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Giro 1205867 Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ 20,— per jaar
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Routes Avondvierdaagse Vorden
Route donderdag: 10 en 15 km: uitgang - l.a. Kerk-
straat - l.a. Insulindelaan - r.a. Molenweg - Wilhel-
minalaan - l.a. Emrnaplein - r.a. langs Empo - l.a.
Ventweg r.a. oversteken - Sohuttestraat - l.a. Bek-
mansdijk.
10 km: r.a. Kosstdeweg - r.u. Kosstedeweg - bij bocht
r.a. Lieferinkweg - rode pijltjes volgen tot l.a. Klin-
kerweg - r.a. Lindeseweg.
15 km: Bekmansdijk r.u. volgen - l.a. Bergkappe-
weg - voor de overweg r.a. harde weg - deze volgen -
wordt Onsteinweg - na brug l.a. Schuttestraat - r.a.
Zelledijk - r.a. Vosheuvelweg - l.a. Lindeseweg - bij
kruising - l.a. Zomervreugdweg - r.a. bij eerste weg
rechts - r.a. Lieferinkweg - l.a. Lindeseweg - r.a.
Schimmeldijk.
10 en 15 km: r.a. Schimmeldijk - schuin links bos in
tot klinkeweg - l.a. Vordense Bosweg - r.a. Horster-
kamp - r.u. Stationsweg - l.a. Molenweg - l.a. Insu-
lindelaan - r.a. finish.

Route vrijdag Hackfort-Wichmond: 10 en 15 km:
uitgang - r.a. Kerkstraat - l.a. Raadhuisstraat - r.a.
H-et Hoge l.a. Baaksweg - bij zwarte weg r.a. pijlen
volgen tot dwarsweg. 10 km gaat rechts af en 15 km
links af.
10 km: sluisbrug over - r.a. pad volgen tot r.a. Hack-
fortselaan - l.a. Kruisdijk - r.a. Strodijk.
15 km: r.a. asfaltweg - r.a. Boshuisweg - l.a. Koe-
koeksweg - r.a. IJ/erhorst - r.a. Hekkelerdijk - r.a.
Hoekendaalseweg - r.a. Kruisdijk - l.a. Strodijk.

10 en 15 km: Strodijk - Zutphenseweg - oversteken,
goed uitkijken - r.u. Mispelkampdijk - r.a. Het Jeb-
bink - r.a. B. Galleestraat - l.a. Kerkstraat - Finish.

Route zaterdag Wildenborch. Start 20 km om 1.30
uur, bij slecht weer 2.15 uur; start 15 km om 2.15
uur, bij slecht weer 2.45 uur.
15 en 20 km: Uitgang - l.a. Kerkstraat - l.a. Insulin-
delaan - r.u. overweg over - Almenseweg - r.a. Heij-
endaalseweg - r.a. Enzerinckweg - asfaltweg over-
steken - links aanhouden Reeoordweg.
15 km: r.a. Wildenborchseweg
20 km: l.a. Wientjesvoortseweg - r.a. Molendijk - bij
kruising r.a. Sekdijk - r.a. asfaltweg - r.u. Giezen-
kampweg - r.a. Mosselseweg - r.a. Reeoordweg - l.a.
Wildenborchseweg
15 en 20 km: r.a. bij picknickplaats - Hier is de rust
- r.a. Enzerinckweg - asfaltweg oversteken - l.a. Gal-
gengoorweg - r.a. Lekkebekje - hier worden de me-
dailles uitgereikt (voor groepen alleen de leider of
leidster) r.a. naar Van Lennepweg - Hier opstellen.

Aanvang intocht om 5.00 uur. Route van de fees-
telijke intocht met medewerking van de muziek-
korpsen Sursus Corda, Concordia en de Kon. Har-
monie uit Epe. Mispelkampdijk - Het Wiemelink -
De Steege - Het Jebbink - De Boonk - Zutphense-
weg - Insulindeaan - Kerkstraat - Schoolplein. Uit-
reiking van de groepsprijzen en sluiting. Wandel
mee met de NUW.

Kontrolepost Avro-rally
bij Gems
Zaterdag 14 juni a.s. wordt de 5e AVRO-raily verre-
den. Ook dit jaar hebben zich hier weer duizenden
Nederlanders voor opgegeven.

De mensen die bij het woord „Rally" denken aan een
of ander snelheidsevenement hebben het wel bij het
verkeerde eind, want het is puur een gezelligheidsrit.
Nederland is op deze dag verdeeld in rayons en elk
rayon heeft een aantal controleposten die via een zelf
te bepalen route mogen worden bezocht.

Bij elke controlepost krijgt de deelnemer een stempel
en een opdracht. Hiernaast krijgt men bij een nader

te bepalen hoofdcontrolepost nog diverse opdrachten
van de AVRO en van Veilig Verkeer Nederland.

Deze controleposten zijn meestal gevestigd bij grote
bedrijven en instellingen. Voor het eerst is er dit jaar
een dergelijke post in Vorden en wel bij Gems Me-
taalwerken B.V. Komende zaterdag vanaf 's morgens
7.00 uur tot 's middags 15.00 uur zal het op en rond
de terreinen van Gems een enorme drukte geven. De
honderden auto's zullen via een omlegging in de be-
bouwde kom allen vanaf Zutphen het Gems-terrein
kunnen bereiken, wanneer zo^ta „Het Hoge" de reis
zullen voortzetten. ^P

De deelnemers krijgen de gelegenheid de fabriek te
bezichtigen en krijgen tevens een leuke attentie aan-
geboden. Door deze aktiviteit van Gems zullen veel
mensen van buiten Vorden^^aarschijnlijk voor het
eerst kennis maken met dit Bib i e achtkastelen-dorp.

Uitstapje
Vordens Dameskoor
Op woensdag 4 juni j.l. hield het Vordens Dameskoor
hun uitstapje. De tocht ging naar Amsterdam. Om 8
uur 's morgens werd vertrokken. Onderweg werd kof-
fie gedronken, waarna de tocht werd vervolgd.

Aangekomen in Amsterdam werd een rondvaart ge-
maakt door de grachten. Daarna werd een gezellige
pick-nick gehouden in het Amsterdamse Bos. Hierna
werd teruggekeerd naar het centrum om het wassen-
beeldenmuseum te bekijken en te winkelen.

Om half vijf keerde men richting Utrecht om daar te
dineren. De keuze viel op een Chinees restaurant
waar prettig werd gerijsttafeld. Tevreden keerden men
om 9 uur huiswaarts waar men om half elf aankwam.
Al met al een gezellige dag met goed weer. Het be-
stuur kan dan ook op een bijzonder geslaagde dag
terugzien.

Olde fietsen
't Is in de Meimoand niet mooi ewes an et fietsen,
altied een kolde wind, en 't is net of die volle meer
tegenhölt. Ik hoppe dat et straks nog wat better
wodt. Da'k weer wat wieter van huus kanne met
mien olde karretjen. Want et geet um net as mien,
eigens, hie wodt d'r ok zachjes an niet better op.

Moar et beesjen hef gien schuld, at et weer veur-
joar is wodt e vieftig joar. D'r bunt in die tied wel
wat ni'je dinge anekommen, moar wieter is et nog
de fietse die in '26 fonkelni'j van de fietsemaker
kwam. Et is wel een goed soort ewes, een half uur
goans hier vandan löp d'r nog een breurken van,
die is dri'j joar jonger. En die is nog geregeld met
zien olden baas op pad in de veehandel. Een mak-
kelek léven hef mien karretjen niet ehad. Hie mos
nogal wat rond. Moar in èèn dinge hef e et better
ckregen as in zien jonge joaren. At fietsen, net as
mensen, onder mekare konnen proaten zo'j ok de
olden es heurn pochen. ,,Die jongen van tegenwoor-
dig, wat hebt die tocli een lèventjen. Aoveral asfalt-
wège, een klinkerweg is al niet goed meer, dat is te
stoterig en dat kunt ze niet lien. Nee, dan wi'j vrog-
iger, met al die zandwège, een riege poste d'r langes
um ons nog iets ruumte te loaten. Dan mos i'j bi'j
winterdag kommen, dikke deur de modder, soms
nog met een zak vol zoad of een kiste met eier op
de pakkendrager. En die boern moar stampen met
eur klompe of et ons soms ok hoast te volle wodden
doar'wier niet noar evroagd. Moar dat ku'j de jon-
gen van tegenwoordig niet wiesmaken, zie begriept
et ens neet." Zoo zollen olde fietsen onder mekare
proatx at ze proaten konnen as mensen . . .

Tao, et is veur de fietse en ok veur ons as fietsers,
wel een heel verschil bi'j vrogger. En doar meuge
wi'j dankbaar veur wezen. Moar dat wil niet zeg-
gen dat d'r niks te wensen oaverebleven is. Nou
misse wi'j de vri'jheid van et zandpad achter de
poste. Auto's veur, auto's^^hter, an de kante blie-
ven. En dan die scherpe^witen in de barm, doar
mos toch wat meer an t Jcan wodden. Een mense
is een slim dink, moar doar zit vake zoo weinig oa-
verleg in. Veu een tied wier hier in de streek een
boerderi'je afebrokken. Eers de pannen d'r af en
toe van alle kanten in naÉkare eramd. Et holt d'r
nuteslept en et meeste •v^^rand. Met een grieper
'graven ze een groot gat, doar wier alle puun ine-
schoaven. En dan moar weer grond d'r oaver. Met
dezelfde moeite was die puun op een wagen te la-
den ewes en langes de wège te brengen. Een gruppe
van een meter breed en een spit diepe, en doar die
puun in stampen. Desnoods werklozen as vri'jwilli-
gers oproepen, dan konnen ze eur goeie wille teu-
nen en hoeven zik niet te vervelen. Met een betjen
oaverleg kon d'r nog een hoop terechte kommen . . .
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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. Vunderink: vrijdag-

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

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

De/.e week een artikeltje over de Hinderwet.
Reeds diverse muien is in de/e rubriek gewezen op
de nood/aak van h-et bezitten van een hinderwetver-
gunning voor een agrariër. Aangezien hierover elke
week nog reakties binnenkomen, lijkt het ons ge-
wenst betrokkenen nogmaals een uiteenzetting te
geven over de wenselijkheid een dergelijke vergun-
ning te bezitten.

