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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Padvinders vierden jubileum
Toen een zekere David Alford (oorlogsvlieger) te-
gen het eind van de jaren 1940—45 gedwongen was
zijn vliegtuig te verlaten, waarna hij op Vordens
grondgebied terecht kwam, zal hij niet hebben kun-
nen vermoeden dat zijn naam, 30 jaar later, nog
steeds in deze gemeenschap een bekende klank
heeft.
Om nog even bij David Alford te blijven, hij vond
bij de familie Gosselink een liefderijik „onderduik-
adres" waarna o.a. de heer Spanhaak er in slaagde
de Canadees naar Engeland te „smokk-elen". Toen
diezelfde mijnheer Spanhaak besloot om in Vorden
een padvindersgroep op te richten, gaf hij hieraan
spontaan de naam „David I. Alford"-groep.
Via de Amerikaanse ambassade kreeg men later
nog kontakt met de heer Alford die toestemming
gaf zijn naam te gebruiken. Latere pogingen van de
heer Spanhaak om in kontakt te komen met deze
Canadees mislukten. De huidige leiding van de
padvindersgroep vindt dit erg jammer, want nu jl.
zaterdag 31 mei het 30-jarig bestaan werd herdacht,
had men de leden graag willen informeren hoe het
de heer Alford momenteel gaat.

GOUDEN TIJD
De padvinderij hier ter plaatse maakt momenteel
een gouden tijd door, want de groep telt op dit mo-
ment 50 leden. Een respektabel aantal wanneer men
bedenkt dat de padvinerij in Nederland over het
algemeen een terugloop van leden heeft. Hoofdza-
kelijk is dit het gevolg avn het feit dat men overal
heeft te kampen met een tekort aan leiders. Dit is
ook de reden dat men hier in Vorden geen meisjes
bij de padvinderij heeft. De twee meisjes die er zijn
t.w. Ria Steege en Marianne Rensen, hebben de
leiding over de 30 welpen variërend in de leeftijd
van 8—11 jaar. Elke zaterdagmiddag treft men deze
groep aan bij het troephuis waar Ria en Marianne
de jongens bezig houden met o.a. vossenjachten en
diverse spelen. Voorts gaan de welpen iedere zomer

op zomerkamp. Dit jaar wordt er zes dagen in Gors-
sel gekampeerd.

RIJP VOOR DE MAATSCHAPPIJ
Behalve deze welpenafdeling heeft de David I. Al-
fordgroep een afdeling verkenners, plm. 20 jongelui
in de leeftijd van 11—18 jaar. Deze groep staat on-
der leiding van hopman Bert Turfboer en vaandrig
Bert Beek. Deze jongens worden bij de verkenners
geleidelijk aan rijp gemaakt voor de maatschappij.
Elke week hebben ze, zoals dat in padvinderskringen
wordt genoemd, te maken met klasse-eisen. D.w.z.
het leren knopen leggen, werken met kompas, begin-
selen EHBO, kaartlezen, bruggen bouwen. „Dit is
allemaal uiterst belangrijk voor de ontwikkeling
van de jongens. Bovendien leren ze in een team te
werken", aldus vertelde ons vaandrig Beek.
Om echt verkenner te worden moeten de jongens
aan bepaalde eisen voldoen. Verder bestaat nog de
mogelijkheid om op te klimmen tot patrouilleleider.
Zowel de welpenafdeling als de verkenners worden
bijgestaan door een ouderkommissie. Deze kommis-
sie, bestaande uit de heren E. Eckringa, T. Beek en
M. de Roos, probeert de groep in goede banen te
helpen leiden.
De financiën, die overal een grote rol spelen, moe-
ten bij de padvinders hoofdzakelijk binnenkomen
via akties zoals bv. Jantje Beton. Tot op heden kan
men zich net bedruipen.

MEDEMENS HELPEN
Een goede padvinder stelt zich op het standpunt:
„wanneer je een medemens kunt helpen moet je
het wel doen". Wel in Vorden wordt de daad bij
het woord gevoegd. Vraag het maar aan bv. de voet-
balvereniging Vorden, de motorklub De Graaf-
schaprijders, volleybalvereniging Dash. Heeft men
een tent of iets dergelijks nodig, de padvinders zor-
gen er voor. Waardering dus alom.

