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NIEUWS
VAN DE
KERKEN

REIK UW HAND AAN OOST-EUROPA
Tn de Gereformeerde kerken van Nederland is de
laatste maanden de vraag naar voren gekomen hoe de
gemeenteleden sterker kunnen worden betrokken bij
het werk in Oost-Europa. Zondag jl. werd in de Ge-
reformeerde kerken onderstaande kanselbood schap
voorgelezen. Daarnaast heeft het Algemeen Diakonaal
Bureau van de Gereformeerde Kerken een konkrete
weg aangewezen voor de verspreiding van bijbels en
christelijke lektuur in de verschillende Oost-Europese
landen. Gemeenteleden die met vakantie gaan naar
Oost-Europa en bijbels willen meenemen kunnen zich
hiervoor opgeven. Ook het moderamen van de Gene-
rale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk
heeft zijn waardering voor dit initiatief uitgesproken
«n de kerkeraden hiervan op de hoogte gesteld en in-
formatie gegeven.

KANSELBOODSCHAP
De Generale Synode heeft besloten met grote nadruk
onder uw aandacht te brengen 'het lot van de vele
mede-christenen die in Oost-Europese landen om hun
geloof worden vervolgd. Zij worden - evenals vele
anderen - ernstig in de meest elementaire rechten be-
knot. Zonder vorm van proces worden velen gevan-
gen gehouden. Vaak wordt de vrijheid van godsdienst
geheel beperkt tot de ruimte van het kerkgebouw.
Er zijn landen waar predikanten en priesters in hun
ambtsuitoefening ernstig worden beperkt. Vooral wil
men vermijden, dat de jeugd ook buiten het kerkge-
bouw kontakt heeft met de kerk. Soms wordt hierbij
zelfs de direkte methode van bestrijding van het chris-
telijk geloof toegepast, waarbij men kinderen aan de
ouderlijke macht onttrekt, omdat de ouders vanuit
het Evangelie willen leven.
De Synode roept u op tot gebed. Tot gebed voor me-
de-christenen en andere vervolgden, opdat onder de
druk en opgelegde beperkingen zij niet vertwijfelen
en hun geloof verdiept mag worden. Een gebed om
meer ruimte, zodat zij in grotere vrijheid God en de
medemensen kunnen dienen. Ook een gebed voor de
overheden, opdat deze de verdrukten recht verschaf-
fen. Tenslotte een gebed voor onszelf, opdat wij in
dankbaarheid voor onze vrijheid deze ook goed ge-
bruiken. Naast ons gebed dat alle grenzen over-
schrijdt is het onze opdracht de slachtoffers van ver-
drukking odk metterdaad te helpen. Samen met an-
dere kerken in ons land zullen deputa'ten voor de al-
gemeen diakonale arbeid de hulp aan deze mensen in
nood intensiveren, daarbij gedragen door uw gebed
en uw offers.
Dr. A. Kruyswijk, praeses; Dr. H. B. Weijland, scriba

Ds. J. J. VAN ZORGE MET EMERITAAT
Ds. J. J. van Zorge, Hervormd predikant te Birdaard-
Reitsum (classis Dokkum, Friesland) hoopt op zon-
dag 30 juni op 65-jarige leeftijd met emeritaat (met
pensioen) te gaan. Hij diende de Hervormde gemeen-
te te Vorden van 1959—1968. Een afvaardiging uit
de Hervormde kerkeraad alhier hoopt aanwezig te
zijn in de af scheid sdienst, welke gehouden zal worden
op zondag 30 juni in de Hervormde kerk te Reitsum.
Ds. en mevrouw Van Zorge gaan wonen in Hattum.

Opening
Drukkerij Weevers B.V.
Het open huis dat Drukkerij Weevers B.V. ter gele-
genheid van de opening van de nieuwe drukkerij hield
is een sukses geworden. Maandag bezochten al de
scholen uit de gemeente Vorden de drukkerij. In ver-
band hiermee geeft de direktie de jeugd de kans om
een opstel te maken hoe men het drukkcrsvak vond.
Wij stellen enkele prijsjes beschikbaar t.w. Ie prijs
ƒ 10,—; 2e prijs ƒ 5,—; 3e, 4e en 5e prijs Achtkaste-
lenkalender.
Om deze redenen plaatsen wij onze reportage over
de opening in het nummer van volgende week met
vermelding van de winnaars van de opstelwedstrijd.
De opstellen inleveren vóór dinsdag a.s. en deponeren
in de brievenbus welke staat in de tuin van de fam.
Weevers, Nieuwstad 12.

Vordens Mannenkoor
Op het zangconcours te Groenlo op 15 juni, uitge-
schreven door de gem. zangver. Excelsior te Groenlo,
behaalde het Vordens Mannenkoor in de superieure
afdeling mannenkoren een eerste prijs met een totaal
van 340 punten. Er was een verplicht nummer „O
Bone Jesu", gekomponeerd door Da Palestrina en als
vrij nummer bracht het koor ten gehore „Veni Crea-
tor Spiritus" gekomponeerd door Alphons Diepen-
brock. Beide komponisten schreven veel kerkelijke
muziek en kerkelijke liederen.
Er was bij het Vordens Mannenkoor wel een lichte
spanning waarneembaar, temeer daar dit koor op het
concours in Nijmegen, a^p.ialf jaar geleden, uit-
kwam in de afdeling uitmuntendheid en het zou m.i.
volgens de wet van de logika bepalend zijn geweest,
indien men in de op de laatstgenoemde afdeling vol-
gende ere-afdeling aan dit concours had deelgenomen.
Het bestuur, daardoor geïnspireerd door de geestdrif-
tige en uiterst bekwame dflhnt Bert Nijhof uit Zut-
phen, durfde de sprong n^rr de superieure afdeling
welbewust te maken, met als gevolg een eklatant suk-
ses.
De jury was uiteraard in handen van deskundige lie-
den, die een rapport uitbrachten, dat bestuur, diri-
gent en leden als muziek in de oren klonk. Uitlatingen
van de juryleden als „de nuancering en de voordracht
zijn te prijzen. Goed van opbouw en prijzenswaardige
prestatie". Deze waardering door de jury kwam dan
ook tot uiting in de behaalde cijfers van de verschil-
lende onderdelen als samenzang, zuiverheid, klankge-
halte en verdere technische termen. Deze onderdelen

werden gehonoreerd door hoge cijfers, ofschoon de
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook een enkele ze-
ven werd gegeven. Welke jury zou geen (gezonde) kri-
tiek hebben' Het ligt toch in de lijn van hun werk.
Het komt mij voor dat het Vordens Mannenkoor de
prijs ten volle heeft verdiend. Alle koorleden hadden
een enorme inzet en reageerden nauwkeurig op de
straf leidende dirigent, die wij hier met ere noemen en
die door zijn aandeel in het behaalde sukses werd be-
loond met een zilveren kleinood, hem aangeboden
door de jury.
Het behoeft geen betoog, dat het sukses op waardige
wijze is gevierd.

Feestelijke ouderavond
Het was groot feest voor de leerlingen van de zesde
klas van Het Hoge. Dankzij het noodtoneel in het
Jeugdcentrum kon de feestelijke ouderavond nog ge-
houden worden. Ds. Jansen, voorzitter van het be-
stuur, heette de talrijke aanwezigen welkom. Ondanks
de korte periode van voorbereiding verliepen de ver-
schillende onderdelen van het programma uitstekend.
Er werd met veel enthousiasme gezongen en toneel
gespeeld. De volksdansjes vielen erg in de smaak. De
musical „De tovenaar van Alkmaar" werd met veel
verve op het toneel gebracht. Het toneel, het grimeren
en de kleding van de meespelenden waren keurig ver-
zorgd. Het hoofd van de sdhool, de heer A. J. Zee-
valkink, bracht aan het slot van de avond allen die
hadden meegewerkt aan het slagen van dit feest,
hartelijk dank.

Excelsior beoordeeld
De chr. gem. zangver. Excelsior nam onlangs deel aan
een zangersavond met beoordeling te Doetinchem. De-
ze avond was georga/niseerd door de afd. Gelderland s
Achterhoek van de Kon. Bond van Chr. Zang- en
Oratorium verenigingen in Nederland. Het koor bracht
o.Lv. haar dirigent M. L. Nuis uit Lochem het „O Do-
mine Jesu Ohriste" van Josquindes Pres en ,,Viva la
Harmonia" van Jens Rowher ten gehore.
De beoordeling luidde als volgt: bij ademhaling soms
wat moeilijkheden; bas wat zwakjes (begrijpelijk); in-
tonatie prima; monogenjj^k uitstekend; mooi van
klank; koor korrigeert pri^Feventuele kleine onzui-
verheden. Algemeen: erg fijn koor, jammer dat er zo
weinig bassen zijn.
Helaas telt dit koor momenteel 3 bassen. Dat is te
weinig voor een koor van 38 leden.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