Op grond van artikel 2 van de Hinderwet is het
„verboden een inrichting, die naar buiten gevaar,
schade of hinder kan veroorzaken, zonder vergun-
ning van burgemeester en wethouders op te richten,
in werking te brengen of te houden, dan wel uit te
breiden of te wijzigen". Onder zulke inrichtingen
worden ruwweg verstaan gebouwen of p laa t sen
waai aanwezig zijn samengeperste of brandbare
gassen, ontplofbare gassen, chemische produkten,
bakovens, machinefabrieken, autosloperijen, male-
rijen e.d. Voor Vorden als agrarische gemeente is
echter van belang, dat ook veehouderijen met mest-
opslag en bv. propaangasinstallaties een hinderwet-
vergunning nodig hebben.
Gelukkig hebben vele agrariërs al h e t . belang van
het be/it van zo'n vergunning ingezien, maa r nog
velen hebben nooit een a a n v r a a g 'hiervoor inge-
diend. Van gemeentewege zal binnenkort een scher-
pe kontrole worden uitgevoerd op het al dan niet
bezitten van een hinderwetvergunning en het al
dan niet naleven van de gestelde voorwaarden bij

reeds verleende hinderwetvergunningen. Hiertoe
zal door de afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. een
overzichtskaart worden vervaardigd, aan de hand
waarvan bovengenoemde kontrole zal plaatsvinden.
Het is gewenst dat iedereen die hiertoe verplicht is
een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinder-
wet gaat indienen, een dergelijke vergunning zal
hem namelijk een grotere rechtszekerheid tegen on-
gewenste elementen van buitenaf bieden.

Een voorbeeld hiervan moge het geheel illustreren.
Onlangs kwam op het gemeentehuis een agrariër,
die middels een advertentie in „Contact" had gele-
zen dat iemand een gesaneerde boerderij door mid-
del van toepassing van artikel 19 Wet Ruimtelijke
Ordening wilde verbouwen tot burgerwoning. Hij
stelde ons de A- raag ol' een dergelijke verbouw zijn
bedrijfsuitoefening in gevaar you kunnen brengen
aangezien de te verbouwen boerderij nogal dicht in
zijn buurt was gelegen. Onzerzijds is hem toen de
vraag gesteld of hij al een hinderwetvergunning
had, doch dit moest hij ontkennen. Een dergelijke
vergunning zal hem n.l. een grotere rechtszekerheid
bieden tegen (eventueel) moeilijkheden die de nieu-
we bewoner van de tot burgerwoning verbouwde
boerderij hem in de weg zal leggen. Uiteraard zal
ook de agrariër moeten meewerken om een goede
verstandhouding te waarborgen, hij moet indien dit
mogelijk is zoveel mogelijk rekening houden met
de windrichting wannaar hij gaat gieren, terwijl

tevens de gestelde voorwaarden ten behoeve van
een veehouderij in acht dienen te worden genomen.
Een voorwaarde waarmee nogal eens de hand wordt
gelicht is de volgende:
— De in stallen aanwezige vaste mest moet zoveel
mogelijk dageli jks worden verzameld en overge-
bracht naar de betonplaat waarvan de plaats op de
tekening is aangegeven. De stapeling van de mest
op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschie-
den, dat alle uittredende vocht óf door middel van
een ringgoot en een daarop aansluitend gesloten
riool óf middels een op afschot gelegde plaat of
anderszinds rechtstreeks wordt afgevoerd naar een
kelder of silo.
Bij kontrole is gebleken dat divers-e agrariërs hun
mestplaaat ergens in een wei hebben liggen zonder
betonvloer en zonder een mogelijkheid om het uit-
tredende vocht op te vangen, een dergelijke situatie
is niet geoorloofd.
Wij verzoeken nogmaals met klem diegenen die
hiertoe verplicht zijn een aanvraag om hinderwet-
vergunning in te dienen teneinde moeilijkheden te
voorkomen. De bedrijven gelegen op het industrie-
terrein zullen ook één dezer dagen op het bezit van
een ingevolge de hinderwet vereiste vergunning
worden gekontroleerd.

N.B. Wegens vakantie zal burgemeester mr. M.
Vunderink op vrijdag 13 en 20 juni a.s. geen spreek-
uur houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 15 juni: 10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink,
bediening van de Heilige Doop; 19.00 uur Geza-
menlijke Zangdienst, ds. J. C. Krajenbrink, m.m.v.
het koor Canticum uit Gorssel en Ger van Poppel,
organist te Loc hem. Het Liedboek meenemen.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 15 juni: 9.30 u. ds. J. B. Kuhlemeier; 19.00
uur Interkerkelijke Zangdienst in de Herv. Kerk.
Voorganger ds. J. C. Krajenbrink.

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk rutsen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts TOT
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 irur tot 's morgeng
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

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

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

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uu»

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

Help de vogels sparen
Zouden sommige bewoners van plan Zuid willen pro-
berene hun katten binnenshuis te houden' De dieren
richten nogal schade aan bij de vogels. Zou het voor
iedere bewoner van plan Zuid niet prettig zijn als het
vrolijk vogelvolkje daar rustig kon leven.

Een bewoonster van Zuid
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SUPER-SLAGERIJ
HAMBURGERS

GELD. SCHIJVEN

MAGERE HAMLAPPEN » g™

FRICANDEAU Ï.D. HAM „ ̂

RONDERSTOOFROLLADE „ 9™

WIENER SCHNITZEL ,« g„m

OSSESTAART 5*9,™

HEEL KILO NU

Vleeswaren
BOTERHAMWORST
TONGEWORST
nULOl tK 100 gram

GEK. GELDERSE £y?~
SNIJWORST

•

168

168

538

578

478

138

218

398

69
89
89
99
119

DIEPVRIES-VOORDEEL
VISSTICKS
KUIKENROLLADE
SATÉ
LOEMPIA'S
KABEUAUW-FILET
PATATES FRITES

IGLO
10 stuks 2,65, NU

1000 gram

pakje van 2,09 voor

2 stuks van 1,65 voor

IGLO
400 gram 3,95, NU

heel kilo nu

Alles zolang de voorraad strekt

ZO
CHAMPIGNONS
BLOEMKOOL
SPERZIEBOONTJES
AARDAPPELEN
RAAPSTELEN

N N ETUI N é

200 aram

HOLLANDSE
500 oram

NIEUWE
2y2 kilo

98
198
255
298
69

198
895
179
149
325
149

KOFFIEMELK
Appelsientje

puur sinaasappelsap

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

RODE KOOL
RUNDERLAPPEN

PANKLAAR
500 gram ...

DOORREGEN
500 gram ...

VERSE WORST
kilo

FIJNE
500 gram

WOENSDAG

ANDIJVIE
VLEESGEHAKT

kilo

500 gram

59
448

59
298

95
238

A&O GRAAG TOT
ÜROGISTERU VOORDEELTJES

COLOGNE

HAARVERSTEVIGER

BADFRIS

HAARSPRAY

VERFRISSINGSDOEKJES
van 1,10 voor

flacon van 0,95 voor

PROSET
grote bus

89

69

645

375

WASVOORDEEL
SONIL
OMO
BONTKRACHT
ARIEL
LOX AFWAS

in fraaie emmer NU

tonnetje NU

koffer NU

koffer NU

flacon 2,19, NU

1298
995
750
798
169
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Bierglazen NESCAFE

VOORDEEL SLIJTERIJ
DEZE WEEK EXTRA KOOPJES!

BEERENBURGER
BESSENJENEVER
VIEUX
BRANDEWIJN
ZEER OUDE JENEVER

BEKEND MERK
literfles NU

EXTRA FIJNE
literfles NU ..,

liter nu slechts

literfles NU

literfles NU

Alleen in de slijterij
krat a 20 beugelflessen

875
950
495
995

1025
1295

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK

SNEEUWSTER
TOMPOUCEN
DUITSE BROODJES
KRENTEBOLLEN

advokaat NU

doos 4 stuks

Zaterdag:
5 stuks

per zak

450
225
100
135

Bloemen en Planten
GEM. VARENS „u 149
ROZEN „.,„„, NU 175per bos NU

Zaterdag intocht Avondvierdaagse - Wij hebben voor u volopSNIJBLOEMEN

ZOETWAREN VOORDEEL
PRINS FOURRE
GEVULDE KOEKEN
GALETTES
EIERKOEKJES

Vanille - Chocolade
per rol NU

per pak

CHOCO OF FIJNE
per pak

SMARIUS
grote baal

2 pakjes

**»S*$S<»0aO«X*>0̂ ^̂9<x^$^ooo t̂i«*s^»c*̂ x^ "w**v c>oo3>o$^0ooo«

A&O SUPERVOORDEEL TJES

Duyvis salata OQfi
rV75 liW vfln 1.24 voor . •• ̂ ^ ̂ ^0,75 liter, van 3,24 voor

SUPRA KOFFIE VAN NELLE
250 gram . 209

HALVITURE JAM BETUWE
div. smaken, van 2,14 voor 179
div. smaken, van 2,30 voor 205

CROX HALVARINE 500 gram NU 75

ZAKDOEKJES 6 x 10 stuks NU 129

Amstel pils Q1K
krat a 24 pijpjes NU . \J * \J

RITTMEISTER SEKT grote fles NU 398

Unox
kippesoep
extra gevuld, NU 179

A & O , 500 gram 85
JULIENNESOER* HONIG

van 1,90 voor 169
AJAX SCHUURPOEDER

per bus NU 49

CHOCOLADEMELK NUTRICIA
literfles ., 155

& O vruchten-
limonade
literfles NU 79
A & O COLA literfles 79

A & O DRINK literfles 79

BEAUJOLAIS 0,7 liter, per fles 398

Combano
sherry
2 flessen NU

Nieuwstad 5
Vordert

Telefoon 1232



JANSEN VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
9n voeie v/GGer

Donderdag:

Vrijdag:

Maandag:

Dinsdag:

RIBLAPPEN
STOOFLAPPEN
FRICANDEAU
WIENER
POULET
RUNDERLAPPEN
KIPPEBOUTJES
VERSE WORST „ 9™
Hierbij HOLLANDSE BLOEMKOOL voor

TARTAARTJES

MET BEENTJE
500 gram

MAGER, MALS
500 gram

500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakeri j!