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

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

Uw bezoek zullen wij bijzonder
op prijs stellen!

TOT ZIENS BIJ

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 1486

Doe-Het-Zelf-Centrum - Sanitair en Keuken-
centrum - Tapijtcentrum - Bouwmaterialen-
handel - Aannemersbedrijf

EHBO af d. Voften
Daar de r r -nmeMing voor nieuwe EHBO-kurffHMCn
dit seizoen vrijwel nihil waren, kwam er tijd vrij
voor het houden van een kursjK Eerste Hulp bij
Rampen. Ap
Alleen dankzij de medewerking van de afdeling
Zutphen van het Rode Kruis, welke de beschikking
heeft over de hiervoor benodigde apparatuur, was
het mogelijk deze kursus te organiseren.

Zestien kursisten deden examen, waarbij het theo-
retische gedeelte werd afgenomen door dr. Minjon
en het praktische gedeelte door de heer en mevrouw
Bogers van het Rode Kruis. Het werd voor de ka-
derinstruktrice me j. Post, die voor het eerst een
EHBR-kursus leidde, niet alleen een enorm sukses
dat alle kandidaten slaagden, maar bovenal dat er
zulke uitstekende examencijfers behaald werden.
Het was de plaatselijke voorzitter, de heer Van Dijk,
een groot genoegen allen hartelijk te kunnen felici-
teren met dit uitzonderlijk resultaat. Hij voorzag
echter nog vele hoofdbrekens voor de uitbouw naar
materiaal en middelen welke voor een EHBR-kur-
sus onmisbaar zijn.

De geslaagden zijn: mevr. Lakerveld-v. Giesen, me-
vrouw Heynen-Hoornenborg, mevr. Groot Jebbink-
Luimes, mevr. Wolsing-Korten, mevr. Mombarg-
Haverkamp, de dames J. Baank, J. Golstein en de

heren T. Boesveld, L. de Boer, H. Brinkering, E.
Dijkman, J. Eilander, H. Golstein, F. Wolsing en
G. Vreeman.

Jaarvergadering

De Snoekbaars
De hengelsportvereniging De Snoekbaars hield in
't Wapen van Vorden haar jaarlijkse Ledenvergade-
ring, welke slechts door enkele leden werd bezocht.
Zowel uit de verslagen van de sekretaris als penning-
meester bleek dat de vereniging een gunstig jaar
heeft gehad. Het aantal leden per 31 december be-
droeg 376, waarvan 60 jeugdleden. Alhoewel het af-
gelopen jaar met een gering batig saldo kon worden
afgesloten, werd toch besloten de koutributie voor
1976 enigszins te verhogen.
De uitzetting van pootvis in d^^engoot, wat reeds
enige ja ren geschiedde, zal wo^Fn doorgezet, zodat
gehoopt wordt dat er te zijner t i jd hierin goed ge-
vist Van worden. Helaas mag er n i e t in de gehele
veengoot gevist worden zodat er van de uitgezette
vis slechts een deel vangbaar zal zijn. Men hoopt
dat de waterverontreiniging tl|Bk definitief tot het
einde behoort, al laat de kwalu^n af en toe nog wel
te wensen over. Door de weelderige plantengroei is
het houden van de onderlinge viswedstrijden soms
in de veengoot niet mogelijk, zodat uitgeweken moet
worden naar andere wateren.
Na afloop werd door de voorzitter de prijzen over
het afgelopen jaar uitgedeeld. De eerste plaats werd
behaald door A. Jansen. Nadat de voorzitter ieder
een suksesvol seizoen had toegewenst werd deze ge-
animeerde vergadering besloten.

DELST**!.

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

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

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

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

trekking tot het bestemmingsplan „Buitenge-
bied 1970".

