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Bom gebarsten bij voetbalver. Vorden
Merendeel leden afdeling zaterdag vraagt overschrijving aan naar S.V. Ratti
Nog maar enkele maanden gel-eden gingen er bij de
voetbalvereniging Vorden stemmen op die vonden
dat het in Vorden tijd werd voor één zaterdagclub.
Thans lijkt het erop dat de beide zaterdagafdelin-
gen van Vorden en Ratti tot één worden samen-
gesmolten, echter niet op de manier zoals men zich
dat had voorgesteld. Dit weekend besloot n.l. het
merendeel van de leden van de afd. zaterdag van
de voetbalvereniging Vorden enbloc overschrijving
aan te vragen naar Ratti.
Afgelopen week riepen de voorzitter en wedstrijd-
secretaris resp. de heren A. J. van Houte en W.
Sloetjes de zaterdagcommissie bijeen waarbij beide
heren bedankten voor deze commissie omdat, zo
zeiden zij, -er geen mogelijkheid meer was om de
afd. zaterdag bloeiende te houden. De andere com-
missieleden H. v. Eist, E. Plomp en W. Stokkink
traden toen ook af.

„IN HET GEHEIM"
„In het geheim" werden vrijdagavond alle leden
van de afd. zterdag opgetrommeld voor een bijeen-
komst in café Bloemendaal. Daar werden zij op de
hoogte gebracht van het aftreden van de commissie.
„Wij vinden n.l. dat de medewerking van het be-
stuur van Vorden zo minimaal is geworden dat wij
de belangen van jullie voetballers niet meer zo kun-
nen behartigen dat wij er plezier aan beleven.
Het grote bestuur werkt ons bewust tegen, houdt
ons bewust klein, we worden als zaterdagmiddag-
afdeling op geen enkele manier gesteund, de klein-
ste verlangens van ons worden niet gehonoreerd,"
aldus lichtte voorzitter Van Houte het standpunt
van de commissie toe.

KEUZEMOGELIJKHEDEN
De afgetreden commissie stelde toen aan de leden
voor:
a. een nieuwe commissie te kiezen (hetgeen bete-

kent dat de afd. zaterdag normaal blijft door-
draaien;

b. overgaan naar de zondagafdeling van Vorden;
c. overgaan naar een andere vereniging.
De mening van de leden zijn, dat met de benoe-
ming van een nieuwe commissie de problemen toch
niet uit de wereld worden geholpen besloten toen
overschrijving aan te vragen naar Ratti. Volgens
wedstrijdsecretaris W. Sloetjes betreffen het hier ca.
40 leden. Zowel de heren A. J. van Houte en W.
Sloetjes betreurden het dat het allemaal zo is ge-
lopen. „De afdeling zaterdag wordt binnen de voet-
balvereniging Vorden altijd nog als een „buiten-
echtelijk kindje" beschouwd," aldus de heer Van
Houte.

REAKTIE HOOFDBESTUUR
Vanzelfsprekend hebben we het hoofdbestuur een
reaktie gevraagd op de beschuldigingen van de afd.
zaterdag. Voorzitter F. Scharrenbarg toonde zich

heftig verontwaardigd op de aantijgingen van de
zaterdagcommissie.
„Laat ik eerst even duidelijk stellen dat het bestuur
van Vorden nooit van plan is geweest de afdeling
zaterdag op te heffen. Sterker nog, na alles wat er
zich dezer dagen bij de zaterdagvoetballers heeft af-
gespeeld, de mogelijkheid om 's zaterdags bij Vor-
den te voetballen blijft bestaan (er moeten dan wel
tenminste 15 a 20 leden zijn die dat willen, anders
heeft het geen zin).
Weet u wat het is, de afd. zaterdag stelt vaak eisen
waaraan het bestuur niet kan voldoen. Zij willen
graag b.v. een aparte betaalde trainer. Dat kan toch
niet, waar moeten we de centen vandaan halen. Bo-
vendien destijds toonde trainer De Weerd zich be-
reid ook de zaterdagvoetballers te trainen. De afd.
zaterdag vond de training maar zo-zo, zodat de lol er
voor trainer De Weerd volkomen af was," aldus
voorzitter Scharrenberg, die niet gelooft dat alle le-
den van de afd. zaterdag overschrijving naar Ratti
zullen aanvragen.

VIJF LEDEN GESCHORST
Het bestuur heeft met direkte ingang wel de heren
A. J. van Houte, W. Sloetjes, H. van Eist, E. Plomp
en W. Stokkink voorlopig geschorst tot aan de bui-
tengewone vergadering (die over veertien dagen
wordt gehouden), vanwege het feit dat deze heren

buiten het bestuur om vergaderingen beleggen,
waarbij de vereniging Vorden in diskrediet wordt
gebracht.
Een uiterst merkwaardige rol in deze gehele affaire
heeft secretaris G. de Vries gespeeld. In deze funktie
wordt van hem verwacht dat hij een neutraal stand-
punt binnen de vereniging inneemt. Desondanks
heeft hij zich solidair verklaard me het standpunt
van de zaterdagvoetballers.
„Ik blijf erbij dat ik mij neutraal opstel. Ik heb
echter ondervonden dat ik geen schijn van kans had
binnen het bestuur omdat men mij toch als „zater-
dagman" zag en ik gewoon van mening ben, dat het
bestuur ten opzichte van de afdeling zaterdag niet
rechtvaardig handelt. Twee weken geleden heb ik
het bestuur dan ook reeds medegedeeld met ingang
van l augustus te willen stoppen." Of de heer De
Vries ook overschrijving naar Ratti aanvraagt weet
hij op dit moment nog niet. „Misschien stop ik wel
helemaal met de voetballerij," zo sprak hij. Hoe het
ook zij de redaktie van het clubblad en de pupil-
lencommissie zien de heer De Vries node vertrek-
ken, want voor beiden verricht hij veel werk.
Penningmeester W. Vruggink, ook afkomstig uit
„zaterdag-kringen' distancieert zich van hetgeen de
zaterdagvoetballers hebben besloten. „Ik blijf ge-
woon mijn werk voor de vereniging verrichten," al-
dus deelde de heer Vruggink ons mede.

ASSETTES

Vijftig jaar getrouwd
Op donderdag 29 mei is het vijl^^jaar geleden dat
Albert Rossel en Gerritdina Johanna Meulenbrugge
wonende aan de Schonevehisdijk 34, elkaar het ja-
woord gaven. De jubilaris, die op 16 maart 1895
werd geboren in de buurtschap Delden, hoorde zo-
als hij zegt, „een veugeltjen fluiten en toen mos ik
d'r heer".
Uit het huwelijk werden vier dochters en een zoon
geboren. Het gouden paar heeft 14 kleinkinderen.
Rossel is altijd landbouwer geweest en is nog goed
gezond; hij doet allerlei kleine karweitjes op het
bedrijf waar zijn enige zoon is ingetrouwd.
De bruid, mevrouw Rossel-Meulenbrugge, is op 11
januari 1901 in Barchem geboren en nog altijd in

haar ouderlijk huis blijven wonen. Op donderdag
29 mei wordt het feest gevierd, 's Middags is er in
café Eykelkamp op het Medler een receptie.

GEMEENTENIEIIWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: 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

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

Onderwerpen:
1. Koninklijk Besluit van 19 maart 1975 met be-

trekking tot bestemmingsplan Buitengebied
1970.

2. Waarschuwingsborden voor overstekend vee.

Ad. 1.
De gemeenteraad van Vorden heeft op 25 augustus
1970 vastgesteld het bestemmingsplan „Buitenge-
bied 1970" voor de gemeente Vorden. Na vaststel-
ling van het bestemmingsplan zijn diverse bezwaar-
schriften ingediend bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland.
Bij besluit van Gedeputeerde Staten van 22 novem-
ber 1971 is gedeeltelijk goedkeuring onthouden en
gedeeltelijk goedkeuring verleend aan het bestem-
mingsplan „Buitengebied 1970" der gemeente Vor-
den, met de daarbij behorende voorschriften. Naar
aanleiding van deze beslissing van Gedeputeerde
Staten zijn vervolgens een aantal beroepschriften
ingediend bij de Kroon.
De aanleiding om deze feiten nog eens op een rijtje
te zetten vormt de uitspraak van de Kroon met be-
trekking tot de genoemde beroepschriften (K.B. 19
maart 1975, nr. 83), hetgeen u bekend kan zijn via
een advertentie van de gemeente Vorden in „Con-
tact" van 22 april j.l.
Alvorens op de inhoud van de Kroonuitspraak in
te gaan zal eerst de formele, procedurele kant van
de zaak nader belicht worden.
Ingevolge artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) stelt de gemeenteraad, indien
door Gedeputeerde Staten of de Kroon goedkeu-
ring geheel of gedeeltelijk aan een bestemmings-
plan is onthouden, binnen een jaar, te rekenen van
de dag van verzending van een afschrift van het be-
sluit, een nieuw bestemmingsplan vast, waarbij de
beslissing van Gedeputeerde Staten of van de Kroon
in acht genomen wordt.
Met andere woorden in dat nieuwe bestemmings-
plan moet, voor wat betreft de gemeente Vorden,

de uitspraak van de Kroon (en Gedeputeerde Sta-
ten) verwerkt worden.
Het bestemmingsplan ligt, volgens artikel 31 Wet
Ruimtelijke Ordening, nadat de goedkeuring on-
herroepelijk is geworden, ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage. Dit werd dan ook mede-
gedeeld in de advertentie van de gemeente in „Con-
tact" van 22 mei j.l.
Wanneer is nu de goedkeuring onherroepelijk?
Hieromtrent wordt in de Woningwet, in artikel 50
lid 4, het volgende gesteld. „De beslissing omtrent
goedkeuring wordt geacht nog niet onherroepelijk
te zijn in zover nog niet is voldaan aan de verplich-
ting als bedoeld in artikel 30 Wet Ruimelijke Or-
dening". Dus eerst moeten de wijzigingen, volgens
uitspraak van Kroon of Gedeputeerde Staten ver-
werkt worden in een nieuw bestemmingsplan, welk
plan binnen een jaar moet worden vastgesteld door
de gemeenteraad.
Het bestemmingsplan „Buitengebied 1970" der ge-
meente Vorden is ten dele goedgekeurd en er is ge-
deeltelijk goedkeuring aan onthouden. Voor wat be-
treft die delen van het plan, welke uiteindelijk zijn
goedgekeurd, is het bestemmingsplan nu onherroe-
pelijk geworden.
Die delen van het plan waaraan goedkeuring ont-
houden is, moeten binnen een jaar gewijzigd wor-
den; het bestemmingsplan is voor deze delen dan
ook niet onherroepelijk. Een gevolg hiervan is, dat
Burgemeester en Wethouders verplicht zijn bouw-
aanvragen, betrekking hebbend op het gebied waar
goedkeuring aan onthouden is, aan te houden of de
bouwvergunning te weigeren wanneer daarvoor
gronden aanwezig zijn.
De termijn van de aanhoudingsplicht voor Burge-
meester en Wethouders eindigt indien binnen één
jaar nadat de Gemeenteraad een nieuw plan had
moeten vaststellen (zie hierboven artikel 30 Wet
Ruimtelijke Ordening), geen ontwerp voor een her-
ziening van het plan ter inzage is gelegd. Van de
aanhouding doen Burgemeester en Wethouders me-

dedeling aan degenen, die de bouwvergunning
heeft aangevraagd.
Deze aanhouding volgens de Woningwet, komt in
de praktijk overeen met de gevolgen van een voor-
bereidingsbesluit volgens de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (artikel 21 Wet Ruimtelijke Ordening).
D t alles voorzover het betreft de formele procedu-
rele gevolgen van de uitspraak van de Kroon.
De volgende week zal de feitelijke inhoud van het
K.B. nader onder uw aandacht gebracht worden.

Ad. 2.

Waarschuwingsborden voor overstekend vee.

Door ons college is in principe besloten de plaat-
sing van bovengenoemde borden mogelijk te maken.
Schiftelijke aanvragen daarvoor kunnen op het ge-
meentehuis worden ingediend, liefst zo spoedig mo-
gelijk.
Nadat toestemming is verleend, zullen de driehoe-
kige borden met het algemeen gevaarteken, alsmede
de benodigde onderborden door de zorg van de ge-
meente worden besteld.
De kosten daarvan bedragen ƒ44,50 incl. b.t.w. per
bord -f- onderbord, dus ƒ 89,— per stel van 2 borden.
De borden dienen door de zorg van aanvragers te
worden geplaatst op een door hen zelf te leveren
paal. De borden worden zonder bevestigingsbeugels
geleverd. Het aanvragen van toestemming wordt ge-
acht tevens de levering via de gemeente in te hou-
den tegen het hiervoor genoemde bedrag.
Wij wijzen er nog op, dat de bedoelde borden
slechts een waarschuwing inhouden voor het ver-
keer. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid
van het verkeer blijft bij degene die het vee over-
drijft.

P.S. Aangezien de burgemeester van 6t.m. 20 juni
met vakantie is, zullen de spreekuren op vrijdag
vallende in deze periode komen te vervallen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag l juni: 8.30 uur ds. J. Veenendaal; 10.00
uur ds J. C. Krajenbrink, Jeugddienst. Muzikale
medewerking Amio-singers, Winterswijk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag l juni: 9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier, te-
vens kindernevendienst; 19.00 uur ds. H. G. Rang
van Goor

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.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
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 apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotbeekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

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

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

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

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

OPENTNGSTTIDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEFSZAAL

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 nur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uut
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

Geboren: Johanna Maria, d.v. J. A. G. Steenbreker
en J. G. B. Wissink.
Ondertrouwd: G. W. H. M. Ruiken en L. Barge-
man; G. R. Wientink en A. W. Oosterink; A. G.
Bremer en C. Peppelinkhausen.
Gehuwd: D. J. Berendsen en M. P. W. Schuppers.