GEKOOKTE LEVER
100 gram

BOTERHAMWORST
150 gram

CERVELAAT
150 gram

GEBRADEN KALFSGEHAKT
100 gram

1,98

HEERLIJK
3 stuks

Hierbij 200 gram
hagelwitte CHAMPIGNONS 0,98

228

UIT ONZE BROODBOETIEK
SNEEUWSTER
TOMPOUCEN

VAN ONZE BANKETBAKKER

(advokaat)
van 5,00 voor .

doos a 4 stuks
van 2,50 voor .

455
225

z a k a ó s f u k s
normaal 1,20, nu voor

SUIKERBROOD

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
AARDAPPELEN 2W .......
SPERCIEBOONTJES
CHAMPIGNONS
KRIELWRDAPPELEN

Sp°l

WITTE KOOL
Maandagen dinsdag:

RABARBER

S8S1S

kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week KAAPS VIOOLTJE

JAFFA SINAS
DRINKBEKERS 3 stuks
van 138 voor

DOMO COMPLETA
pot a 200 gram van 202 voor

NESQUICK CHOCOLA
bus a 400 gram van 350 voor

VIVO THEEZAKJES
per doosje

NIBBIT CHIPS
pak van 109 voor

CAMPINGMARGAR1NE
„BEBO" pot a 500 gram
nu slechts

VIVO GEBROKEN SPERCIEBONEN
1 /1 blik van 109 voor

HERO SINAS POCKET
nu voor

VIVO DOPERWTEN ZEER FIJN
literblik nu

MAGGI AARDAPPELPUREE
pak

VIVO ZAKDOEKJES
6 x 1 0 per pak

HERO ERWTENSOEP
literblik

Uit onze moderne
ZUIVEL-
AFDELING
Deze week voor het eerst:

YOGHURTDRANK
sinaasappel of vanille
literpak normaal 140 nu voor ...

MAGERE MELKPOEDER
„EIK"
per pak voor

8 x 4 SUNMILK + DEODORANT
per fles

NASI OF BAMI GORENG
1/1 blik

OUD-HOLLANDS BRAAD pandiner
Duyvis, per pak

MARK OF CROQUETTE BISCUITS
per rol

VIVO FANCY BISCUITS
per pak

KNAKWORSTJES
„LUPACK"
grote pot van 130 voor ..

Kassakoopje: DRIEHOEK KANO'S
pak a 6 stuks

MINI MARS - MINI MILKY WAY -
MINI SNICKERS per zak

VIVO REPEN melk, puurr buffer scotch
of hazelnoot per reep

VIVO APPELMOES
literblik
normaal 110 nu slechts

UNOX SMAC
blik a 200 gram

DUYVIS ZOUTE PINDA'S
zak a 375 gram

BENCO
pak a 800 gram van 642 voor

SANDEMAN SHERRY
per fles

Raak sinas - cola of up per blik van 78 voor

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 14 juni
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„Als dierenarts loop je met de portemonnee van de boeren op zak"
„Nu ik wegga besef ik eigenlijk pas goed dat ik voor
veel mensen een vertrouwensman voor hun veestapel
ben geworden. Althans dat komt tot uitdrukking bij de
verschillende rekaties die ik van alle kanten heb mo-
gen ontvangen. Al die jaren waren de kontakten met
de mensen goed."

Aan het woord is de heer Harmsma, die eind van deze
maand definitief zijn praktijk als dierenarts in Vorden
zal neerleggen. Ruim 12V2 jaar heeft hij hier ter plaat-
se dit beroep uitgeoefend. Hoewel hij pas 40 jaar is
vond de heer Harmsma het de hoogste tijd om te
stoppen.

TE LANG IN TOUW

Niet omdat hij er geen lol meer in had, maar gewoon
omdat het „vak" hem te veel opeist.
„De praktijk neemt n.l. zoveel tijd in beslag dat je
huisgezin er onder gaat lijden. Gemiddeld ben je 15
è 16 uren per dag in touw. Dat betekent 13 dagen van
de twee weken. Die éne dag die er dan nog over-
schiet wordt opgeslokt door administratieve romp-
slomp."

Er komt nog bij dat door de maatschappelijke veran-
deringen je tegenwoordig bijna geen hulp in de huis-
houding meer kunt krijgen. Behalve de dagelijkse
huishoudelijke beslommeringen vangt mijn vrouw alles
op. Medicijnen verstrekken, rekeningen versturen, na-
bellen voor spoedgevallen etc. etc.

NIEUWE BAAN
Alles bij elkaar teveel van het goeie, aldus de heer
Harmsma, die niet lang aarzelde om ,,ja" te zeggen,
toen hij de kans kreeg om bij de gemeente Borculo
in vaste dienst te treden. Als keuringsarts A, verbon-
den aan de vleeskeuringsdienst Kring Borculo, is hij
belast met de keuringen van geslachte varkens en het
toezicht houden bij de verwerking van varkens tot

vleeswaren. Deze werkzaamheden vormen wel een
geheel ander facet van het dierenarts zijn.

De heer Harmsma is er van overtuigd dat de „roman-
tiek" wel gaat verdwijnen. „Ik denk dat de reakties bij
mij nog wel zullen komen. De praktijk van dierenarts
heb ik altijd ervaren als een boeiende bezigheid onder
verschillende weersomstandigheden, 's Winters had ik
altijd een schop in de auto; je wist maar nooit wat je
te wachten stond. Ik was trouwens wel blij dat in Vor-
den de meeste spoorwegovergangen met een bel wer-
den „uitgerust", ledere keer bij mist je raampje open
doen om te horen of er een trein aankomt is ook niet
alles."

GEMOEDELIJK

Als nuchtere noorderling, de heer Harmsma is van
Friese afkomst, hadden minder gunstige weersomstan-
digheden geen invloed op zijn stemming. „Ik kan me
daar niet zo druk over maken, ik ben niet zo impul-
sief."

De heer Harmsma heeft het altijd prettig werken ge-
vonden in Vorden. „In de beginperiode ging het alle-
maal erg gemoedelijk. De meeste boeren hadden ook
nog geen telefoon. Als ze nu bellen verwachten ze
dat je er binnen een kwartier bent."

Het aantal boeren in Vorden en naaste omgeving (de
heer Harmsma komt o.a. in Wichmond, Vierakker en
Barchem) is vergeleken bij tien jaar geleden met één
derde teruggelopen. Wel zijn de werkzaamheden ver-
dubbeld, in het begin was het stalgemiddeld 18 stuks
rundvee per boer, thans is dit ruim 30.
De heer Harmsma vindt dat de boeren over het alge-
meen niet lang wachten met het roepen van de dieren-
arts hoewel er nu een generatie boeren komt die wat
meer gestudeerd heeft. De theoretische basis is gro-
ter bij de huidige generatie. Behalve het verrichten
van de keizersnede, pensoperaties, breuken etc. bij

varkens geeft de huidige dierenarts veel adviezen.
In de boerenpraktijk ben je meer economisch bezig.
Je loopt dan in feite altijd met de portemonnee van
de boeren op zak. Soms moet je, economisch gezien,
gewoon zeggen: verkoop de koe maar. Dit is in tegen-
stelling tot de kleine huisdierenpraktijk. Hier is alles
meer op wetenschappelijke leest geschoeid.

De heer Harmsma is in verband hiermede blij dat een
dierenartsen echtpaar (de heer H. Warringa en mevr.
C. Warringa-Hendriks) de praktijk van hem gaat over-
nemen.

FINANCIEEL OP ACHTERUIT

Financieel gaat de heer Harmsma er in zijn nieuwe
werkkring flink op achteruit. Ik weet echter dat tegen-
over het mindere inkomen meer vrije tijd staat. De
vrijgekomen vrije tijd wil hij in eerste instantie be-
nutten om enkele cursussen te gaan volgen. Daar-
naast wil hij zijn zoon Tjeerd wel eens begeleiden bij
één van zijn damtoernooien of b.v. een voetbalwed-
strijd van FC Twente bekijken.

Waar hij zich ongetwijfeld zeer zeker mee bezig zal
houden is de fotografie. Vier jaar geleden kreeg hij
een vergrotings-ontwikkelingsapparaat. Over het ap-
paraat werd een groot laken gelegd. De heer Harms-
ma vindt het nu de hoogste tijd dat het laken er af-
gehaald wordt.

Maar eerst gaat hij nog een afscheidsborreltje drin-
ken met al z'n clientèle, die hij dezer dagen voor een
gezellig onderonsje zal uitnodigen.

„Al zullen we Vorden verlaten (het gezin Harmsma
gaat zich binnenkort in Borculo vestigen) vergeten
doe ik het nooit."

Behalve de boerenbevolking zien het Nutsdeparte-
ment en de Nutskleuterschool (waarvan hij voorzitter
was) hem node vertrekken.