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

WONINGVERBETERING
Van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruim-
teliike Ordening is bericht ontvangen dat de be-
schikking celdelijke steun verbetering woningen.
op verschillende punten is gewijzigd en/of aange-
past.
De subsidie kan alleen worden aangevraagd door
de eigenaar van het pand.
Omtrent de aard van de te treffen voorzieningen
en het bedrag van de in verband daarmede te be-
dingen huurverhoging zullen huurder en verhuur-
der het eens moeten worden voordat de werkzaam-
heden worden uitgevoerd. Wanneer huurder en
verhuurder overeenkomen, dat de huurder subsi-
diabele voorzieningen voor zijn rekening zal aan-
brengen, kan daarvoor ook een bijdrage worden
gegeven. De bijdragen worden op grond van de
receling toeeekend aan de eigenaar; de eigenaar
zal in dergelijke gevallen de uitbetaling kunnen
doen plaatsvinden op een door de huurder op te
ceven bank- of girorekening.
Ter informatie volgen hierna de subsidiebedragen
die op grond van de premieregeling door het rijk
worden toegekend:
1. de Rijksbijdrage ten behoeve van het treffen
van voorzieningen tot verbetering van de indeling
of van het woongerief van een woning of tot op-
heffing van technische gebreken van een woning
bedraagt 24 procent van de aanvaardbare kosten
met een maximum van ƒ 3360,—. (Dit betekent

dat maximum voor ƒ 10.000,— aan bouwkosten
subsidie wordt verleend.)
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid
bedraagt de Rijksbijdrage indien de voorzieningen
uitsluitend bestaan uit:
a. het aanbrengen van een closet met

waterspoeling met bijkomende
voorzieningen ƒ 600,—

b. (het maken van een ruimte om te
douchen en het aanbrengen daarin
van een douche-inrichting ƒ 600,—

c. het aanbrengen van een douche-in-
richting in een bestaande ruimte ƒ 400,—

d. het maken van een ruimte om te
koken en het aanbrengen daarin van
een aan de huidige inzichten aange-
paste keukeninrichting ƒ 1500,—

e. het vervangen van een primitieve
keukeninrichting in een bestaande
ruimte door een aan de huidige in-
zichten aangepaste keukeninrich-
ting ƒ 600 —

f. het maken buiten de woning van
een bergruimte ƒ 600,—

3. Indien de voorzieningen bedoeld in het eerste
lid, mede bestaan uit één of meer van de in het
tweede lid genoemde voorzieningen, bedraagt de
bijdrage ten hoogste ƒ 3360,—, vermeerderd met
een derde van de bedragen, die in het tweede lid
achter die voorzieningen zijn vermeld.
4. Voorzover voorzieningen tot verbetering van
het woongerief bestaan uit het aanbrengen van een
centrale verwarmingsinstallatie of een liftinstallatie
worden zij voor het berekenen van de bijdrage niet
in aanmerking genomen.
5. Voorzover voorzieningen tot opheffing van
technische gebreken als onderhoud zijn aan te
merken en niet in direkte samenhang met andere
voorzieningen worden getroffen, worden zij voor
het berekenen van de bijdrage niet in aanmerking
genomen.
De toekenning woningverbetering, genoemd hier-
voor onder l t/m 3 worden dus door het Rijk ver-
strekt. Deze bedragen worden echter met 25 pro-
cent verhoogd door de gemeente.
De beschikking geldelijke steun verbetering wo-
ningen kent een ruimere subsidiemogelijkheid voor
voorzieningen die worden getroffen om een wo-
ning, bestemd voor de huisvesting van een be-
jaarde of een minder-valide voor deze bewoning
geschikt te maken. Het Rijk verstrekt hiervoor

een bijdrage van 24 procent van de desbetreffende
kosten. Voor deze kosten geldt in het beginsel
geen maximum bedrag.
De gemeente voegt daaraan nog 25 procent van het
subsidiebedrag toe. Voor bejaarden en invaliden
wordt onder woningverbetering ook begrepen het
aanbrengen van een c.v.-installatie. De max. bij-
drage hiervoor bedraagt ƒ 1200,— (Rijksaandeel)
plus ƒ 300,— (gem. aandeel) is ƒ 1500,— per wo-
ning.
Als bejaard worden beschouwd personen die de
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of die de leef-
tijd van 60 jaar hebben bereikt en niet meer aan
het arbeidsproces deelnemen.
Met betrekking tot het toekennen van een bijdrage
voor het treffen van voorzieningen ten behoeve
van een minder-valide bewoner moet uit een ver-
klaring van een arts de noodzaak van de treffen
voorzieningen blijken.
De subsidieregeling blijft ook geldig van het split-
sen van woningen, waarbij de woningen geheel aan
de eisen van de bouwvergunning moeten voldoen.
Het verbouwen van een gebouw, dat eerder voor
een ander doel is gebruikt, tot woning kan in som-
mige gevallen ook onder de regeling vallen.
Aan het verstrekken van een bijdrage op voet van
deze regeling is de voorwaarde verbonden, dat de
voorzieningen moeten worden getroffen door er-
kende aannemers.
Het vorenstaande laat onverlet, dat de bewoner
zelf de voorzieningen treft. Voor de goede orde
wordt erop gewezen, dat in dat geval voor het be-
rekenen van de bijdrage alleen de kosten van de
materialen in aanmerking worden genomen. De
waarde van de eigen arbeid blijft hierbij buiten be-
schouwing.
Een eventuele verhoging van het subsidiebedrag bij
winterwerk wordt jaarlijks vóór het najaar bekend
gemaakt.
De aanvraagformulieren om verstrekking van een
bijdrage geldelijke steun woningverbetering zijn op
het bureau gemeentewerken in het gemeentehuis
verkrijgbaar. Nadere inlichtingen worden daar ook
verstrekt.

P.S. Wethouder J. W. M. Gerritsen is verhinderd
om op 21 juni a.s. spreekuur te houden.

Spreekuur burgemeester M. Vunderink is op 28
juni a.s. verschoven van 10-12 uur naar 14-16 uur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink; 10.00 uur weleerw.
heer M. C. W. Smit (em. te Vorden) (crèche)

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier H. Avondmaal
19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier H. Avondmaal

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

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

ZONDAGSDTENST HUTSARTS
(alléén spoedgevallen)

vgn vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Maaijke Johanna, d.v. A.G. van der Reijt
en C. M. A. J. Chorus; José, d.v. H. G. Hiddink en
A. F. P. Nooijen; Rudie Joannes Henricus, z.v. H. W.
B. Lichtenberg en M. H. A. C. Hakvoort.
Ondertrouwd: A. J. Ribbers en M. Staal.
Gehuwd: J. F. Zieverink en H. H. C. Gerritsen; G. J.
W. Doornink en T. Wiersma.
Overleden: geen.



1 bos

TROS-
ANJERS

voor

UNOX EXTRA
GEVULDE SOEP

Tomaten-groente, nu v.220 voor

Goulash, Erwten, Groente ot

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks

Hamburgers 1Aft
3 stuks iTlO

Fricandellen
3 stuks

Saucijzen
500 gram

Schouderkarbonade
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram •>

Fijne verse worst
500 gram jj^

Royaal soeppakket

150 gram HAM 119

150 gram PALINGWORST 119

150 gram ZURE ZULT 79

150 gram BOERENMETWORST 119

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

Groente en vleesreklame t.m. zaterdag

De Waal

BANKETBAK-
KERS KOEKJES

(assorti) pak van 105 voor

Jarpot

CALVE
PINDAKAAS

van 187 voor

groente en f ruit

Malse sla
2 kroppen voor

Flinke komkommer
per stuk

Groene paprika's
3 stuks

Goudgele bananen
per kilo

Malse andijvie
per kilo

Bloemkool
per stuk

Hagelwitte champignons
± 250 gram Éfc

NU OOK
IN ALBBjjtS SUPERMARKT!
Appelsientje
puur sinaasappelsap, literpak van 169 voor

Hero vruchtensinas
literfles van 114 voor

Classe Royal bier
doos a 12 euroflessen

KRENTEBROOD van Bakker Oplaat deze week voor slechts f 1,98

Legner Vieux
liter van 1025 voor

Siebrand Amontillado
2 literkruik voor

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Framb.of kersenbrandew. ''
'Vetter' fles van 1115 voor 1015

Adel Rosa sherry
Fine Selected, per tles

FRICO JONGE V.V. KAAS
500 gram

HEERLIJKE PINDAKOEKEN
per pak

AARDBEIEN OF ABRIKOZEN
PENCEE'S pak a 6 stuks

ROOMBOTER SPRITSRINGEN
per pak

KREYENBROEK SPIJSBROODJES
pak a 5 stuks

GROTE DOOS PETIT BEURRE
van 210 voor

DUYVIS ZOUTE PINDA's
superpak nu voor

PICKNICKPUNTJES
zak a 10 stuks van 99 voor

LUXE SNIJDER
nu van 144 voor

ZOUTE STICKS
2 pakjes van 110 voor

KOEN VISSER NASI GORENG
literblik van 299 voor

DE BETUWE TOVA SAUS
aardbeien of frambozen, van 114 voor

Gemakkelijk bij uw vakantie
COMPLETA grote pot van 202 voor...

