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VEEL BIJVAL OP HEARING OVER
DORPSCENTRUM TE VORDEN

PUBLIEK KEEK KAT UIT DE BOOM

Wanneer men het aantal personen in aanmerking neemt dat
donderdagavond in het Jeugdcentrum aanwezig was om ge-
zamenlijk te onderzoeken of er in Vorden een behoefte be-
staat aan een Dorpscentrum, dan kan de konklusie getrok-
ken worden dat de behoefte voor een dergelijk centrum in-
derdaad aanwezig is.

Of het Dorpscentrum er ook zal komen dat zal de toekomst
moeten leren. De vraag blijft nl.: komen er t.z.t. wel vol-
doende centen op tafel? De aanwezige Vordenaren maakten
deze avond de indruk van „eerst de kat maar eens uit de
boom kijken".

Aan de initiatiefnemers zal het niet liggen. De kommissie die
in het leven is geroepen om te proberen dit Dorpscentrum
te realiseren bestaat uit alle lagen van de bevolking. Behalve
het beleggen van deze „hearing" zal de Vordense bevolking
in dit nummer van Contact een enquêteformulier aantreffen.
Aan de hand van de binnengekomen antwoorden, suggesties
etc. zal worden bekeken of het realiseerbaar is om te trach-
ten tot de bouw van een Dorpscentrum te komen.
Met name de toneelverenigingen, zaalsportverenigingen, mu-
ziekverenigingen en niet te vergeten de Jeugdsoos Vjoe
schreeuwen doodeenvoudig om akkomodatie. Momenteel is
het zelfs zo dat in Vorden geen mogelijkheid aanwezig is
voor verenigingen, scholen, etc. om het komende winter-
seizoen een uitvoering te geven. De heer Geerken (voorzit-
ter Jeugdcentrum) wist te vertellen dat er momenteel bij de
gemeente een aanvraag ligt om in het Jeugdcentrum een
noodtoneel te bouwen.

Wanneer men inderdaad moet wachten tot een eventueel
Dorpscentrum gerealiseerd wordt, is dat wel wat al te lang.
De deze avond namens de Stichting Gelderland voor Maat-
schappelijk werk aanwezig zijnde heer Doorenbosch kon bij
benadering niet zeggen hoe lang het gaat duren voordat het
Dorpscentrum er zal staan. „Dat hangt van zeer veel fakto-
ren af. Wat kan en doet de regering enz. enz.".

Gerekend naar de huidige maatstaven (de gemeente Vorden
heeft ruim 7000 inwoners) dan gaat men wat de subsidie be-
treft tot een bedrag van ƒ 609.000,—. Van dit bedrag (be-
doeld wordt dus de kosten van het gebouw) neemt CRM
75 procent voor haar rekening; de provincie en de gemeente
elk 10 procent en de overige 5 procent moet door de bevol-
king zelf worden opgebracht.

Zijn de bouwkosten dus meer dan genoemde 609 duizend
gulden, dan komt het meerbedrag niet voor subsidie in aan-
merking. De heer Doorenbosch wees erop dat er kombinatie-
mogelijkheden zijn. Dorpscentrum met bv. gymzaal waardoor
er dus andere (veelal voordeliger) subsidienormen gehan-
teerd kunnen worden.

Wethouder J. F. W. Gerritsen (voorzitter initiatiefkommis-
sie) sprak deze avond van een „historische dag" voor Vor-
den. Hij zei dat wanneer blijkt dat er inderdaad behoefte
bestaat aan een Dorspcentrum er zo snel mogelijk een stich-
ting in het leven moet worden geroepen. Eerst dan pas kan
men verder borduren en kan iedere Vordenaar verteld wor-
den hoeveel geld uit „eigen zak" er t.z.t. op tafel moet ko-
men om een Dorpscentrum te realiseren.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Met een volkomen „rielekst" uiterlijk staat de Vordenaar
Doorsnee op het plein voor het gloednieuwe Dorpscentrum.
Nog maar enkele weken geleden en vlugger dan hij ooit had
durven hopen, is het - in zijn eenvoud toch mooie - gebouw
geopend.
Een klein meisje huppelt door de hoofdingang van het ge-
bouw naar buiten. ..Opa, ik kan al vier slagen achter elkaar"
zegt het meisje warm enthousiast. Zij komt net uit het knus-
se instrukiebadje.
Opa en kleinkind wachten nog even op een ander gezinslid,
dat zich nog staat te douchen in de speciale ruimte bij de
sporthal en het instrukt iebad.
„Wat kan het toch vreemd gaan" mijmert mijnheer Door-
snee, „was in de zomer van 1973 het aktieve komité niet zo
bezield van start gegaan, hoe zou het dan gelopen zijn? En
dan die spontane medewerking van al die plaatselijke ver-
enigingen. Bestuurders en leden daarvan hebben machtig ge-
holpen bij het bezoeken van die 400 gezinshoofden, die nog
niet gereageerd hadden op de huis-aan-huis enquête over de
aktiviteit op gebied van het verenigingsleven en de noodzaak
van een Dorpscentrum. Die fl inke werkers hadden de terug-

houdendheid van enkele inwoners overwonnen. De „be-
keerden" hadden toch maar besloten één avond in de week
in één of andere vorm aan het plaatselijk verenigingsleven
deel te nemen, zij het in de buurtschappen of in het dorp."
..Toe, opa, gaan we nou" dringt het meisje aan.

„Wacht nog even" zegt opa, want hij ziet z'n vriend A ...
Die komt waarempel uit een ^kcabedrijf. „Vanwaar en
waartoe, vriend?" vraagt mijnhe^rDoorsnee schertsend.
„Ja, wat kan het toch vreemd lopen" antwoord vriend A ...
,.voor enkele jaren terug had ik nog totaal geen interesse
voor een plaatselijke vereniging en nu: elke week ga ik naar
de nieuwe schaakclub. Ik ben daartoe overgehaald door een
lid van de visclub. Sporten kan^A om gezondheidsredenen
niet, voor muziek en zang, hoe nuttig ook. voel ik niet zo-
veel, maar ik moest ergens aan meedoen. Laat die visser me
ook nog meegetroond hebben naar het viswater. En dan te
denken, dat die visser zelf zijn verenigingsleven over het al-
gemeen nooit in de besloten ruimte maar in de vrije natuur
ontplooit. En het wordt gewoonweg een lachertje, als je nog
bedenkt, dat wij door de veelheid van gegroeide verenigingen
niet eens in het Dorpscentrum terecht kunnen, en per gratie
in de vergaderzaal van . . . moeten bijeenkomen. De horc-
ca-exploitant zegt zelf, dat het Dorpscentrum letterl i jk en
figuurli jk „leven in de brouwerij brengt!"
„Nou en kijk eens naar ons gezin" merkt mijnheer Doorsnee
op „is het niet vreemd gegaan; vroeger met geen stok buiten

de deur te krijgen en moet je nu eens zien, wat wij al niet
doen ter bevordering van het verenigingsleven."
„Het kost ons wel wat meer aan kontributie, die steeds in
hoogte toeneemt; ik denk maar zo, per saldo kan niet alles
van de kant van de overheid komen en ... wij hebben het
er graag voor over . . ."

Mijnheer Doorsnee ontwaakt in de morgen van een stralende
zomcrdag in augustus 1973.
Vanavond moet hij weer naar zijn vereniging. Moeite met
ledental, moeite met akkomodatie, ja wat al niet. Je zou er
bijna de brui aan geven, de werkelijkheid is zo anders dan
die heerlijke droom. Maar mijnheer Doorsnee weet dat dit
de weg van de minste weerstand is. Dus doordouwen.
Hoop op verbetering van alle omstandigheden, die met het
plaatselijke verenigingsleven te maken hebben is er, door die
start op 16 augustus 1973 in het veel besproken, verguisde,
maar toch nog steeds „open" Jeugdcentrum aan de Insulinde-
laan.

S. Kulsdom, Nieuwstad 83.

(Met dank aan de redaktie, die deze opname wel moest doen
buiten haar verantwoordelijkheid, maar die door haar instel-
ling blijk geeft van een warme belangstelling voor het Vor-
dense verenigingsleven.)

Wonen en werken
in Oost-Gelderland
DOETINCHEM — Dat oost-Gelderland een prettige streek
is om in te wonen en te werken, is ondubbelzinnig geble-
ken bij de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland, die
voorop loopt bij het bevorderen van het welzijn en de wel-
vaart.

De SSOG heeft honderdtwintig reakties gekregen op haar
advertentie waarin een nieuwe adjunkt-direkteur wordt ge-
vraagd. Ruim de helft van de sollicitanten schreef graag te
willen wonen en werken in oost-Gelderland.

De nieuwe adjunkt-direkteur zal de opvolger worden van
de heer M. B. de Roos, die een funktie heeft aanvaard bij
het GAB in Arnhem.

Inmiddels zijn uit de sollicita^B twaalf mensen uitgenodigd
om te komen kennismaken. Daarna kan eind augustus een
benoemingsvoordracht aan het bestuur van de SSOG wor-
den verwacht.