Veel bezwaren tegen
bouw mortuarium
Onder overweldigende belangstelling werd door de
bewoners van de Enkweg, Emmaplein, Wilhelminalaan
en Julianalaan een bijeenkomst gehouden naar aan-
leiding van de gemeentelijke plannen om op de plaats
van de muziektent en het daarbij behorende plant-
soen een rouwcentrum/mortuarium te bouwen.
Onder de 59 omwonende was een bliksemenquête
gehouden om de mening hierover te peilen. Aan het
begin van de vergadering waren hiervan 54 formu-
lieren binnen, welke betrekking hadden op 175 ge-
zinsleden, waarvan 35 kinderen beneden de 14 jaar.
Van nabuurstraten werd een groot aantal bijvalsbe-
tuigingen ontvangen.
Een comité van aktie werd opgericht. De heer Bun-
kers zal als voorzitter fungeren, terwijl het secretari-
aat zal berusten bij de heer Hoevers, Julianalaan 15.
Een groot aantal bezwaren kwam naar voren. De be-
langrijkste hiervan hadden betrekking op het ontne-
men van speel- en rekreatieruimte voor de jeugd en
ouderen en het feit dat het toch een ondenkbare zaak
moet zijn dat 18 direkt aanwonende gezinnen binnen
een straal van 50 meter (waarvan velen uitzien op het
betrokken terrein) een dergelijk bouwwerk in hcin
midden krijgen.
Bovendien zal de muziektent, die destijds dankzij de
offerzin van de burgerij gebouwd kon worden, het
veld zal moeten ruimen. Alle bezwaren zullen door
het comité nader uitgewerkt worden en aan B. en W.
en de raadsleden gezonden worden. Dit schrijven zal
ondersteund worden door de handtekening van alle
omwonende bezwaren van 18 jaar en ouder.
Gehoopt wordt dat dit voldoende weerklank zal vin-
den om de bouw van een rouwcentrum/mortuarium
op de thans geplande plaats in deze dichtbebouwde
wijk niet te laten doorgaan.

Uitstapje
Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Tijdens haar jaarlijks reisje op maandag 2 juni be-
zochten de dames de stallen en het rijksmuseum
Paleis Het Loo. Onder de vele tentoongestelde kunst-
werken bevinden zich o.a. schilderijen uit het bezit
van H.M. de Koningin.
Na de lunchpauze te Heerde, werd het reisje voort-
gezet naar Siebrands Likeurfabrieken te Kampen. Na
een gastvrije ontvangst volgde een rondleiding door
dit interessante bedrijf. Tijdens de terugreis werd te
Zwolle nog even gestopt om te winkelen, de reis werd
besloten met een uitstekend diner in hotel De Groene
Jager te Barchem. Dinssdag 24 juni vindt er nog een
fietstocht plaats naar De Spokkelaar te Varssel.

Geen honger lijden
om af te slanken
In Vorden gaat de nieuwe cursus van start van de
organisatie „Weight Watchers", een club om slank te
worden en te blijven. Dat gebeurt in het Jeugdcen-
trum aan de Insulindelaan. Iedereen die er belang-
stelling voor heeft is daar 's avonds van harte wel-
kom. De toegang is gratis.
Twee jaar geleden was mevrouw Gratia van der Oye
uit Den Haag te zien en te horen in het bekende te-
levisieprogramma Een groot uur U van Koos Postema.

Zij vertelde over de Club voor Slankblijvers. Sedert
juni 1973 is die club opgegaan in de wereldomvatten-
de organisatie „Weight Watchers". Gratia van der Oye
is nu directrice voor Nedereland van deze uit Amerika
overgewaaide organisatie.
Het is allemaal elf jaar geleden begonnen in een
Amerikaanse huiskamer, onderieiding van Jean Ni-
detch, de oprichtster. Een gro^Wikkerds was bij el-
kaar gekomen om gezamenlijK af te slanken. Die
huiskamergroep groeide uit tot Weight Watcher-club
in diverse Amerikaanse steden en toen volgde al gauw
de sprong naar Canada, Australië en Europa.

EETWIJZER

Alle cursussen van de Weight Watchers (letterlijk
vertaald betekent dat gewichtjbewakers) worden ge-
geven door dames die het probleem van overgewicht
zelf aan den lijve hebben ondervonden.
Zij hebben allen een gedegen opleiding gehad. De
zogenoemde „Eetwijzer" die bij de cursus gebruikt
wordt is aangepast aan de Nederlandse voedingsnor-
men. Dat is gebeurd in samenwerking met de afde-
ling Humane Voeding van de Landbouwhogeschool in
Wageningen en het Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding in Den Haag.
Enkele jaren geleden sprak een deskundig man op
het gebied van de voeding, prof. dr. C. den Hartog
over vermageringskuren. Hij noemde al die kuren .lap-
middelen die tot mislukking zijn gedoemd'. Als enige
oplossing voor te dikke mensen zag hij: goede eet-
gewoonten. Prof. Den Hartog is een grote steun ge-
weest bij het hanteren van de Eetwijzer, waarmee de
WW-ers hun voedingsgewoonten trachten om te bui-
gen. Als de cursist nog vijf kilogram van het streef-
gewicht af is, krijgt hij of zij het „Laatste Loodjes
Plan". Dit plan helpt het streefgewicht wat sneller te
bereiken. Als het streefgewicht eenmaal bereikt is,
begint de periode van de controle. Dat gebeurt met
behulp van het Controleplan. Dit plan is opgesteld
door een specialist verbonden aan de staf van Weight
Watchers. Door dit plan leren de mensen hoe zij hun
streefgewicht kunnen behouden.
Hun hele leven lang mogen de cursisten eenmaal per
maand de cursus blijven bezoeken. Zij kunnen zich
dan laten wegen en goede raad krijgen om slank te
blijven. Als hun streefgewicht niet meer dan één kilo
stijgt, is deze nacontrole gedurende het hele leven
gratis. De lessen worden wekelijks gegeven. Er wordt
naar gestreefd één kilogram per week af te vallen.
De cursisten betalen één keer vijftien gulden inschrijf-
geld en verder tien gulden per les.
Het gaat bij het WW-systeem niet om een „honger-
dieet". Integendeel, er worden gewoon drie maaltij-
den per dag genuttigd en ook hapjes tussendoor zijn
toegestaan. Als het allemaal maar gaat volgens de
Eetwijzer. Zie advertentie in dit nummer.

Afdeling EHBR opgericht
In Vorden is opgericht een afdeling van de EHBR
(Eerste Hulp Bij Rampen). Deze afdeling staat geheel
los van de plaatselijke EHBO. Wel waren een aantal
bestuursleden van de EHBO aanwezig om een uiteen-
zetting te geven over de doelstelling van deze vereni-
ging: de hulpverlening bij rampen en/of catastrofes.
Tijdens de oprichtingsvergadering gaven zich zestien
leden op. Er zullen een aantal cursussen ter opleiding
worden gegeven; de leden moeten wel in het bezit
zijn een EHBO-diploma. Het streven is om zo spoedig
mogelijk eigen ambulancewagen, brancards, verband-
kisten enz. aan te schaffen om in geval van rampen
paraat te zijn.
Er werd een bestuur gekozen waarin zitting kregen de
neer T. Boesveld (voorzitter), mevrouw J. Heinen-
Hoornenborg (secretaresse), de heer Fr. Wolsink
'penningmeester) en mevrouw H. Groot Jebbink-Lui-
mes commandante van de groep.

Hooibrand
Zaterdagavond werd de Vordense brandweer gealar-
meerd voor een brand in een hooiberg bij de land-
bouwer B. Bos op de Kranenburg. Men wist, dank zij
snel ingrijpen met een aantal stralen, de brand snel
te blussen. Een honderdtal JMen hooi gingen verlo-
ren. Het woonhuis kon dank^» de gunstige windrich-
ting behouden blijven. Verzekering dekt de schade.
D<s oorzaak van de brand is onbekend.

Uitstapje
„Wiersse en Omstreken"
Door de reisclub De Wiersse en Omstreken werd het
jaarlijkse uitstapje gemaakt onder leiding van de heer
Fr. Bouwmeester. Het einddoel was Amsterdam.

In Bronbeek tussen Velp en Arnhem werd de eerste
stop gehouden en maakte men een rondgang door de
gebouwen onder leiding van een oud-officier, die nog
geholpen had met de aanleg van de beruchte Birma-
spoorweg. Allerlei soorten oudee wapens waren hier
te zien. In Amsterdam werd een rondvaart door de
havens gemaakt evenals een bezoek aan de winkel-
centra en de Dam.

Gelderse Jagers

Schietwedstrijden
Eens per jaar gaan de Nimrods van de Nederlandse
Vereniging van Jachtopzichters afdeling Gelderland -
de grootste afdeling van ons land met meer dan 200
leden - hun krachten met elkaar meten op de schiet-
baan. Meer dan honderd jagers namen dit jaar deel
aan de grote schietwedstrijden op haas, doublet,
dwarsvliegers en buks, welke op de schietbanen Ha-
meland van de fa. Martens werden gehouden. Zelfs
de dames waren van de partij en behaalden hoge
scores.

Onder het toeziend ook van de voorzitter van de af-
deling Gelderland, de heer E. van Woudenberg Ham-
stra, deden de jagers hun best zoveel mogelijk pun-
ten te schieten. Zowel op de vaste- als vrije banen
werd uitstekend geschoten, mede dank zij de ideale
weersomstandigheden. Van de ouderen boven de 55
jaar, die in de morgenuren „in het geweer" kwamen
was de heer A. C. Verkuyl uit Hattem de beste schut-
ter met 188 punten in totaal.

Eerste bij de deelnemers beneden de 55 jaar was (na
barrage) W. H. Castricum, Flevopolder met 198 pun-
ten. In de middaguren werd er volop geschoten, waar-
bij ook de dames een kans waagden op de buksbaan.
Uitslag: mevrouw Ten Brinke, Terborg, 52 punten.

Vrije baan (dwarsvliegers): 1. Oosterloo, Flevopolder.

Buksbaan: 1. Sleedoorn, De Steeg. Hazenbaan: 1.
Willemsen, Vorden. Doubletten (afgaande): 1. B.
Brinkman, Dalfsen. Inkomende duiven: 1. Ten Brinke,
Terborg. Vaste baan: 1. M. Bronkhorst.

Bij de onderlinge wedstrijden tussen Overijssel en
Gelderland kwam het team van Gelderland in het be-
zit van de door de afd. Gelderland beschikbaar ge-
stelde wisselbeker met 560 punten. De heer Van Wou-
denberg Hamstra reikte na afloop op het terrein de
prijzen uit.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

HET KOOR CANTICUM UIT GORSSEL
IN HERV. KERK

De interkerkelijke zangdïenst-commlssie belegt a.s.
zondagavond weer een gezamenlijke ZANGDIENST
in de Hervormde Kerk.
Aan deze zangdienst hoopt mee te werken het koor
Canticum uit Gorssel onder leiding van Ger van Pop-
pel. Deze bekende organist uit Lochem zal ook het
orgel bespelen en de samenzang begeleiden.
Ds. Krajenbrink is gevraagd om deze dienst te leiden
en ook de korte meditatie te willen verzorgen.
Iedereen is hartelijk wlkom a.s. zondagavond 15 juni
voor de zangdienst in de Hervormde dorpskerk. Wilt
u Het Liedboek voor de Kerken meebrengen. Daarin
vindt u de te zingen liederen en ook de melodie. (Zie
de advertentie in dit blad).