Voor een fijne garnering
KLOP KLOP pak van 127 voor

SERVETTEN WIT
pak a 100 stuks van 168 voor

LODAC BLEEKWATER
flakon van 63 voor

VINOLIA SHAMPOO
assorti flakon, van 395 voor O

SUNIL ZEEPPOEDER draagkarfon
van 795 voor

ARDITA LUIERS 30 stuks f 3,-
Elk 2e pak voor

DE BETUWE TWEEDRANK
diverse smaken nu per fles

Nieboer ZWARTE BESSENWIJN MET
JONGE JENEVER literfles .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met heel veel dankbaarheid.
geven wij u kennis van de
geboorte van ons dochtertje

JOSÉ
H. G. Hiddink
A. F. P. Hiddink-

Nooijen
Vorden, 13 juni 1974
Mispelkampdijk 42

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van onze dochter
MAAIKE JOHANNA

De heer en mevrouw
van der Reijt-Chorus

Vorden, 12 juni 1974
'Spijkerman'
Ganzesteeg 11

Rektifikatie
9 mei j.l. was voor ons een
onvergetelijke dag
We zijn die dag enorm
verrast door hartelijkheid,
attenties en een zee van
bloemen
Daarvoor onze welgemeende
dank

Nico
en Tine van Goethem
Petra, Bob, Fred

Vorden, juni 1974
Kerkstraat

Door de overstelpend vele
en hartverwarmende bewij-
zen van medeleven, die wij
bij de ziekte en de teraarde-
bestelling van onze dierbare
man en vader

M. H. GOTINK
van u mochten ontvangen,
is het voor ons niet moge-
lijk u allen persoonlijk te
bedanken
Graag betuigen wij u hier-
voor langs deze weg onze
innige dank

D. Gotink.Rouwenhorst
en kinderen

Vorden, juni 1974
Lankampweg 4

Ook voor het

stofferen
van meubels
naar

Tapijthal of
Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat - Vorden

OPENBARE
BIBLIOTHEEK

vanaf 18 juli
tot en met 12 sept.

donderdag 's middags
EXTRA GEOPEND
van 14.00 uur tot 17.30 uur

A.s. zaterdag starten wij
met de verkoop van
nieuwe aardapppelen
H. Scheffer
Deldensebroekweg 7 Vorden

Meisje 15 jaar zoekt
vakantiewerk
Wilma Heijenk
Rondweg l Vorden

Vloerbedekking
o.a. vele restanten

Tapüt
en Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN
Schoolstraat - Vorden

Kleuterleidster zoekt kamer
met kookgelegenheid
in Vorden
L. v.d. Venne, Brugstr. 103
Nieuwlande (Drente)

Te koop 2 vaarskalveren
8 dagen oud
Joh. Wesselink
Eikenlaan 23 Kranenburg

Aangeboden gem. kamers
met vrije keuken voor
onderw. o.i.d.
Nieuwstad 20 Vorden

Zonneschermen
voor binnen en buiten

Doe-het-ezlf centrum

HARMSEN
Schoolstraat - Vorden

Te koop Bocal gashaard
8000 kal./h, oliehaard en
huisorgel 'Harmonium'
l Jaarsma kolenhaard
Z. Smeenk, Ruurloseweg 43
Vorden Telefoon 1425

Te koop aardbeien
alleen na de middag
Weenk, Schuttestraat 12

Steeds te koop gevraagd:
BAGAGEWAGENTJES
Telefoon 08334-2722
Noteer dit telefoonnummer!

Uw advertentie
wordt door ons met
de grootste zorg
behandeld !

Rolhorren
zeer goedkoop

Tapüt
en Doe-het-aelf-centrum

HARMSEN
Schoolstraat - Vorden

PIETER ROOZENDAAL
en
MARIANNE DALES

gaan trouwen op 21 juni 1974 in het stadhuis
te Zutphen om 14.00 uur

Vorden, Hertog Karel van Gelreweg 38
Zutphen, Ruys de Beerenbrouckstraat 26
Juni 1974

Toekomstig adres: Coehoornsingel 10
Receptie van 15.00-17.00 uur in het wijk-
centrum 'De Brug' Emmerikseweg, Zutphen

WILLY WOLBERT
en
RIEKY TOEBES

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
10.30 uur in de St Agathakerk in Harreveld

! Vorden, Ruurloseweg 66
Harreveld, Freule van Dorthstraat 9
Juni 1974

Receptie van 15.00-16.30 uur in Erve Kots te
Lievelde

Toekomstig adres:
Banninkstraat 21, Hengelo Gld

MMHiiilHiflliBfliiliaeiiil̂ ^

Op zondag 23 Juni a.s. hopen wfl met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken

J. F. GEERKEN
E. J. GEERKEN-LUBBERS

Gelegenheid om te feliciteren op 27 juni van
17.00-18.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10

Vorden, juni 1974
Vogelbosje 8

JAN BAKKER
en
WILMA GEERKEN

hebben de eer u, namens wederzijdse ouders
kennis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op donderdag 27 juni a.s. om 11.00
uur ten gemeentehuize te Vorden

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de
Gereformeerde Kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds Th. P. van Belzen van
Hoogeveen

Vorden, Molenweg 4
Beekbergen, Loenenseweg 8
Juni 1974

Toekomstig adres:
Marspoortstraat 8 te Zutphen

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in zaal Smit
Dorpsstraat 10 te Vorden

Inplaats van kaarten

VVIlVt KOERS
en
WILMA KAMPERMAN

zijn blij u namens wederzijdse ouders mede
te kunnen delen dat zij gaan trouwen op
donderdag 27 juni om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden

Vorden, juni 1974
Ruurloseweg 56 - Ruurloseweg 33

Toekomstig adres: Zutphenseweg 25 te Vorden

Dag-adres: cafe-restaurant 't Wapen van 't
Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur

BUITENLANDS
GELD

reisverzekeringen

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Heden overleed zacht en kalm, onze lieve moeder,
behuwd- en grootmoeder

GEEBTBUIDA HAVERKAMP
weduwe van G. J. Garritsen

in de gezegende ouderdom van ruim 92 jaar

G. J. Garritsen
H. Garsen-Garritsen
H. J. A. Garsen
Jan

Leesten, 17 juni 1974
Leestenseweg 30

De begrafenis wordt gehouden op vrijdag 21 juni
op de Algemene Begraafplaats te Leesten om
12.30 uur

HENGELO (GLD)

23 juni: Kwartet
Herman Lippinkhof

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 28 juni hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons uitgestelde
40-jarig huwelijksfeest te vieren

J. LENDERINK
en
R. W. LENDERINK-BARINK

Receptie van half 4 tot 5 uur in cafe-rest.
't Wapen van 't Medler (gebr. Eykelkamp)
Ruurloseweg 114 te Vorden

Vorden, juni 1974
De Stroet 16

"GAMOG" weet alles over gas,
En dat mag u bekijken ook.

JANNES KOSTER
en
ANS HARMSEN

gaan op vrijdag 28 juni a.s. om 14.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden met elkaar
trouwen

Vorden, juni 1974
Enkweg 10 - Lekkebekje 2

Gelegenheid om te feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Smit

*

Wij gaan wonen: Lochemseweg 31, borculo t §

Inplaats van kaarten

Op maandag 24 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en familie ons 25-jarig huwelijk
te vieren

H. A. BLOEMENDAAL
en
H. J. BLOEMENDAAL-GOLSTEIN

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10 te Vorden

Vorden, juni 1974
Het Hoge 44

In ons Informatiecentrum staat veel op
het gebied van gasapparetuur over-
zichtelijk opgesteld. U bent hartelijk
welkom om daar eens een kijkje t*
nemen. Interessant, aangezien alle
apparaten in werking zijn van een open
gashaard tot en met heteluchtverwar-
ming.
Wij zijn steeds bereid om u tot In detail
voor te lichten. En dank zij ons folder-
materiaal, kunt u het thuis nog eens op
uw gemak doornemen.

Zijn er vragen.
De „GAMOG" staat tot uw
beschikking met haar
vakkennis en ervaring. Ruim
voldoende om u te vertellen
wat er komt kijken bij een

overschakeling van bijv. gasnaard op
centrale verwarming.

Wift u huren.
Bij ons kunt u een keukengelser, bad-
geiser of boiler huren. Wij vertellen u
meteen welk komtort ze u bieden en
wat het u kost En desgewenst geven
we ook nog een uitgebreide
demonstratie.

N.V. „GAMOG-,
Borwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 05750-10888

Na afspraak

Voor diverse

weekend
aanbiedingen
zie onze

speciale Inversa-courant

opleuering
altijd

op tijd!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIMKE S

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

Koop bij de vakman uw
BEHANG EN VERFWAREN !

Wjj hebben voor u:

een ruime keuze behang
grond - glansverven
buitenbeits
muurverven op terpentijn en water.
basis
kleurvernis
afbijtmiddel
Sadolin (houtveredeling)
alle soorten borstelwerk en
schoonmaakartikelen o.a.:
Amonlak - Andy - St Mare's
te veel om op te noemen

Wegens vakantie is de winkel
gesloten van 24 juni t.m. 29 juni

De speciale verf winkel op het Hoge te Vorden:

H. Weustenenk
Schilders en Behangersbedrijf 't Hoge 33 tel. 1377

De wijn moet oud zijn, maar uw broodje niet !

Brood
moet knappend vers zijn, dan pas
proeft u de heerlijke broodsmaak

Wij verkopen de gehele dag door
vers brood, zo uit de oven !

Wel belangryk voor- huismoeders die hun gezin
het allerbeste en lekker willen laten eten

Haal vers brood bij:

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877



GLASHARD
VOORDEEL

bij de

6 weken lang gratis servies-
bonnen bij elke rijksdaalder die
u in een Vivo-zaak besteedt

Voor bijna gratis

SIERRA GLASSERWS
in de prachtige kleuren rood, groen en amber

Soepkop
normaal f 1,50 Nu voor 9 dubbeltjes + 9 serviesbonnen

Compoteschaal
normaal f 1,10

Plat bord
normaal f 1,75

Nu voor 7 dubbeltjes + 7 serviesbonnen
1

Nu voor 11 dubbeltjes + 11 serviesbonnen

Diep bord
normaal f 1,75 Nu voor 11 dubbeltjes + 11 serviesbonnen

Beker
normaal f 0,80 Nu voor 5 dubbeltjes + 5 serviesbonnen

Kop en schotel
normaal f 1,95 Nu voor 12 dubbeltjes + 12 serviesbonnen

Dessert bord
normaal f 1,60 Nu voor 10 dubbeltjes f 10 serviesbonnen

De deelnemende winkeliers zijn:

FRANS KRUIP
Het Hoge 58 — Telefoon 1420

JANSEN SUPERMARKT
Smidsstraat 2 — Telefoon 2308

SCHOENAKER
Kranenburg — Telefoon 6614

En toch... is UITERWEERD
Telefoon 05752-1523 UW

Gevraagd

EEN NETTE

eerste
slagersbediende

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

Vrijdag - Zaterdag

Reklame
KERSENBAVAROISE GEBAK

BANKETBAKKERIJ

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

Vrijetijdskleding
Soepel rundnappa lederen
spencers of vesten

speel^jnodel met opgestikte zakken
en 4^p

Dames maten f 158,—
Heren maten f 176,50

Wapen en

steedt dotltrelfendi

Zutphenseweg — Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn
met inachtneming van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening:

1. aan de heer J. B. Mühlbauer, J.D.Meijerplein 19
te Amsterdam, vrijstelling te verlenen van artikel
13 van het bestemmingsplan Buitengebied 1970,
zulks teneinde de verbouw van de agrarische wo-
ning aan de Zutphensew. nr 80 tot burgerwoning
mogelijk te maken;

2. aan de heer J. A. Norde, Kostedeweg 2 te Vor-
den, vrijstelling te verlenen van het bestemmings-
plan Buitengebied 1970, zulks teneinde buiten zijn
huidige - te wijzigen - bouwperceel te kunnen
bouwen.