Paardensport
Op 12 augustus namen een aantal ruiters van de LR De
Graafschap deel aan een concours-hippique te Heeten, waar-
voor plm. 250 kombinaties waren ingeschreven.
Vordense ruiters die in de prijzen vielen in de L-dressuur
waren: B. Tiessink met Honda 8e prijs in ring 8; G. Wun-
derink met Shadow 4e prijs in ring 9; W. Groot Nuelend met
Jolanda 7e prijs in ring 11.

In het springconcours klasse L wist G. Wunderink met Sha-
dow beslag te leggen op de 10e prijs.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

In 1972 stelde de gemeenteraad een Stichting Open-
bare Bibliotheek en Leeszaal in. Deze stichting nu
wil gaarne enige publiciteit geven aan haar aktivitei-
ten. Omdat het een stichting betreft die veel banden
heeft met de gemeente wordt haar verhaal in deze ru-
briek afgedrukt.

De Openbare Bibliotheek en Leeszaal

Zoals u allen reeds in de Dorpsstraat zult hebben ge-
zien, wordt er al geruime tijd aan het voormalige
Nutsgebouw „getimmerd". Velen van u weten onge-
twijfeld dat aldaar de nieuwe Openbare Bibliotheek
en Leeszaal zal worden gevestigd. Bij het zien van die
werkzaamheden zijn er evenwel misschien vragen bij
u opgekomen, waarop tot nog toe geen antwoorden
zijn of konden worden gegeven.
Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal vindt het derhalve een goede zaak om in en-
kele afleveringen nadere informatie te verschaffen
over de ontwikkelingen op dit gebied. We hopen

daarmede - voorzover nog nodig - tevens uw enthou-
siasme voor deze zaak nader op te wekken.

Voorgeschiedenis

Voor de huisvesting van de bibliotheek en leeszaal
kocht het gemeentebestuur van Vorden in 1972 het
(voormalige) Nutsgebouw aan; de gemeenteraad trok
op de gemeentebegroting bovendien een groot bedrag
voor de noodzakelijke verbouw uit, en verleende te-
vens aanzienlijke subsidiebedragen voor de aanschaf
van inventaris (o.a. boeken) en voor de dekking van
het jaarlijks exploitatietekort; waarbij overigens be-
dacht dient te worden dat ook het Rijk en de Provin-
cie in dit tekort bijdragen.

Bestuur

Als bestuursstruktuur voor onderhavig projekt werd
de st icht ingsvorm gekozen (de officiële naam luidt
dan ook: de Stichting openbare bibliotheek en lees-
zaal).
Uiteraard is getracht een vertegenwoordiging in deze
stichting te scheppen, die beantwoordt aan zo veel
mogelijk maatschappelijke, godsdienstige en onder-
wijsstromingen - hetgeen naar onze mening ook is
gelukt - terwijl uiteraard ook de gemeente is verte-
genwoordigd. Ter illustratie hiervan volgen de namen
van de bestuursleden.

— Tn het dagelijks bestuur hebben zitting:
mevr. M. v. d. Heide-v, d. Ploeg. Margrietlaan 2,
voorzitster;
J. Drijfhout. Willem Alexanderlaan 22, sekretaris;
mevr. A. M. Turfboer-Augustijn. Tnsulindelaan 8.
penningmeesteresse;
H. B. G. van der Sligte. Ruurloseweg 93, vice-
voorzitter.

- In het algemeen bestuur hebben, behalve de leden
van het dagelijks bestuur, tevens zitting:
wethouder J. W. M. Gerritsen;
raadslid Mr. R. A. van den Wall Bake;
ils. J. C. Krajenbrink;
ds. J. B. Kuhlemeier;
pater H. F. J. C. M. Sutorius;
W. M. Martinus;
W. Dijkman;
l f J. Reindsen;
F. J. Stertefeld.

— De dagelijkse leiding van de bibliotheek komt in
handen van de heer Kroes, die thans nog biblio-
thekaris van de openbare bibliotheek op Texel is.
De heer Kroes is in het bezit van het diploma van
de bibliotheek- en dokumentatie-akademie.

De verbouw zelf

Op 24 april jl. werd met de verbouw van het voor-
malige Nutsgebouw begonnen.
Om dienst te kunnen doen als bibliotheek en lees-
zaal moet het gebouw zowel van binnen als van bui-
ten een ingrijpende verandering ondergaan - dit mede
in verband met de voorwaarden die de Rijksoverheid
aan het verleenen van subsidie verbindt.

Intern moet het gebouw zodanig worden ingericht dat
een overzichtelijke en praktische indeling ontstaat; de
verbouw geschiedt verder zo. dat ook minder-validen
het gebouw gemakkelijk kunnen binnentreden, en de
boekenrekken e.d. op eenvoudige wijze kunnen be-
reiken.

Extern (uitwendig) ondergaat het gebouw als het ware
een gedaanteverwisseling: aan de voorkant komt een
nieuwe gevel, die geheel uit hout bestaat met veel ra-
men erin. De bedoeling hiervan is om meer daglicht
in het gebouw te krijgen, en om een uit oogpunt van
dorpsverfraaiïng mooie gevel te bewerkstelligen. Bin-
nenkort zal de schutting aan de Dorpsstraat worden
verwijderd, zodat u zich allen hiervan kunt overtui-
gen.

Opening van het gebouw

Volgens het werkschema bij de verbouw moet de
eerste oplevering plaatsvinden op 10 oktober a.s.
Daarna dient het gebouw geheel te worden ingericht
als bibliotheek en leeszaal.
De def ini t ieve opening wordt dan ook enkele weken
daarna verwacht. Op het programma voor de opening
zal een volgende keer nader worden ingegaan.

Wat men zoal in de bibliotheek en leeszaal zal kunnen
gaan aantreffen, en wat voor aktiviteiten er verder in
het gebouw zullen of kunnen plaatsvinden, hopen we
in een volgend bericht uiteen te zetten.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
S.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. Veenendaal

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier

19.00 uur ds. P. A. Bohlmeyer van Eefde/Gorssel

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.0Ü uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9 30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende hu i sa r t s
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamcr Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. '05750)2931

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

GEBOREN: Henricus Wilhelmus, zoon van B. G. Reintjes
en J. M. H. Waarle; Chantal Gondien, dochter van C. G. W.
Hofman en M. J. G. Schepers.

ONDERTROUWD: J. B. M. Schoenaker en M. A. Kudre-
wicz.

GEHUWD: A. P. G. Jansen en M. T. J. Jansen; B. Mak-
kink en J. Beumer.

OVERLEDEN: G. Lenselink, 52 jaar, echtgenoot van H. G.
Oltvoort; G. Wagenaar, 83 jaar, weduwe van 't Hart.
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KOERSELMAN CASSETTES



kent u ze nog, die centen-prijsjes
neem nu mee, onze toppers van toen

wwwranwra^^

houten
afwasborstel

HET BEKENDE ORIGINELE MODEL

•BiMlliaiilillilliliHBiililî ^

vlees en vleeswaren

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

HAMBURGERS

3 stuks

PAPRIKA SCHIJVEN
3 stuks

OSSESTAART
500 gram

RUNDERSTOOF-

LAPPEN 500 gram ...

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

WIENER SNITZEL
100 gram

ONS BEKENDE

SOEPPAKKET nu

398

548

140

248
150 gram BOTERHAMWORST 79

150 gram ZURE ZULT 79

150 gram BOE REN METWORST 109

150 gram SN l J WORST 109

driehoek
soda

PAK 750 GRAM

groente en f ruit

KLEIAARDAPPELEN
5 kilo voor .̂.

UIEN

2 kilo voor

Hagelwitte BLOEM-
KOOL per stuk

JAMES GRIEVE

iy2 kilo

Groene PAPRIKA'S
4 stuks

WITTE KOOL

panklaar 500 gram

voor de afwas

DUBRO
grote flakon van 130 voor

WWWVWWWWVVVWW^^

rol ster
beschuit

MINI PUNTJES
zak vol

KRENTEBOLLEN
zak vol l̂

TIJGERBROOD
gesneden, nu

SPIJSBROODJES
pak a 5 stuks, voor ...

ROOMBOTERCARREE'
gevuld pak a 6 stuks

BANKETBAKKERS.
SPRITS groot pak ...

BflMflflflflliflflMfliMiH^

SLIJTERIJ
LEGNER VIEUX
l liter

BESSENGENEVER
Coeberg l fles

JAGELTRAUM
l fles .

DIEPVRIES
PATATES FRITES
heel kilo

SPINAZIE
750 gram .

HAANTJES
1100 gram .

GROTE BOS

GLADIOLEN
NU SLECHTS

108
BONBON DE LUXE
De Heer, nu

CHEERIO WIJNEN
nu per fles

Hero SOEPEN Conde
bruine bonen- of erw-
tensoep, nu

Enkhuizer VRUCHTEN*
ROL van 155 voor ...

Heerlijke WAFEL-
KOEKJES per pak ...