ZONDAGSSCHOOL EN JEUGDKERK

Zondag 8 juni j.l. werd in de dorpskerk een gezins-
dienst gehouden. Het zondagsschoolseizoen werd met
deze dienst voor alle zondagsschoolkinderen samen
mét hun ouders, afgesloten. Ook is toen afscheid ge-
nomen van ongeveer 20 jongens en meisjes, die de
zondagsschool gaan verlaten.
Dat afcheid is eigenlijk een overgang. Voor hen Is er
straks de zogenaamde Jeugdkerk. Een groep gemeen-
teleden bereidt momenteel de start van deze Jeugd-
kerk voor. Ze is bedoeld voor jongens en meisjes van
12 tot 16 jaar. De tijd en plaats van samenkomst is:
zondagsmorgens in De Voorde. Op zondag 31 augus-
tus a.s. komt deze Jeugdkerk voor de eerste maal bij-
een.
Bovendien wordt er voor deze 20 jongens en meisjes
op 28 en 29 juni a.s. in Ellecom een weekend gehou-
den, om gezelMg deze overgang te vieren en zich voor
te bereiden op het nieuwe.
Het spreekt vanzelf, dat de leiding van de Jeugdkerk
ook rekent op deelname aan de Jeugdkerk van jon-
gens en meisjes, die al eerder de zondagsschool ver-
laten hebben.

Rekrejade '75 CPJ
3e jaarlijkse sportieve ontmoetingsdag van de Gel-
Ierse Christelijke Plattelandsjongeren „Rekrejade
75" wordt dit jaar gehouden in Borculo-Eibergen.
icn vijftiental CPJ-ers uit de ring Berkeldal heeft
een afwisselend programma samengesteld, dat wordt
gehouden op de DEO-velden te Borculo. Op het
programma staan de volgende sportiviteiten: voet-
ial, volleybal, touwtrekken, zakslaan boven water-
)assin, trimfietsen, kogelstoten, bloemschikken, han-
ienarbeid, veldloop, damesvoetbal enz.
s Avonds zal in zaal De Huve te Eibergen de prijs-
uitreiking plaatsvinden waarna een spierpijnbal ge-
louden zal worden.

Studietoelagen 1975/76
Voor het kursusjaar 1975-1976 bestaat er voor in-
woners van de provincie Gelderland weer gelegen-
icid een studietoelage aan te vragen bij de Stich-

g Gelders Studiefonds. Dit betreft alleen studies
va a ivoor geen rijksstudietoelage kan worden ver-
regen.
'ormuliererl voor een aanvrage zijn verkrijgbaar op
Ik gemeentehuis en dienen zo spoedig mogelijk
n a a r in elk geval vóór l augustus 1975 te worden
ngezonden.

Moch t een opleiding halverwege het kursusjaar
975-1976 aanvangen dan dient het verzoek vóór de
anvang van de opleiding te worden ingediend.
ndic i i uw aanvraag om een studietoelage bij het
ijk is afgewezen op grond van studieresultaten, dan
umt u alsnog, ook na de sluitingsdatum van l au-
ustus 1975, een verzoek om een studietoelage bij

iet Gelders Studiefonds indienen.
Vlocht u hierover nog vragen hebben, dan is het
ekretai i a a t van het Gelders Studiefonds gaarne be-
eid u nadere inlichtingen te geven (tel. 085-457411)
oestel 2159.
ndien u een aanvraag om een studietoelage bij het
le iders S t u d i e f o n d s heeft ingediend en u na l sep-
einber 1975 nog geen bericht heeft ontvangen, wil

dit niet /e^en, dat uw aanvraag wordt afgewezen.

(Wegens tijdgebrek is deze pagina niet gecorrigeerd)
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Hengelo
Vorden
Ruurlo
Zelhem

de mooiste gemeenten
van ons land ...

MOET
HET
Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem: „Dat zijn de
mooiste gemeenten van ons land!" Een uitspraak van
een gemeentesecretaris, die onlangs de Achterhoek
verliet om elders een mooie promotie te maken. Het
is een beetje overdreven. Natuurlijk. Je kunt het noor-
delijke deel van de Achterhoek niet vergelijken met...
zeg, de Friese weiden van Kootstertille of de Lim-
burgse heuvels van Schin op Geul.
En toch: wie er woont of wie er ooit is geweest, weet
het: het ziet er verrukkelijk uit. Het is zo mooi, dat het
behouden moet blijven. Dat willen zij, die van buiten
komen om het landschap te bewonderen met de boer-
derijen, de dorpen en de kastelen. Dat willen ook zij,
die er wonen en werken!
Maar wat zou er kunnen gebeuren als straks de brug
bij Zutphen gereed is? Als de Rijksweg naar Babbe-
rich misschien ooit eens door de gehele Achterhoek
wordt gelegd? Als westelijk Nederland van noord tot
izuid, onze streek pas goed gaat ontdekken?
IDe velden vol met mensen; tussen het koren op de
rakkers en de weiden en naast de bospaden? Mis-
schien raken we zeldzame bloemen kwijt of reeën en
vogels. En overal kunnen we de café-parasols tegen-

niemand over willen slaan. Ze hebben iedereen willen
vertellen waar het nu precies om gaat. Het antwoord
op de vraag waaróm de bestuurders dit dan wel heb-
ben gedaan, is in 't struktuurplan zelf terug te vinden:

„Een en ander dient langs democratische weg
met behulp van inspraakprocedures tot stand
te worden gebracht. De belangen van de be-
woners zullen niet mogen worden geschaad.
Aan de gerechtvaardigde verlangens van groe-
peringen zal waar mogelijk, tegemoet moeten
worden gekomen".

Zo luidt het ongeveer in het plan. Dat is dus in een
officieel stuk duidelijke

^1

Spookbeeld
Er staat nog meer klare taal in voor hen, die vrezen,
dat dit struktuurplan on^jebied overhoop gaat halen.
Dat het een nieuw sooi^kpenluchtmuseum moet wor-
den. Dat gemeentebestcran hele bomen op hun nek
willen nemen om bossen te verplaatsen. Dat zij met
de spa in de hand, akkers willen onthoofden om in

komen in afzichtelijke kleuren, daar waar het groene
loof zou moeten zijn. En de campings, die als de
scherven van een stuk geslagen bloempot naar de
mooiste plekjes van onze rjatuur lijken te zijn wég-
gespat.
Dat is niemands belang. Van de boeren niet en ook
niet van de landgoedeigenaren. Van niemand, die
woont in dat fraaie stukje van Nederland...

Gastvrij
De Achterhoekers staan bekend als mensen die graag
gasten ontvangen en het beste geven. Maar op een
slaapkamer met twee bedden leg je geen tien mensen
neer. Wij moeten op de juiste tijd en op de juiste
plaats, het juiste aantal gasten ontvangen. Zoveel als
er in de., slaapkamer gaan en zoveel als de provisie-
kast dat toestaat. Zoveel als er in onze streek gaan;
in ons landschap, in onze natuur!
Nooit teveel en toch voldoende om de ondernemers
er van te laten profiteren. De gasten zijn welkom.
Maar niemand mag er schade van ondervinden. Ook
de planten- en dierenwereld niet!
Dat is dan de reden, dat de vier gemeentebesturen
het „Basis Struktuurplan Openluchtrekreatie" hebben
laten ontwerpen. Dat zijn dan twee lijvige boekwerken
geworden. Niettemin is door deel 2 best heen te ko-
men. Het is misschien op de gemeentehuizen nog wel
verkrijgbaar. Anders ligt het nog wel In een biblio-
theek.
De gemeentebesturen hebben ontzaglijk veel tijd be-
steed aan het presenteren van dit plan. Ze hebben

geweldige piasvijvers straks de jeugd van Nederland
te kunnen laten onderdompelen. Voor velen is het
spookbeeld opgedoemd van de boer in zijn blauwe
kiel, met rode zakdoek, klompjes en pijp. Een „mu-
seumboer" in plaats van de moderne landbouwer, die
vertrouwd met de nieuwste technieken, zich weet te
handhaven in ons economisch gezien, roerig wereldje.
Maar wat staat er in het rapport' „Hooggestelde plan-
nen en ingrijpende ontwikkelingen in het landschap
moeten ongewenst worden geacht".
Met andere woorden „kalmpjes aan". Niemand kwet-
sen. Niets ondernemen als het in het nadeel van wie
dan ook zal zijn. En els er in de toekomst noodzake-
lijke plannetjes moeten worden uitgewerkt, de be-
trokkenen in de gelegenheid stellen er nog eens goed
over na te denken en desnoods „nee" laten zeggen.
Daarom is het jammer, dat in de voorronden van het
overleg men elkaar niet altijd even goed heeft be-
grepen. Er zijn landbouwers die hebben gezegd: „Wij
moeten het weer ontgelden. Ze komen weer aan onze
grond".
Dat is nu net wat de vier gemeentebesturen niet wil-
len! Het plan is nodig om het heden aan de toekomst
te koppelen. Om eenieder in de noordelijke Achter-
hoek de volledige kans te geven zich normaal te ont-
plooien. Dat er in dit mooiste stukje Nederland ook
nog schaalvergroting in de landbouw zal kunnen wor-
den toegepast. Ook dat! Om de boer de gelegenheid
te bieden goed te kunnen blijven boeren! Daar zijn
voorzieningen voor nodig. Daar heb je een plan voor
nodig, dat dan wel het woord „openluchtrekreatie" in
zijn naam draagt, maar véél verder gaat dan het

rekreëren. Het gaat om ons totale woon- en werk-
gebied. Het gaat om ons „huis" waarin we leven.
Dat we met elkaar leefbaar moeten houden: wie ook
er wonen en werken. Als wij het met elkaar hierover
niet eens worden zou het best kunnen gebeuren, dat
er van „boven af" op een gegeven ogenblik wordt
gezegd: „Als jullie het zelf niet kunnen klaren, zullen
wij jullie wel de wet voorschrijven..."
Daarom is het „landschapsplan" gekomen. Daarin
wordt onze streek een „parklandschap" genoemd.
Niet om er een park van te maken, maar omdat wij er
reeds in wonen. Zo fraai is het gebied.