De betreffende bouw- en/of situatietekeningen
liggen vanaf 19 juni t.m. 3 juli 1974 voor een
ieder ter gemeentesekretarie ter inzage;
gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen in-
dienen bij Burgemeester en Wethouders
Vorden, 19 juni 1974

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
mr. M. Vunderink

de sekretaris,
J. Drijfhout

Gevraagd:

enige invalsters
voor het opvangen en begeleiden van
kinderen van het

KLEUTERDAGVERBLIJF
'VAN HASSELT'

wegens ziekte van de leiding

Inlichtingen:

K. BARKMEYER - Telef. 05752-1929

Gevraagd:

enige vrijwilligers
voor het vervoer van kinderen van
HET KLEUTERDAGVERBLIJF
'VAN HASSELT'
te Vorden

Inlichtingen:

K. SARKMEYER Telef. 05752-1929

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare ver-

gadering van 18 juni 1974 heeft besloten dat:

a. betreffende het perceel Zutphenseweg 80, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie L, nr
185, een herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied 1970 wordt voorbereid, zulks ten-
einde de verbouw van de daar aanwezige agra.
rische woning mogelijk te maken;

b. betreffende het perceel Kostedeweg 2, kadas-
traal bekend gemeente Vorden, sektie B nr 1893
een herziening van het bestemmingsplan Buiten-
gebied 1970 wordt voorbereid, teneinde het agra-
rische bouwperceel aldaar te wijzigen

De voorbereidingsbesluiten - die in werking tre-
den op 19 juni 1974 - alsmede de betreffende
situatietekeningen liggen vanaf 19 juni 1974 voor
een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage

De Burgemeester voornoemd,
Mr M. Vunderink

Brood
de gezonde oase in onze welvaarts-
woestijn

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg Vorden Tel. 1384

Voor nieuwe

vloerbedekking
natuurlijk naar

WONtNGINRICHTING
* , MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Onze rijwiH/nak is wegens VAKANTIE

van 24 juni t.m. 3 juli a.s.

GESLOTEN
De benzineverkoop gaat gewoon door

Rijwiel- en Bromfietshandel

FA. BARINK
Nieuwstad - Vorden

Wij sluiten onze -zaak te Vorden op

22 juni
Hierbij danken wjj onze kliëntele
voor het geschonken vertrouwen

Echte Bakker HOF
't Hoge - Vorden
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BOUWAANVRAAG VAN DE
HEER BOUWMEESTER

PRIJS HUISVUILZAKKEN

In de dinsdagavond gehouden raadsvergadering stelde
de heer A. G. Mennlnk (CHU) problemen aan de or-
de met betrekking tot een bouwaanvrage van de heer
H. Bouwmeester aan de Sdhuttestraat in Vorden. De
heer Bouwmeester had n!, in eerste instantie een aan-
vraag ingediend voor de bouw van een bungalow. De
vergunning kon niet worden verleend omdat het ge-
meentebestuur (i.c. de welstandskommissie) van me-
ning was dat de 'heer Bouwmeester i.p.v. gevels drie
dakschilden moest aanbrengen. Een bungalow met
reöhte gevels zou nl. het landschap aantasten.
Volgens de heer Bouwmeester zouden de drie dak-
schilden hem vierduizend gulden meer gaan kosten,
plus bovendien meer kosten aan onderhoud. Hij voel-
de daar dus niets voor. B&W bleven op advies van de
welstand sikommissie bij haar standpunt nl. aanbren-
gen van de dakschilden.

Van de mogelijkheid om in beroep 'te gaan, maakte
de heer Bouwmeester geen gebruik, omdat hij, vol-
gens de heer Mennink niet wist dat dit binnen 30 da-
gen moest gebeuren. Omdat de tijd begon te dringen
(de behandeling van de aanvraag, korrespond en tie
over en weer etc. vergde veel tijd), diende de 'heer
Bouwmeester een nieuwe aanvraag in (met dakschil-
den!). Deze aanvraag werd akkoord bevonden en de
heer Bouwmeester kon met de ibouw beginnen. Dus
formeel is alles rond.

De heer Mennink informeerde bij B&W of aan deze
'kwestie nog iets ite doen was (dus bouwen zonder dak-
schilden). Burgemeester Vunderirik had wel begrip
voor de 'situatie maar stelde uitdrukkelijk dat B&W
het advies van de welstandskommissie heeft overge-
nomen omdat ook het kollege van mening was dat in
dit geval een bungalow met dakschilden een fraaier
geheel vormt. „Bovendien is de heer Bouwmeester
niet in beroep gegaan" ,aldus de heer Vunderink.
De heer Tjoorik (VVD) onderschreef het voorstel van
de heer Mennink. „Ik heb zelf ook dakschilden, een
enorme ellende met storm." De heer Tjoonk wees er
op dat de heer Bouwmeester nog voor meer extra
kosten geplaatst werd. Hij Wilde nl. gele stenen. Dat
mocht niet, dat moesten rood genuanceerde stenen
worden. Dit betekent ƒ 150,— per duizend stenen
extra. „In het buitengebied mag men blijkbaar niet
bouwen zoals men zelf wil, dit in tegenstelling tot het

dorp, kijk maar naar plan Zuid", aldus een verbitterde
heer Tjoonk.
Burgemeester Vunderink bestreed deze vergelijking.
„Het buitengebied heeft een ander karakter. Er wordt
veel overleg gepleegd tussen het gemeentebestuur en
de welstandskommissie", aldus de voorzitter, die er
nog aan toevoegde het geraamde bedrag van meer-
kosten zoaals de heer Bouwmeester had becijferd (4
mille) aan de hoge kant te vinden. De heer Vunderink
kwam tot plm. 2 mille.
De heer Bogchelman (CHU) zou het billijk vinden dat
wanneer een advies van de wdstandskommissie tot
meerkosten voor de bouwaanvrager zou leiden, hier
subsidie tegenover zou moeten staan. B&W en de raad
vonden dit geen haalbare kaart. In feite kan aan de
hele situatie niets meer worden veranderd om de
doodeenvoudige redenen dat de heer Bouwmeester
niet in beroep is gegaan. Zou hij dat wel hebben ge-
daan, dan had hij gegarandeerd de gehele Vordense
raad achter zich gehad, althans dit viel uit de reakties
van de raadsleden op te maken.

Toch wilde burgemeester Vunderink de mogelijkheid
onderzoeken of er nog een juridisch gaatje is te vin-
den (een beetje onbegrijpelijk omdat de heer Vunde-
rink juist in zijn betoog het standpunt van B&W heeft
verdedigd). Alvorens echter tot het zoeken van dit
„juridische gaatje" wordt overgegaan dienen B&W
eerst nog, op verzoek van de raad, overleg te plegen
met de heer Bouwmeester. De mogelijkheid bestaat
dan nl. dat de bouw (het huis staat er al bijna, aldus
een opmerking van Mr R. A. v.d. Wall Bake) voorlo-
pig moet worden stopgezet, met alle extra kosten voor
de heer Bouwmeester van dien.

Mr v.d. Wall Bake (WD) had het gevoel dat B&W
de aanvraag van de heer Bouwmeester goed had be-
keken. Dus laten zo. De heer Lichtenberg (KVP) was
van mening dat de raad geen gefundeerd oordeel kon
uitspreken. Is het een agendapunt dan ligt het anders.
Nu hoor je dergelijke dingen bij de rondvraag. Maar
goed, laten B&W de zaak nog eens onderzoeken.
Voor mijn gevoel is er niets meer aan te veranderen.
„Formeel afgehandeld", aldus de heer Lichtenberg,
die met deze uitspraak waarschijnlijk de spijker pre-
cies op de kop sloeg. Het gezicht van wethouder Ban-
nink (CHU) sprak in dit geval boekdelen. Ook voor

hem valt nergens meer aan te tornen.

PRIJS HUISVUILZAKKEN

De heer Bosch (PvdA) werd medegedeeld dat aan de
verhoogde prijs van de huisvuilzakken niets is te
doen. De zakken kosten momenteel 41 cent voor de
winkelier en 44 cent voor de konsument. En de prij-
zen blijven stijgen, aldus B&W. „Dat kan allemaal
wel zo zijn, maar de gemeente neemt niets voor eigen
rekening. Destijds is er toegezegd dat de gemeente ook
een 'steentje zou bijdragen en dit is blijkbaar over-
boord gezet", aldus de heer Bosch, die toegezegd
kreeg bij een volgende raadsvergadering wat meer in-
formatie te krijgen. „Een ding is 'zeker, aldus wethou-
der Bannink, de gemeente maakt geen winst op de
huisvuilzakken".