2. Bevuiling van kinderspeelplaatsen, trottoirs,
wandelpaden en plantsoenen.

Ad. 1.
Door de Kroon is o.m. goedkeuring onthouden aan
d ebestemming „Landgoed" en de aanduiding „agra-
risch bouwperceel" op de plankaart van het be-
stemmingsplan „Buitengebied 1970".
Ook is aan een aantal bij het plan behorende voor-
schriften goedkeuring onthouden en tevens aan de
bestemming „Agrarisch gebied" op de percelen ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie A, nrs.
582 en 2277. In de advertentie van de gemeente
Vorden d.d. 22 mei j.l. in „Contact" en regionale
dagbladen is het besluit van de Kroon gepubliceerd.
Nader zal nu worden ingegaan op de onthouding
van goedkeuring door de Kroon aan de bestem-
ming „Landgoed" en de aanduiding „agrarisch
bouwperceel" op de plankaart.
Ten aanzien van de bestemming „Landgoed" stelt
de Kroon:
, ,da t b l i jkens de bij het plan behorende plankaart
op een a a n t a l in het plangebied begrepen gronden,
naast de bestemming „Landgoed" andere bestem-
mingen zijn gelegd;
dat zo onder meer, voor wat betreft de onderwerpe-
lijke terreinen, de bestemming „Bos klasse NLR",
welke het oprichten van bebouwing - behoudens

vrijstelling in bepaalde gevallen - niet toelaat, is ge-
legd, ten einde aantasting van de landschappelijke
en natuurwetenschappelijke waarden ter plaatse te
voorkomen;
dat evenwel binnen de bestemming „Landgoed"
het oprichten van bebouwing is toegestaan;
dat aldus door het te zelfder tijd verlenen van meer
dan een bestemming aan een terrein met elkaar
onverenigbare voorschriften zouden gelden;
dat derhalve naar ons oordeel de in het onderwer-
pelijke plan opgenomen dubbele bestemmingen na-
der dienen te worden bezien;
dat dan ook aanleiding bestaat om aan de bestem-
mingen op de terreinen, welke mede de bestemming
„Landgoed" is gegeven, alsnog goedkeuring te ont-
houden."
Tot zover de letterlijke weergave van het Kroon
Besluit.
Samengevat kan men dus stellen dat de Kroon
goedkeuring van de bestemming „Landgoed" heeft
onthouden, omdat een dubbele bestemming een
tegenstrijdigheid zou kunnen opleveren.
Ten aanzien van het Agrarisch bouwperceel stelt de
Kroon:
„dat ingevolge het bepaalde in artikel l, eerste lid,
onder i, onder een bouwperceel wordt verstaan een
aaneengesloten oppervlak grond, waarop krachtens
het plan bebouwing is toegestaan met één gebouw
of bij elkaar behorende gebouwen;
dat hiermee evenwel niet in overeenstemming is,
dat blijkens de bij het plan behorende plankaart A
een aantal als „Agrarisch bouwperceel" aangeduide

bouwpercelen in de zin van de voorschriften meer
dan één agrarisch bedrijf omvat."
Met andere woorden de aanduiding „Agrarisch
bouwperceel" op de plankaart omvat in sommige
gevallen meerdere bedrijven terwijl volgens de voor-
schriften een bouwperceel een terrein is waarop be-
bouwing is toegestaan aan één gebouw of bij elkaar
behorende gebouwen (een agrarisch bedrijf).

Ad. 2.
Bevuiling van kinderspeelplaatsen.
Nogmaals worden hiermee alle hondenbezitters er
op gewezen, dat voorkomen dient te worden, dat
hondenuitwerpselen terecht komen op zeker niet
daartoe bestemde plaatsen als trottoirs, plantsoenen,
wandelpaden en kinderspeelplaatsen.
Van een hondenliefhebber mag toch verwacht wor-
den, dat hij/zij de hond op een behoorlijke manier
uitlaat zonder daarmee andere mensen overlast te
bezorgen. Het is nooit de schuld van de hond dat
uitwerpselen van honden op genoemde plaatsen
terechtkomen, maar de baas is hiervoor verant-
woordelijk.
De politie is gevraagd zonodig mensen een bekeu-
ring te geven, die hun hond op de plantsoenen en
speelplaatsen hun behoefte laten doen.