Boszone
Dan sta je voor een dilemma, een tweestrijd: hoe
behoud je dit stukje Achterhoek als het unieke oord,
dat zijn weerga in ons land niet vindt en hoe bied je
tevens de mensen hierin de gelegenheid zich verder
economisch sterk ta^itwikkelen.
Pas je schaalvergr^PRg in de landbouw toe, dan zal
er misschien hier en daar gekapt moeten worden.
Zullen er enkele bosschages moeten sneuvelen. Maar
dan dien je er wel voor te zorgen, dat er iets nieuws,
iets vervangends, tegenover staat. Als een bosje
sneuvelt zal het op een andere plaats opnieuw inge-
plant moeten worden. Vandaar, dat in het plan bos-
zönes zijn ontworpen. Een centraal gelegen strook,
welke oploopt van Slangenburg via Zelhem naar
Ruurlo en verder een in Hengelo. Een zone, een
strook. Niet met de bedoeling daar een groot bosge-
bied tot stand te brengen. Alleen om op wat open
plekjes, op voor de landbouw minder geschikte grond:
het onmisbare groen te laten groeien, dat elders voor
dezelfde zich ontwikkelende landbouw, moest wijken.
En dan nog alleen wanneer de landbouwers in die
ontworpen boszönes op vrijwillige basis hun perceel
willen inbrengen.
Het plan zegt heel duidelijk: ,,We ontkomen niet aan
schaalvergroting in de landbouw". Het is dus land-
bouwondersteunend bedoeld! Er mag geen goede
landbouwgrond verloren gaan. Er mogen ook geen
mooie bossen verdwijnen. Het hoort bij elkaar. Mét
de kastelen. En die gooien we toch ook niet plat!

Doelstelling
Het plan heeft geen formele rechtskracht, zoals dat
heet. De burger wordt er dus niet door gebonden.
Het plan schrijft niets voor! Het is een basis. Een
doelstelling. Pas later komt de bestemmingsplannen
aan de orde. Dan gaan de gemeentebesturen opnieuw
beginnen met de voorgeschreven democratische weg
van het informeren van de bevolking. Wie zich dan
verder meent te moeten verzetten tegen de ontwik-

kelde gedachten, kan in beroep gaan. Achtereenvol-
gens bij diverse instanties.
Het is een basisplan voor de „openluchtrekreatie".
Het wil dan ook de rekreatie in ons gebied ontwik-
kelen. Maar daarvoor wel - alweer - zones aanwijzen.
Plaatsen waar de gasten en ook wijzelf, ons kunnen
verpozen zonder schade aan te richten aan het land-
schap. Daarom spreekt het rapport over een concen-
tratie van nieuwe voorzieningen". Het inpassen in ons
„landschap". Het toerisme komt straks vanzelf op ons
af. Maar wij willen er niet door onder de voet worden
gelopen! Daarom op bescheiden schaal „rekreatieve
voorzieningen" als enkele dagcampings en kampeer-
terreinen en verder ruiterpaden en vis- en speelvij-
vers. Om onze gasten waardig te ontvangen en van-
daar uit voorzichtig de weg te wijzen naar onze kwets-
bare natuur. Als het slecht weer is moeten we ze
kunnen onderbrengen in spel- en sportzalen en expo-
sitieruimten. Daar kunnen we dan ook zélf weer van
profiteren!
Het plan noemt nog andere mogelijkheden als een
wildbaan met een observatietoren, een golfterrein en
een manege. Op die wijze kunnen we in de jaren, die
voor ons liggen tot het jaar 2000, best de te mogelijk
verwachten 25.000 gasten, jaarlijks ontvangen en ver-
zorgen.

Geen pretparken
Er zal, om ons aller toekomst veilig te stellen, toch
wel eens iets moeten worden gedaan wat voor som-
migen minder plezierig is. Er zal wel eens aan de rem
moeten worden getrokken als men bijvoorbeeld van
plan was een prachtige es te ontzanden. Je kunt toch
maar niet zomaar overal de „kop" ervan af halen.
Voor zulke dingen heb je eveneens een „rekreatie-
plan" nodig. Om met elkaar uit te kienen waar ge-
organiseerd de grond wél „afgeroomd" kan worden.
Er zal wel eens „nee" moeten worden gezegd tegen
ondoordacht bosgekap, tegen onverstandig zandge-
graaf of misschien wel tegen pretparkachtig vertier als
De Efteling en Beekse Bergen. Dat kan niet bij ons.
Dan hoor je straks de nachtgaal niet meer. Dan zul je
het moeten stellen met keiharde muziek uitbrakende
jukeboxes, met oorverdovend bromfietsgeknal en
alom jengelende handradiootjes. En dat na een ver-
moeiende werkdag. Op het land of waar ook. U mag
kiezen wat u onder die omstandigheden het liefste
hoort! De gemeentebesturen vonden die keuze niet
moeilijk.
Vandaar de vraag met het rekreatie-basisplan in te
stemmen. Er is al heel wat over te doen geweest.
Maar zij vinden het plan zo belangrijk, dat zij het nog
eens op een minder ambtelijke manier hebben willen
zeggen, om het fijn te houden in de Achterhoek!



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje

JOHAN ALBERT
(Herco)

H. G. Klein Brinke
J. J. Klein Brinke-

Braakhekke
Erik

Lochem, 9 juni 1975
de „Klompenmaker"
Schoneveldsdijk 28

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die ons
zilveren huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag
voor ons hebben gemaakt.

M. J. Wuestenenk
L. G. Wuestenenk-

Harmsen

Vorden, juni 1975
't Hoetink, Strodijk 9

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van
medeleven ondervonden
na het ongeval en bij de
begrafenis van onze lieve
zoon, broer en kleinzoon

GERARD

willen wij u hartelijk dank
betuigen.

Fam. Lebbink

Vorden, juni 1975
Eikenlaan 27

Voor de vele bewijzen van
deelneming, betoond bij
het overlijden van onze
lieve man, vader en opa

MINNE BUIS

zeggen wij u hartelijk dank.

Mevr. Buis-Wilson
kinderen en klein-
kinderen

Vorden, juni 1975
Enkweg 20

VADERDAG
Geef vader een
blijvend geschenk
zoals een
• Boek
• Pocket
• Paperback
• Postpapier
• Foto-albums
• Ballpoints
• Bureau-artikelen

enz. enz.

Boekhandel
HIETBRINK
Telefoon 1253
Vrijdag 13 juni weer open

ROEDELHUIS
op zaterdag 21 juni
van 10.00-11.00 uur.
Alles è kontant.

Fam. Hogendoorn,
't Hoge 31, Vorden.

Aangeboden:
1 Puch scyrider, 3 versn.,
prima staat; 1 Puch scy-
track, 3 versn., nieuw,
overjarig, speciae prijs; 1
Rap Imperial 3 versn. met
waterschade, 200, — onder
nieuwprijs; 1 meisjesfiets,
Gazelle, 6-8 jr., als nieuw;
1 meisjesfiets, 8-10 jaar,
z.g.a.n.; 1 groeifiets, Gazel-
le: 1 Solex Oto, Franse
uitvoering, 35 km per uur,
als nieuw; 1 peuterfiets
45, — ; 1 kleuterfiets, iets
voor doe-het-zelver, 25, — ;
1 nieuwe kinderdriewieler
voor 22,50; fiets buiten- en
binnenband voor 12,50
(velglint gratis). (Geldig tot
en met zaterdag 14 juni).
Alles bij

Zutphenseweg.

Cl kunt bij ons

ferec/if voor:
CARROSSERIE
SPTTTTWTCRK
ONDERHOTTD
REPARATIE

VorUoop nieuwe auto's
Verkoop pehniikte auto'*

Kl/KZ
5 .. Vorden

05752-1649
Showroom: Burg1. OaHAestr.

WANNEN WERK!
stoere pijpen
vlotfe pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

REINT TERINK

en

ERNA WAGENVOORT

gaan trouwen op vrijdag 20 juni om 14.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Zutphen-Vorden, juni 1975
Zutphen, Multatulistraat 10
Vorden, Van Lennepweg 3

Dag-adres: Concordia Hengelo Gld.
Receptie van 16.30-18.00 uur.

Toekomstig adres:
Kap. v. d. Coppellostraat 77, Zutphen.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 21 juni hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk fees-
telijk te herdenken.

G. J. ONSTENK
M. G. ONSTENK-WASSINK

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

Vorden, juni 1975
Holskampweg 5

*«=«»^̂ ^o*̂ »^̂ ^̂ ^̂ ^<î ^ö^̂ »

Op dinsdag 17 juni a. s. hopen

H. WINKELS
en

D. WINKELS-HENGEVELD

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun kinderen, klein- en achterklein-
kinderen.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Schoen-
aker, Kranenburg-Vorden.

Vorden, juni 1975
Almenseweg 40

s^

Wij zijn 14 juni D.V. 40 jaar getrouwd. Door
familieomstandigheden geen feest.

B. A. LUESINK
L. LUESINK-LENSELINK

Vorden, juni 1975
De Bolderhorst

DANKBETUIGING

Hartelijk dank aan allen die ons 25-jarig huwe-
lijksfeest voor ons tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Fam. Bosch

Vorden, juni 1975
„Leopoldhoeve"

Heden nam de Here tot Zich, na een ziekte van
enkele maanden, mijn lieve man

Berend Goossen Lenselink

in de gezegende ouderdom van 80 jaren.

