te bespreken.
Er heerste in het hoofdbestuur een verbitterde stem-
ming. De belangrijke kostenstijgingen voor agrarische
produkten duren onverminderd voort, terwijl de pro-
duktenprij'zen voor een aantal belangrijke produkten
een aanzienlijke daling hebben ondergaan en zelfs vér
'beneden de kostprijs zijn gelegen. Dit betekent recht-
streeks een aanslag op het inkomen van de boerenge-
zinnen. De liikwidilteitspositie van vele bedrijven wordt
zodanig aangetast dat zij zelfs niet meer in staat zijn
aan de lopende verplichtingen te voldoen.
Er was dan ook in het hoofdbestuur ernstige kritiek
op het löverheid'sbeleid. Zij maant wel het bedrijfsle-
ven om de inflatie te bestrijden. Doch dezelfde over-
heid gedoogt dat bv. de PTT, waar aanzienlijke win-
sten gemaakt worden, haar 'tarieven verhoogt. Derge-
lijke voorbeelden schaden het vertrouwen dat het de
overheid werkelijk ernst is de inflatie te bestrijden.
Het is duidelijk dat dit bij de agrariërs die de kosten-
stijgingen als gevolg van de inflatie ondervinden, bij-
zonder slecht overkomt. En dat in een maatschappij,
waarin heit overgrote deel van de bevolking zich ver-
zekerd heeft tegen de gevolgen van de inflatie. De
loontrökkenden door de indexering van de lonen;
meerdere bedrijfstakken doordat zij de kostenstijgin-
gen doorberekenen in de prijzen van hun produkten.
Het hoofdbestuur heeft ernstige twijfels over het
fun'ktioneren van het huidige EEG-landbouwbeleid.
Het marktordeningsbeleid dat door Brussel wordt ge-
voerd is niet effektóef. Bovendien wordt door natio-
nale maatregelen in enkele lidstaten dit beleid door-
kruist, wat tot konkurrentievervalsing leidt zonder dat
de EEG-orgarten hier afdoende tegen optreden.

DRINGEND NODIG
Hot hoofdbestuur is van mening dat op korte termijn
de volgende maatregelen dienen te worden genomen
om uit deze krisissituatie te geraken.

- Een direkte prijsaanpassing van 4 procent om de
'kostenontwikkelingen te kunnen volgen. Deze
prijsaanpassing te realiseren óf door de EEG óf
door de nationale overheid door middel van een
b.t.w.-verhoging op agrarische produfcten.

- Doeltreffende marktmaatregelen voor rundvlees,

varkensvlees, granen, suiker en tu'inbouwproduk-
ten.

— Vaste prijszetting voor energie, 'kunstmest en ge-
wasbeschermingsmiddelen op het niveau zoals op-
genomen in de kostenkalkulatie waarop de prijzen
gebaseerd worden^

Het klimaat in de laaien tuinbouw wordt daarnaast
nog aangetast doordat in het nationale beleid de be-
langen van de zelfstandigen, zowel sociaal als fiskaal,
slechts bescheiden worden gerespekteerd. Op regio-
naal niveau voelen vele boeren en tuinders zich in
hun ontwikkel i ngsmaKh'jkheden en daardoor in de
kontinuiteilt van hu^Pedrijf geschaad, vanwege het
beleid dat gevoerd wordt op hot terrein van de ruim-
telijke ordening en het milieu.
Het hoofd bestuur is van mening dat in de ontstane
situatie met spoed vefbetering dient te worden aan-
gebracht.

Bejaarden
Vierakker-Wichmond
Woensdag 31 juli hebben de bejaarden weer een ge-
zellige middag gehad in het Ludgerusgebouw. De op-
komst was zeer goed, het bestuur had de heer v.d.
Stek uit Wichmond uitgenodigd die in zijn vrije tijd
het pottenlbakken als hobby heeft waarvan hij veel
wist te vertellen. Hij liet dan ook alles zien wat er van
klei gemaakt kan worden en gaf hierbij de nodig in-
formatie, waarvan de bejaarden zeer hebben genoten.
Op 21 augustus zal 's avonds de tuinverlichting in
Widhmond worden bezichtigd waarbij alle bejaarden
worden uitgenodigd in het Ludgerusgebouw aanwe-
zig te zijn waar dan na afloop een gezellige avond
wordt gehouden.

Werkijver beloond
Vrijdag 2 augustus werd onder belangstelling van ge-
nodigden en vrienden de oprijlaan vanaf de Almen-
seweg naar huize Het Enzerinck heropend.
Omdat dit een bestaande weg is, was het eigenlijk
geen bijzonders. Toch was het een uniek gebeuren
omdat 'het wegdek was verbetered door de 70-jarige
J.v.E., een bewoner van huize Het Enzerinck. Zes
jaar lang had hij in weer en wind (het puin fijn ge-
klopt om hiermee de gaten te vullen.
Afgelopen vriidag heropende oud-burgemeester A. E.
van Arkel. als vriend van J., de oprijlaan. Hierna
werden enkele kadoos overhandigd, o.a. bloemen en
werkmateriaal voor het onderhoud van de weg en
werd het glas geheven op het resultaat van zes jaar
ijverig werken. Geroerd bedankte J. tot slot enkele
aanwezigen die het mogelijk hadden gemaakt dat hij
dit werk had kunnen doen.