P.S. Aangezien de burgemeester van 6 t.m. 20 juni
a.s. met vakantie is zullen de spreekuren gedurende
deze periode komen te vervallen.
Wethouder Bogchelman heeft a.s. donderdag geen
spreekuur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
/omlag S jun i : S.30 uur ds. J. Veenendaal; 10.00
uur ds. J. Veenendaal. Gezinsdienst i.s.m. zondags-
school

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 8 juni: 10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 8 juni: 9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier; 19.00
uur ds. P. A. Bohlmeyer van Eefde.

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
•MI de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

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

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

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

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is bet kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 nnr, telefoon 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Brombergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : l O -13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: Sigrit Marleen, d.v. G. A. Holsbeeke en
J. G. J. Maalderink.
Ondertrouwd: A. G. van der Meij en Th. W. M.
Berendsen; G. H. Vreeman en J. J. Dekker; J. Leeg-
stra en J. J. W. Baank.
Gehuwd: A. J. B. Bos en J. C. J. Braam.
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S U PER-SLAGERIJ

FRICANDELLEN

SLAVINKEN

RUNDERSTOOFLAPPEN „ gr„

MALSE RIBLAPPEN „ „..

MAGERE SPEKLAPPEN „ ,.

üULI iMMVt 1 ons alom bekende

Vleeswaren

ZURE ZULT

PALINGWORST

JACHTWORST

BOERENMETWORST « _

TONGEWORST

168

168

468

588

218

258

69

109

109

119

89

ZONNETUIN
KRIELAARDAPPELEN
MALSE SLA
RABARBER
GOLDEN DELICIOUS
AARDBEIEN
WITTE KOOL

2 kroppen
samen

1 kilo

per bakje .

PANKLAAR
500 gram .

DIEPVRIES-VOORDEEL
SOEPPAKKET
FRICANDELLEN
NASI OF BAMI
SPINAZIE
ROOMIJSTAART
IJS

500 gram

grijpzak 25 stuks

600 gram van 309 nu

kilo
per 3 pak slechts

149

chocolade

VANILLE OF AARDBEIEN
liter .

Alles zolang de voorraad strekt

175
69
198
125
59

98
435
269
389
335
185

Vruchten im
Saroma
pudding

MAANDAG

KOMKOMMER + MALSE SLA
SPEKLAPPEN

2 kroppen
samen

500 gram

DINSDAG

SPITSKOOL
FIJNE VERSE WORST
WOENSDAG

ANBIJVIE
VLEESGEHAKT

1 kilo ....

500 gram

1 kilo ....

500 gram

149
198

59
298

95
238

A&O GRAAG TOT
HONFOOD VOORDEELSTUNTS

van 575 voor

10 liter
van 250 nu ...

SET PLASTIC SCHALEN 3 """
SYNTHETISCHE ZEEM
HERENSLIPS
UNICA TUINSTOEL
LIMONADEGLAZEN

van 595 nu

van 395 nu

diverse kleuren
van 550 nu

van 17,95 nu

6 stuks nu

475
195
495
195
345

1250
398

WASVOORDEEL
OMO ZEEPPOEDER
DREFT
DIXAN ZEEPPOEDER
FAKT ZEEPPOEDER
SILAN WASVERZACHTER

koffer

voor de fijne was
per pak

tonnetje

koffer

,.„,.

575
219

1895
598
450

^ 3»<Sl0'Of>fHM3 &frQnfrfrfrft ^ f t f t f tQgtO
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Jampot
van 224 nu

appelmoes

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER

BEERENBURG

Ganzeboom
liter

elke 2e liter

Doyer en Van Deventer
literfles nu

WHITE RUM

A & O PILS

fles van 16,95 voor

Light Dry
per fles

945
895

1025

1495

695
ook de kenners drinken het
krat a 24 flesjes

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK •

van 340 nu

van 200 nu

298
169

PROFITEER NU

DE BETUWE
TWEEDRANK
per fles nu 185

ZOETWAREN VOORDEEL
mm WOKKELS
SPRITSRINGEN
KLETSKOPPEN
LANGENBERG DROP
IJSLOLLIES
KAUWGOM CHIGLETS

van 110 voor

roomboter
pak a 8 stuks

heerlijk koekje nu

per zakje .