/ Cor. /5 .- 57

A. Lenselink-Velthorst

Vorden, 4 juni 1975
Kerkhoflaan 5

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

TV BOERSMA
Dorpsstraat fi, tri. 1553

Heden, 4 juni, heeft de Here uit onze familie-
kring tot Zich genomen, na een lijden van
enkele maanden, onze geliefde broer, zwager
en oom

Berend Goossen Lenselink
echtgenoot van Aleida Velthorst

in de ouderdom van 80 jaar.

Zalig zijn de doden die in de Here sterven.

Aalten, H. W. Berenpas-
Beth-San: Zweverink

Vorden: Joh. Groot-Enzerink
Vorden: G. R. Brummelman-

Lenselink
Hengelo: J. W. Lenselink

J. H. Lenselink-Smeitink
Vorden: D. Peppelman-te Bokkel

J. M. Peppelman
en verdere neven
en nichten

Vorden, 4 juni 1975
Kerkhof la a n 5

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Algemene kennisgeving

t

Tot ons groot verdriet ging door een noodlottig
ongeval van ons heen onze lieve zoon, broer,
zwager en oom

Bernardus Johannes Berendsen

op de leeftijd van 37 jaar.

Th. J. Berendsen
J. W. A. Berendsen-Horsting
en kinderen

Vorden, 7 juni 1975
Enzerinckweg 14

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

GROTE VERKOOP

Door een noodlottig ongeval geven wij kennis
van het plotseling overlijden van onze mede-
werker

Bernardus J. Berendsen

Gedurende meer dan 8 jaar was hij een bijzon-
der trouwe medewerker. Wij zullen zijn inzet en
ijver in dankbare herinnering houden.

Direktie Dostal B.V.,
Onsteinseweg 20, Vorden

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennis-
geven dat, na een noodlottig ongeval, van ons
is heengegaan onze lieve dochter, zus en ver-
loofde

Ida Weevörs

op de jeugdige leeftijd van 20 jaar.

L. G. Weevers
J. G. Weevers-Oonk
Ans
Gerhard
Alfons

Vorden, 8 juni 1975
Nieuwstad 12

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 12
juni om 11.00 uur in de Herv. Kerk te Vorden,
waarna de begrafenis om 12.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden zal plaatsvinden.

Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
Smit, Dorpsstraat 10.

• N d \
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üesohokt moeten wij kennisgeven, dat Alfons
zondag 8 juni zijn verloofde

Ida Weevers

op zo tragische wijze moest verliezen.

Fam. Veldkamp

Vorden, Het Wiemelink 55

Met oprechte deelneming berichten wij u het
heengaan van

Ida Weevers

Haar persoonlijkheid zal bij ons bewaard blijven.

Personeel
Drukkerij Weevers B.V.

Vorden, 8 juni 1975

Met verslagenheid namen wij kennis van het
heengaan van

Ida Weevers

Haar vriendschap en oprechtheid zullen wij niet
vergeten.

Els Schurink en
Benny Harmsen

Vorden, 8 juni 1975

Wegens familieomstandigheden

donderdag 12 juni

de gehele dag

GESLOTEN

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Maandag 16 juni a.s.

10-13 UUT op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte j on gen s schoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVEID
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

I vooraluw
buitenlands gelden
reisverzekeringen

Dinar, Peseta,
Pound,

Escudo,
Lire, Mark,

franc,
Drachme

Dollar, Kroner,
Fbrint, Schilling.

Rabobank S

VLAM
ATTENT
Aktie voor Goed Gas GebruNt

Onderhoud aan
gasapparaten is het werk van

een erkende installateur
of een speciaal

onderhoudsbedrijf,
Voor inlichtingen:

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

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.



Wij hebben enkele erg

VOORDELIGE
ROKJES
met kleine schoon-
heidsfoutjes

LAMMERS
Zutphenseweg

Te koop: afgekalfde vaars
bij H. Waenink, Enzerinck-
weg 6, Vorden.

Te koop: Cortina sept. '69.
Het Kerspel 2, tel. 1768.
Te koop: houten vaten.
Slijterij Smit, Dorpsstraat,
telefoon 1391.

Vakantiewerk gezocht door
meisje van 16 jaar, liefst
winkel, ook zaterdags.
Maria Lebbink, Eikenlaan
27, Vorden, tel. 05752-6739.

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

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

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Te koop: 4 clubs en een
laag tafeltje. E. J. Voskamp,
Lindeseweg 33, Vorden.

Gevraagd: nette vrouw
voor de huishouding, leeft.
45-55 jaar, bij gepens. we-
duwnaar. Inl. buro Contact.

Te koop: meisjesfiets, 6
t.m. 8 jaar; tevens oude
damesfiets. H. Weenk,
Brandenborchweg 2, Vor-
den, tel. 6770.

Te koop: NSU 1000 bj. '68.
Prijs n.o.t.k. Koekoek-
straat 8, Vierakker.

Te koop: een nest jonge
konijnen. B. v. Hackfort-
weg 48, Vorden.

grote matenspecialisf
KONFEKTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen.
„M«^ •̂̂ -̂ ^^ -̂̂ ^ -̂«••̂ —^——^^——^—^—

Te koop: 6 stoelen met
beige zitting; 's avonds na
7.00 uur. Berkenlaan 2,
Hengelo.

Te koop: Thomas-orgel.
Zutphenseweg 82, Vorden.

Vermist: gele boxer met
witte borst, genaamd Foby.
A. Versteege, De Horst 3,
tel. 05752-1694.

Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

vloerbedekking

en

woningtextiel

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

Voor grote sortering

ZOMERSTOFFEN
naar

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

VADERDAG
zondag 15 Juni

Voor vader s/aagt u bij de GEMS altijd!

1. GEREEDSCHAP-
VOORDEEL

KLOPBOORMACHINE „Metabo"
zware uitvoering, vier snelheden 298,—
BORENSORTIMENT van 23,35 nu 17,25
SCHUURBLOK
sponningschaaf, vlakschaaf in één van
David, 19,50 nu 15,75
GEREEDSCHAPWAND
formaat 120 x 60 cm, 16,50 nu ... 11,85
RINGSTEEKSLEUTELSET
acht delig, 26,— nu 19,75
PUNTTANGETJE 6,65, nu 5 —

2. ELEKTRISCHE
APPARATEN

SCHEERAPPARAAT „Philips"
driekops 94,50, nu 80,—
SCHEERAPPARAAT „Remington"
vanaf 62,50
BATTERIJ SCHEERAPPARAAT
van „Remington" met gratis shirt
voor zoon of dochter, 47,50, nu ... 39,95
HAARDROOGKAMMEN
vanaf 41,50
WEKKER
„Remington" 46,50, nu 34,50
DRAAGBARE RADIO
met FM, vanaf 69,—
CASSETTERECORDER
compleet vanaf 129,—
RADIO-CASSETTERECORDER
vanaf 285,—
GRAMMOFOONPLATEN
vanaf 8,90
MUSICASSETTES
vanaf 12,90

3. TUINARTIKELEN

speciale prijs
ACCUSCHAAR „Wolf"
knipt moeiteloos graskanten 89,50
ZWENKSPROEIER
voor het gazon 22,50, nu 14,95
GAZONHARK
60 cm breed 19,20, nu 14,50
BLOEMBAKKEN vanaf 14,50
TUINGEREEDSCHAPHANGER
13,95, nu 9,80
STRAALPIJP
verstelbaar 12,35, nu 6,95
HAK „Wolf"
met golfsnede 11,65, nu 6,50
TANDSCHOFFEL „Wolf" 10,75 nu 4,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor diverse aanbiedingen
zie onze speciale

INVERSA-
COURANT

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

SPORT- EN
TRIMSGHOENEN

Grote keus, ook in herenmaten

speciaal voor Vaderdag!

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Mout
tarvo-brood

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

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Speciale aanbieding

DAMESSANDALET
met plateau-zool en bloemmotief
Normale prijs 29,90

Alleen
deze week. 24,90

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

TEGER
Stationsstraat 18

OCCASIONS RUURLO
Tel. 05735-1426

Fiat 850 beige 1970
Fiat 850 special groen 1970
Fiat 850 special geel 1970
Fiat 127 groen 1972
Fiat 127 wit 1972
Fiat 127 rood 1974
Fiat 128 groen 4-deurs 1972
Fiat 128 rood 4-deurs 1973
Fiat 128 groen 1973
Fiat 128 groen 1974 en '75

Fiat 128 stationcar .. .1971

Fiat 124 1972
Fiat 125 special 1970
Fiat 132 1800 motor 1972
Fiat 132 1800 motor 1973
Citroen Dyana blauw 1970
Opel Rekord blauw 1969
VW 1300 wit 1970
Simca 110 Tl blauw metall, veel ac-
cessoires type 1974
Fiat 127 4-deurs
demonstratiewagen 1975
Audi 60 L 4-deurs . .1971

Onze showroom is vrijd. geopend tot 21.00 u., zaterdags de gehele dag

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 16 t.m. 21 juni

Sig.mag., Boek- en Kantoorboekhandel

'Jan Hassink'

weüdegong

Het Groene Kruis
afdeling Vorden

AGENDA:

Gaarne nodigen wij alle leden uit
tot het bijwonen van de

jaarlijkse algemene
ledenvergadering
op woensdag 18 juni a.s. om 20.00
uur in het wijkgebouw.

1. Opening
2. Notulen en jaarverslag

secretaris
3. Jaarverslag penningmeester
4. Wat verder ter tafel komt
5. Rondvraag
6. Sluiting

Het Besti

Zomerbiks vult alle tekorten
van het grasrantsoen aan en brengt
daardoor uw melkvee aan de top van

hun melkproduktie.
Dus NU Zomerbiks bijvoeren, anders

gaat 't u produktie (geld) kosten.

Elke dag wachten
kost méér geld

Stap daarom
vandaag nog naar

uw handelaar.