Staringavond
De Staringavond die voor de tweede maal in suksessie
dinsdagavond in de Wildenborchse kapel werd gehou-
den, is een mooi sukses geworden. Vele toeristen wa-
ren naar de Wildenborch gekomen waar onder alge-
mene leiding van^fc Krajenbrink deze Staringavond
werd gehouden; deTvapel was tot de laatste plaats be-
zet. Medewerking aan deze avond verleenden de hui-
dige 'bewoner van het kasteel Tr D. M. W. Staring, die
een korte uiteenzetting gaf over het leven en werken
van de beroemde^ichter. het kasteel enz. voorts ds.
Krajenbrink die g^P^hten van Staring voordroeg en
de heren Koerselman en Dolphijn die dia's vertoon-
den van de mooiste plekjes van de Achterhoek, de
Vordense kastelen enz. Het publiek was 'tevens in de
gelegenheid om een wandeling 'te maken in het prach-
tige park rondom het kasteel de Wildenborch.

s.v. Ratti had een goed jaar
Onder leiding van Broeder Canutus hield de s.v. Rattz
maandagavond in zaal Schoenaker de jaarvergadering
welke een goede belangstelling van de leden had.
Broeder Canutus deelde mee dat voorzitter Heuvelink
door zie'kte niet aanwezig kon zijn.
Na de notulen en jaarverslag van sekretaris Klein
Gunnewiek, waarin de resultaten van het afgelopen
seizoen waren verwerkt, gaf penningm. H. Helmink
zijn financieel jaaroverzicht waarbij hij een batig sal-
do kon melden.

Het bestu u rs voorstel om de kontributie te verhogen
werd door de leden aangenomen. Tevens werd mede-
gedeeld dat van de gemeente Ruurlo een noodkleu-
terschool i's aangekocht welke op het Rattiterrein zal
worden geplaatst ten behoeve van de opvang der
Jeugdleden en tevens als ontmoetingsplaats voor de
bezoekende klubs, supporters enz. Dit gebouw zal
door eieen leden en met behulp van aannemersbedrijf
Rondedl worden geplaatst. Een en ander werd door
Broeder Canutus toegelicht, waarbij hij tevens hoopte
dat hierdoor de onderlinge 'banden versterkt zullen
worden door een goed en doelmatig gebruik van deze
gelegenheid.

Bij de bestuursverkiezing was aftredend en herkies-
baar B. Klein Gunnewiek en aftredend en niet her-
kiesbaar H. Goedhart en H. van der Linden. In hun
plaatsen werd voorzien door benoeming van de heren

J. Arendsen en G. de Greef. Broeder Canutus dankte
de beide vertrekkende leden voor hun werk ten dien-
ste van de vereniging gedaan.
Hierna werd de training aan de orde gesteld welke
verzorgd zal worden door de heren Rouwen en Bos
zowel voor de afdeling zaterdag als zondag. Tevens
werden de leiders voor de diverse elftallen bekend ge-
maakt. Gehoopt wordt op een goede opkomst bij de-
ze trainingen wat zal kunnen leiden tot nog betere
prestaties.

In de rondvraag kwamen enkele huishoudelijke pun-
ten aan de orde waarna Broeder Canutus deze geani-
meerde vergadering sloot met allen een goed en spor-
tief seizoen toe te wensen.

Z I L V E R W I T E D E L 3 TA AL

WMf
KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

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

Deze week informeren wij u over de stand van za-
ken bij de Openbare Werken.

OPENBARE WERKEN
Sinds het vorige bericht van eind april zijn de
volgende werken uitgevoerd;
In plan Zuid herstraatwerk aan de Willem Alex-
anderiaan, Christinalaan (gedeeltelijk). Margriet-
laan en Prins Clauslaan (gedeeltelijk). Verder aan-
leg van trottoirs en groenstroken langs de Chris-
tinalaan.
In plan Boonk zijn gedeelten van De Steege en
Het Jebbink herstraat, evenals Het Molenbliok en
het verlengde van Het Wiemelink.
De Industrieweg is verlengd door het aanbrengen
van een noodbestrating.

De bejaardenwoningen nabij de Berend van Hack-
fortweg zijn grotendeels onder de kap gebracht.
Nu de böuwvakvakantie weer achter de rug is,
wordt verdere voortgang van de bouw verwacht.
De hoofd riolering langs deze woningen is ook ge-
legd.
De volgende wegen zijn van een nieuwe opper-
vlaktebehandeling voorzien: Wildenborchseweg,

Almenseweg, Kerkhoflaan, Mispelkampdijk (ge-
deeltelijk), Stuwdijk, Kapelweg en Kostedeweg.
Aan het onderhoud van de plantsoenen wordt veel
tijd en aandacht besteed. Het natte zomerseizoen
doet vooral het onkruid hard groeien, hetgeen ex-
tra werk met zich mee heeft gebracht.
In verband met de komende restauratie van het
huis Vorden is het houtgewas direkt om het ge-
bouw verwijderd. Aan het gebouw zijn nood voor-
zieningen getroffen om inregenen zoveel mogelijk
te voorkomen.
Zoals ook onlangs reeds in deze rubriek werd ver-
meld, staan de volgende openbare werken op sta-
pel (mits de gemeenteraad en Gedeputeerde Sta-
ten hiermede akkoord gaan):
het herstraten van de'parallelweg van de Horster-
kamp. het herstraten van de parkeerstroken langs
Het Jebbink, De Steege, De Elsbof, Het Wieme-
link, Het Gulik. Het Molenblick en De Stroet.

P.S. Weth. G. J. Bannink houdt wegens vakantie
geen spreekuur op de donderdagen 8 en 15 aug.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten^
HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. Veenendaal dienst van Schrift en Tafel
10 uur ds. J. Veenendaal dienst van Schrift en Tafel

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. G. L. Bouman van Lochem

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kinderneven-
dienst
19.00 uur ds. A. C. van Noot van Barchem

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

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
1000 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDTENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden. telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

Aangereden
Op de splitsing van de Hengeloseweg en de Slotsteeg
is maandag de bejaarde mevr. Ten H. uit Hengelo ten
vail gekomen nadat zij een vrachtwagen had laten pas-
seren reed zij nl. de Hengeloseweg op waar zij werd
aangereden door een auto bestuurd door W.J.M.B.
Hoewel de fiets en auto nagenoeg niet werden bescha-
digd was mevr. Ten H. lange tijd buiten bewustzijn.
Zij werd ter observatie opgenomen in het ziekenhuis
te Zutphen, waar 'bleek dat alles nogal meeviel.