SUPER-SLAGERIJ
GELDERSE SCHIJVEN 3 stuks

PAPRIKASCHIJVEN

VARKENSLAPPEN
FRICANDEAU

VARKENSPOULET
OSSESTAART
RUNDERSTOOFROLLADE

3 stuks

MAGER
500 gram

VAN DE SCHOUDER
500 gram

300 gram

500 gram

500 gram

DONDERDAG:

RUNDERLAPPEN IETS DOORREGEN
500 gram nu

Vleeswaren
GEKOOKTE HAM
BOTERHAMWORST
KATENSPEK
SNIJWORST
ROLLADE

150 gram

200 gram

100 gram

150 gram

100 gram

ZONNETUIN
KOMKOMMER
MALSE SLA
GRANNY SMITHS
KRIELAARDAPPELEN
SINAASAPPELEN

per stuk

2 kroppen

FIJNE HANDAPPEL
plm. 1 kg

kilo

per net

168

168

478

498

248
218

498

398

DIEPVRIES-VOORDEEL
IGLO VISSTICKS
SPERZIEBONEN
DOPERWTEN
BITTERBALLEN
KIPPELEVERTJES
PATATES FRITES

pak a 10 stuks
normaal 265 nu

450 gram

grijpzak .

500 gram

kilo .

Alles zolang de voorraad strekt

129
89
95
119
179

198
109
119
298
250
149

Halvarine Filterzakjes
no. 102 - van 110 voor

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

SPITSKOOL
FIJNE VERSE WORST „
DINSDAG

SPINAZIE
SCHOUDERKARBONADE ™
WOENSDAG

PANKLARE RODE KOOL „
VLEESGEHAKT .

69
298

79
298

59
238

A&.Q GRAAG TOT

1 kilo

1 kilo

1 kilo

1 kilo

VUL NU VOORDELIG UW
DIEPVRIES

SPEKLAPPEN
GEHAKT
VERSE WORST
SCHOUDERKARBONADE

samen

2250

WASVOORDEEL
ROBIJN WASVERZACHTER
DUBRO
ALL ZEEPPOEDER
RADION ZEEPPOEDER
KOFFER DIXAN

flacon

VOOR DE AFWAS
van 159 voor

koffer nu

koffer ...

219
139
698
495
725
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Voor de kleintjes

Roosvicee
dubbele fles

Zeeppoeder

VOORDEEL SLIJTERIJ
VIEUX GANZEBOOM

liter .

OUDE GENEVER

BALLANTINES

BESSENGENEVER

DON RAMON SHERRY

GANZEBOOM
liter

FINEST SCOTCH WHISKY
van 14,95 nu

GANZEBOOM
liter .

2 liter nu

945

995

1295

595

1225

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK

SLAGROOMSTAM
ABRIKOZENFLAPPEN
KRENTEBROOD
KRENTEBOLLETJES

„„ «o „„
,.„ „

,«.

318
269
250
135

Bloemen en Planten
PRACHT CYCLAAM
TULPEN bos a 10 stelen nu

359
98

ZOETWAREN VOORDEEL
THEEBISKWIE ^ 98
ROOMBOTERSPRITS „* „„,»„, 98
KANU U pak a 6 stuks Il9

CALVE ZOUTE PINDA'S 375 gram 252
CHOCO PRINCE netie * 7 s,uks nu 159

SUPERVOORDEELTJES
DE ENIGE ECHTE

SEVEN UP
literfles van 130 voor 105
GROF GEBR. RIJST heel kilo 119

BOEMBOE
zakje van 106 voor 98

KETJAP BENTENG MANIS
fles van 240 voor 198

AT1AR TJAMPOER pof van 153 voor 139

TOMATENKETCHUP DEL MONTE
nu 89

Olvarit
Babyvoeding ~j Q
Der ootie voor • ^^

UNOX TOMATENSOEP EXTRA GEVULD
van 235 nu 189

Celtona
pak a 20 stuks nu

CLOSETPAPIER pak a 4 rollen nu 119
PROSET HAARSPRAY grote spuitbus nu 375

PRODENT TANDPASTA 2 grote tubes 275

FRITURA CHIPS NATUREL OF PAPRIKA
grote baal 59

&O PILS
ook de kenners drinken het, krat a 24 flesjes

VRUCHTENLIMONADE A & O
liter ... 79

A & O UP OF COLA liter 79

APPELSAP grote fles 69
ONZE BEKENDE

Advokaat
nog éénmaal voor 398

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232

l
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o
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Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
'n goeie slager

De gehele
week:

Vrijdag:

Woensdag:

Maandag:

Dinsdag:

_Het

RIBLAPPEN
RUNDERLAPPEN
OSSESTAART
MEN. SCHNITZEL
NASI OF BAMI
VLEESSALADE
VERSE WORST
GEHAKTDAG
HAMBORGERS
SPEKLAPPEN

MAGER
500 gram

mooi doorregen
500 gram
nu
500 gram

3 stuks

„uit eigen keuken'
500 gram

„elite" heerlijk
250 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

CERVELAAT
150 gram

HAMWORST
150 gram «

GEKOOKT SPEK
150 gram

KOOKWORST
250 gram

500 gram

500 gram .
1000 gram

2,50

3 grote

plus gratis kruiden
500 gram

barbecue- en fonduespecialist
•«•̂ •̂BBH

zak a 4 stuks nu .

van 109 voor 99
bij ons <

UIT ONZE BROODBOETIEK
TARWEBOLLETJES
STOKBROOD

VAN ONZE BANKETBAKKER
GROTE KERSENVLA .„ «, ™ 298
KRUIDKOEK van 220 voor

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
MOOIE SPINAZIE *,
KAUIJu 2 bossen nu

GROTE CITROENEN , ™*
Wegens slechte aanvoer vorige week deze week nog 1 x:

GOLBElf OELICIOÜS »»«,». 259
WORTELTJES
Maandag W dinsdag:

SPITSKOOL

*,«.,».
Sïïï».

, » .....................
Prijswijzigingen voorbehouden

Kassakoopje GROTE BOS Trosanjers rechtstreeks van de teler. Voor u mevrouw voor

POT BETUWE H.H.-JAM
aardbeien, normaal 185
maar voor u mevrouw slechts ...

ROYCO TOMATEN OF TOMATEN/
GROENTESOEP per zakje nu

CALVE SAUZEN keuze uit poesta bar-
becue en sjaslicksaus nu per fles voor

HONIG SPAGHETTI
pak a 400 gram

CALVE SLASLANK
halve litertles nu voor

ROYAL CLUB TONIC
voor de warme dagen
literfles nu slechts

CALVE BORRELNOOTJES cocktail
speciaal mexicana poesta v. 177 voor

UNOX H.H. SOEPBALLEN
blikje a 120 gram

ARYNO HALVA SPREAD
abrikozen of mandarijn, voor u per pot

BETUWE EENDRANK
sinaasappel, tomaat gekruid v. 209 v.

TOVA VLAFRUIT
aardbeien, flesje nu

BETUWE APPELMOES
pot van 740 gram nu ..