Een verzoek van de heer Bogchelman (CHU) voor het
plaatsen van verkeersborden nabij Klein Brinke en
Hietveld in het buurtschap Hackfort, werd afgewezen.
De politie vond het niet nodig dat hier borden wor-
den geplaatst, aldus burgemeester Vunderink, die het
verzoek van de heer Bogchelman nogmaals onder de
aandacht van de politie wil brengen.

De heer D. A. Lenselink (in deze raadsvergadering
juis t beëdigd) wees B&W op de levensgevaarlijke toe-
stand waarin de Lindeseweg verkeert. Dit wacht op
subsidie van DACW, we hebben tot op heden nog
niets gehoord, aldus wethouder Bannink. „Of door
iedere wegverbetering ook de verkeerveiligheid wordt
verbeterd, betwijfel ik. Op de Schoneveldsdijk wordt
tenminste veel harder gereden dan voorheen", aldus
de heer v.d. Wall Bake. Het was de heer Lenselink
opgevallen dat de lichtmast aan de Stapelbroekseweg
drie dagen van de drie weken brandt. De boel wordt
hier blijkbaar kapot gegooid. B&W zullen de politie
hierop attenderen. De heer Mennink (CHU) wees
B&W op de slechte toestand waarin de Reeoordweg
verkeert.

Wat verder de raadsagenda betreft. Alle door B&W
ingediende voorstellen (die uitvoerig in Contact van
vorige week zijn vermeld) werden door de raad aan-
genomen.

MUZIEK
Eén van de dinge woar aw tegenwoordig rojaal op
etrakteerd wodt is muziek - at ze d'r allemoale zoo
op esteld wazzen as ik wodden dat heel wat minder!
't Is net of de jonge mensen niet meer bi'j mekare
kunt zitten, of d'r mot zo'n stuk jankholt an te passé
kommen. Een peusken eleen bu'w noar een dia-oa-
vend ewes. Wi'j wazzen vlot op tied - et prentjes
draaien begon een half uur te late, en de meneer van
de prentjeswinkel had ok moar zoolange zo'n mu-
ziekkasjen anezet. Dat dink draaien vanzelf et èène
deuntjen noa et andere. Effen stille, en dan begon e
weer. Ik zat 'r kot bi'j en hadde et al gouw afeloerd
- èènen droad leep noar et stopkontakt vlak bi'j
mien. 'k Mos effen mien kans afwachten - toe et
deuntjen uut was trok ik stiekem de stekker uut et
kontakt. Meneer had niks in de gaten, moar toe et
stille bleef kwam e op 't ende. Met een bezorgd ge-
zichte begon e et kasjen noa te kieken. Toe bun'k
noar um toe egoan, ik zegge: „Meneer, dat dink doar
scheelt niks an - ik hebbe de stekker uut et kontakt
e trok ken - at et mot wi'k em ok wel weer ansluuten,
moar a'j soms denkt da'j ons doar een plezier met
doet dan vergis i'j ow toch wel!" Hie prummelen nog
wat en ging toe moar an et prentjes draaien. En doar
kon e gien muziek bi'j hemmen, want dan konnen de
mensen um niet verstoan . . .

Op een andere keer was d'r een gezelligen oavend
van de klub. En weer etzelfde geduuvel - een jonge
kèèrl was met zo'n kasjen an 't ansluuten en et ge-
daver begon weer. Ik d'r noar toe - ik zegge: „Woar-
umrne doe'j dat nou feitelek - is doarumme evroagd?"
„Ja, zeker", zeg e „dat is besteld!" Ik noar et be-
stuur - dat zat doar bi'j mekare. „Mot die muziek
nou metèène weer anstoan - wie wil dat nou eingelek?
- wi'j kont nouwleks met mekare proaten!" Moar ik
verhom al gouw da'k met mien oppositie wied en
breed in de minderheid wazze. Veural de jongen be-
greppen mien neet - wat is nou een gezelligen oavend
zonder muziek? een dooie boel, ummers! As goed
demokraat he'k d'r mien bi'j neereleg - ik kon ok
noar huns goan at et mien niet langer anston. En ik
von et hartstikke mooi dat ze de muziek metèène een
stuk zachter zetten. Zoo was et wel uut te hollen. En
dat noar mekare luustern - ok rekkening hollen met
de minderheid - is de maniere um - zooat Paulus zeg
- „vree te hollen met alle mensen". De grooten der
aarde zollen hier een veurbeeld an konnen nemmen!
Tegenoaver mien zat een jonge keerl . . . Toevallig
kek ik noar um toe hie ok noar mien kek. Zonder et
te willen kekke wi'j mekare an. „'t Geet 'r plezierig
hen", zei ik, u m moar wat te zeggen - hie bleef mien
ankieken, moar zei niks. Zol e mien niet verstoan
hemmen? „'t Geet 't plezierig hen", zei ik wat had-
der. En nog bleef e mien alleene moar ankieken. Ik
wis neet wak d'r van denken mos - de kelner was
nog moar twee keer ron ewes - die had 'r ok gien
schuld an! Toe begon e zachjes te zingen - bleef mien
ankieken zonder mien te zien! Ik schrokke werkelek
- i'j heurt tegenswoordig zoovölle van „drugs" - hie
zal toch neet . . .? 't Zol toch hartstikke jommer wè-
zen van zo'n geave jonge kèèrl . . .! Moar inens gong
mien een lech op - van et muziekkasjen kwam etzelfde
liedjen. Dat had e heurn ankommen! - zien lievelings-
melodie - zien lievelingsvesjen van zien lievelingszan-
ger! Doar was e van begeesterd - dat was et eenigste

wat e heurn - zodoende kek e mien an zonder mien te
zien . . .! j^

Nee . . . et jonge volk kan met meer zonder muziek
- wi'j mot 'r met lèèrn léven . . . d'n Oom.

Sportdag Jong Gelre
Zaterdag organiseerde de Ring Berkelstreek een sport-
dag waaraan door plm. 80 jongens en meisjes werd
deelgenomen. Deelnemende teams kwamen uit Laren,
Vorden, LoChem, Warnsveld en Almen.
Bij het voetballen werd Laren winnaar dankzij een
2—l zege op Vorden; 3. Lochem; 4. Warnsveld; 5.
Almen. Volleybal heren: 1. Lochem; 2. Warnsveld; 3.
Laren. Volleybal dames: 1. Laren; 2. Warnsveld; 3.
Almen. Verspringen dames: 1. H. Stegeman, Laren;
2. G. Romville, Laren; 3. D. Braakhekke, Laren, ver-
springen heren: 1. G. Schutte, Lochem; 2. J. Nijkamp,
Lodhem; 3. B. Tankink, Warnsveld. Hinkstapsprong
dames: 1. D. Schutte, Lochem; 2. G. Valkaman, Al-
men; 3. R. Schutte, Lochem. Hinkstapsprong heren:
1. G. Schutte, Lochem. 100 meter hardlopen heren:
1. en 2. J. Meyer, Laren en G. Schutte, Lochem; 2. R.
Vink, Warnsveld; 4. W. Velderman, Laren. 100 meter
hardlopen dames: 1. H. Heuvel, Laren; 2. G. Valle-
man, Almen; 3. R. Schutte, Locihem. Hindernisloop
dames: 1. J. Valkeman, Almen; 2. G. Valkeman, Al-
men; 3. N. Rikkert, Laren. Hindernisloop heren: 1.

J. Meyer, Laren; 2. R. Vink, Warnsveld; 3. G. Schut-
te, Lochem. ^^
Bij de totaaluitslag werd iJBRem winnaar; 2. Laren;
3. en 4. Warnsveld en Almen; 5. Vorden. De prijs
voor de beste sportvrouw ging naar G. Valkeman uit
Almen. Bij de heren werd G. Schutte uit Lochem de
sportman.

De Wiersse e.o. op reis
Het jaarl i jkse uitstapje van het reisgezelschap De
Wiersse en omtreken onder leiding van de heer F.
Bouwmeester is weer achter de rug. De reis ging dit-
maal onder gunstige weersomstandigheden per GTW-
bus naar Schokland, Urk en Kampen en als einddoel
Giethoorn. Tn Hoenderloo werd 's morgens een koffie-
tafel gehouden in het hotel van de Vordenaar Tjoonk.
Vandaar ging het via Ede. de Harskamp, Harderwijk
de Flevopolder in waar in Bunnikhuizen de inwen-
dige mens werd versterkt.
's Middags werd het museum in Schokland bezocht
met allerlei voorwerpen die in de loop der tijden uit
de voormalige Zuiderzee zijn opgediept. Tn Urk ging
men winkelen en vandaar naar Kampen en Via Zwol-
le naar Giethoorn waar natuurl i jk een mooie boottocht
werd gemaakt. Tn Schalkhaar werd het diner alle eer
aangedaan. De heer Hendriksen dankte chauffeur
Harren voor de prachtige reis waaraan 51 personen
hadden deelgenomen.

WfNrcuurv

Voetbal
Onder ideale weersomstandigheden werd zaterdag
voor de derde maal het voetbaltoernooi gehouden, ge-
organiseerd door de voetbalvereniging Vorden afde-
ling zaterdag. Er werd zeer sportief gestreden, de
EHBO had een werkloze dag.

De uitslagen in poule l waren: Vorden 2—Ratti 2 2
—0; EGVV 2—Haarlo 3 0—1; Vorden 2—EG W 2
3—1; Ratti 2—Haarlo 3 0—0; EGW 2—Ratti 2
0—0; Haarlo 3—Vorden 2 1—1.

Poule 2: Zelos 4—CJV 7 0—1; Vorden 3—ESV 4
1—2; Zelos 4—Vorden 3 0—0; CJV 7—ESV 4 0—2;
Vorden 3—CJV 7 0—0; Zelos 4—ESV 4 0—1.