Hero

CONFITURE
AARDBEIEN JAM

nu van 195 voor

De Betuwe

APPELSTROOP

van 159 voor

vlees en vleeswaren

Slavinken
3 sfuks

Fricandellen
3 stuks

Hamburgers
3 sfuks

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Hamlappen
500 gram

Fricandeau
500 gram

Wiener snitzeis
per 100 gram

Steeds voorradig:
LAMSBOUT - BLANK KALFSVLEES - RUNDER OF KALFSTONGEN
VOOR EN ACHTERBOUTEN, DIEPVRIES KLAAR!

150 gram BOTERHAMWORST 89
150 gram HAMWORST 119

150 gram BOERENMETWORST 119
1 SAKSISCHE LEVERWORST 99
1 HELE GRONINGER LEVERWORST . .155

Hero

WORTELEN
FIJN

literblik van 158 voor

Kuipje

BECEL
MARGARINE

van 127 voor

groente en f ruit

Export tomaten
heel kilo

Nieuwe aardappelen
5 kg

l n port witte druiven
per kilo

Malse andijvie
1000 gram

Spaanse honingmeloeneh
per stuk

Panklare rode kool
500 gram nu

Malse sperziebonen
500 gram

Hero vruchtenlimonade
literfles van 114 voor ..................

Frisdranken De enige
1*01* 1*1 111 f* literfles van 106 voor

Classe royal bier
krat van 12 euroflessen nu

up

1 bos SPINCHRYSANTEN voor 2.25

Legner Vieux
liter van 1025 voor

Legner brandewijn
liter van 985 voor

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Sluny scotch whisky
fles van 1395 voor

Adel rosa advocaat
van verse eieren, per fles nu

De Heer MUSKETFLIKKEN
nu van 175 voor

Van Doorn koekjes
ROOMBOTERHARTJES per pak

A.H.O. CROQUETTE BISKWIE
groot pak van 119 voor

Haust KORENKOEKEN
rol van 110 voor

Duyvis KNABBELNOOTJES
zak vol van 161 voor

Verkade WASA KNACKEBROD
elk 2e pak nu voor

Klinkhamer GRONINGER KOEK
deze week

Catty of Flora HAPKLARE BROKKEN
blik van 127 voor

Colorno KOFFIEMELK
literfles nu

Van Nelle FLITSRIJST
pak van 121 voor

Delta MAGERE MELK
literpak

MARS GEEFT WEER ENERGIE
3 pack van 150 voor

Glorix BLEEKWATER
flacon van 75 voor

Ardita LUIERS
pak van 45 stuks

FRAMBOZEN BESSENWIJN
literkruik voor

Pontoise LANDWIJN rosé of blanc
fles van 325 voor

Adel Rosa FINE SELECTED SHERRY
per fles

Sunil ZEEPPOEDER
koffer van 835 voor

All ZEEPPOEDER
tonnetje geen 1625 maar

Maggi KIPPESOEP
2 zakjes ,

Mimosept DAMESVERBAND
dubbelpak van 313 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Allen hartelijk dank vcx>r
de felicitaties en kadoos die
mede daardoor onze 40-
jarige huweiyksdag tot een
feestdag hebben gemaakt.

J. L. Smit
E. Smit-Ditzel

Vorden, augustus 1974

Te koop:
BOERENKOOL-,
KNOLRAAP-.
SPRUITKOOL-,
SLA- EN
ANDIJVIEPLAN.
TEN

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

Met spoed gevraagd:
WERKSTER voor 3 mor-
gens in de week.
Mevr. Haccou, Burg. Gal-
léestraat 16, Vorden
telefoon 1908

Te koop: JONGE AARD-
APPELEN. Het Hoge 17,
Vorden

Te koop: RUIM V-2. ha
HOOIGRAS of KUILVOER
Briefjes in te leveren tot 12
augustus 's avonds 8 uur
Barpeman, Almenseweg 46
Vorden

Te koop door inruil verkre-
gen: 2 oliemoederhaarden,
fabr. Aristo waarvan één
nog als nieuw en l OLIE-
HAARD fabrikaat Efel.
Install. Buro A. B. Nijen-
huis, Vorden, 05752-1843

Te verkrijgen: WECK.
FLESSEN van % tot 2 Itr.
en toebehoren.
B. Koerselman, Overweg 2
Vorden, a.s. zaterdag van
10 tot 18 uur

Te koop: EETAARDAPPE-
LEN Eigenheimer.
G. J. Snellink, Bekmansd. 4

DAMES zoekt u een leuke
BIJVERDIENSTE vrij
werk, geen Investering, bel
of schrijf dan naar:
MEVR. HESSING, Dunant-
straat 54, Vriezenveen
tel. 05499-2116

RESTANTEN
SCHUIMVINYL

voor alle doeleinden
geschikt zoals:
voor badkamers, keu-
kens, achter de wasta-
fels enz.
VOOR NOG MINDER
DAN DE HELFT
VAN DE PRIJS.
Natuurlek bij:

Schildersbedrijf
J. M. UITERWEERD
Telefoon 05752.1523

Verloren: EEN GOUDEN
SLA VEN ARMBAND.
Gaarne terugbezorgen:
Mevr. A. Venhuis, De Stee-
ge 45, tel. 1945

Gratis af te halen: JONGE
HONDJES. A. Bosch
Schuttestraat 9, Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1295

JAN RUITERKAMP
en
NARDY NORDE

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
D.V. op vrijdag 16 augustus om 11.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Barchem door de wel.
eerw. mej. Da. Th. Barnard uit Barchem.