Uit onze moderne
ZUIVEL-
AFDELING
VRUCHTENYOGHURTS
alle soorten
nu van 99 voor

KARNEMELK
een hele liter
van 77 voor

EUROMA NOOTMUSKAAT
50 gram per blikje

CALVE MAYONAISE
pot a 330 cc

CALVE PINDAKAAS
pot a 1/1

POTJE NESCAFE
van 50 gram nu voor

RUITER MIXED FRUITHAGEL
a 300 gram

POT APPELSTROOP
Betuwe
voor 't lenteprijsje van

GRONINGER KOFFIEKOEK
nu voor

VAN NELLE THEEZAKJES
engels melange, per doosje

DE HEER MUSKETFLIKKEN
200 gram

FLACON GLORIX
van 79
voor

KOELEMAN APPELMOES
3/4 pot

KOELEMAN AUGURKEN
3/4 pot

DOOS KLEENEX WIT
nu voor

CLOSE UP TANDPASTA groen
grote tube

Moselblumchert flessen nu slechts voor

Groente- en vleesreklames geldig tot en met 31 mei
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GEMEENTE VORDEN RESER-
VEERT 150.000 GULDEN VOOR
AANSCHAF SPORT-
MATERIAAL

De rekening over het jaar 1974 heeft de gemeente
Vorden een batig saldo opgeleverd van 150.000 gul-
den. Omdat er in het verleden voor de restauratie
van kasteel Vorden er voor de stichting van een
dorpscentrum bedragen werden gereserveerd stelden
B. en W. voor dit bedrag te bestemmen als reserve
voor de aanschaf van sportmateriaal voor het te
stichten sportgebouw.

De heer A. Ploeger (PvdA) verzocht B. en W. er na-
drukkelijk op toe te zien dat dit bedrag ook inder-
daad wordt aangewend voor sportmateriaal en niet
b.v. voor een keuken of een bar. Dus niet voor in-
ventaris. De heer J. W. M. Gerritsen (Vordens Be-
lang) bepleitte een ruime visie t.o.v. deze reserve-
ring. „Het kan zijn dat 150.000 gulden niet vol-
doende is, maar de mogelijkheid bestaat ook dat we
met de aanschap van sportmateriaal met 100.000
gulden klaar zijn. Reserveren blijft altijd gevaar-
lijk," zo sprak hij.
De heer H. Tjoonk (VVD) was tegen het voorstel
van B. en W. „In de raadscommissie voor financiën
en belastingen heb ik ook al gepleit om 120.000
gulden te investeren en 30.000 gulden aan te wen-
den voor het verbeteren van de buitenwegen. Er
zijn zoveel mensen die belang'hebben dat de buiten-
wegen in goede staat verkeren.'
Burgemeester Vunderink zei hierop dat B. en W.
druk doende zijn de wegenlegger vast te stellen. Be-
ging '76 zal de gemeente de onderhoudsplicht van
(Ie zandwegen (op vrijwillige basis) overnemen,
waarna het in de tweede helft van 1976 verplicht
zal worden gesteld. De onderhoudsplichtigen dienen
dan aan de gemeente een bepaalde vergoeding te
betalen.
De heer Tjoonk bleef erbij dat er op dit moment
wat gedaan moet worden aan de buitenwegen, voor-
'al omdat er op ander gebied zoals gemeentehuis en
sportzaal veel geld door de gemeente wordt geïnves-
teerd. Wethouder Bannink (CDA) wist te vertellen
dat er thans nog 38 km wegen in ondenhoud bij par-
ticulieren is.
Tot dus ver bestaat voor alle onderhoudsplichtigen
de mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd ta-
rief de wegen te laten schaven. Niet iedereen maakt
daar gebruik van. „Ga je nu deze 30.000 gulden

plotseling besteden dan hebben diegenen die nooit
hebben meegedaan er mooi voordeel en zeggen nu
dank je wel. Dat zou zeer onbillijk zijn. Dan heb ik
nog liever dat de gehele reservering wordt verdeeld
over alk inwoners van Vorden. Geef ze allemaal 200
gulden vakantiegeld," aldus sprak wethouder Ban-
nink.
Burgemeester Vunderink tenslotte wist de raad (be-
halve de heer Tjoonk) ervan te overtuigen te wach-
ten met de buitenwegen tot de wegenlegger is vast-
gesteld. „Gaan we de wegen nu gratis schaven dan
moeten we dit het volgend jaar weer doen. We kun-
nen dan niet meer spreken van afkoop van onder-
houd," aldus de voorzitter.

MISVERSTAND
Aan het begin van de raadsvergadering van dinsdag-
avond (waarbij ook de beleidsnota van de op korte
termijn noodzakelijk geachte kapitaalswerken werd
aangeboden, waarover in de eerstvolgende raadsver-
gadering gediscussieerd kan worden), deelde burge-
meester Vunderink mede dat er na afloop van de
vergadering het in de bedoeling lag een informele
vergadering te houden met afgevaardigden uit de
landbouworganisaties.
„Deze vergadering kan nu echter niet plaatsvinden,
maar zal op een later tijdstip worden gehouden," zo
deelde burgemeester Vunderink mede. Kennelijk
berustte de/e mededeling op een misverstand, want
tijdens de raadsvergadering kwamen de betr. afge-
vaardigden toch de raadszaal binnen, waarna na af-
loop toch de informele vergadering door kon gaan.
Echter zonder de fraktie van de PvdA, want die
stelde zich bij monde van de heer Ploeger op het
standpunt dat deze kwestie in de openbaarheid be-
handeld moet worden. „Bovendien betreft het hier
een éénzijdige voorlichting aan de raad, want wan-
neer je over landbouwproblemen, mede in samen-
hang met het rekreatie basisstrnktuurplan, gaat pra-
ten, dan dienen ook alle betrokkenen hierbij aan-
wezig te zijn," aldus een reaktie van de heer Ploeger
na afloop van de raadsvergadering.

BLOEMETJES BUITEN ZETTEN
De heer J. F. Geerken (CDA) stelde B. en W. voor

de bloemetjes eens buiten te zetten. Niet in Parijs,
maar letterlijk door b.v. een 30-tal bloembakken
aan te schaffen in de winkelstraten. „Maak er een
bloemrijk achtkastelendorp van," zo sprak hij. Met
het voorstel zou een bedrag rond 2500 gulden zijn
gemoeid. „Het stimuleert bovendien de koop-
kracht".
„Wellicht kunnen we een hovenier aanstellen of
iemand van gemeentewerken hiertoe een opleiding
te laten volgen," aldus stelde de heer Geerken ver-
der voor.
Wethouder Bannink (CDA) voelde weinig voor het
voorstel van de heer Geerken. „Eerst moet de kwes-
tie van de zandwegen worden opgelost en dan pas
de bloemetjes buiten zetten. Bovendien is het sti-
muleren van de koopkracht -een taak voor de win-
keliers. Ook om iemand van gemeentewerken een
opleiding te laten volgen zag de heer Bannink niet
direkt zitten. (Kosten e.d.). Burgemeester Vunde-
rink voelde wel wat voor het voorstel van de heer
Geerken en /egde toe dat m.b.t. de „opleiding" deze
zaak intern bekeken zal worden.
Ten behoeve van herstel van schade aan het school-
gebouw en het schuurtje van de Nutskl-euterschool
De Kroezestulp, stelde de raad 5287 gulden beschik-
baar. De kosten van de herstelwerkzaamheden, in-
clusief de vervanging van 500 pannen, worden in
totaal geraamd op 5737 gulden.
Het verschil ad. ƒ450,— blijft voor rekening van
het schoolbestuur (onderhoud). De heer J. F. Geer-
ken (CDA) zou graag zien, dat b.v. ter stimulering
voor dit bedrag verf beschikbaar wordt gesteld aan
het schoolbestuur. Ook het schilderwerk is voor re-
kening van de school. B. en W. en de raad bleven
op 't s tandpunt staan: onderhoud moet onderhoud
blijven!