Poule 3: Groen Wit 3—Eefde 3 2—1; DZSV 3—Ol-
dekotte l 2—0; Groen Wit 3^DZSV 3 0—0; Eefde

3—Oldenkotte l 0--0; DZSV 3—Eefde 3 2—0; Groen
Wit 3—Oldekotte l 0—1.

Finalewedstrijden: Vorden 2—ESV 45—1; DZSV 3
-Vorden 2 0—2; ESV 4—DZSV 3 0—0. De eerste
prijs werd gewonnen door Vorden 2; 2. DZSV 3; 3.
ESV 4. In de pauze van de voetbalwedstrijd van het
Nederlands elftal (in de kantine was een t.v. geplaatst)
reikte de heer F. SCharrenberg de prijzen uit, waarbij
hij tevens de scheidsrechters bedankte voor hun me-
dewerking.

Vissport
Aan de eerste hengel wed strijd van dit seizoen georga-
niseerd door de HSV De Snoekbaars te Vorden, na-
men 44 leden deel. De wedstrijd werd gehouden in
de Veengoot te Vorden. De totale vangst bedroeg 28
stuks, de individuele uitslag was: 1. A. J. Jansen 5 st.
109 cm; 2. C. Bosman 5 stuks 103 cm; 3. H. Heutink
4 stuks 85 cm; 4.J. W. Kolkman 4 stuks 78 cm; 5.
H. Golstein 4 stuks 71 cm; 6. Grotenhuis l stuks 23
cm; 7. J. Besseling l tuks 23 cm; 8. W. Sessink l stuks
22 cm; 9. G. Boesveld l stuks 21 cm; 10. V. Eykel-
kamp l stuks 20 cm; 11. M. J. Jansen l stuks 15 cm.
De volgende wedstrijd wordt gehouden zaterdag 22
juni a.s. in de Baaikse Beek te Wichmond. Zondag 30
juni wordt de jaarlijkse wedstrijd van de Ring Zut-
phen gehouden.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
ledere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

22 juni Tournooi vv Vorden afd. zaterdag 2e klas
27 juni Herv. Vrouwengroep Wildenborch
28 juni A vond oriënteringswandeling Kranen-

burgsBolang, start bij Schoenaker
13 juli Pretty-markt
13 juli Bejaardenkring in het Jeugdcentrum

13.45 uur
20 juli Klootschieten
17aug. Feestavond S.V. Ratti voor leden in

zaal Schoenaker

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kannen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

Touwtrekken
De kompetitie van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond is bijna ten einde. Op het een na laatste (het 5e)
toernooi voor de ploegen uit de 720 kg, 560 kg en
jeugd klasse dat zondagmiddag onder ideale weersom-
standigheden op het terrein van de TTV Vorden werd
georganiseerd, zijn de eerste kampioenen uit de bus
gekomen.
In de 560 kg klasse was dit het team van Vorden dat
ongeslagen de eindstreep haalde met 43 punten zodat
Bekveld en Eibergen hen niet meer in kunnen halen.
Het team bestaande uit F. Eggink, H. Klein Winkel,
R. Pelgrom, A. Steenblik, W. Neerlaar, G. Klein Brin-
ke, H. Walgemoet, G. Rossel werd gedurende de kom-
petitie gecoached door H. Groot Roessink.
Bij de jeugd behaalde het achttal van Ketels uit Zieu-
went de hoogste lauweren.
De grootste sensatie was het duel tussen de beide kop-
lopers in de zwaargewichtklasse 720 kg Bekveld, dat
al enige tijd op elk toernooi winst na winst behaalde
op de Borouloërs had deze middag haar dag niet. Al
in het begin van het toernooi dat door voorzitter J.
Knoef werd geopend en waarbij burgemeester M.
Vunderink en zijn echtgenote van hun belangstelling
blijk gaven, stond het duel Bekveld—Heure op het
programma. Tot veler verrassing wist Heure beide
trekbeurten, overigens na minutenlange krachtsinspan-
ning, te zegevieren. Hierdoor kwam Heure in het al-
gemeen klassement weer een puntje boven Bekveld
zodat over twee weken in Hengelo Gld. de beslissing
moet vallen op het laatste toernooi. Warken haalde
flink uit in de 720 kg klasse en kon zich op een fraaie
derde plaats klasseren met tien punten en in hun kiel-
zog het achttal van Eibergen. Okia en EHTC waren
niet op dreef en werden rep. vijfde en zesde met Hou-
vast op de laatste plaats.
Voor de derde maal in suksessie is het Vorden gelukt
om de bondstitel te behalen in de lidhtgewichtklasse
560 kg. Bekveld moest zwichten voor de Vordense
kracht, terwijl Eibergen ook geen verweer had, Heure
kreeg geen punten mee.
Zieuwent beschikt in de jeugd van Ketels over een
superploeg, die onder leiding van J. Hulshof voor het
tweede achtereenvolgende jaar de titel won. De an-
dere ploegen in deze klasse moesten ook nu weer de
kraöht van Ketels aan den lijve ondervinden: EHTC
werd tweede met Bekveld op de derde plaats.
De meer dan dertig wedstrijden werden in vlot tempo
afgewerkt, dankzij het goede samenspel tussen de ar-
biters en de jury.

Op zondag 23 juni zal het vijfde toernooi voor de
ploegen uit de catoh- en 640 kg A- en B-klasse wor-
den göhouden te Meddo. Organisator is de TTV Jonge
Kracht.

WAA'K MOAR ZO'N AAP !

't /s in de mensenweerld 'n grote bende,
Geweld is meer as moar een woord:
A n oaver vallen kump gin ende
En mennig rncnse wödt vemoord.
Ok met de vree is 't nog neet alles,
A n mennig front duurt nog de stried,
Dan is t'r hongersnood en ok nog dalles,
Vedeeldheicl, afguns, haat en nied.

De apen stamt neet van de mensen,
Van alle menselijke smetten bunt ze vri'j,
Dat kan geen aap zich bet ter wensen.
Wa'k moar zo'n aap, wat waa'k dan bli'j!

Max Holt.
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complete
woninginrichting

van kelder tot zolder

unieke kledingkollekties
en modestoffen

spoorstraat 46 - tel. 05735 -
woninginrichting 1361 textiel 1C 3

Centrale verwarming
Gas en olie

Het adres
met de scherpe prijzen

Loodgietersbedrijf

„TAKKE"
W. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1364 - Zelhem

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Gevraagd

MEISJE
of hulp voor enige
morgens of middagen
per week

G. Weulen
Kranenbarg - Vorden
Enkweg l - Vorden

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vry-
dagavond van 7-9 uur

Te koop z.g.o.h. Zundapp
Sport 1971 kleur zwart
Dik Wullink, Hengelo Gld
Banninkstraat D 136
Telefoon 05753-1427

Assurantiebureau van
de Gelderse 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 zit dag en:

Te VORDEN
Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur
in café 't Wapen van Vorden

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

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

ZOMEBKOLEN bestellen?
WEULEN KRANENBARG
bellen ! Grote sortering

Telefoon 1217 of 1811

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
gond en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Voor
LOODGIETERSWERK

e.d.
Loodgietersbedrijf

„TAKKE"
W. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1364 - Zelhem

Spoorbiels
voor uw tuin
GOEDKOOP!

G. Weulen
Kranenbarg - Vorden
Ruurloseweg 45-47

In verband met mijn afwe-
zigheid gevraagd: hulp in
de huishouding voor 3 dg.
per week in gezin met 2
schoolgaande kinderen
Mevr. Timmer, Tel. 2027

Merkbenzine
voordelige prijzen !

G. Weulen .
Kranenbarg - Vorden
Enkweg (bij NS station)
Centrum Vorden

Sigaren magazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

EMPO
vraagt

jeugdige
medewerkers
(geen
vakantiehulpen)
in diverse afdelingen

Enkweg 17 - Vorden
Telefoon 05752-1241

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlflk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Grote sortering
Heren en jongens

# ZWEMBROEKEN
# ZWEMVLIEZEN
# DUIKBRILLEN
r̂ ZWEMBANDEN

-A- SNORKELS

Wapen- en Sporthandel

sttedt doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor

zonneschermen
en

luxaflex
Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

KIJKEN EN LUISTEREN
overal waar u maar wilt !

TELEVISIE
draagbare televisie 31 cm beeld, voor
lichtnet en accu aansluiting
vanaf t 425,—

ZWART-WIT TELEVISIE
met moderne bediening, grootbeeld
61 cm, vanaf f 498,—

KLEUREN TELEVISIE
in verschillende beeldformaten, met
goede inruilmogelijkheid
vanaf f 1595,—

DRAAGBARE APPARATEN
Schaub Lorenz draagbare radio voor
lichtnet en batterij
van 140,- nu f 99,—

ERRES
grote draagbare radio
van 199,- nu f 149,—

GRUNDIG
draagbare radio nieuw model
van 186,- nu f 159,—

Radio kassette rekorders
ruim assortiment onder andere
Philips, Erres en Grundig
prijzen vanaf f 239,—

Kassette rekorder
kompleet met draagtas, mikrofoon,
opname kabel, kassette en batterijen
merk Erres van 169,- nu ... f 189,—

Voor beeld en geluid:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

Voor algehele huids- en lichaams-

verzorging „AVON"

Mevr. Verhoeve - Het Wiemelink 28 - Tel. 2210

Mevr. de Krosse - B.v.Hackfortweg 35 - Tel. 2384
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Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Aanbiedingen geldig tm. 24 juni

Kassakoopje Heerlijke THEEKOEKJES nu 79
VLEES Ie kwaliteit van uw

echte slager!