Voor de kleintjes
TUM-TUM
per zak

De Betuwe confiture
AARDBEIENJAM
van 188 voor

Van Nelle PRISMA KOFFIE
geen 212 of 189
maar nu

AUGURKEN
3/4 literpot voor

Grote pot NESCAFE
extra pittig
van 1150 voor

Altijd tijd voor TUC
nu voor

Spuitbus
TOLET AIR

SUNIL ZEEPPOEDER
koffer
van 745 voor

Siebrand ADYOKAAT E 99
NOG
per fles

Doos a 12 euro flessen
Classe Royal
BIER

Frico KAAS
jong belegen
500 gram

595

395

595

Wegens enorm sukses nog eenmaal

HERO SINAS
HELE LITER

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 12 32



Voor de vele belangstelling,
bloemen en kadoos, ontvangen
bij ons 50-jarig huwelijk, be-
tuigen wij onze hartelijke
dank.

H. Hengeveld
J. Hengeveld-Vosselman

Vorden, augustus 1973
Margrietlaan 29

Wie wil 2 middagen in de
week mij huis doen en kinde-
ren opvangen uit school?
Mevr. de Waard, Beatrixlaan
12, Vorden. Bereikbaar na 19
uur tel. 2049

Te koop wegens verhuizing:
Zo goed als nieuwe licht eiken
Lundia aanboimboekenkast,
tweedelig, breedte 172 cm,
hoogte 217 cm met in hoogte
verstelbare planken.
Wilhelminalaan 16, Vorden

Te koop: Motorgazonmaaier.
Tnsulindelaan 8, Vorden

Gevraagd voor enkele uren l
of 2 morgens per week: Hulp
in de huishouding.
Fam. H. Zieverink, De Steege
3, Vorden

Te koop: Opel Kadett '68
nieuwe banden, uitlaat, schok-
brekers, accu e.d. Billijke prijs
H. Zieverink, De Steege 3

Mevrouw Tieleman, Rijks-
straatweg 154, Warnsveld
vraagt huishoudelijke hulp
voor twee morgens per week.
Telefoon 05750-12605

Gevraagd: Werkster/hulp in de
huishouding voor l dag per
week. Mevr. Idema, Reeoord-
weg 8, Vorden, telefoon 6814

Te koop: Nieuwe aardappels.
H. J. Jimmink, Het Gulik 4,
Vorden

VOOR41UW

40**
^P'tficnmfiKLEDING

Zutphenseweg - Vorden

Martens
sleede ''.oeltreffendl

Wapen, en sporthandel

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schüdersbedrrjf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

WERF/
Verf waar u zo feilloos
mee schildert; ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjesl

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobby bladen,
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

GERRIT BEGIENEMAN

en

LENA VERSCHOOR

hopen vrijdag 31 augustus 1973 om 10.20 uur
in het stadhuis van Arnhem te trouwen.

Vorden, Strodijk 6
Renkum, Korenbloemstraat 24
Augustus 1973

Toekomstig adres: Strodijk 6, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranenburg
Vorden.

Op maandag 27 augustus a.s. zullen zo God
wil, onze geliefde ouders

B. VERKERK

en

G. W. VERKERK-SLÖETJES

gedenken, dat zij 25 jaar geleden in het hu-
welijk traden.

Daarvoor zijn wij en onze grootouders de Heer
dankbaar.

„Uw rijkdom is niet te doorgronden,
Uw trouw, Heer Jezus, wankelt niet;
al wat bij U ooit werd gevonden,
verandert en veroudert niet."

Barend
Rikie en Hans
Heleen en Han
Wim
Gerdien
A. W. Slöetjes en
H. Slöetjes-Dijkman

Vorden, augustus 1973
Overweg 17

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur op Overweg 7.

MrVWWWrVWWWVWSr^^

(Inplaats van kaarten)

Op woensdag 29 augustus a.s. hopen wij

F. H. BOUWMEESTER

en

D. BOUWMEESTER-ABBINK

onze 50-jarige echtvereniging te herdenken.

Vorden, augustus 1973
Onsteinseweg 11

Gelegenheid te feliciteren van 15.00 tot 17.00
uur in café-rest. „'t Wapen van 't Medler" (ge-
broeders Eykelkamp) te Vorden.

\VWtfWWWW^

Op woensdag 29 augustus 1973 hopen onze
lieve oom en tante

F. H. BOUWMEESTER
en
D. BOUWMEESTER-ABBINK

hun 50-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van

G. J. Bouwmeester
H. Bouwmeester-ter Muil
Hennie
Toosje

Vorden, augustus 1973
't Voorschotje, Onsteinseweg 9

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 27 AUG. T/M 8 SEPTEMBER

SCHOENMAKERIJ

A. L. Visser
Hertog Karel van Gelreweg 4 - Vorden

UIT!
GOED VOOR U!

Café-Re«taurant

Medler - Tel. 6634

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met inacht-
neming van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke
Ordening:

1. aan de P.G.E.M. te Arnhem, en
2. aan de heer H. Swart te Zutphen

vrijstelling te verlenen van de betreffende bepalingen
van het Bestemmingsplan Buitengebied 1970; zulks
om:

— de P.G.E.M. transformatorhuisjes te laten bouwen
aan de Lindeseweg nabij nr. 8, de van Lennepweg
nabij het Enzerinck, de Kostedeweg nabij nr. 8, de
Wiersserbroekweg nabij nr. 2, de Wiersserbroek-
weg nabij Huize Medler, de Mosselseweg nabij nr.
14, en

— de heer Swart de boerderij aan de Holskampweg
nr. 2 te kunnen laten verbouwen tot burgerwoning.

De betreffende bouw- en/of situatietekeningen liggen
vanaf 23 augustus 1973 t/m 6 september 1973 voor een
ieder ter gemeentesekretarie ter inzage; gedurende de-
ze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk be-
zwaren tegen gemeld voornemen indienen bij Burge-
meester en Wethouders.

Vorden, 22 augustus 1973.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de sekretaris,
J. Drijfhout
de burgemeester,
A. E. van Arkel

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de
Raad dezer gemeente in zijn openbare vergadering
van 21 augustus 1973 heeft besloten dat betreffende
de percelen:

1. Lindeseweg nabij nr. 8,
2. van Lennepweg, nabij het Enzerinck,
3. Kostedeweg, nabij nr. 8,
4. Wiersserbroekweg, nabij nr. 2,
5. Wiersserbroekweg, nabij Huize Medler,
6. Mosselseweg, nabij nr. 14, en
7. Holskampweg nr. 2

een herziening van het Bestemmingsplan Buitenge-
bied 1970 wordt voorbereid.

De wijzigingen l t/m 6 dienen om door een bestem-
lingswijziging de bouw van transformatorhuisjes door

'de P.G.E.M. mogelijk te maken; de wijziging als be-
doeld onder nr. 7 beoogt om de verbouw van de al-
daar aanwezige boerderij tot burgerwoning mogelijk
te maken.

)e voorbereidingsbesluiten - die in werking treden
op 22-8-1973 - alsmede de betreffende situatietekenin-
gen liggen vanaf 23-8-1973 voor een ieder ter gemeen-
tesekretarie ter inzage.

Vorden, 22 augustus 1973.

de Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

Wij zijn met VAKANTIE

VAN MAANDAG 27 AUGUSTUS

TOT EN MET DONDERDAG

13 SEPTEMBER

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

DE VOLGENDE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT
ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

150 gram HAM 174 nu 129

SPAR KOEK 113 nu 98

ALLE KOFFIEKOEKEN 20 CENT KORTING

VERKADE KOEKJES 15 CENT KORTING

VERKADE REPEN:
pakje a 4 stuks
pakje è 3 stuks

van 115 voor 100
van 135 voor 120

Grote zakken VERKADE ZOUTJES 20 CENT KORTING

Kleine zakken VERKADE ZOUTJES 10 CENT KORTING

3 rollen MARIA BISCUITS 120 nu 98

ALLE FLESSEN WIJN 125 CENT KORTING

SPAR LITERSBLIKKEN:
WORTELS
SPERCIEBONEN
FIJNE SPERCIEBONEN
KAPUCIJNERS

114—89
93—79
110—98
84—75

ALLE SOORTEN DOPPERS 15 CENT KORTING

SPIC EN SPAN 165 nu 125

SKI l» 168 nu 125

OMO in leuke plastic koffer van 1675 voor 1375

Blikjes Hero ZOUTLOZE GROENTE 10 CT. KORTING

ALLE SORBO HUISH. ART. 20 PROCENT KORTING

SCHRIFTEN 6 voor 98

3 pakken ZO KLAAR PUDDING van 114 voor 89

3 pakken JOHN MOIR PUDDING van 144 voor 98

WITTE KAT BATTERIJEN 20 PROCENT KORTING

Golden Wonder kant en klaar DIPSAUS van 175 voor 98

Koopmans GRIESMEELPUDDING van 93 voor 79

Koopman* EIERPANNEKOEKMEEL van 75 voor 59

En nog vele andere aanbiedingen in onze
supermarkt

TOT ZIENS BIJ

HENK EN JEANNE REMMERS !