Augustus 1974
Barchem, Vordenseweg 13
Vorden, Hoekendaalseweg 3

Toekomstig adres: Winkelsdijk l, Barchem

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café.
rest. Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

WMMMMMW^

j G. J. TEMMINK

l en
^ J. W. TEMMINK-GROOT BLEUMJNK

J£J hopen op donderdag 15 augustus a.s. met
£ hun kinderen, kleinkinderen en achterklein-
§ kinderen hun 50-jarig huwelijk te herden-
$« ken.

Vorden, augustus 1974
Ruurloseweg 117

Receptie van 18.30 tot 20.00 uur in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg te Vorden.

£

Op maandag 12 augustus a.s. hopen onze
ouders

W. J. DENKERS
en
W. E. DENKERS-BOERSTOEL

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang onze ouders mogen blijven
is de wens van hun kinderen.

Marja en Aalt
Absie en Dick
Wilma en Bert
Hans
Monique •

Vorden, augustus 1974
Het Wiemelink 73

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
rest. ,,'t Wapen van 't Medler" fa gebr.
kelkamp, Ruurloseweg 114 te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
A. De Burgemeester van Vorden maakt bekend,

dat de Raad dezer gemeente in zijn vergade-
ring van 6 augustus 1974 heeft besloten dat
betreffende de percelen Ruurloseweg 104 (ka-
dast. bekend sektie D nr. 1499) en Hameland-
weg ongenummerd (kadast. bekend sektie B
nr. 2085 ged.) een wijziging van het bestem-
mingsplan Buitengebied 1970 wordt voorbe-
reid.
Het voorbereidingsbesluit - dat in werking
treedt op 8 augustus 1974 ., en de betreffende
situatietekeningen liggen vanaf 7 augustus
1974 voor een ieder ter gemeentesekretarie ter
inzage.

B. Burgemeester en Wethouders van Vorden ma-
ken bekend, dat:
a. zij voornemens zijn - ex art. 19 van de Wet

op de Ruimtelijke Ordening - vrijstelling te
verlenen van de betreffende bepalingen van
het bestemmingsplan Buitengebied 1970

1. aan de heer J. G. Schutten, Beltrumse-
weg te Groenlo voor de verbouw van de
aan de Ruurloseweg 104 te Vorden ge-
legen boerder-y tot burgerwoning; en

2. aan de N.V. P.G.E.M, te Arnhem voor
de bouw van een transformatorhuisje
aan de Hamelandweg ongenummerd te
Vorden.

b. de op het onder a) bedoelde voornemen
betrekking hebbende bouw- en situatieteke-
ningen vanaf 8 augustus t.m. 22 augustus
3974 voor een ieder ter gemeentesekretarie
ter inzage liggen, gedurende welke termijn
belanghebbenden schriftelijk bezwaren te-
gen gemeld voornemen kunnen indienen bij
burgemeester en wethouders voornoemd.

Vorden, 7 augustus 1974

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat ter gemeentesekretarie, afd. II, van-
af 9 tot en met 22 augustus 1974 voor een ieder
ter inzage zal liggen een aanvrage (met bijbeho.
rende bescheiden) van de heer G. Brandenbarg,
Zelledijk l te Vorden, om vergunning voor het
ontgronden van het perceel kad. bekend gemeen,
te Vorden sektie F nr. 2713 (ged.).
Binnen dertig dagen na dagtekening van deze be-
kendmaking kan een ieder bij Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland (p/a Provinciehuis te Arn-
hem) schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging
van de aanvrage indienen.

Vorden, 8 augustus 1974

HililMIIMillliillililllllllllilllliyilliyilillilll̂ ^

ADVERTEER REGELMfTIG
IN CONTACT

ASSURANTIE BUREAU v.d. G.M.v.L
Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085 - 422442

AUTO-RISICO"
TARIEVEN voor verzekering van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. / 5.000,—
t.m. / 7.000 —
t.m. / 9.000 —
t.m. / 11.000,—
t.m. / 13.000 —
t.m. / 15.000 —

W.A.-premle

/ 192,—
/ 192,—
ƒ 192,—
/ 228,—
/ 228,—
/ 264,—

AII-Risks-premie

Land-
bouwers

/ 432,—
/ 456,—
/ 504,—
/ 576 —
ƒ 624,—
/ 768 —

Particulieren
tot 20.000 km

/ 492 —
/ 516,—
/ 564,—
/ 636,—
/ 684,—
/ 828,-

Particulieren
boven 20.000 km

/ 612 —
/ 636 —
/ 684 —
/ 756 —
ƒ 804 —
/ 948 —

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 %9 /u
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekking tot ƒ 1.000.000 —
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAG: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Café Wlldenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden

Ver-

Nieuw uit Zwitserland
en Welkoop heeft het !

Voor barbecues:

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

Geen spiritus, geen vuile handen, geen rook

V.L.C. De Graafschap
AfdeÜng Welkoop
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 12

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

HENGELO (GLD)

Zondag 11 augustus
Kwartet Herman Lippinghof

opleuering
altijd

op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB A JEIM BRIIMKE S:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

De persoonlijke lening, een hoogst
persoonlijke zaak die alleen u en uw

spaarbank aangaat. Bij de Bondsspaarbank
bent u voor een persoonlijke lening

een gewaardeerde kliënt die wij graag voorlichten
over deze moderne vorm van financiering. Voor

spreiding van uw uitgaven is de persoonlijke lening
een aangepaste financiering van uw grotere

aankopen. En vergeet u niet dat
de voordelen van de „vrije prijzen" ruimschoots
opwegen tegen de rente die u verschuldigd
bent bij het aangaan van een persoonlijke lening
bij de Bondsspaarbank.
De persoonlijke lening, een zaak
van persoonlijk gewicht, daarom
de Bondsspaarbank.