Varkensfricandeau
500 gram

198
518
398

• 198
•149

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
169
98
59

139

Magere speklappen
500 gram

Mag. malse riblappen
500 gram ,

Doorr. runderlappen
500 gram nu

Roomsnitzels
nu 3 stuks

Hamburgers
nu 3 stuks

300 gram BOERENLEVERWORST

150 gram H AM WORST ....

100 gram HONGAARSE MIX

100 gram CASSELERRIB ....

Kersverse groenten
en fruit ^—^-^

Nieuwe aardappelen p<* ̂  68

Jonge tuinbonen heei kg 88

Komkommers Per ^k 58

Maandag en dinsdag:

Rabarber per kg

Uit ome
zuivelafdeling
Melk
1 liter nu voor

Magere yoghurt
(MET VRUCHTEN) y2 liter

78

76

89

Pracht bos SPIN-CHRYSANTEN voor 2.49
Vivo sinas
Pepsi Cola
Vivo hagelslag
Vivo luiers
Vat Sunil
Halfvolle melk
Volle melk

liter van 98 voor

1 liter voor slechts

melk of puur, 500 gram

van 313 voor

van 1795 voor

(houdbaar) van 75 voor

(houdbaar) van 85 voor

naturel of paprika

69
89

179

295

1198

65

75

89

Vat All
.Waterpistool

Appelmoes
London Tonic
Domocompleta
Calve Mix
Fritessaus

van 1775 voor

voor slechts

(Vivo) van 105 voor

van 127 voor

van 189 voor

Hollandse en Italiaanse

(emmer) Vivo

1495

125

95

119

159

229

159



AANBIEDING
Voor uw vakantie !

BARBECUE
koffermodel met inklapbare poten
handig om mee te nemen ... f 24,95

WEKKER
opwindwekker voor een wegwerp-
prijs f 10,95

VOORRAADREK
tornado of plastik f 8,95

OPROLDROOGLIJN
met ongeveer 8 meter
drooglengte f 5,95

AFYALBAKJE
met zelf sluitend deksel f 4,95

GERECHTENSCHAAL
kan zo in de koelkast
en op tafel f 3,95

VAPONA
spuitbus tegen vliegen en andere
insckten van 4,50 voor f 2,50

SET KLEERHANGERS
3 stuks, klemt zichzelf vast
aan de waslijn f 1,15

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Welk

pienter meisje
van liefst 15 a 16 jaar
wil ons helpen in de

Spar Supermarkt Aalderink
te Warnsveld - Prettige werkkring

Aanmelden overdag:
Breegraven 142 - Tel. 05750-19517

Na 7 uur bij

A. J. W. Memelink
't Hoge 57 - Vorden - Telefoon 1350

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Wij hebben geen gras- of tuinzaden
om te verkopen, maar wel een ruime sortering

motor-
maaiers
Maar daar hebben wij dan ook
verstand van en kunnen ze
deskundig onderhouden !

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

BATO
FABRIEKEN B.V.
Burg. Galléestraat 65 —• Vorden

Vraagt

thuis-
werkers

Aanmelden aan bovenstaand adres
van 14 tot 16 uur W. H. H. Kan

Ruimtelijke ordening in de
grensregio's

•

Toespraak van Z.K.H, prins Claus gehouden op 6
juni 1974 in de buitensociëteit van de gemeente Zut-
phen voor de jaarvergadering van de Stichting Streek-
belangen Oost-Gelderland over het onderwerp Ruim-
telijke Ordening in grensregio's.

Dames en heren,
De uitnodiging, om in deze kring over grensregio's te
spreken, heb ik gaarne aanvaard. Binnen de algemene
belangstelling voor ruimtelijke ordening zijn er met
betrekking tot de grensregio's een aantal bijzondere
aspekten. Ze maken de kwestie van de grensregio's
tot een boeiend vraagstuk.
Het zou onjuist zijn, om de grensregio's binnen de
ruimtelijke ordening tot een soort randverschijnsel te
maken - hoewel het woord randverschijnsel zich op-
dringt. Binnen de kring van ledenlanden van de Eu-
ropese Gemeenschap bestaan er ruim 9000 km bin-
nengrenzen. Al die gebieden, aan weerskanten van die
grenzen gelegen, worden door sdheidslijnen op be-
stuurlijk en dus ook op het terrein van de ruimtelijke
ordening verschillend behandeld. Het is over het ge-
heel genomen geenszins een klein gebied in dit Eu-
ropa, waarvan men steeds weer herhaalt, dat hè ge-
oriënteerd dient te zijn op nauwere samenwerking.
Zich met deze grensregio's bezig te houden, betekent
uiteindelijk aan „de basis", bij de gewone burger,
werkzaam te zijn aan de verwezenlijking van een doel-
stelling, waarvan de realisering onze regeringen en
onze parlementen, op nationaal en bovennationaal
vlak, zoveel moeite kost.
Wanneer het juist is - en het lijkt mij juist te zijn -
dat men in een demokratie van overheden niet meer
kan en mag verwachten, dan aan politieke wil bij de
burgers leeft, dan zou juist de bemoeienis met de
grensregio's een stimulans kunnen zijn in de goede
richting. Overigens een stimulans, die het voordeel
heeft dat de werkzaamheden hier tot de fantasie van
de burgers spreekt, omdat zijn of haar dagelijks be-
staan, zijn of haar leven, wonen en werken direkt en
konkreet in het geding is.

Reeds bij een andere gelegenheid heb ik er op gewe-
zen dat bij alle respekt voor het moeizame, wel eens
bevredigende, vaak onbevredigende werk op het ge-
bied van de Europese Ekonomische Gemeenschap de
burger zich nauwelijks betrokken voelt bij de vast-
stelling van ekonomische rechtsregels - die hem wel
raken, maar die hem geserveerd worden op een vaak
onbegrijpelijke wijze. Hier nu, in de grensregio's, is
hij zelf rechtstreeks in het geding. Hij ondervindt
overeenkomsten en tegenstellingen op vele gebieden.
Hij kan zelf mede werken aan de ontplooiing van dat,
wat bindt, en aan het wijzigen van dat, wat scheidt.

het merk met de 3 strepen

verzorgt het Nederlands

Elftal !

Wapen en Sporthandel

stteds doeltreffendl

Zutphenseweg — Vorden

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

U i ter weer d
Heel iets aparfs en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

TANKGAS
goedkoper !

G. Weulen
Kranenbarg
Telefoon 1217 en 1811

Te koop 3 dragende varkens
Yorks
Th. Berendsen
Enzerinckweg 14 Vorden

U kunt bij ons
ferechf voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Europees bewustzijn zou juist hier levende werkelijk-
heid kunnen worden, vooral voor een jeugd, die
sinds vijftien jaar, sinds de Europese Ekonomisohe
Gemeenschap werkt, onder de onjuiste indruk leeft,
dat een Verenigd Europa niets anders is dan een
verzameling van ekonomische rechtsregels en markt-
ordeningen.
Er is een ander aspekt, dat de (bewoners van grens-
gebieden zou moeten aktiveren. Waar in Europa men
ook rondkijkt: grensgebieden zijn achtergestelde ge-
bieden. Dat is een gevolg van het overheersende na-
tionalisme in het verleden. Vanuit de centra van de
landen naar de grensgebieden vermindert de ekono-
mische, sociale en kulturele inspanning van de cen-
trale overheden. Immers, het leek onverstandig, in die
grensgebieden voor goede verbindingen, voor hoog-
ontwikkelde industriën, voor uitgebreide administra-
tieve diensten te zorgen. De boze vijand zou de ver-
leiding niet kunnen weerstaan om er naar te grijpen.
Dus lijkt het voor grensgebieden, waar de mensen aan
weerskanten van de grens een soortgelijke achterstel-
ling ondervonden, nu meer dan verstandig, ten aan-
zien van 'hun positie gezamenlijk bij de wederkerige
overheden op herstel van die niet meer te aanvaarden
achterstand aan te dringen.

Overigens is men wel bezig, deze ongelijke behande-
ling van afzonderlijke nationale gebieden te overwin-
nen. Ten dele is dit wel 'het gevolg van bijzonder kri-
tieke situaties in randgebieden - men denke bv. in
Nederland aan het noorden en het zuiden. Maar
daarnaast, van meer algemener strekking, is het vol-
gende. De ongebreidelde groei, die traditiegetrouw de
centrale gebieden bevoordeeld en de grensgebieden
ten achter stelde, moest beëindigd worden. De plan-
ning voor een moderne ruimtelijke ordening, moest
het land als geheel in onderlinge relatie van de delen,
de regio's omvatten. Deze grondgedachte bij de ruim-
telijke ordening - dus een gelijkstelling van alle delen,
wat geenszins begrip voor verschil in struktuur van
die delen uitsloot - betekent de afkeer van de onder-
scheiden behandeling van grensgebieden naast cen-
trale gebieden.