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag
S PEK L AP PEN f OIO
500 gram l-,l O

RUNDERROLLADE - - ^Q

500 gram | 4y\/O

RUNDERLAPPEN 500 gram 398 , _

l kilo /,=

RIBLAPPEN 500 gram 588 f
Ml 1̂̂ 1

l kilo ' 'j=

SNITZELS - _ -^

100 gram f |j40

BI5FLAPPEN ^ _ ̂ o

500 gram | 0§%/O

HAMBURGERS , ^ _Q

3 stuks 1,78

GELDERSE SCHIJVEN , - _Q

3 stuks 1,78

ALPEN SNITZELS -

3 stuks

HEERLIJKE NASI EN BAMI

Voor de bot
100 gram TONGEWORST 79

100 gram BOERENMETWORST 85

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RFND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 Vorden



kent u ze nog, die centen-prijs jes
neem nu mee, onze toppers van toen

houten
afwasborstel

HET BEKENDE ORIGINELE MODEL

viees en vleeswaren

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

HAMBURGERS

3 stuks

PAPRIKA SCHIJVEN
3 stuks

OSSESTAART
500 gram

RUNDERSTOOF-

LAPPEN 500 gram ...

MALSE RIB L AP PEN
500 gram

WIENER SNITZEL
100 gram

ONS BEKENDE

SOEPPAKKET nu

398

548

140

248
150 gram BOTERHAMWORST 79

150 gram ZURE ZULT 79

150 gram BOERENMETWORST 109

150 gram SN l J WORST 109

driehoek
soda

PAK 750 GRAM

OËMQOOflflUOOflOOflüüOÜOOUOüUOffiDOQOOOOOOOOÖOOOOOOOnO

groente en f ruit

KLEIAARDAPPELEN
5 kilo voor ™..

UIEN

2 kilo voor

Hagelwitte BLOEM.
KOOL per stuk

JAMES GRIEVE

11/2 kilo

Groene PAPRIKA'S
4 stuks

voor de afwas

DUBRO
grote flakon van 130 voor

rol ster
beschuit

Van de

Juweelbakker!
MINI PUNTJES *
zak vol

KRENTEBOLLEN
zak vol l̂

TUGERBROOD
gesneden, nu

SPUSBROODJES
pak a 5 stuks, voor ...

ROOMBOTERCARREES
gevuld pak a 6 stuks

BANKETBAKKERS.
SPRITS groot pak ...

SLIJTERIJ
LEGNER VIEUX
l liter

B ESS ENG E N EVER
Coeberg l fles

JAGELTRAUM
1 fles .

DIEPVRIES
PATATES FRITES
heel kilo

SPINAZIE
750 gram .

HAANTJES
1100 gram .

GROTE BOS

GLADIOLEN
NU SLECHTS

BONBON DE LUXE
De Heer, nu

CHEERIO WIJNEN
nu per fles

Hero SOEPEN Conde
bruine bonen- of erw-
tensoep, nu

Enkhuizer VRUCHTEN-
ROL van 155 voor ...

Heerlijke WAFEL-
KOEKJES per pak ...

Voor de kleintjes
TUM-TUM
per zak

De Betuwe confiture
AARDBEIENJAM
van 188 voor

Van Nelle PRISMA KOFFIE
geen 212 of 189
maar nu

AUGURKEN
3/4 literpot voor

Grote pot NESCAFE
extra pittig
van 1150 voor

Altijd tijd voor TUC
nu voor

Spuitbus
TOLET AIR

SUNIL ZEEPPOEDER
koffer
van 745 voor

Siebrand ADYOKAAT E 99
NOG
per fles

Doos a 12 euro flessen
Classe Royal
BIER

Frico KAAS
jong belegen
500 gram

595

395

595

Wegens enorm sukses nog eenmaal

HERO SINAS
HELE LITER

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Donderdag 23 augustus 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr. 21

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
GEMEENTERAAD VAN VORDEN VOOR TOETRE-
DING GEMEENTEKRING ZUTPHEN—DEVENTER
Overeenkomstig het advies van B & W sprak de gemeente-
raad van Vorden zich dinsdagavond voorlopig uit voor toe-
treding tot de gemeentekring Zutphen—Deventer. „In een
gewest zonder Zutphen kunnen wij niet zitten, daarvoor heb-
ben we teveel bindingen met deze stad", zo sprak burge-
meester A. E. van Arkel.
De heer v. d. Wall Bake (VVD) vond deze regiovorming
een belangrijke zaak en zag geen andere oplossing dan toe-
treding tot bovengenoemde gemeentekring. Wel vond hij het
bezwaarlijk dat de gemeente Vorden min of meer los zal ko-
men te staan van buurtgemeenten waarmee de gemeente Vor-
den momenteel kontakten heeft.

Op een vraag van de heer Lichtenberg (KVP) of de vorming
van deze gemeentekring snel tot stand zal kunnen komen,
antwoordde de voorzitter dat hij goede hoop heeft dat dit
niet al te lang zal duren. Dat Warnsveld zich momenteel nog
afzijdig houdt, heeft geen konsekwenties met betrekking tot
de onderhandelingen die Vorden momenteel voert met Zut-
phen en Lochem, zo werd de heer Lichtenberg desgevraagd
te kennen gegeven. „Overigens hebben Gedeputeerde Staten
al besloten dat wat de ambulancedienst betreft ook Warns-
veld op Zutphen—Deventer zal zijn aangewezen", zo wist
burgemeester Van Arkel te vertellen.

De heer Mennink (CHU) betreurde het dat er geen moge-
lijkheid is voor een gewest Oost-Gelderland. „Er blijft dus
geen andere weg over dan Zutphen—Deventer", zo sprak hij.
De heer Tjoonk (VVD) zag al die eventuele toekomstige sa-
menwerking met bv. gemeenten als Diepen veen, Bathmen,
enz. nog niet direkt zo zitten. ,,Ik heb mijn twijfels daar-
over, ik voel mij nauwer betrokken bij Hengelo, Ruurlo,
enz."

MOTIES WEL OF NIET VOOR KENNISGEVING
AANNEMEN
Een verzoek van de heer Tjoonk om adhesie te betuigen
aan een door een twaalftal raadsfrakties van de WD uit
gemeenten in de Achterhoek ingediende motie aan Gedepu-
teerde Staten, leverde heel wat stof tot diskussie op. Tn deze
motie wordt o.a. aandacht gevraagd voor de moeilijkheden
bij de woningbouw in de kleinere kernen van gemeenten en
kerkdorpen. De leefbaarheid van deze kernen komt daar-
door ernstig in gevaar. Bovendien werden in deze motie en-

kele opmerkingen gemaakt met betrekking tot de gesubsi
dieerde par t ikul iere woningbouw, bejaardenwoningen, enz
Centraal bij dit onderwerp stond echter de vraag, moeten wi
ingediende moties voor kennisgeving aannemen, of moeten
ze een voor een behandeld worden in de raad.
B & W waren van mening „voor kennisgeving aannemen"
Bijna drie kwartier heeft de raad zich hiermee bezig gehou
den. Een opmerking van de heer v. d. Wall Bake alleen mo
ties in de raad te behandelen die er uitspringen, vond gena
de in de ogen van de overige raadsleden, die vervolgens me
10 stemmen voor en 2 tegen (de heren Tjoonk en v. d. Wal
Bake) besloten de motie van de VVD-frakties voor kennis
geving aan te nemen.

Wat betreft het jaarverslag van het Sociaal Werkvoorzie
ningsschap in de regio Zutphen die in de raad van Vorden
voor kennisgeving werd aangeboden, verzocht de heer v. d
Wall Bake in de toekomst om een populaire toelichting op
het jaarverslag. „Er is nu bijna niet uit te komen", welke
mening van het VVD-raadslid gedeeld werd door wethouder
Gerritsen (Binding-Rechts).

HANDENARBEID IN HET JEUGDCENTRUM
De openbare lagere school dorp telt 8 leslokalen, waarvan
l leslokaal is ingericht voor het geven van onderricht in het
vak handenarbeid. De hoofdenkamer is tijdelijk gebruikt als
leslokaal hetgeen voortaan niet meer mogelijk is.
De raad besloot ƒ 945,— te voteren voor de huur van een
ruimte in het Jeugdcentrum waar voortaan het vak handen-
arbeid gegeven zal worden.
Voor de aanschaf van een schoolbord aan dezelfde school
stelde de raad ƒ 850,— beschikbaar. Eveneens voor de open-
bare school werd ƒ 3.143,05 uitgetrokken voor de aanschaf
van de taalmethode „Taal voor het leven".

Voorts besloot de raad tot onteigening van enkele percelen
grond in het bestemmingsplan Brinkerhof. Dit was nodig in
verband met een testamentaire bepaling van wijlen baron van
Westerholt. De betrokkenen t.w. de Vereniging tot behoud
van Natuurmonumenten in Nederland, alsmede baronesse
J. A. F. C. van Westerholt van Hackfort, toonden volledig
begrip voor de huidige netelige woningsituatie in Vorden en
hebben toegezegd noch tegen het bestemmingsplan Brinker-
hof, noch tegen de onteigening bezwaren te zullen maken.
„Over dit gebaar zijn wij uiteraard zeer verheugd", aldus
burgemeester Van Arkel.

Echtpaar Bouwmeester - Abbink
vijftig jaar getrouwéP

Op woensdag 29 augustus a.s. hopen de heer F. H. Bouw-
meester en mevr. D. 'Bouwmeester-Abbink het heuglijke feit
te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden.