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat 15



JANS ARKT
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

Kassakoopje Pak gevulde koeken 4 stuks 0.95
VLEES Ie kwaliteit van uw

echte slager! [KEURSLAGER
n g oei e slager

Doorr. runder lappen
500 gram

Sukade lappen
500 gram

Riblappen
500 gram

Wiener snitzel
3 stuks

Roomsnitzels
nu 3 stuks

MAANDAG:

Hamlappen
500 gram

418
538
528
375
198
458

DINSDAG:

Mager runder braadvlees
500 gram

Groente en vleesreklames geldig t.m. zaterdag

548

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

99
99
79
98

150 gram GEKOOKTE HAM

100 gram PEKELVLEES .....

100 gram H AM WORST

250 gram LEVERWORST

Dagelijks verse
groenten en fruit

Aardappelen

Sperziebonen

Meloen

Grape fruit
Maandag en dinsdag:

Andyvie

2y2 kilo

500 gram

zoete Spaanse ».

3 grote

per kilo

Uit onzf
zuivelaf&ling

Jonge kaas
500 gram

Yoghurt
1 liter voor

Vruchten yoghurt
]/2 liter voor

Hopjes vla
]/2 liter voor

128

98

168

109

58

298

98

63

Bos GLADIOLEN voor 175
Confiture jam

Appelmoes

Groentesoep

Raak Up

Appelsap

HERO (AARDBEIEN)

van 189 voor

(VIVO) 1/3 pot voor 59
nu 2 potten voor

(ROYCO) van 69
nu 2 pakjes voor

3 BLIKKEN
voor

AZET
0,6 liter nu slechts

169

89

98

179

69

Pedro de ravela

Bontkracht

Zakken

van 575

nu voor

KOFFER van 910
bij ons

(PEDAALEMMER)
20 stuks

Haarlak

Sinas

499

ANGELIQUE

van 345 voor
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RAAD PREVALEERT
RESTAURATIE KASTEEL
VORDEN BOVEN BOUW
DORPSCENTRUM

Hoewel het niet zo kru gesteld kan worden zoals in de aanhef omschreven, is het in de dinsdag-
avond gehouden raadsvergadering wel duidelijk geworden dat de raad van Vorden het met betrek-
king tot het dorpscentrum allemaal niet zo ziet zitten. Althans deze indruk werd gewekt. Bij de be-
grotingswijzigingen merkte de heer J. Bosch (PvdA) op dat de voorlopige gemeentebegroting 1973
een overschot te zien gaf van 180.000 gulden en dat B&W voorstelden 150.000 gulden te reserve-
ren voor de restauratie van kasteel Vorden, dat zoals bekend „omgetoverd" zal worden tot ge-
meentehuis. Aangezien wethouder J. W. M. Gerritsen een minderheidsstandpunt had ingenomen in
het kollege, informeerde de heer Bosch naar de beweegredenen van de wethouder. De heer Ger-
ritsen verklaarde het niet eens te zijn met het overschot van 150.000 gulden, maar dat dit zelfs 2
ton zou bedragen. Hij zou dan graag de volgende verdeelsleutel gehanteerd zien nl. 100.000 gulden
voor het dorpscentrum en 100.000 gulden voor de restauratie van kasteel Vorden. Burgemeester
M. Vunderink wenste evenwel niet af te wijken van het bedrag van 150.000 gulden. „Aangezien de
kosten van de restauratie van kasteel Vorden beduidend hoger zullen zijn dan we aanvankelijk
hadden verwacht, ik kan er nu geen verdere mededelingen over doen, geeft de meerderheid van
het kollege er de voorkeur aan dit bedrag te reserveren voor de restauratie van het kasteel, hoe-
wel ik wel van mening ben dat de kwestie dorpscentrum zo snel mogelijk moet worden afgerond",
aldus burgemeester Vunderink. De heer Bosch die uitging van het bedrag van 150.000 gulden ging
nog een stapje verder dan de heer Gerritsen door voor te stellen het komplete overschot (1,5
ton) te bestemmen voor het dorpscentrum.

leiding van een vraag uit een vorige vergadering) dat
de gemeente 15 procent bijdraagt in de kosten van
huisvuilzakken. De prijs in de winkel bedraagt mo-
menteel 40 cent en zou in feite 46,5 moeten zijn.
De heer G. Bogchelman (CHU) kreeg te horen dat er
in de bochten bij de Kruisdijk/Hoekendaalseweg
bermpalen zijn aangebradht. Wat betreft de Lindese-
weg werd de heer Lenselink (BR) medegedeeld dat
hier het wachten is op de DACW-subsidie. Deze week
heeft burgemeester Vunderink nog een gesprek over
deze kwestie en zal de raad z.s.m. informeren.
Mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg (PvdA) wees het kollege
op de gevaarlijke situatie nabij de hoek Vordense
Bosweg/rond weg. Voor men hier kan Zien of er ver-
keer aankomt, staat men al half op het fietspad, aldus
mevr. v.d. Heide. B&W zullen dit onderzoeken, als-
mede een vraag van de heer Mennink betreffende de
Rceoordweg. De heer Bosch (PvdA) verzocht B&W
er op toe te zien dat voor een volgende raadsvergade-