nu per zakje

van 90 voor

98
149
109
89
59
79

A&O SUPERVOORDEELTJES
KRINGS

Appelsap
grote fles voor 69
BONA MARGARINE kuipje van 93 voor 79

iper pakje 59

KG VACUÜM KOFFIE pak van 210 voor 179

UNOX KIPPESOEP 4 bordenblik 109

HEINZ TOM.KETCHUP flacon van 229 voor 199 l
A & O

Choc. drank
literfles voor

RIVELLA BLAUW literfles 125

met 2 pakjes theezakjes voor

UNOX GOULASHMEP EXTRA GEVULD
van 235 voor ... 209
ZWARTE KIP
fles van 245 voor 175

UNOX TOMATENSOEP EXTRA GEVULD
van 235 voor .... 198

INSEKTENVERDELGER VLIDO
2 spuitbussen nu 398

Nivea
Bodymilk OOR
flacon van 330 voor •• BBB ̂ ^

AJAX WG-STANDAARD flacon van 198 voor 129

VINET LANDWIJN literfles nu 298

CAZADOR SHERRY per fles van 525 voor 398

Verkade
Petit beu r re
dubbelpak van 260 voor 199

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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Voor een goede
hengelsportuitrusting

zoals: werphengels hol of volg las, zee werphengels, telescoop werphengels, vaste hengels of insteek, bamboe-,

tonkin-, of Franse rieten hengels. Werpmolens, dobbers of pennen, foudralen, schep- of leefnetten, nylon en

tuigjes, hengelsteunen, vistassen, viskoffers, visstoelen met en zonder leuning, haken, loodartikelen, aasvoeders

en maden, regenkleding, vishoeden enz.

ALLES

VOOR DE

HENGELSPORT

VOOR EEN

ENORME SORTERING

NAAR: KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT

Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 05752-1318

Dag en nacht maden uit onze automaat

„DE HENGELSPORT-

ZAAK VAN

DE ACHTERHOEK"

OPEN HUIS
Ter gelegenheid van de ingebruikname van onze geheel vergrootte en gemo-

derniseerde winkel en toonzaal, houden wij

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

Tevens demonstr. verwerking sierpleisters. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Natuurlijk bieden wij u vele voordelen, met verras-
send lage prijzen.

Afdeling sanitair

LIGBAD kleur mosgroen
afm. 70 x 170 cm. Voordeelprijs nu 210,00

PRACHTIGE EENGATS WASTAFEL OF
GOOTSTEENMENGKRAAN voordeelprijs 55,00

WASTAFELS wit vanaf 47,60

WASTAFELS gekleurd vanaf 65,40

Tevens uit voorraad leverbaar alle soorten kranen,
koperen buis, pvc buis en alle hulpstukken

Afdeling keukens

Grandioos veel voordeel indien u ze afhaald

KEUKENWANDKASTEN wit, van hoogw. kunststof

afm. 50 cm breed afgehaald nu 55,00
afm. 60 cm breed afgehaald nu 62,00
afm. 100 cm breed afgehaald nu 79,00
afm. 120 cm breed afgehaald nu 96,00

PHILIPS AFZUIGKAP met verwisselbare fil-
ter, verlichting en 2 afzuigsnelheden. Door
iedereen gemakkelijk zelf te monteren en
natuurlijk met schriftelijke garantie.
Nu bij ons

KEUKENBLOCS kompleet met roestvrijstalen
wafelblad met 1 spoelbak.

150 cm lang kompleet nu
170 cm lang kompleet nu
180 cm lang kompleet nu
200 cm lang kompleet nu
220 cm lang kompleet nu

198,00

415,00
428,00
459,00
521,00
570,00

Uit de toonzaal 'n echt eikehouten AAN-
BOUWKEUKEN kompleet met inbouwappa-
ratuur, totale lengte 310 cm met bovenkasten
Neff afzuigkap, Neff inbouwkoelkast, Neff

elektro oven, Neff kookplaat met duropal
kunststof blad, met 1 rvs spoelbak, met af-
druipvlak. Deze totale opstelling kost u nu
inklusief btw slechts 4500,00
Dezelfde opstelling, doch uitgevoerd in Du-
ropal kunststof, kleur lindegroen dan kost
deze slechts 3995,00
zie afbeelding

PRACHTIG MODERN KEUKENBUFFET
100 cm breed, kleur mooi eiken, ekono-
mische indeling. Verrassingsprijs 249,00
Tevens buffetten in voorraad in breedtes van 80, 100
110, 120, 140, 150 en 180 cm. Van luxe tot zeer lu-
xueuze uitvoeringen.
Brengt een bezoek aan onze geheel nieuwe afdeling
keukenbuffetten.