Er zullen weinig Vordenaren zijn die de heer Bouwmeester
kennen, maar spreekt men van Frederik Bouwmeester dan
kent iedereen hem. Frederik Hendrik Bouwmeester - op
school noemde de leraar hem de „stadhouder van het Linde"
- werd op 12 juni 1900 op de Grote Former onder Ruurlo
geboren. Hij was enigst kind en ging, toen zijn ouders in
1901 verhuisden naar 't Voorschotje onder Medler, dan ook
naar de Medlerschool. Na zijn schooltijd hielp hij op de
boerderij maar hielp ook met het vervoer van zaden en meel
(met paard en wagen) vanaf de halte Brandenborch (spoor)
naar de CLV Ons Belang. In 1950 kwam Frederiks familielid
G. J. Bouwmeester op de boerderij en werd er een gedeelte
aangebouwd waar Frederik en Dina gingen wonen. „Stil le-
ven" was er nog niet bij, want hij werd benoemd tot jacht-
opzichter bij baron Zeno van Dorth tot Medler van Huize

Zelle, eerst als onbezoldigd veldwachter en vanaf 1955 als
rijkspolitieman. Tot aan zijn 70e vervulde hij deze funktie.
De heer Bouwmeester is nog steeds aktief, onder meer als
administrateur van de Coöp. Werktuigenvereniging MEDO
G.A. te Linde. Hij is mede-oprichter van deze vereniging en
werkt vele uren van de dag om de boekhouding en admini-
stratie goed in orde te hebben.

Dina Abbink, zijn echtgenote, werd op 19 februari 1901 op
de boerderij 't Wolterink in Linde geboren en bezocht de
bijz. lagere school aan Het Hoge. Zij kwam uit een gezin
van zeven kinderen. Beiden zijn nog goed gezond en fietsen
geregeld door 't Onstein, Medler, Ruurlo of Vorden, want
dat is gezond.

Op woensdag 29 augustus zal het feest met familie, buren,
kennissen en vrienden gevierd worden. Er is dan tussen drie
en vijf uur 's middags gelegenheid om het sympathieke paar
te feliciteren in café Eykelkamp aan de Ruurloseweg.

Kollekte
't Is weer rond of vierkant
Dit heeft niets met voetbal te maken maar met kollekteren,
kollektebussen voor de kankerbestrijding, die u dezer dagen
in twee modellen kunt tegenkomen nl. de ronde bussen, die
meestal voor de straatkollektes worden gebruikt en de vier-
kante bussen, die veelal voor de huis-aan-huis kollektes wor-
den gebezigd.
Slaat u niet over deze bussen, want kankerbestrijding is een
zeer belangrijke zaak. Een zaak, die ons allemaal raakt en
die we daarom met z'n allen moeten bekostigen.
Er zal wel geen mens zijn te vinden, die de noodzaak van
het onderzoek naar de oorzaak van de vaak zo fatale gevol-

gen van kanker niet inziet, geen mens die niet de resultaten
van de behandeling wil verbeteren. Daarom moeten die bus-
sen vol, of ze nu rond of vierkant zijn. Hoewél, die vierkan-
te zijn gróter. Er kan bankpapier in en ze zijn geschikt voor
girocheques, nl de meeste gevallen komt die vierkante bus
niet als verrassing bij u. U wordt met een schriftelijke me-
dedeling, waarbij een envelopje is ingesloten waarin u uw
gift kunt doen, ervan in kennis gesteld, dat de kollektant
op komst is.

Girochcques kunnen ook zonder meer in de bus. 't Geeft
u de tijd om gezamenlijk met de uwen te overleggen wat de
kankerbestrijding u waard is. Bedenkt u daarbij wel, dat het
Koningin Wilhelmina Fonds voor de enorme taak staat om
met uw aller bijdragen die hele kankerbestrijding te finan-
cieren. Jaarlijks stijgen ook hier de kosten snel. We raken

Wist u
dat er in Vorden ook een orkestvereniging bestaat? Nie t !
Toch is er een, nl. het Vordens Huisvrouwen Orkest.
Het is een pas kort opgerichte vereniging met allerlei in-
strumenten die tevens echte huishoudelijke attributen zijn
o.a. koffie- en theepotten, pannen, wasketel, gieters, was-
borden, deegrol, pollepels, wafelijzers, stofzuigerbuizen etc.
teveel om op te noemen.

De dames oefenen iedere maandagavond onder leiding van
hun zeer aktivee dirigent. Het ledental is echter al zo veel
dat er een voorlopige ledenstop gekomen is. Wel kunnen da-
mes die interesse hebben, zich op de wachtlijst laten inschrij-
ven. De bedoeling van de vereniging is om hun kunnen te
laten horen bij eventuele personeelsfeesten, bejaardencentra,
uitvoeringen e.d. Mochten er in Vorden of omgeving vereni-
gingen zijn die wel eens iets meer van ons willen weten, kun-
nen zich in verbinding stellen met onderstaande dames:
mevr. T. Besselink-Kunst Het Hoge Vorden voorzitster; me-
vrouw D. Meyer Dr. Lulofsweg Vorden penningmeesteresse;
mevr. G. Eenink Het Kerspel 1 1 Vorden sekretaresse, tele-
foon 05752-2025.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

CONCERT (orgel en viool) IN HERVORMDE KERK

Volgende week dinsdagavond 28 augustus wordt in de Her-
vormde dorpskerk het laatste concert van een serie van vier
gegeven in het kader van het VW-zomerprogramma.
De eigen organist üijs van Schoonhoven zal op genoemde
avond het orgel bespelen. Samen ook met Els Bongers, viool.
Een goede gelegenheid voor de Vordenaren de organist van
de dorpskerk eens te ,.horen".
Na het concert is er in het katechisatielokaal (achter de kos-
terswoning, Kerkstraat 15) gelegenheid om tegen een kleine
vergoeding een kopje k o f f i e te drinken en nog wat na te
praten met de beide musici .
Graag willen we ook u opwekken genoemd concert, dins-
dagavond 28 augustus, bij te wonen, aanvang 20.00 uur.

VOORBEREIDINGEN
JUBILEUM FEEST
5 SEPT. IN VOLLE GANG

Zoals we vorige week in Contact vermeldden, staan er voor
5 september a.s. in Vorden ter gelegenheid van het 25-jarig
regeringsjubileum van koningin Juliana heel wat spelen en
wedstrijden op het programma.

Voor de kleuters en de lagere schooljeugd zijn er 's morgens
aan Het Wiemeiink allerlei spelletjes en wedstrijden waar-
voor de voorbereidingen in volle gang zijn. Hieraan zijn
leuke prijzen verbonden en voor de kinderen van 6—12 jaar
liggen voor de eerste drie op elk onderdeel een gouden, een
zilveren en een bronzen medalje klaar.
De inschrijfformulieren en de programma's zijn inmiddels
op de lagere scholen uitgereikt en de organisatoren rekenen
er op dat jullie allemaal inschrijven.

's Middags is er voor jongens en meisjes van 12, 13 en 14
jaar langzaamfietsen; voor jongens van 12, 13 en 14 jaar een
heuse wielerronde waarvoor een parcours zal worden uitge-
zet in plan Boonk; voor meisjes van 12, 13 en 14 jaar ring-
steken op de fiets; voor jongens van 10, 11, 12, 13 en 14 jaar
een stokkarrace (een jongen ̂ fcuurt het karretje en een an-
der duwt hem met een stok)^ttvoor meisjes van 10, 11, 12,
13 en 14 jaar de Vordense kampioenschappen hoepelen.
Voor deze onderdelen zijn prachtige bekers beschikbaar die
in de etalags van diverse winkeliers in Vorden zijn te be-
zichtigen.

^^^— .De jongens en meisjes die a^Het middagprogramma willen
meedoen (en dat zijn er naturrrlijk een heleboel, daar reke-

nen wij op) zullen vaak niet meer op de lagere school zitten.
Daarom kunnen zij zich opgeven bij de volgende adrcssc;i:
A. Sikkens, Mispelkampdijk 48; H. Westerveld, Het Kers-
pel 4; H. van der Linden, De Steege 7; J. W. de Gruyter ,
Het Jebbink 69. Kies dus een of meerdere onderdelen uit
en meld je zo spoedig mogelijk aan bij bovenstaande ;
sen. Hoe meer hoe liever, zodat we allen meewerken en mee-
doen aan een feestdag die klinkt als een klok en waarvan we
later kunnen zeggen: het was de moeite dubbel en dwars
waard aan die feestdag ons steentje te hebben bijegdragen.
De organisatoren (een deputatie uit de Sportkommissie) kan
al deze spelen en wedstrijden niet alleen begeleiden. Naast
de medewerking van de aangesloten sportverenigingen doet
zij dan ook een beroep op diegenen die interesse hebben om
op 5 september te helpen bij de organisatie. U kunt zich
hiervoor opgeven bij bovengenoemde adressen.