Verder werden in deze raadsvergadering nog enkele
besluiten genomen betr. voorschotten e.d. ten be-
hoeve van het onderwijs. Ten behoeve van de basis-
scholen is het bedrag per leerling vastgesteld op
ƒ173,16. (Het betreft hier de vaststelling exploita-
tievergoeding). De heer Ploeger (PvdA) vond dit be-
drag zeer laag. Het landelijk gemiddelde is ƒ210,54.
Hij overhandigde B. en W. zijn „lijstje". „Wellicht
wilt u het eens bekijken."

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

DE AMIO-SINGERS IN DE JEUGDDIENST

A.s. zondagmorgen, l juni, zal er weer een Jeugd-
dienst gehouden worden in de Hervormde dorps-
kerk. Deze dienst wordt belegd door en is mede
voorbereid door de Hervormde Jeugddienstcom-
missie. Iedereen, jong en oud, is hartelijk welkom.
De Amio-singers uit Winterswijk zullen vocaal en
ook instrumentaal aan deze dienst meewerken. De
Amio-singers zijn bekend in de hele regio. Het the-
ma van de dienst luid: „Het hoeft niet meer voor
mij (???)" Organist is Gijs van Schoonhoven en
voorganger ds. Krajenbrink, herv. predikant te
Vorden. (Zie de advertentie).

Vrouwenverenigingen
Woensdag 21 mei j.l. was het een bijzondere avond
voor de Hervormde Vrouwengroep in het dorp.
Mevrouw Jansen nam na bijna 30 jaar „trouwe
dienst" afscheid als presidente.
Mej. Heyink uit Almen luisterde de avond op met
haar voordrachtskunst en deed dit op een aanste-
kelijke, vrolijke en gezellige manier.
Verder werd de scheidende presidente verscheide-
ne keren toegezongen met zelfgemaakte liedjes. Ook
werd haar een cadeau overhandigd door de drie
„oudste leden" van de groep, die tevens het wel en
wee van al de verenigingsjaren in dichtvorm ten
gehore brachten. De tekst hiervan werd later, ver-
vat in een „boekwerk", versierd met allerhande fo-
to's en tekeningen, aan mevr. Jansen aangeboden.
In september a.s. /al de vereniging weer starten on-
der nieuwe leiding, namelijk mevr. Veenendaal als
presidente en mevr. Van der Put als vice-presidente.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De laatste bijeenkomst van het seizoen 1974-75, om-
vatte een luchtig programma, dat werd verzorgd
door het Vordense Huisvrouwen Orkest.
Een geheel nieuwe show, welke deze avond de pre-
mière genoot, werd met veel enthousiasme ten to-
nele gevoerd. Veel bijval oogstte de uitbeelding van
vreemde landen, vertolkt in kleding en bijpassende
k lanken .
Aan hel slot van de bijeenkomst sprak de presidente
mevrouw Pelgrum, haar waardering uit, voor de
manier waarop het Huisvrouwen Orkest met toch
eenvoudige middelen op spontane wij/e voor een
ontspannende avond hadden gezorgd.
In het nieuwe seizoen zal op 2 september worden
gestart met een koffiemiddag, waarna op 17 sep-
tember het marionetten-theater van Henk Walters
uit Arnhem voor h-et voetlicht zal treden.

Meester BÜnkman gehuld%d als
zilveren hoofdonderwijzer
De jongens en meisjes die zaterdagmiddag in zaal
Smit het receptieboek van het echtpaar Brinkman
bijhielden, behoefden niet met de armen over el-
kaar te zitten, want het was een komen en gaan van
enkele honderden mensen die het echtpaar Brink-
man kwamen feliciteren met het zliveren huwelijks-
feest, terwijl bovendien meester Brinkman het feit
herdacht dat hij 25 jaar schoolhoofd is, waarvan ca.
18 jaren aan de openbare lagere school te Vorden.
Vrijdagmiddag werd de heer Brinkman voor deze
gelegenheid reeds op school door kinderen en per-
soneel gehuldigd waarbij vele cadeaus werden over-
handigd.
Tijdens de receptie zaterdagmiddag, waarbij o.a.
ook burgemeester M. Vunderink aanwezig was, werd
het woord gevoerd door de heer M. Martinus na-
mens de oudercommissie van de dorpsschool.
De heer Martinus complimenteerde in het bijzonder
mevr. Brinkman. „Wanneer uw man af en toe zijn
gal eens kwijt moest, zijn hart wil luchten, dan
komt hij bij u terecht. U geeft hem adviezen bij zijn
moeilijke werk, u vrolijkt hem op, u remt hem af
wanneer hij eens te onstuimig denkt te worden en
probeert hem bij te sturen als dat nodig is. Boven-
dien valt u in op school wanneer er soms een leer-
kracht ziek is.
Ik wil hier alleen maar mee zeggen dat een man
alleen zijn werk zo goed kan doen als hij gesteund
wordt door een vrouw als u. Mijnheer Brinkman
hebben wij als ouders leren kennen als een man die
tegen alle stormen is bestand. U hebt een feilloos
gevoel hoe u met kinderen, ouders en collega's om
moet gaan," aldus sprak de heer Martinus die zo-
wel mevrouw als mijnheer Brinkman een tuinstoel
aanbood met bovendien een tafel. „Voor het geval
meester Brinkman eens de behoefte mocht gevoelen
ergens op los te slaan."

25 JAAR VREUGDE, VERDRIET,
BLIJDSCHAP EN TELEURSTELLING

Tot deze uitspraak kwam de heer J. J. van Dijk,
die het woord voerde namens de Vereniging Open-
baar Onderwijs (VOO) te Vorden.
Om 25 jaren schoolhoofd te zijn betekent evenzovele
jaren passen en meten om met het ter beschikking
gestelde geld voor leermiddelen te moeten rond-
komen.
Ons bestuur verheugt zich over de bijzondere pret-
tige samenwerking die er tussen u en ons heerst.
Wij allen streven niet alleen naar een goed onder-
wi j s , maar ook naar een eerlijk openbaar onderwijs,
waarb i j wij trachten de openbare school die plaats
in on/e gemeenschap te geven en te behouden die
/ i j in alle opzichten verdient.
De school waar de jeugd, ongeacht de geloofsover-
tuiging of politieke gezindheid van de ouders, ge-
zamenlijk kan opgroeien naar een samenleving,
waar men eikaars mening kan en wil respekteren,"
aldus sprak de heer Van Dijk, die het echtpaar
Brinkman twee lepeltjes aanbood met de spreuk
„Onverdeel naar de openbare lagere school".
De heer Van Dijk sprak vervolgens een woord na-
mens de collega's en de schooljeugd. „Wat betreft
uw jubileum als schoolhoofd hopen we op een be-

stendiging van de goed-e en prettige samenwerking
zoals we die steeds gekend hebben. U kunt zich bij
de vele werkzaamheden gesteund weten door uw
personeel," aldus sprak de heer Van Dijk. De heer
Brinkman bracht tenslotte de sprekers dank voor
de welgemeende woorden die hem en zijn vrouw
ten deel waren gevallen.