Ik kan mij heel goed indenken, dat deze kentering in
behandeling en beoordeling in de grensstreken met
voldoening is vastgesteld. Maar deze formele gelijk-
stelling leek desondanks nog niet volledig bevredi-
gend. Immers, er bleef de beoordeling, misschien ook
behandeling bestaan vanuit een centraal punt. Eerst
in de loop der ontwikkeling van de gedachte van
ruimtelijke ordening ontstond, wat men in afwijking
van het taalgebruik in de tweede Nota Ruimtelijke
Ordening, de planologische gebundelde dekoncentra-
tic zou kunnen noemei^Het centralisme in de plan-
ning decentraliseren, n^^ de delen wel meer te bun-
delen - dat moest de formule zijn voor het inzicht dat
niet vanuit een centraal orgaan eenzijdig gedirigeerd
werd, maar de regionale delen 'hun eigen inbreng zou-
den kunnen doen gelde».̂ R

is deEen bijzonder regio is ae grensregio, in de meeste
gevallen grensoverschrijdend. Hierbij is het interes-
sant te rekapituleren, dat de Raad van Europa een in
het Beneluxverslag gelanceerde gedachte heeft over-
genomen, bij de voorbereiding van streek- en ge-
westplannen het raadplegen van relevante instanties
aan gene zijde van de grens verplicht te stellen. Hier-
door zouden - als het ooit zover komt - de voorwaar-
den worden geschapen grensoverschrijdende sociaal-
ekonomische regio's te laten ontstaan of oude slui-
merende sociaal-kulturele regio's weer tot leven te
wekken. De stringente nationale staatkundige afbake-
ning heeft immers wel bestuurlijke feiten geschapen,
echter de sociale relaties over deze afbakening heen
nooit volledig kunnen uitvlakken. Inzicht in deze
werkelijkheid heeft er toe geleid, dat bv. ook langs
de Nederlands-Duitse grens twee subcommissies voor
ruimteli jke ordening zijn ontstaan, waar plannenma-
kers van beide landen elkaar ontmoeten. Meer dan
een wederkerige informatie kunnen de een- of twee-
maal jaarlijks plaatshebbende ontmoetingen nauwe-
lijks zijn. Dat is geen verwijt. Dat houdt verband en
is inherent aan de taken van kommissies en subkom-
missies voor ruimtelijke ordening.

Deze ruimtelijke ordening is planning op langere ter-
mijn, is het uitstippelen van streefdoelen voor de ko-
mende 20 of 25 jaar. Wie de wisseling van inzichten
prioriteiten en doelstellingen op het gebied van de
ruimtelijke ordening volgt, zal niet verbaasd zijn, dat
er vaak van aksentversühuivingen sprake is. Er zijn
periodes, waarbij de voorkeur gericht is op de sprei-
ding van de stedelijke agglomeraties, dan weer is de
attentie gericht op het herleefbaar maken van de ker-
nen van grote steden en stedengroeperingen. Men zou
geneigd kunnen zijn, daarbij aan een rechterlijke op-
merking te denken: de rechter, die beklaagde én kla-
ger in het gelijk stelt en op de reaktie van een derde,
dat niet beiden gelijk kunnen hebben, ten antwoord
geeft: U heeft ook gelijk!

Juist deze planning op lange termijn, met de onont-
koombare aksentversöhuivingen gedurende die lange
periode, hebben het centralisme in die planning ge-
relativeerd. Eigen inbreng van de regio's wordt niet
slechts geconfronteerd met de planning op lange ter-
mijn ,maar wordt zo mogelijk in fases geleid in het
ruimere kader van de planning op lange termijn. Met
gebruik van alle taalkundige differentiaties wordt
hier gesteld: het moet meer zijn dan een begeleiden
van de regio's en minder dan een leiden, dus een ge-
leiden. (Aldus Ir. Witsen).

Natuurlijk ben ik mij er van bewust, dat een derge-
lijke rationele en overwegend theoretische benadering
van het vraagstuk het werkelijke leven niet in zijn ge-
heel kan grijpen. Er is nu eenmaal verschil tussen de
blauwdruk en de werkelijkheid. Dat maakt de blauw-
druk als streefdoel niet overbodig, mag echter deze
blauwdruk niet tot een dwangbuis ma'ken. Op de
werkelijkheid van de grensregio's toegepast, zou men
dan eerst eens de vraag moeten stellen: waarom
wordt wél binnen de nationale grenzen deze wissel-
werking van centrale ruimtelijke ordening en plan-
ning enerzijds, en eigen inbreng van streken en ge-
westen anderzijds aanvaard, maar niet voor de grens-
overschreidende regio's? Zou niet ook hier naast de
ontmoetingen tussen kommissies en subkommissies
voor ruimtelijke ordening op hoog niveau de tegen-
hanger moeten ontstaan: namelijk de grensoverschrij-
dende regionale, gewestelijke of streekkommissie? De
formele moeilijkheden zullen niet gering zijn. In de
suggesties van de konferenties van ministers voor
ruimtelijke ordening binnen de Raad van Europa zijn
enkele doelstellingen omschreven. Ik meen te weten,
dat aan de formuleringen van die doelstellingen de
werkgemeenschap van grensoverschrijdende regio's
niet geheel vreemd is. Jammer genoeg zijn deze sug-
gesties geen bindende besluiten, maar slechts aanbe-
velingen. Voor het Euregiogobied behoeft dit geen
onoverwinnelijk bezwaar te zijn ;immers beide be-
trokken regeringen steunen deze aanbevelingen. Het
is duidelijk, dat een schematische en perfcktionislische
opzet voor alle grensoverschrijdende regio's niet mo-
gelijk is. Maar er is in het Euregiogebied een experi-
mentele kans.

U van de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland
(SSOG) bent met de Belangengemeenschap Oost-
Gelderland (TOG) en de Duitse Kommunalgemein-
schaft Rhein-Ems in een uitzonderlijke situatie. Zowel
op sociaal-kultureel als op sociaal-ekonomisch terrein
hebben twee rapporten uw gebied aan weerskanten
van de grens doorgelicht: wat is er van - en wat zou
er behoren te komen. De verantwoordelijke ministers
op wier voorstel het sociaal-kulturele rapport „De
grens - scheiding of ontmoeting" tot stand is geko-
men, hebben zich verheugenderwijze niet tot een rap-
port willen beperken. Ze hebben de Euregiokommis-
sie gesticht en haar voor een experimentele periode,
ter verwezenlijking van de aanbevelingen van het rap-
port, middelen ter beschikking gesteld. Er bestaat,
naar mij is gezegd, een redelijke kans dat dit werk
gekontinueerd kan worden.

Daarnaast: beide regeringen, tevens de EEG-kom-
missie te Brussel en de mede-opdrachtgevers uit het
gebied - welzijnsstichtingen en Kamers van Koophan-
del aan weerszijden van de grens - beschikken over
een dergelijk sociaal-ekonomisch struktuurrapport.
De Euregio-werkgroep heeft op basis van de aanbe-
velingen van dit rapport een 'konkreet urgentie- en
prioriteitenprogram opgesteld. Ook hier is dus werk
aan de winkel. De groeiende belangstelling voor het
regionale, 'het gewestelijke en streeksgewijze werk,
dat verheugend erwi j s overal te 'bespeuren valt, heeft
de aandacht van velerlei organen en instellingen op
dit experimentele gebied Euregio gericht. Wanneer ik
de eensluidende vragen van parlementariërs in de
Hoge Huizen van beide landen - en de positieve re-
akiie van beide regeringen - lees; wanneer ik de be-
langstelling van het Europese parlement voor de Eu-
regio kan vaststellen; wanneer dezer dagen Bonds-
president Heineman bij zijn bezoek aan Bocholt op
•het europese gezicht juist van deze streek heeft gewe-
zen - dan stel ik mij de vraag of u deze uitzonderlijke
'belangstelling niet ook door een uitzonderlijke daad
dient te honoreren: tracht een Euregio-raad te vor-
men, die de verlangens van deze grensoverschrijden-
de regio, maar ook de bereidheid tot gezamenlijke
inspanning in eigen kring onder woorden weet te
brengen. Het sukses van een dergelijke stap zal be-
paald worden door de voorzichtigheid, waarmede u
dit werk begint, maar ook ten opzichte van de ver-
wachtingen, die u in het begin mag hebben. Een der-
gelijke Euregio-raad kan geen orgaan met bestuurlijke
bevoegdheden zijn, maar wél een gesprekscentrum,
dat eigen verlangens en ook eigen belangen artiku-
leert en daarmede het orgaan wordt, dat naast de
konfrontatie van kommissies van ruimtelijke ordening
op nationaal niveau het inzicht van de streek, van het
grensoverschrijdende gewest, plaatst. Het feit dat een
dergelijk grensoverschrijdend regionaal orgaan geen
bestuurlijke bevoegdheden kan opeisen, behoeft
geenszins een nadeel te zijn. In zijn samenstelling kan
en moet het meer zijn dan een verzameling van lokale
bestuurders. Ook al mogen die in het gesprekscentrum
niet ontbreken, er zullen hier vooral ook de maat-
schappelijke groeperingen hun plaats moeten vinden.
Niet slechts op landelijk niveau hebben wij met een
pluralistische maatschappij te maken. Ze vindt haar
evenknie in een dergelijke regio. Dat moet uit de sa-
menstelling van een Euregio-raad blijken.

Als ik het goed zie, dan hebben tot nu toe in de Eu-
regio-Mozer-kommissie en in de Euregio-werkgroep
een verhoudingsgewijs klein groepje mensen een im-
ponerend stuk grondwerk verzet. Ze hebben gebruik
gemaakt van de geboden mogelijkheden. Ze hebben
binnen de regio en ver daarover heen belangstelling
weten te wekken. Er zijn nu op dit experiment meer
ogen gericht dan in het begin was te verwachten. De-
ze belangstelling, die een kans is. zou nu gebruikt
moeten worden. Het experiment zou nu een stap ver-
der moeten gaan: door middel van een representatieve
vertegenwoordiging van de sociale, ekonomische en
kulturele groeperingen aan te tonen, dat men in rede-
lijke verstandhouding gezamenlijk een bijdrage wil
leveren tot ontplooiing van een grensoverschrijdende
regio. Daarbij behoeft het „geestesmerk" van de af-
zonderlijke nationaliteiten niet verdoezeld te worden.
Wdl moeten echter de gemeenschappelijke belangen
tot hun recht komen.

Ik feliciteer u met de kans, die u heeft - en ik wens u
moed en volharding bij het gebruiken van die kans.
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