Hiermee is deze dag nog niet ten einde, want 's avonds zal
er een estafettefakkelloop worden gehouden waaraan teams
van de sportverenigingen aan deelnemen. De winnaars ko-
men in het bezit van de wisselbeker beschikbaar gesteld
door Drukkerij Weeevers B.V. Om tot een waardige a f s l u i -
ting van het programma te komen zal er een lampionoptocht
voor de jeugd worden gehouden welke zal eindigen aan Hel
Wiemelink, waar tot besluit een vuurwerk te zien zal zijn.
In Contact van volgende week zal het definitieve programma
met alle bijzonderheden worden gepubliceerd.

zo'n beetje gewend aan de geldontwaarding. Maar voor dit
jaar moet het Koningin Wilhelmina Fonds zo'n dikke tien
miljoen gulden bijeen brengen, alleen al om het werk voort
te kunnen zetten. Werk dat in de grote kankercentra NKI
te Amsterdam, RRTI te Rotterdam en 13 sub-centra in het
gehele land wordt verricht.
Geld om de opleiding van tal van wetenschappelijke spe-
cialisten mede te financieren, om niet te spreken van de aan-
schaf van de zeer kostbare apparatuur. Vergist u zich niet,
er wórden vorderingen gemaakt.

Kanker is geen hopeloze zaak meer. Vele gevallen kunnen
thans worden genezen, vooral bij vroege opsporing. Maar
helaas is nog steeds één op de vier sterfgevallen het gevolg
van deze ellendige ziekte. Helpt daarom mee haar te be-
strijden met uw gif t . Een royale gift. Met andere woorden,
geeft dit jaar, zo mogelijk iets meer dan verleden jaar. Doet
u het? Hartelijk dank!

Het ophalen van de envelopjes zal huis-aan-huis geschieden
dus ook bij diegenen die lid of donateur van het KVVF zijn.
Dit werkt kosten- en tijdbesparend. U behoeft dan niets te
geven, hoewel elk bedrag in het envelopje, ook al is dit van
een lid of donateur, van harte welkom is.

Omdat het systeem nieuw is, en er dus fouten aan kunnen
kleven, bieden wij u bij voorbaat onze exkuses aan, wan-
neer uw envelopje niet zou worden afgehaald. Neemt u in
een voorkomend geval even kontakt op met mevr. de Vries,
Het Gulik 16, telefoon 1941.

Avondwandeling
Evenals andere jaren zal de Volksfeestkommissie van het
Oranjefeest aan de Medlertol, voorafgaande aan de feesten
een avondwandeling organiseren. Hiervoor bestaat altijd een
grote belangstelling; vorig jaar waren er liefst 104 deelne-
mers.

De wandeling, waarin weer verschillende vragen worden ge-
steld aan de deelnemers en enkele kontroleposten zijn opge-
nomen, zal worden gehouden op zaterdag 25 augustus. De
start is bij café Eykelkamp te Medler waar ook de f inish is.
Het bestuur heeft mooie prijzen beschikbaar gesteld. (Zie
de advertentie in dit blad.)

Motorsport
Afgelopen zondag heeft de Vordense motorcoureur Jan Oos-
terink deelgenomen aan een teamwedstrijd in het Spaanse
'Bibao. Oosterink behaalde daar als beste Nederlander een
vierde plaats. In het totaalklassement werd het team van
Spanje A winnaar met Nederland op de tweede plaats.
Een paar dagen daarvoor nam Oosterink in Frankrijk (La
Capelle) deel aan een 500 cc motorcross. Daar finishte hij
als zevende.

Snelheidskontrole
De Vordense politie heeft op de Zutphenseweg een snel-
heidskontrole gehouden. Niet minder dan 22 automobilisten
liepen tegen de lamp.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen WJ pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

25 aug. Beatfeest op de IJssel Jong Gelre

30 aug. Oranjefeest Medlertol
31 aug. Oranjefeest Medlertol

l sept. Oranjefeest Medlertol

10 sept. Ledenvergadering Ons Genoegen in
't Wapen van Vorden

14 sept. Nutsfloralia bloemententoonstelling

15 sept. Nutsfloralia bloemententoonstelling

15 sept. Trekkerbehendigheidswedstrijden Jong Gelre

19 sept. Voordrachtprogramma Jong Gelre

19 sept. Hervormde vrouwengroep in het dorp

17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

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



W. J. A. SESSINK EN A. HENGEVELD 25 JAAR BIJ GEMS IN VORDEN

De direkteur van Gems
Metaalwerken B.V. Vorden
feliciteert de jubilarissen
tijdens de receptie in zaal
't Wapen van Vorden met
hun 25-jarig dienstverband.

Links de heer W. J. A. Ses-
sink (42).

Rechts de heer A. Hengc-
veld (49).

Op 9 augustus jl. was de heer W. J. A. Sessink en op 16 au-
gustus de heer A. Hengeveld 25 jaar in dienst van Gems
Metaalwerken B.V. te Vorden.

De heer A. Hengeveld (geb. 18-12-'23) te Vorden begon zijn
loopbaan bij de Gems als aankomend draaier, na als zoda-
nig te hebben gewerkt bij Becker Sons Brummen. Zijn op-
leiding aan de LTS was echter autotechniek geweest en men
kan zeggen dat hij in z'n gehele loopbaan afwisselend door
de auto of door de draaibank is aangetrokken. Bij garage
Tragter en garage Kuypers te Vorden was hij naast auto-
monteur ook taxichauffeur. En bij de Gems is hij naast
vakman/draaier gedurig chauffeur bij de expeditie van op-
slagtankt en apparaten. De laatste tijd is dat chauffeur of
magazijnbediende, warbij hij door z'n kennis van materialen
tevens in staat is de magazijnmeester te vervangen. Een veel-
zijdig man, die - aardige bijzonderheid wellicht - als hobby
25 jaar amusementsmuziek bij een dansorkest ten beste gaf

en als een Ie klas muzikant bekend staat. Bij dit alles een
bescheiden man, die zich niet graag op de voorgrond stelt
en die mede daarom ter gelegenheid van dit jubileum eens
even in de schijnwerper van de publiciteit mag staan.

De heer W. J. A. Sessink te Vorden (42) ging regelrecht van
de MULO naar het kantoor van de Gems. Hij was aange-
nomen als jongste bediende, maar blonk al spoedig uit door
de razendsnelle wijze waarop hij de offertes kon typen, zon-
der dat er fouten in zaten. En daar al gauw bleek dat hij bij-
zonder vlug van begrip was en gauw en goed kon werken,
maakte iedereen graag van zijn diensten gebruik en kreeg hij
geleidelijk aan een heel drukke werkkring. En dat hij in wei-
nig tijd heel veel werk kon verzetten en daarbij voortdurend
zijn niet geringe hersenkapaciteiten goed gebruikte, hadden
ze ook in de mil i taire dienst al gauw in de gaten. Men gaf
hem een aanvullende administratieve opleidng in Middel-
burg. En toen hij de dienst verliet stonden er op het getuig-

schrift achter zijn naam de letters SMA (Sergeant-Majoor
Administrat ief) . Zo kwam ,,Willem" tevens als gediplomeerd
boekhouder, in alle opzichten zwaarder geworden, bij de
Gems terug. En alsof hij niet één dag weg was geweest, zet-
te hij met grote voortvarendheid daar de machinale admini-
stratie op. Hij is thans hoofdboekhouder bij de Gems Me-
taalwerken B.V., met onder zijn beheer tevens de loonadmi-
nistratie en de algehele pri jskalkulatie.

Tijdens een druk bezochte receptie in zaal 't Wapen van
Vorden memoreerde de direkteur van Gems Metaalwerken,
de heer J. W. Emsbroek. één en ander: „Heer Sessink, je
was een vraagbaak voor ieder, als jij het niet meer wist,
hoefde men niet verder te vragen. En - je hebt je er nooi t
op voor laten staan dat je zo'n kei bent. Het is me dan ook
een genoegen hier te verklaren dat jij er veel toe hebt bijge-
dragen om van de Gems te maken, wat ze nu is! Je bent een
man. die z'n werk doet op uitstekende wijze, en wanneer de

situatie het vereist in hoog tempo en feilloos, een man met
wie men in zee kan gaan, ook als het er stormt".
Zich tot de andere jubilaris richtend, zei hij: „Heer Henge-
veld, de kombinatie automonteur/uitstekend .chauffeur ener-
zijds en draaier/bankwerker anderzijds, was voor de Gems
buitengewoon gunstig. Als ik je nu eens een keer mag prij-
zen, dan zeg ik dat je in de buitendienst, zowel als intern
een goed visitekaartje van de (Jems bent geweest. Dat geeft
tevreden relaties. Ik wil je hartelijk danken voor de goede
en prettige wijze waarop je steeds voor ons hebt gewerkt, zo-
wel in het ene als in het andere".

De heer Emsbroek, die ook de echtgenoten van de jub i l a r i s -
sen bij zijn dank en waardering betrok, overhandigde beide
jubi lar issen een geschenk onder couvert.
Namens alle personeelsleden overhandigde de heer H. van
Dorsten de beide jubilar issen een aan geld gezamenlijk bij-
eengebracht kado.

DORPSCENTRUM
VORDEN!? .