VERKIEZINGSKAMPAGNE
Mr R. A. v.d. Wall Bake (WD) vond beide zaken
even dierbaar. Hij toonde zidh voorstander van het
ene jaar de gelden de bestemmen voor kasteel Vorden
(dus tlhans) en het andere jaar voor het dorpscentrum.
Burgemeester Vunderink wilde zich nu niet binden
aan de bestemming van de gelden uit een eerstvol-
gend 'begrotingsoverschot. Wefihouder G. J. Bannink
(CHU): „Wat bereft het dorpscentrum wil ik eerst
weten waar hot gebouw komt te istaan enz. enz.".
Naar aanleiding van de diskussies in de raad merkte
de heer Bosch verbitterd op: „Bij de verkiezingskam-
pagne had iedere partij de mond vol van: we moeten
zo snel mogelijk een dorpscentrum 'hebben. Nu het
puntje bij paaltje komt, geeft men de voorkeur aan
kasteel Vorden". Ondanks opmerkingen uit de raad
van: „We vinden beide zaken even belangrijk" bleek
hierna dat de heer Bosdh de spijker precies op de kop
had geslagen. Met 8 stemmen voor en 5 stemmen te-
gen (J. Bosch, G. Koerselman, mevr. v.d. Heide-v.d,
Ploeg, J. W. M. Gerritsen en D. Lenselink) besloot
de raad de 150.000 gulden ite reserveren voor de res-
tauratie van kasteel Vofden. Wellicht 'komt zojuist
genoemd vijftal de komende jaren aan zijn trekken,
want burgemeester Vunderink verwacht niet anders
dan dat ook de komende jaren met overschotten ge-
werkt zal worden in de gemeente Vorden. Een gunstig
vooruitzicht!

RAAD LAAT B&W IN DE KOU STAAN:
GEEN DAKSCHILDEN VOOR BOUWMEESTER

Met 10 stemmen voor en drie tegen (kollege van B&
W alsmede de heer J. W. Lichtenberg (KVP) besloot
de raad van Vorden dinsdagavond hot beroepschrift
van de heer H. Bouwmeester, Schuttestraat 26, ge-
grond te verklaren, met andere woorden de heer
Bouwmeester behoeft geen daksdhilden aan te bren-
gen. De kwestie „daksdhilden" heeft overigens heel
wat stof doen opwaaien in de raad, eerst op 18 juni
jl. en tihans op deze door veel toeschouwers bijge-
woonde vergadering in een benauwde raadszaal.
Even in het Ikort wat er aan het door de heer B. inge-
diende beroepschrift vooraf ging. Op gegeven moment
diende de heer B. een tekening in voor de bouw van
een tweede woning. Mede om een zware procedure te
voorkomen, werd de heer B. geadviseerd de aanvrage
zo in te dienen dat er sprake zou zijn van één woning.
Hem werd geadviseerd de bouwtekening in te dienen
met dakschilden. De vergunning werd verleend en de
heer B. kon met de bouw beginnen. Tijdens de bouw
betreurde hij de schilden. (Hogere kosten ca 4000 gul-
den, meer onderhoud enz.) Beroep was echter niet
meer mogölijk (te laat). Na de raadsvergadering van
18 juni bleek bij kontrole van het gemeentelijk bouw-
en woningtoezicht dat door de heer B. een aanzet was
gemaakt voor een dakkonstruktie zonder schilden. De
bouw werd daarop door B&W wat deze bouwaktivi-
teiten betreft, direkt Stilgelegd. Op suggestie van B&
W diende de heer B. op 2 juli een verzoek in om wij-
ziging van de bouwvergunning voor het onderdeel
dalkschilden (om zodoende nog formeel bij de raad
in beroep te kunnen gaan). De vergunning werd door
B&W geweigerd op advies van de welstandskommis-
sie, omdat de bouwaanvrage niet voldeed aan de re-
delijke eisen van welstand. Vandaar dat de heer B. in
beroep ging bij de raad, waarna B&W adviseerde het
beroepsdhrift ongegrond te verklaren.
Burgemeester Vunderink wees er op dat het kollege
niet van mening is dat van de heer B. onredelijke of-
fers werden gevraagd. „De extra bouwkosten dat het
aanbrengen van de schilden mot zich meebrengt be-
draagt 2 procent in casu >plm. 3000 gulden op een to-
taalbedrag aan bouwkosten van 210.000 gulden. In
ieder geval moet hij dit kunnen betalen", aldus de
voorzitter.

AANFLUITING
In de raad ontspon zich hierna een felle diskussie. De
heer Tjoonk (VVD): „Woning met dakschilden is een
aanfluiting voor de omgeving. De bewoners vinden dit
niet gerieflijk. Laten we Bouwmeester terwille zijn".
De heer J. W. Lichtenberg (KVP) stelde zich lijnrecht
op tegenover het standpunt van de heer Tjoonk. „Na
een gesprek met de welstandskommissie (enkele ja-
ren geleden) hebben we besloten een gezamenlijk
standpunt in te nemen. Laten we dit nu ook doen,
anders scheppen we een precedent", aldus de heer
Lichtenberg.
De heer I. Bosch (PvdA): „Wanneer we gelijk naar
het advies van de welstandskommissie verwijzen snij-
den we de mogeh^dieden van een bouwaanvrager
direkt af". 9
De heer G. Koerselman (PvdA): „Het lijkt een prin-
cipekwestie te worden; laten we de heer B. steunen".
De heer Z. Regelink (AR): „Ik ben blij dat er een be-
zwaarschrift is, nu kunnen we de welstandskommissie
tenminste op de vj^fcrs tikken, we behoeven niet al-
les te slikken". (,,A^ne de welstandskommissie op de
vingers wilt tikken moeten er natuurlijk: wel voldoen-
de argumenten op tafel komen", aldus merkte de
voorzitter op).
De heer A. G. Mennink (CHU) die destijds het bal-
letje in de raad aan het rollen bradht, was van mening
dat rechte gevels het landschap niet ontsieren, boven-
dien is het kostenbesparend. „Als we altijd het advies
van de welstandskommissie moeten opvolgen kunnen
we een bezwaarschrift wel in de prullebak gooien",
aldus merkte de heer Tjoonk (WD) op.