Goed toneelspel van
Krato
De toneelvereniging KRATO (Kranenburgs To-
neel) heeft dit seizoen wel succes gehad met haar
optreden. Nadat het blijspel Een beeld van een man
driemaal - op veelvuldig verzoek - ten tonele werd
gebracht, kwam men nu in zaal Schoenaker op de
planken met de klucht Drie is te veel. De volle /aal
heeft intens genoten van dit blijspel, waarvan Br.
Canutus Schilder de regie had.

Ontspanningsmiddag
voor bejaarden
In de grote zaal van het Jeugdcentrum aan de In-
sulindelaan in Vorden werd deze week dinsdag een
open-bejaarden-middag belegd door de Vordense-
en Kranenburgse Bejaardenkring.
Ruim honderd bejaarden ihadden aan de uitnodi-
ging gehoor gegeven. Mevrouw Bosman-Hofsté, de
presidente van de Vordense Bejaardenkring, heette
alle aanwezigen en allen die aan het programma
meewerkte van harte welkom.
Het was een goed ontspannings-programma. Een
koortje van de NCVB afdeling Vorden zong op
voortreffelijke wijze oude en bekende liederen on-
der leiding van de organist de heer Woudstra. De
heer Dolfijn uit Vorden vertoonde een film over
Vorden en omgeving ui t het jaar 1939. Dat was
begrijpelijk bij/onder boeiend voor de bejaarde
aanwezigen, die veelal toen in Vorden en omge-
ving woonden en vele personen en situaties op de
film onmiddellijk herkenden.
Na de pauze, waarin de dames van beide bejaarden-
kringen een frisdrank en/, aanboden (met de thee
of koffie was men in het begin van de middag al
begonnen) trad op de heer Wilterdink uit Winters-
wijk („Hulzer Willem uut Kotten bie Wenters").
Samen met een medespeelster en een organist bracht
hij liedjes en schetsjes in het Gelders dialect. Het
was een vrolijk, feestelijk geheel. Als belangstellen-
de vertegenwoordiger van de p laa tse l i jke kerken
maakte ds. Krajenbrink de/e middag mee.
Mevrouw Haverkamp, de presidente van de Kra-
nenburgse Bejaardenkring, sloot met een dank-
woord en enkele mededelingen deze bijzonder ge-
slaagde ontspanningsmiddag voor bejaarden in Vor-
den-Kranenburg. Zo'n middag is zeker voor herha-
ling vatbaar.

Openbare les
Op zaterdag 31 mei a.s. hoopt de Nuts blokfluit- en
melodica-club haar 16e openbare les te geven.
Deze avond, die door eigen leden wordt verzorgd is
in het Jeugdcentrum.
Ook voor de ouders een leuke gelegenheid om eens
een kijkje te gaan nemen wat hun kinderen alzo
met de/e instrumenten kunnen brengen.

Volleybal
Het nationale volleybaltoernooi voor dames- en he-
rensenioren, meisjes- en jongensjunioren en meisjes-
enjongens-aspirantcn, dat zaterdag j.l. onder ideale
weersomstandigheden door de plaatselijke volleybal-
vereniging Dasli is georganiseerd, is een groot suc-
ces geworden. Het voortvarende Dash-bestuur had
dit „monstertoernooi" waaraan door liefst 65 teams
werd deelgenomen - uit heel Gelderland en Over-
ijsel waren inschr i jv ingen binnengekomen - terdege
voorbereid. Men kon /ich praktisch aan het tijd-
schema houden.
Het toernooi werd gehouden op het gemeentelijk
sportterrein bij het zwembad, waar men een uitste-
kende akkommodatie had. De v.v. Vorden verleen-
de medewerking door het bcschikbaarstellen van de
kleedgelegenheden, de kantine enz., terwijl tevens
een aantal vrachtauto's van bedrijven gebruikt
mochten worden. Het wedstrijdsecretariaat in de be-
stuurskamer, hield een schematisch overzicht bij, zo-
dat iedereen de stand van /aken kon noteren, en er
geen stagnatie ontstond. Door de leden van Dash
waren een aantal kraampjes voor een hartige hap,
snoep enz. opgezet, die gretig aftrek vonden.

Turnen
Zaterdag j.l. heeft gymnastiekvereniging Sparta met
72 jeugdleden deelgenomen aan de jeugddag te
Neede. Er werden 4 derde en één tweede prijs be-
haald. Het was een /eer geslaagde middag.

WATERSCHAP
VAN DE BAAKSE BEEK
Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap
van de Baakse Beek maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 103 van het Gelders
Waterschapsrcglement bekend:

a. dat de indeling van gronden volgens de
normen vastgesteld door liet Gecombi-
neerd College van het waterschap overeen-
komstig de maatstaven van artikel 102 van
voornoemd reglement bij besluit van 25
juni 1973, goedgekeurd door Gedeputeer-
de Staten van Gelderland d.d. 25 juli 1973,
nr. 5609/152-1107 -- welk besluit het Da-
gelijks Bestuur met ingang van l januari
1975 in werking heeft doen treden — voor
belanghebbenden ter inzage ligt vanaf 30
mei 1975 gedurende veertien dagen ter
secretarie van het waterschap te Ruurlo,
Groenloseweg 7a en wel van maandag tot
en met vrijdag in de voormiddag van 9 tot
12 uur en in de namiddag van 2 tot 5 uur.

b. dat gedurende de termijn van terinzagelig-
ging, alsmede veertien dagen na afloop
daarvan door belanghebbenden schriftelijk
bezwaren tegen de indeling bij het Gecom-
bineerd college van het waterschap kun-
nen worden ingebracht.

Ruurlo, 27 mei 1975.

Het Dagelijks Bestuur voornoemd,

H. Krabbenborg, wnd. watergraaf
F. J. Seesing, secretaris

Wij gaan met

vakantie
van 31 mei 1975 tof en mef
15 juni 1975
„Voor bizonderheden"
dan bellen 05756-1847, D. Peters,
Brammen.

ASS.KAN TOOR

JANSSEN
Ruurloseweg 20 - Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514



VOOR

BIKINI'S

BADPAKKEN

BADLAKENS

EN ZWEMSLIPS

UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Omdat een aantal van onze meisjes
binnen afzienbare tijd gaan trou-
wen, kunnen wij weer enige

LEERLING-
BEJAARDENVERZORGSTERS

aanstellen.

Zij, die hiervoor belangstelling
hebben, kunnen telefonisch een
afspraak maken met de heer Ot-
tens, tel. 1372, voor een kennis-
making met onze verpleeg-
inrichting.

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'

Wij zijn vanaf maandag 2 juni

IEDERE MAANDAGMOR-
GEN GESLOTEN

Levensmiddelen - Slijter^

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 1420

T-shirt f 24,90
Denimjeans
in broken-
twill f 65,-

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
zondag l juni, 10.00 uur

m.m.v. AMIO-SINGERS

De vroegdienst begint om 8.30 uur.

Zaterdag 31 mei 1975 om 7 uur
(PRECIES!)

ICC

OPENBARE LES
van de

NUTS BLOKFLUIT- EN
MELODIGAGLUB
in het Jeugdcentrum

De nieuwe kinderen met hun ouders
zijn ook van harte welkom

VOETBALVERENIGING VORDEN
BUITENGEWONE ALG.
LEDENVERGADERING
maandag 16 juni a.s. om 20.00 uur
in de kantine.