Nadat over de stichting van een Dorpscentrum in de afgelopen weken diverse publi-
katies in Contact hebben gestaan, en nadat op 16 augustus jF. daarover een plenaire
vergadering (hearing) heeft plaatsgevonden, volgt nu de eerste en belangrijkste fase
van het gehele projekt; nl. de enquête over de behoefte aan^jlerlei ruimten (sport-
zaal, toneelzaal, vergaderruimten e.d.). Om een inzicht te kur^pn krijgen in:
a) de wenselijkheid van zo'n centrum op zichzelf,
b) de ruimten die in dit centrum beslist moeten komen, en
c) het gebruik dat de Vordense verenigingen en groeperingen van dat centrum zul-

len maken,
is uiteraard een onderzoek naar die vraagpunten noodzakelijk. Daarvoor dient mede
het hieronder afgedrukte enquêteformulier. (Op grond van de gegevens van de en-
quête kan min of meer nauwkeurig worden bepaald hoe de vorm en indeling van de
diverse ruimten zullen moeten zijn. Op basis hiervan kunnen dan weer de kosten
worden berekend, die de realisering van het Dorpscentrum met zich mee zal bren-
gen.)
Plm. 80 Vordense verenigingen en groeperingen hebben apart een uitgebreid enquê-
teformulier gekregen; daarin worden op ruime schaal vragen gesteld (bv. aantal le-
den, aan welke zalen men behoefte heeft etc.). Evenwel kunt ook u, niet in een ver-
eniging georganiseerd burger, meespreken. Daarvoor dient - zoals gezegd - onder
afgedrukt formulier. U kunt het, ingevuld en uitgeknipt, tot uiterlijk 8 september stu-
ren aan:
de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk
kantoorgebouw Heuvelink
Boulevard Heuvelink nr. 2
ARNHEM
Ook uw stem geldt!! Dus knip het formulier uit, vul het in, en verstuur het. (Om or-
ganisatorische redenen kan niet worden voldaan aan het verzoek uit de plenaire
vergadering van 16 augustus jl. om onderstaand formulier bij iedereen apart in de
bus te doen en later op te halen. We hopen echter dat u er ook op deze wijze aan
medewerkt.)

1. Acht u een Dorpscentrum gewenst? a ja
n neen

' !

i i

D

i l

i :

2. Aan welke aktiviteiten in het centrum hecht u belang? (aankruisen s.v.p.)

a. ontmoetingsplaats voor bejaarden
b. bejaardengymnastiek
c. peuterspeelzaal
d. muzieklessen
e. hobby-clubs
f. jeugdhonk
g. vergaderingen, groepsbijeenkomsten
h. receptie
i. condoleance-ruimte
j. schoolaktiviteiten, zoals St. Nicolaasfeest, floralia, e.d.
k. kleinere feesten
|. spreekuren
m. kegelbaan

3. Hebt u nog andere wensen of suggesties?

4. Aan welke aktiviteiten zult u daadwerkelijk meedoen?

Wie wol wil

kiest »feheel naar eigen smaak,

enorm veel kleuren en soorten.

Reeds vanaf ƒ 1.— per boü

ook goed voor de wasmachine.

i (renBreipennen
met en zonder knop, in alle maten.

Haaknaalden

Tunise haaknaalden

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

GEMEENTE VORDEN
Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden maakt
bekend dat vanaf 27 augustus 1973 t/m 17 september
1973 voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage
ligt het besluit van de Raad dezer gemeente, d.d. 21
augustus 1973 nr. lOa, tot onteigening van gronden
- en een zakelijk recht van vruchtgebruik - die gele-
gen zijn in het door de Raad d.d. 3 mei 1973 onder
nr. 18 vastgestelde bestemmingsplan Brinkerhof 1973
nr. 1.

In dit bestemmingsplan zullen/kunnen 118 woningen
en 16 boxengarages worden gebouwd, terwijl tevens is
voorzien in vele groenstroken.

'Bij genoemd besluit behoren een staat van te ontei-
genen eigendommen en kadastrale uittreksels.

Vorden, 22 augustus 1973.

Het hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd,
A. E. van Arkcl

Medlerfeest
Volgende week staat het bekende Oranjefeest aan de Med-
lertol weer voor de deur. Er wordt niet minder dan drie da-
gen feest gevierd en ter gelegenheid van het 25-jarig rege-
ringsjubileum van koningin Juliana heeft het bestuur een bij-
zonder attraktief programma samengesteld.

Donderdag 30 augustus zal een keur van radio- en t.v.-arties-
ten optreden in de grote feesttent achter café Eykelkamp.
O.a. zullen hier optreden Marty, Imca Marina.

Vrijdagavond zal de populaire popgroep Long Tall Ernie
optreden in de feesttent, wat vooral voor de jongeren zeker
zal aanslaan.

Zaterdag l sepmber is er het eigenlijke volksfeest met o.a.
vogelschieten, belschieten, geluksbaan, flessentent, dogcar-
rijden, doeltrappen, balkruien enz. 's Avonds is er dan als
afsluiting een groot bal. Zie de advertentie in dit nummer.)

renata
KORREKTOR

IN
VIER
WIJDTE
MATEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

t

DIEPVRIESKISTEN
mef ve/e p/usr>unfeT
en laqe prijzen!

Inhoud 145 liter f 440,-

Inhoud 200 liter
vanaf ƒ 587, nu ƒ 450,—

Inhoud 220 liter f 530,-

Inhoud 260 liter f 570,-

mhoud 300 liter f 615,-

Inhoud 380 liter f 675,-

Bij de prijs inbegrepen: één maand,
de btw, volledige garantie, gratis
thuisbezorgd. Schakeling voor be-
waartemperatuur en snelvriezen

VOOR VRIEZEN EN KOELEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Weefcendaanb/ed/ng

keukendoeken
leuke dessins, prima van kwaliteit

2 stuks

f 5.=
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514



Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Muzieklessen
(piano, spinct, b lokf lui t , ensemble)

W. A. A. Bayer- Kreulen
d i p l . Amst. Conserv.

Toek. adres: Christinalaan 12, Vorden
voorl. schrift, melden Nieuwst. 9 Vorden

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wij zijn ruim gesorteerd in

uni, gestreepte en geruite

overhemden
diverse kleuren

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Berkelmans

Beroepsschoen

olie- en zuur-

bestendige zool

VOORAAN IN SCHOENENMODE

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Vorden

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
De gynmastieklessen zijn hegonnen met
ingung van

MAANDAG 20 AUGUSTUS

Het bestuur.

iMgMMtimMM^^

30 - 31 AUGUSTUS - l SEPTEMBER

ORANJEFEEST
Medlertol - Vorden
DONDERDAG 30 AUGUSTUS

MARTY en IMCA MARINA

SHOW
om 20.00 uur:
m.m.v. diverse radio- en televisie-artiesten.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

om 20.00 uur optreden van de populaire popgroep

LONG TALL ERNIE

ZATERDAG l SEPTEMBER

traditionele Volks- en Kinderspelen
10.00 uur: Vogelschietcn, belschieten, enz.

14.00 uur: Voortzetting van de volksspelen met geluks-
baan, flessentent, dogcarrijden, enz.

19.00 uur: GROOT BAL MET

THE WOODPECKERS
WWMMMMN^^

Kon. Wilhelminafonds
voor de

kankerbestrijding
Steunt de kollekte in Vorden die gehou-
den wordt van 27 aug. tof 10 september

Zee voor bijzonderheden het persbericht elders én i!t'
blad

Speciale
tapijtaanbieding

DEZE WEEK:

NYLONTAPIJT

van 400 breed, normaal ƒ 109,— nu

NYLONTAPIJT

van 400 breed, normaal ƒ 110,— nu

NYLONTAPIJT

extra zwaar, van ƒ 139,— deze week

ZUIVER WOL TAPIJT

reeds vanaf

f 98,=

f 99,75

f 179,=
U weet het:

* RUIME SORTERING

* UIT VOORRAAD TE LEVEREN

* 5 JAAR SLIJTGARANTIE

* EN VAKKUNDIG EN GRATIS GELEGD

UW TAPIJTZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wie uit school komt A
heeft (lekkere) honger

neem een

krentebol of broodje
in huis van uw warme bakker

VAN

SPECIALE AANBÏ2DING
Nieuwe overjarige bromfietsen:

2 PEUGEOT type 102 MS

l PEUGEOT type 102 MTL

l PEUGEOT type CT 07

l SOLEX type 5000

l GAZELLE-BERINI, AV

l PUCH SKYRIDER

l PUCH SKYTRACK

NU 50 TOT 100 GULDEN
GOEDKOPER !

Tevens:

l GEBRUIKTE PUCH MAXI

l GAZELLE-BERINI

Rywiel- en Bromfietsbedryf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

gesloten

Henk van Ark
Burg. Galléestraat - Vorden

DANSSCHOOL

HOUTMAN

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSLESSEN

op /afcrdag 25 augustus vun 18.00 tot
19.30" Uur in het Jeugdcentrum te Vorden
van 20.00 tot 21.30 uur in zaal Schoen-
aker en zondag 26 augustus van 11.00 tot
12.00 uur in het Ludgerusgebouw te
Vierakker. Inschrijfgeld ƒ 5,—

Voor beginners, gevorderden en gehuwden en verloof-
den. Ook aparte scholierenclubs.