•j
ub
o
C\J UT D voert tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

Speciaal voor vaderdag

10% korting
op alle in voorraad zijnde

draagbare radio's en
cassetterecorders

ELEKTR. TECHN. INSTAL. BUREAU

DEKKER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

FA.J.&G. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond (05754) 270

Gezamelijke zangdienst

zondag 15 juni 19.00 uur
Voorganger: ds. J. C. Krajenbrink
Organist: Ger van Poppel

Medewerking verleent het koor
„CANTICUM" uit Gorssel, o.l.v.
Ger van Poppel

Wilt u het liedboek meebrengen?

Gem. Zangdienst-commissie

Speciale aanbieding

DROOGMOLENS
50 meter drooglengte, aluminium -
licht - roestvrij
Normaal 106,—,
nu voor 79r—

Metaal 30 meter
Normaal 89,—
nu voor 59r—

STRIJKPLANKEN
BRABANTIA nu 32,50

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1384

Vorden

i
Was ik maar eerder
/ naar
Weight Watchers

gegaan
om af te

slanken. ."

„Ik ben al 6 kilo afgevallen zonder pillen,
zonder oefeningen, zonder hongergevoel.
Iedereen is zo begrijpend en vriendelijk."
Heef u geprobeerd alléén te vermageren? Is het u gelukt?
WEIGHT WATCHERS komt na het succes in Zutphen nu ook
naar Vorden en nodigt u uit een informatie-avond bij te wonen op

dinsdag 17 juni om 19.00 uur in hef „Jeugdcentrum",
Insulindelaan 4 te Vorden.
Kom luisteren hoe u slank kunt worden en blijven door uw
eetgewoonten te veranderen.

U BENT VAN HARTE WELKOM EN DE TOEGANG IS VRIJ l
Gratis brochures, gratis film.

Wenst u meer te weten over Weight Watchers en kunt u deze
informatie-avond niet bijwonen, bel dan uw rayon-leidster:
Mevrouw R. van Vroonhoven. Telefoon 08302-5593.
Tussen 19.00 en 20.00 uur.

WEIGHT

Voor Slan$hjvers
In meer dan 160 plaatsen in Nederland, met ruim 400 cursussen
per week.

"WEIGHT WAKHWS" AND ® A«E REGISTERED TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHEUS
INTERNATIONAL INC., GREAT NtCK. N Y i" WEir.Hl WATCHERS INTERNATIONAL 1W1
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Voor vaderdag
geven wij als

speciale aanbieding

op alle voorradige

TUINMEUBELEN

15% KORTING

WONJNGINRICHÏING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

POLO
vanaf
19,50

PANTALON
vanaf
15,—

Een goede
pantalon samen

met een sportieve
polo vormt de
ideale kombinatie
voor een dagje
vrij. Eindeloos
kombineren voor
weinig geld.

Modieuze kollektie vrijetijdskleding

jeanspakken vanaf 55,-
50 JAAR MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

A.D.v.j.2

Denk aan

EEN BLOEMETJE
voor de

Avondvierdaagse
Boeketje van klein tot groot

Fa Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64 - Vorden - Telefoon 1508

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20

Telefoon 085-422442

— Arnhem

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen

B. Arbeidsongeschiktheid

C. Ziektekosten

D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 - Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
in café Eskes, Dorpsstraat

ledere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

Voor vaderdag

polariserende zonnebril

ALIEENWËZE WEEK

11,95

Sch
rij - Parfumerie
e/dssa/on

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal en Zn. - Gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

wclkoo

Uw vakman bloemist

Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg IS - Vorden - Telefoon 00752.1334

Voor vader
PORTEMONNEES

PORTEFEUILLES

AKTEMAPPEN

SLEUTELHANGERS

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medlcr - Tel. 6634

Voordeel aanbiedingen
15 juni vaderdag
Extra grote pot

Brylcreme
geen 4,15 maar 3,25

Odorex roller
geen 3,25 maar 2,75

Reuzentube

Ultrabrite
geen 2,70 maar 1,99

Schick

Scheermesjes
geen 2,50 maar 1,95

Vergrotende

Scheerspiegel
nu 2,95

Mennen

Aftershave
met verstuiver, geen 10,75
of 9,25 maar 8,25

Heren

Zonnebril
met gepolariseerde glazen
van 19,50 voor 11,95

Vrijdagsavonds geven wij dubbele ZD-zegels l

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal en Zn. - Gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

Een feestelijke intocht
jjjet bloemen

^= als troost voor de blaren

Wjdag en zaterdag:

Speciale Vierdaagse-aanbieding

Gemengd boeket 3,95
grote voorraad - goede kwaliteit

•:
•s J. J. DIJKERMAN

BLOEMEN FRUIT U|

Zutphenseweg 5 - VORDEN
Telefoon (05752) 1334

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

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

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

DAMESPULLS
lange mouw,
in alle kleuren
vanaf 12,95

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Fe koop wegens omstan-
digheden: Vauxhall Viva de
Luxe bj. 1972. Auto is
100% eerlijk. Tevens te
<oop vacuüm pomp achter
tractor. Olburgseweg 37,
Steenderen, tel. 05755-367.

heeft NUTTIGE en LUXE

geschenken
voor

vaderdag
V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Ruurlo: Stationsstraat 14 - Vorden: Stationsweg 20
Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120

Hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
15 juni

4 bars
vof

gezellig-
heidTHE WALKERS

(toporkest)

Zaterdag 28 juni a.s.

BAL VOOR GEHUWDEN
Orkest „TAKE IT EASY"

Voor tafelreservering graag tijdig bellen tel. 05753-1461



Wandtegels? - Vloertegels?
Coen vragen Altijd slagen
KIJK EENS NAAR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN

Wandfegels
wit, 15 x 15, 1e sort.

van 21,35 per m2
voor

11,50

Wantegels
gewolkt, 15 x 15, groen,
blauw, rose, 1e aort.

Nog steeds nergens
anders per m2 voor

13,95

Wantegels
Mosa, 15 x 15, oranje relief,
1e sort.,

van 32,50 per m2
voor .

19,50

Diverse Mosa en Sphinx

Decortegels
teveel om op te noemen -
tegen de meest SCHERPE
PRIJZEN!

Spaanse plavuizen
20 x 20, 1e sort., nergens

anders te koop!

Per m2 voor

13,95

Tegula plavuizen
20 x 20, bruin gevlamd,
1e sort.,

van 51,— per m2
voor

39,50

Marx,
zeer sterke plavuis, 20 x 20,
bruin genuanceerd,

Per m2
voor slechts

26,50

Merkl,
zoutverglaasde plavuizen,
20 x 20, kijk en vergelijk,

koopt u nergens
per m2 voor

39,50

Staloton
Drachtige rustieke plavuis,

12 x 25,
Per m2

37,50

SPECIAAL VOOR DE
DOE-HET-ZELVER:

Tegellijm
voor het plakken over be-
staande tegels

Betonemaille - Hout
Nog enkele stuks
GEKLEURD SANITAIR als

Wastafels
kompleet

98,—
Zuil

voor wastafels
42,50

Closet-combinatie
kompleet

135,-

Al onze prijzen zijn incl. btw.

TEGELDISCOUNT ,HET OOSTEN
VERHEULSTRAAT 2, T/O N.S. STATION
DOETINCHEM 08340-24681

OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VR.

ZATERDAG
.VRIJDAGS KOOPAVOND

9.30-12.00
13.30-17.30
9.30-17.00

•ZiïCOMFORT-

leerlïefhebbers attentie.. I
Een werkelijk prachtige

herenfauteuil. Met oren l
Los zitkussen.

Geheel In uitzonderlijk
mooi leder afgewerkt.

ADVISEUR VODR Voor goed wooncomfort

MOOIER WONEN

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Voor vader
MOTOR- EN HAND-
GAZONMAAIMACHINES
en de beste

TUINGEREEDSCHAPPEN

bij

Henk van Ark
Burg. Galléestraat - Vorden . Telefoon 05752-1554

HERENSANDALEN EN
-MUILEN

om aan te denken

voor VADERDAG

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

Getipte
Modeté

j Helemaal
j afgestemd

jm±/ op deze tijd
"y van het jaar

is onze nieuwe
japonnenkol-

\ .IeMie. Maak
\ een keus uit
\ vele fraaie

modellen in
nieuwe
dessins en
prettig
dragende
\ stoffen.

De derde zondag in juni

vader verwennen
met zo'n heerlijke

ROOMBOTER

BANKETLETTER
of met een flinke

MOCCA-TAART
RUMBONEN

LIKEURBONBONS

BANKETBAKKERIJ

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

Grote kollektie

Japonnen
zacht geprijsd vanaf 79,50

50 JAAR MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

A.D.V.j.5

Vader-
verwendag

15 juni a.s.

Komt u ook eens vrijblijvend kijken
in onze

HERENMODES EN
HERENKONFEKTIE

om vader een onvergetelijke dag te
bezoraen.

tent iel en mode

/choolderman
raadhuisstraat tel. 1367 vonden

VADÉRDAGGESCHENKEN
KOERSELMAN

Loopt u de Avondvierdaagse mee!
Dan bent u zeker wel tevree.

Met de speciale

SCHOEN VAN
ADIDAS
loopt u 'n fijne stevige pas !

Nu speciale Avondvier-
daagse aanbieding

19,95 alle maten
Wapen- en Sporthandel

stetdi doeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor uw crufori/'/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

Q. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedri j f A. G. Trageer, tel. 1256

AANBIEDING
Bekend merk gasfornuis
met thermostaat - unit - lade
Kost normaal 625,—

nu slechts 425,-

2-deurs koelkast
Totale inhoud 225 liter
Kost normaal 849.'
Uw korting 300,

nu voor 549,—-

Verder diverse aanbiedingen in
SANITAIRE ARTIKELEN
zoals ligbaden - closetzittingen -
wasbakken - mengkranen enz.

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landelijk erkend gasfitter

WV Vorden
Vrijdag 13 juni 19.00 uur

BEZICHTIGING PINETUM
LANDGOEOD DE BELTEN

Opgave bij VVV-kantoor Vorden, telefoon 1386

Maak vader blij met een

PASSEND
GESCHENK
Wat denkt u van een:

* OVERHEMD

* WEEKENDER

* ZELFBINDER

Graag helpen wij u keus maken

WON'NÜINHICHTING
IViAIVUFACTURFN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514
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