De agenda voor deze vergadering ligt vanaf
heden ter inzage in de kantine.

Het Bestuur

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 2 tol en met 12 juni

Boek en kantoorboekhandel

HIETBRINK
Vorden — Telefoon 1253

Kleuren-
televisie

• ERRES 66 cm grootbeeld
kleurentelevisie

• Uiterst eenvoudige bediening
• Grote frontluidspreker
• Inruilbedrag tijdelijk

minimaal ƒ 400,—
• Uw prijs ƒ 2495,-

Minimale inruil-
korting ƒ 400,-

Nu f 2095,-
TELEVISIE - RADIO

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Al die kinderen dragen
nu goed passende
schoenen l

Is uw kind daar ook bij ? ? ?
Kom anders eens bij ons langs !! l

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

KASTBM

ruimte voor kleuren-tv!
Wandmeubel in zwart gebeitst essen, met wit laqué fronten. Bijzonder veel bergruimte biedend
Zelfs voor uw kleuren-tv. Afmetingen 142 x 250 x 51 cm

Voor goed

wooncomfort

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

Geld voor iedereen, mits in loon-
dienst of zelfstandig, lopende le-
ningen geen bezwaar, kwijtschel-
ding bij overlijden
Leningen van ƒ 1000,— tot en met
ƒ 25.000,-; afl. l tot en met 5 jaar
of langer
b.v. voor aanschaf van een auto,
boot of caravan of voor aanschaf
of verbouwing van uw woning enz.
Alles binnen l dag geregeld

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

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboe^ien-specialist

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

PANNEKOEKEN ETEN OP
'T MEDLER ! DOEN !

Café-Reetaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Wij gaan met

VAKANTIE
van 31 mei t/m 16 juni

HERENKAPSALON

P. Sietsma
Telefoon 1984 Dorpsstraat l

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Denim
pantalons
en pakken
voor het hele gezin

Goede pasvorm

Populaire prijzen!

t OH* ICl Qfl fHOO0

/chooldermcin
\mLlM7 vordcn

Open huis Open huis
Ter gelegenheid van de ingebruik-
name van onze geheel vergrootte
en gemoderniseerde toonzaal en
winkel houden wij 3 avonden

open huis
op donderdag 5, vrijdag 6 en
zaterdag 7 juni a.s. van 19.00 tot
22.00 uur

Uw bezoek zullen wij bijzonder
op prijs stellen!

TOT ZIENS BIJ

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 1486
Doe-Het-Zelf-Centrum - Sanitair en Keuken-
centrum - Tapijtcentrum - Bouwmaterialen-
handel - Aannemersbedrijf

Kijk „ERRES"
STAAT VOOR ZEKERHEID
Een Erres wasautomaat met

****»

Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuge is uitschakelbaar
Deur, droogkook en motor-
beveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt voor inbouw
Eenvoudige bediening

DE PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Met grote vreugde en
dank aan God, geven wij
u kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

JOHANNA MARIA

(Danielle)

J. A. G. Steenbreker
J. A. Steenbreker-

Wissink
Ingrid
Erik

Vorden, 24 mei 1975
Het Elshof 11

Meter: J. G. M. Berns-
Wissink

Peter:
G. J. A. Steenbreker

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die onze
trouwdag tot een onver-
getelijke dag voor ons
hebben gemaakt.

Frieda en
Gerrit Stokkink

Vorden, mei 1975
De Boonk 33

Henk Velhorst
en
Willy Velhorst-Voskamp

danken u hartelijk voor
uw gelukwensen, bloemen
en kado's, die wij van u
op onze trouwdag moch-
ten ontvangen.

Mede hierdoor is het voor
ons tot een onvergetelijke
dag geworden.

Vorden, mei 1975
Galgengoorweg 3

Voor de vele hartelijke
deelneming ons betoond
voor en na het overlijden
van onze lieve vader en
opa

J. W. Denkers

zeggen wij u hartelijk
dank en wel in het bijzon-
der dr. Van Tongeren en
zuster Van der Schoot.

Kinderen, klein-
kinderen en achter-
kleinkinderen

Vorden, mei 1975
Almenseweg 30

Te koop:

alle soorten
koolplanten

bij

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

Te koop: prima eiken
bankstel, wollen bekle-
ding met passende tafel,
's Avonds na 7.00 uur,
Smidstraat 6.

Te koop: l ha gras aan
de Vordensebosweg.
P. Baron v. d. Borch,
Horsterkamp, tel. 1395.

Te koop: l damesfiets.
B. v. Hackfortweg 48,
Vorden.

Te koop: Gazelle sprin-
ter (5 versnellingen);
Spartamatic bromfiets.
Na 6 uur, J. W. Bosman,
Hoetinkhof 27, Vorden.

Te koop: een damesfiets,
met handrem. Het Wie-
melink 33, Plan Boonk,
Vorden.

Te koop: jonge konijnen,
Vlaamse Reus en Hollan-
der t j es en verschillende
soorten krielkippen met
haan en broedeieren van
sierfazanten bij D. Klein
Geltink, „Klein Garmel",
Schuttestraat l, Vorden.

Te koop: Hoenson olie-
haard, 2 potten met tank,
200 Itr. met standaard;
TJV.S. aanrecht, 2-deurs;
Vaillant geiser, flessengas;
nieuwe wastafel met
mengkraan en syphon,
58 x 44 cm; fonteintje
compleet, 41 x 23 cm, met
syphon; ± 38 m tuin-
slang met revolversproeier
en ophangbeugel; houten
tuinbank, moet geverfd.
v. Zutphen, Gazoorweg
2A. Alleen zaterdag
31 mei a.s.

Triumph-Wala

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

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

< i HANS KISTEMAKER

\ en

geven u, namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk
op donderdag 29 mei a.s. om 13.30 uur
ten gemeentehuize te De Steeg.

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in
de Ontmoetingskerk te Dieren door de
weieerwaarde heer ds. Verschoor.

mei 1975
Vorden, Dorpsstraat 16
Dieren, Harderwijkerweg 168

Toekomstig adres: Mark 3, Emmeloord

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in „De
Gouden Leeuw" te Bronkhorst.

: \ TONNY BOS

| |

en

CARLA BRAAM

hebben het genoegen u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, op vrijdag
30 mei a.s. om 13.30 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

De huwelijksinzegening zal plaatsheb-
ben om 14.00 uur in de parochiekerk
van St. Willibrordus te Hengelo (Gld.).

mei 1975
Vorden, De Haar 14
Hengelo (Gld.), Asterstraat 3

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in
Hotel Langeler te Hengelo (Gld.).

Toekomstig adres:
Maanstraat 16, Hengelo (Gld.)

Op 2 juni a.s. zijn wij vijfentwintig jaar ge-
trouwd. Wij vieren ons zilveren huwelijksfeest
met onze kinderen en oma in Café-Restaurant
„Concordia" te Hengelo (Gld.).

Receptie van 16.00-17.30 uur.