Landelijk lesprogramma in ballroom, latijn, soul en
rock dansen.

Bij voldoende deelname begint er in

Vorden op l oktober 1973 een

— Naailessen voor eigen gebruik zonder
patroon tekenen.

— Naailessen voor eigen gebruik met
patroon tekenen.

Schooladres:

M«:J. A. WENTINK
Ruurloseweg 12 - Vorden

Telefonische inlichtingen en opgave:
05752-1743 woensdags van 16.00-20.00

VOLKSFEEST MEDLER
ZATERDAGAVOND 25 AUGUSTUS

Avond-
wandeling
Start om 19.30 uur vanaf café Eykel-
kamp, Ruurloseweg Medler-Vordcn

PROFIJT
AANBIEDING

Fa G. Groot Obbink&Zonen
Dorpsstraat 8 - Vorden

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 20 AUGUSTUS TOT EN MET

28 AUGUSTUS

Alleen spoedgevallen worden geholpen.

Benzinepomp blijft wel
geopend

Best brood dat brood
wat u haalt bij

Schurink
Neem proef met onze echte

VORDENSE BOLUSSEN
KOM ES AN, en zie onze sortering

gebak, koekjes en bonbons

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

Grasschaar

Met zware gesmede messen met tanding
om ook als harkje te gebruiken.

Van ƒ 11,50 voor e r\ f*ct o,bo

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



donderdag open!
gegro \t open! bij gegro kunt u uw

degelijk/e leven/middelen kopen tegen de
loog ƒ te prij ƒ von nederlond. Profiteer!

.•.•.•.-.-.•••..•:- .ü-.̂ -.-.̂ .̂» .̂-.--;-:-:- :̂.-.-.-.'.-^^^^-.:.-.-.-.-.- ni-t Kant f^it Kotaalt •.-.-.•.•.-.-...... • - - . . - - •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.vî .̂ ,:.;.̂ i-i-ix-x-X'i-i-ivX'.-iv.-.v.v.v.-.-.v.v r\; + unn* n\:* u.n+nni + öx-Sxö:-x:x-::::;:x:::::x:: -::x::::;::'::::::-:-:-: •:•'•>: -x-x-'yXijfci'j^: :̂  ~w ::: :; î;:::::::;:::::.:::

Koffie rood 250 gr., pak

Theezakjes terry, 20 stuks, doos

Suiker kg.

Fritessaus 750 gr., emmer

Koffiemelk liter

Pindakaas pot

H H l Jam aarb„ abrik., kersen

After eight

Couque Bastogne van Parein

Beschuit, 2 rol

Mamoetontbijtkoek, 700 gram

Koopmans instant pudding 4 pakjes
vanille, chocolade, frambozen,
caramel

Brinta 500 gr.

Hondenvoer Loyal

Dit bent

gewend
te

betalen

245
-08

13Q
07&
136

006-
135

u bij

gegro

209
75
99

145
139
109
99

225
99
65
99

89
79
69

Nootmuskaat 50 gr.

Peper wit 50gr.

Jozo zout

Garta kippesoep 3 zakjes

Soepgroenten 20 gr.

Blik tomatensoep Garta 46 cl.

Aroma 11. Garta, fles

Appelsap Dr. Siemer 0,7 I.

Bavaria bier, krat 12 euro flessen

Augurken 72 cl. pot

Sperciebonen Burcht, blik

Ananas stukjes 850 gr.

Nasi goreng

Bami goreng

Karvan cevitam, fles

Makreel 200 gr., blik
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Olvarit babyvoeding worteltjes/
spinazie/bruine bonen/ andijvie/
appelmoes/ pot

Hagelwit 2 1/2 kg.

Theedoek

Lampen 60, 75, 100 watt

Vuilniszak 20 stuks, pak

Filterzak rapid 120 stuks, doos

Blueband 250 gr. pak

Becel 250 gr. kuipje

Bona 500 gr. kuipje

Era halvarine 250 gr. kuipje

Croma vet 250 gr. pakje

Slaolie selecta 1 l.

Golden Wonder potato chips

Golden Wonder paprika chips
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Alle artikelen zijn per stuk verkijgbaar!
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Kent u gegro nog niet? Hooi don een grati; folder aan de ka/ra!

HENGELO (GLD)

Zondag 26 augustus

LA MARA

3bar* vol gezelligheid

Grote pony-

en paarden-

markt te

Hengelo Gld
Op woensdag 29 augustus a.s.

KEURING VAN FJORDENPAARDEN VAN

HET NED. FJORDENPAARDENSTAMBOEK

VEULENKEURING VAN ALLE PONYRASSEN

TEVENS GROTE

M. R. IJ. FOKDAG
uitgaande van de KIVO en de fokver-
enigingen. Aanvoer ruim 200 stuks.

Afstammelingen aanwezig van de gocdfokkende stie-
ren.

Marktvereniging

DANSEN IS

PLEZIER

VOOR TWEE

Kom je inschrijven voor de nieuwe
danscursus bij:

DANSSCHOOL

Reerink • Veelers
v.h. Kroneman

Tramstraat 37, Lochem, tel. 05730-1836

Of in:
VORDEN
zaterdag 25 augustus zaal Lettink 20.00—21.00 uur;

HENGELO G
maandag 27 augustus zaal Leem re is 20.00—21.00 uur

OOK SPECIALE CLUBS VOOR

GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

Centrale Organisatie voor Veeafzet en Vleesverwerking

BORCULO - PARALLELWEG 21

Op korte termijn kunnen wij weer

JONGE MANNEN
plaatsen in onze afdelingen slachterij en snij-afdeling.

Een speciale opleiding is er niet voor nodig. In de
eerste weken wordt onder leiding van een instrukteur
de aanzet gegeven voor het kunnen meedoen in een
van genoemde afdelingen.

GEVRAAGD:

meisje
voor winkel en huishouding

5-daagse werkweek

ten Brinke
Zutphenseweg 121 - Vorden

18 jaar - f 135,—
19 jaar - f 150,—
20 jaar - ƒ 161,—
21 jaar - ƒ 179,—

De beloning voor jeugdigen is max. netto per week
(dat is wat je in handen krijgt):
15 jaar - f 86,—
16 jaar - ƒ 92,—
17 jaar - ƒ 99,—
(of ƒ 119,— indien niet
meer partieel leerplichtig)

Ook is het voor jongens van 15—17 jaar mogelijk om
deel te nemen aan de opleiding tot produktievakman
in de vleeswarenindustrie. Dit is een opleiding inge-
volge het leerlingstelsel. Tijdens de opleiding is de be-
loning gelijk aan de beloningen hierboven genoemd.

Voor een gesprekje kan men altijd terecht bij het be-
drijf, al is het beter om even telefonisch een afspraak-
je te maken. Ons telefoonnummer is: 05457-1241 of
's avonds 05457-2177.

Moeten uw foto 's
vakwerk zrjn?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum . Vorden - Tel. 05752-1313

„Varssel-Ring"

INT. MOTORRACES HENGELO GLD
ZONDAG 26 AUG. 1973. AANVANG 13.00 UUR

GROTE BUITENLANDSE DEELNAME

Zaterdag 25 aug.: SELEKTIEWEDSTRIJDN v.a. 9 u.

Door omstandigheden moet
mijn N.S.U. Prinz weg!
B.j. 1966, goede staat, billijke
prijs. Mevrouw v. d. Boom,
Boggelaar 9, Warnsveld, tele-
foon 05752-1948

Te koop: SI ach (konijnen en
jonge broedsters. B. te Kamp,

De Bongcrd 26, plan Boonk
Vorden

Te koop: Jonge cavia's en zil-
verfazanten op kleur.
H. Doornink, van Lennepweg
4, Vorden, na 17.00 uur

Gevraagd: Huishoudelijke
hulp voor twee ochtenden per
week door mevr. Harmsma,
de Horsterkamp 3, tel. 1277

t
Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G - Tel. 05753-1728

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Te koop: Sterke houten
schragen plm. 1,10 m hoog op
wielen, prijs f 10,— per stuk.
Zeer geschikt voor doe-het-
zelf metselaars en timmerlie-
den.

Te bevragen bij N.V. Chroom-
lederfabriek v.h. H. A. Albers
Vorden

Te koop: 2 paar voethalschoe-
nen, maat 41 en 43. J. Riet-
man, Baakseweg 12, Vorden

Te koop: 2 jongensfietsen 5-7
jaar, opknappers; l jongens-
fiets 10-14 jaar.

H. K. van Gelreweg 32

Gevraagd:

Chauffeur-brom-
fietshersteller
boven de 21 jaar en geheel
zelfstandig alle voorkomende
reparaties kunnende ver l i ch-
ten.
Voor een hardwerkende vak-
man een prima maandsalaris,
5-daagse werkweek, vrije be-
drijfskleding.
Aanmelden:

Automobiel-, garage-, taxiebe-
drijf - Rijwielen, bromfietsen

A. G. Tragter
Vorden, telefoon 1256

Voor al uw

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Aptito B.V.
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

VRAAGT VASTE EN TIJDELIJKE

medewerkers (sters)
TEVENS GEVRAAGD:

vakantiewerkers