RAAD BESLIST
„Al zullen B&W grote waarde hechten aan de advie-
zen van de welstandskommissie, dat neemt niet weg
dat B&W een eigen verantwoordelijkheid hebben.
Persoonlijk vind ik dakschilden mooier, hoewel ik in
dit geval begrip heb voor het standpunt van de heer
Bouwmeester en hem daarom steun", aldus Mr R. A.
v.d. Wall Bake (WD).
Burgemeester Vunderirtk maakte de raad er nogmaals
op attent dat het kollege alles zeer nauwkeurig heeft
afgewogen. „Wij vinden dat de kosten van de heer
Bouwmeester niet zo zwaar wegen als het algemeen
belang. De adviezen van de welstandskommissie vol-
gen wij op. Wij achten ons zelf niet voldoende des-
kundig op dat gebied. Wel kunnen we afwijken op
„onderdelen", maar dan wordt altijd bekeken of een
kompromis mogelijk is", aldus de burgemeester.
Wethouder Bannink: „Wanneer we van ons voorstel
afwijken dan zitten we volkomen willekeurige bouw-
vergunningen af te geven. U zou ons dan zien als een
stel strozakken", aldus de heer Bannink die de raad
er op wees dat bij afwijzing van het voorstel van B&
W de volledige verantwoording op de schouders van
de raad komt te liggen. De pleidooien van het kolle-
ge zetten evenwel geen zoden aan de dijk, zoals hier-
na bij stemming bleek:. Burgemeester Vunderink stel-
de aan het eind van de diskussie duidelijk dat B&W
het in deze gevoerde beleid zullen blijven doortrek-
ken.

HUISVUILZAKKEN
De heer Bosch (PvdA) werd medegedeeld (naar aan-

ring de juiste stukken voor het publiek in de open-
bare bibliotheek ter inzage liggen. „Vandaag bemerk-
te ik dat er momenteel de stukken lagen voor een
vergadering in april", aldus de heer Bosch.

ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN
Bij monde van mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg (PvdA)
werd medegedeeld dat de geloofsbrieven van de on-
langs gekozen gemeenteraadsleden in orde zijn bevon-
den zodat de heren G. J. Bannink, H. A. Bogchelman,
J. Bosdh, K. Duursma. J. F. Geerken, J. W. M. Ger-
ritsen, W. A. Kok, D. Krol, W. A. J. Lichtenberg, R.
J. van Overbeeke, A. Ploeger, H. Tjoonk en Mr R.
A. v.d. Wall Bake als leden van de raad zullen wor-
den toegelaten.
Voor de automa^fcring van de bevolkingsadministra-
tie voteerde de< nrad een bedrag van 37.000 gulden.
De heer Bosdh (PvdA) vroeg zich in dit verband af of
het wenselijk is een ponsband machine aan te schaf-
fen van 8.120 g^len gezien het feit dat het hier gaaf
om ca 300 muBks per jaar. Zijn mening dat het
misschien goedk^cr zou zijn de werkzaamheden bui-
ten de deur te laten doen, werd niet gedeeld door het
kollege, waarbij de toekomst zal leren in hoeveeel
jaar deze ponsband machine zal moeten worden afge-
schreven.

SUBSIDIE RIETEN DAKEN
Als bijdrage in de kosten van herstel van het rieten
dak van boerderij „Hissink" onder Linde (de boerde-
rij is op de Monumentenlijst geplaatst) trok de raad
3.090 gulden uit (30 procent). Ook het rijk (30 pro-
cent en Gedeputeerde Staten (10 procent) verlenen
subsidie. Hetzelfde geldt voor de rieten daken van de
boerderijen op het „Kiefskamp" die veel hebben ge-
leden door de stormschade. Hiervoor werd uitgetrok-
ken een bedrag van 2.157 gulden.
De heer Bogchelman (CHU) informeerde of er nog
meer personen voor subsidie in aanmerking komen in
de gemeente Vorden. B&W zullen dit onderzoeken.
De heer Lichtenberg (KVP) informeerde welke richt-
'lijnen worden gehanteerd bij de vaststelling van de
subsidiale kosten. „Niet de ligging van heit gebouw is
bepalend, maar de minister stelt vast welke kosten er
moeten worden gemaakt om het gebouw te herstel-
len", aldus deelde gemeentesekretaris Drijfhout mede.

(Volgende week vervolgen wij dit raadsverslag)

Aanvang dammen
9 AUGUSTUS

met vriendschappelijke
wedstrijd tegen damclub

Almen.

Damclub Vorden

Heden overleed, nog vrij onverwacht, in het zie-
kenhuis te Zutphen in de ouderdom van 76 jaar,
mijn geliefde man, onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

WILLEM BABGEMAN

echtgenoot van L. Broekman

Vorden: L. Bargeman-Broekman
A. Bargeman
M. Bargeman-Pardijs

Wichmond: H. Bargeman
H. Bargeman-Maandag
klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 4 augustus 1974
Almenseweg 46

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 8
augustus om 13.00 uur op de Algemene Begraaf.

s te Vorden.

PLUIMVEEBEDRIJF
„BOGGELAAR" B.V.

zoekt voor een van haar pluimvee-
bedrijven in Warnsveld

een pluimveeverzorger
die de bedrijfsleider kan assisteren.
Wij denken hierbij aan een jongeman
die liefst enige ervaring op dit ter-
rein heeft.