A. VERSTEEGE
J. J. VERSTEEGE-ESKES

Vorden, juni 1975
De Horst 3

GEMEENTE VORDEN
A. De Burgemeester van Vorden maakt be-

kend, dat de Raad dezer gemeenten in zijn
vergadering van 27 mei 1975 heeft beslo-
ten dat betreffende het perceel Zomer-
vreugdweg 9 (kad. sektie F. nr. 2142 ged.)
een wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied 1970 wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit dat in werking
treedt op 28 mei a.s. en de betreffende situa-
tietekening liggen vanaf 28 mei 1975 voor een
ieder ter gemeentesecretarie ter inzage.
Vorden, 28 mei 1975.

De burgemeester,
Mr. M. Vunderink.

B. Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend, dat:

a. zij - ex artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening - voornemens
zijn vrijstelling te verlenen van de be-
treffende bepalingen van het bestem-
mingsplan Buitengebied 1970, teneinde
de heer W. F. Haccou, Elderinkweg 4
te Hengelo Gld., in de gelegenheid te
stellen zijn boerderij aan de Zomer-
vreugdweg nr. 9 te kunnen (laten) ver-
bouwen tot burgerwoning;

b. de op het onder a. bedoelde voornemen
betrekking hebbende bouw- en situatie-
tekeningen liggen vanaf 28 mei t.m. 11
juni 1975 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage; gedurende deze
termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaar tegen genoemd
voornemen indienen bij Burgemeester
en Wethouders.

Vorden, 28 mei 1975.

Burgemeester en Wethouders
van Vorden,

mr. M. Vunderink,
burgemeester.
J. Drijfhout, secretaris.

Zaterdag 7 juni a.s. hopen

B. ROSSEL

en

A. J. ROSSEL-WESSELINK

hiun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun kinderen, kleinkinderen en
moeder.

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in zaal Smit
te Vorden.

Vorden, mei 1975
Hilverinkweg 3

WEEKENDAANBIEDING

KEUKENDOEKEN
leuke dessins
2 stuks voor

• 7,50
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Heden overleed zacht en kalm mijn geliefde
vrouw en onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

BARTA WILLEMINA BROIJL-
TEN HARVE

in de.ouderdom van 82 jaar.

Warnsveld: H. Broijl
Zwolle: A. H. v. Velzen-Broijl

J. A. v. Velzen
Zelhem: H. J. Broijl

S. M. Broijl^v. Engelen
Klein- en achter-
kleinkinderen

Warnsveld, 21 mei 1975
Rietgerweg 5

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden
in het crematorium te Dieren op maandag
26 mei 1975.

VWWHWWHW

Zaterdag 31 mei a.s.

BAL
voor gehuwden en
verloofden

Muziek: „Grolsch Combo'
aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Mout
tarvo-brood

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

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Bloemen krijgen extra kleur

in een

Planten-

en verfraaien kamers, balkons, serres en
natuurlijk iedere tuin.

PLANTENBAK laag vanaf

PLANTENBAK op voet vanaf
14,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Profiteert opnieuw
van onze

jubileumaanbiedingen!!
3 dagen lang weer koopjes in diverse
afdelingen

DAMESPULÜ'S
z/m div. kleuren nu

RESTANTEN BLOUSES EN
PULLOVERS

GEBREIDE PAKJES
links-links vanaf

JAPONNEN
z/m en k/m vanaf

KINDERSPIJKERBROEKEN
vanaf

SHORTS DENIM
nu

HERENPANTALONS
bruin en groen
jeugdig model

8,95
5,- 10,-
49,50
39,95
12,95
9,95

35,-
Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

Vrijdags koopavond

zomerpantalpns voor
zomerprijzen

We hebben ze in alle modellen, maten, stoffen en talloze kleuren l
Uitzoeken maar voor schappelijke prijzen l

textiel CA mode

/choolclermcin

VLAM
ATTENT
Aktle voor Goed Ga» Gebruik

In een huis met
gasapparaten is voortdurende

goede ventilatie een
noodzaak.

Voor Inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750.10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.



KOELKASTEN

* DIEPVRIESKISTEN

* DIEPVRIESKASTEN

Koop bij de vakman, u hebf er altijd gemak van !

ELEKTR. TECHN. INSTALLATIEBUREAU

EKKER
VORDEN Zutphenseweg 8 Telefoon 05752-2122

Aanleg - onderhoud elektrische installaties

slagerskwaliteit.

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

VARKENSLAPPEN
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

AJUINBURGERS
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

HAMBURGERS
3 stuks

498
218
568
428
498
298
255
195

Voor de boterham
150 gram PEKEL VLEES
150 gram BOTERHAMWORST
250 gram KOOKWORST (stuk)
150 gram BOERENMETWORST
GEROOKTE VLEESPASTEI

1,48
0,89
1,40
1,28
1,69

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Krijgt u een nieuwe woning of wenst u uw interieur
te vernieuwen

LAAT U DAN DOOR ONS ADVISEREN !

Zie onze enorme voorraad

meubelen, bedden
vloerbedekking en
gordijnstoffen

Al uw kamerbreed tapijt wordt vakkundig en
gratis gelegd.

Uw gordijnen maken wij desgewenst in eigen atelier.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

opleuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
A.TEIM BRIIMKE ü:

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Te koop: een g.o.h. da-
mesbromfiets, Berini.
Besselink, Kerkhoflaan 9,
Vorden.

Maandag 2 juni begint
de verkoop weer van de
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

vloerbedekking

en

woningfextiel

TAPIJTHAL
'T HOGE VORDEN
't Hoge 32 - Tel. 05752-
1486

U kunt bij ons

terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

VOORAL UW

Wapen en Sporthandel

artens
(«ds doeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop bij inschrijving:
3l/2 ha gemaaid kuilgras.
Eventueel in percelen. Te
bezichtigen bij D. Brum-
melman, Wierssebroek-
weg 5, Vorden (tel. 6713).
Briefjes inleveren vóór
zaterdag 31 mei a.s. 11.00
uur v.m. bij J. W. M. Ger-
ritsen, makelaar o.g.,
Beatrixlaan 16, Vorden,
tel. 2148.

Hotel-Café-Restaurant

Bakker - V orden
Telefoon 05752-1312

vraagt voor de weekenden

FLINKE HULP
mnl. of vrl.

KITTY
MODEL 'ESTER'

Voor uw oufor/jfessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT11

YORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk Instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. O. Tragter, tel. 1286

WULLINK
Vooraan in
Dorpsstraat 4

schoenenmode
— Vorden

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Hcerc Jezus komt!
Of als u sterven moet!

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

DANSEN

1 juni

VENUS

wellc®0|)
INKLAPBARE

Piccolo
tuinstoel

past precies in uw zomerbudget.

Van 23,25 nu voor

f 18,50
V.LC. De Graafschap

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Moeten uw foto'i
vakwerk rijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto'i van
Dolphijn
Reed» vanaf ƒ 200,-
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Voor grote sortering
ZOMERSTOFFEN

naar

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Ü^^ "̂̂ ^

DAMESPULLS

lange mouw'
in alle kleuren
vanaf 12,95

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Te koop gevraagd:

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

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05755-1637

Voordelige
dameskonfektle
koopt u bij de
grote matenspeclalist
KONFEKTIEBEDRIJF

AFDELING WELKOOP
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

AMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden
Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen.