Zij die de Landbouwschool als oplei-
ding hebben, genieten de voorkeur.
Sollicitaties, liefst schriftelijk, aan:

P/.U/MVEEBEDRMF

'Boggelaar' B. V.
Boggelaar 3 - Warnsveld - Telefoon 05752-1919

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

Schwarzwalder
kirschtaart

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Bromfietsen
overjarig of z.g.a.n.

Peugeot M 102, Berlni-Gazelle 525,—
Puch maxi, Solex 6000, Solex oto
175,—, 2 Solex oto & 95,—, l Puch
scyrider, nieuw en overjarig, l Puch
seytrack gebr., l Solex 5000, nieuw
overjarig, enkele herenfietsen + l
jongensfiets, 8 jaar, l idem 10 jaar,
l metejesfiets 8 en 10 jaar. Nieuwe
kinderfletsen in alle maten, dames-
en herenfietsen, vouw- en groeiflet-
sen.

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden Telefoon 1256

KNALLERS! t GEMS- WINKEL
Porseleinen borden
een beroemde fabriek

KLASSE
en schotels
betaalbare prijs



Piedro
korrectieschoenen

NU AL NIEUWE MODELLEN ONTVANGEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 — Vorden

De school begint:
Wij staan klaar met een extraatje voor uw
kind

Tinneroy broeken
vanaf 27.50
modern model, div. kleuren maten 116/
164 50 et stijging per maat

MODEHUIS

TEUNISSEN - Ruurlo

Door het sukses van de vorige week ook deze week weer

veel vlug-klaar artikelen!
NEEMT U OOK EENS PROEF !

ROOMSNITZELS
PAPRIKA SNITZELS
BIEFBURGERS

AJUINBURGERS
HAMBURGERS
GELDERSE SCHIJVEN

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

4 betalen

ROLLETJE
500 gram

VERSE LEVER
500 gram .,..,.,,.

VARKENSLAPPEN
500 gram

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN ff 5,48
1 kilo .

Voor de boterham:

100 gram GEBRADEN GEHAKT 0,69

100 gram PEKELVLEES Of89

150 gram BOTERHAMWORST 0,89

250 gram KOOKWORST (stuk) 1r40

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

lil'lffffffil

Wij vragen
timmerlieden

A_ BOUWBEDRIJF
IB A.TEN BRINKE BV

ZELHEM INUUSTRIEPARK13-15 TEL.08342-1O41*

Waar men kijkt
Steeds meer blflkt:

Tegen bederf

Uiterweerd's verf!
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Meester schilder N.N.S
Ruurloseweg 35 - Vorden

RIJD VEDLIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Tijdschriften

Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Ratfio. en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokkon,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tyd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk inatrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

LAMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder
Geopend dinsdag en donder-
dag; van 2-6 uur en vrjj-
dagavond van 7-9 uur

Te koop tegen aann. bod:
een g.o. BERGMEUBEL,
STAANDE METALEN
KAPSTOK. Margrietlaan
20, Vorden

Te koop: 2 ha kuil- of
hooigras. Briefjes inleve-
ren t.m. zaterdag a.s.
D. Pardijs, Strodijk 3
Vorden

G.wEijerkamp
Vorden
tel. 1386

Tent evangelisatie
UITNODIGING

WANNEER:
Elke woensdag, donderdag, zaterdag
en zondagavond om 8.00 uur
Elke woensdag- en zaterdagmiddag
om 16 uur kiaÉfcrsamenkomsten

WAAR:

WAAROM:

Op het terrein aan de Leliestraat in
Hengelo Gld

Omdat God lankmoedig is, niet wil-
lende dat enigen verloren gaan, maar
dat ztj allen tot bekering komen
2 Petrus 2:9

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een

vrl. kracht
om onze administratie-afdeling te
versterken.

Hebt u het MAVO- of HAVO-diploma behaald,
bent u 16 è. 17 jaar en in het bezit van een typediploma,
dan verzoeken wij u ons te bellen of te schrijven.

Meubelshow Vorden B.V.
Ruurloseweg 12 - Vorden - Telefoon 05752.1879

Schoenenhuis JANSEN
Ook de laatste opruimingsrestanten moe-
ten weg.

NU ELK TWEEDE PAAR OPRUIMINGS-
SCHOENEN VOOR DE

halve prijs
Uiteraard wordt als tweede paar steeds het goedkoopste
paar berekend.

Schoenenhuis

JANSEN
(SMEETS) Dorpsstraat Telefoon 1304

Met

BROOD
is uw gezondheid gebakken !

Vers van uw Warme Bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Weefcefidacrnb/edf'ng

Jongensslips & singlets
in diverse kleuren, prima kwaliteit.

2 stuks slechts

f7.50
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

WEER VERKRIJGBAAR:

berken straatbezems
EN

aardappelmanden

Albers Vorden

Voor

schooltassen en
regenkleding!
naar:

LEDERWAREN

Bert Lammers
Burg. Galleestraat 26 - Vorden . Telefoon 1421

Erkende Modevakschoolver. - Vorden
begint per 2 september weer met de

KNIP- EN NAAIKURSUS
— naailessen voor eigen gebruik

zonder patroontekenen
— naailessen voor eigen gebruik met

patroontekenen zowel voor begin,
ners als gevorderden.

Schooladres:
ME J. A. WENTINK, Ruurloseweg 12 te Vorden
Inlichtingen en opgave: 08340-24902

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlek naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurlooeweg 12 - Telefoon 05752.1870

GROTE
PAARDEN- EN
VEULEN-
MARKT
(Knollenniarkt)

OP WOENSDAG 14 AUGUSTUS
TE HENGELO GLD.

GROTE VEULENKEURING
van warm.., koudbloed. en haflingerpaarden
Gratis deelname. Mooie prijzen.

De Marktvereniging