Vanaf heden uit voorraad leverbaar: KOELKASTEN
kombinatie koelkast/diepvries. DIEPVRIESKISTEN
van het meest verkochte merk diepvrieskisten en
koelkasten ESTA

Opgelet: iedere koper van een formica keuken ter
waarde van minimaal 1500,- krijgt een Philips af-
zuigkap geheel gratis!

Indien gewenst kunnen wij uw keuken ook plaatsen,
inklusief alle voorkomende timmer- en metselwer-
ken. Ook voor het maken van ramen, deuren, kozij-
nen, trappen etc. kunt u bij ons terecht. Vraag eens
offerte.

Afdeling verf/behang

BEHANG bij ons altijd laag geprijsd !

VEEGVASTE MUURVERF
per emmer a 4 kilo slechts

LATEX WASBARE MUURVERF
per emmer a 4 kilo nu 9,00
Bij ons uit voorraad leverbaar: Histor verven, Sado-

4,75

lins, Copperant, Bondex, Cefa Bever, Rambo,
Frenken

Doe-het-zelf-centrum H

Afdeling wand/vloertegels

Zojuist weer ontvangen rechtstreeks vanuit Spanje,
Italië en Duitsland een enorme partij WAND- EN

VLOERTEGELS tegen spotprijzen. Enkele voorbeel-
den:
vloertegels 12 x 25 cm per m2 slechts 14,50
vloertegels 20 x 20 cm geglaz. 2e srt. p. m2 24,00
vloertegels 12 x 25 cm geglaz. 2e srt. p. m2 35,90
vloertegels 20 x 20 cm geglaz. 2e srt. p. m2 39,90

WANDTEGELS 15/15 vanaf 30 cent per stuk

GEWASSEN GRINTTEGELS
afm. 40 x 60 cm gehaald 4,15 bezorgd 4,55
afm. 50 x 50 cm gehaald 4,15 bezorgd 4,55

BETONNEN SIERBLOKKEN
afm. 30 x 30 cm en 25 x 25 cm gehaald 3,- per stuk
bezorgd 3,25 per stuk

BASALTBLOKJES de zgn. kinderkopjes
per stuk nu 0,65

GARAGEKANTELDEUREN geheel voorgemonteerd
afm. 195 x 225 - 195 x 237 - 212 x 237 - 212 x 250
inklusief btw nu 338,00

HOUTEN KLAPSTOELEN in de frisse kleuren
rood, groen, wit en naturel nu 4 stuks 100,00

Keukentafels, keukenstoelen te kust en te keur en
altijd laag geprijsd

ZONWERING zowel voor binnen als buiten tevens
door ons leverbaar. Speciale terraszonneschermen.

Voor VLOERBEDEKKING, GORDIJNSTOFFEN EN
VITRAGE tegen de welbekende lage prijzen naar
TAPIJTHAL HARMSEN

SPAANDERPLAAT afm. 125 x 250 cm
8 mm dik per m2 nu

10 mm dik per m2 nu
12 mm dik per m2 nu
18 mm dik per m2 nu

4,06
4,86
5,75
7,30

Brengt geheel vrijblijvend een bezoek aan:

S E N Vorden
SCHOOLSTRAAT 6 - TELEFOON 05752-1486
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37e jaargang no. 13 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
„V|in slecht weer word ik hartstikke zenuwachtig"
aldus A. Sikkens, organisator der avondvierdaagse
„Ieder jaar zeg ik bij mezelf, nu stop ik ermee, maar
als ik dari de kinderen op de slotdag allemaal trots
met medailles zie lopen, dan geeft dat zo'n voldoe-
ning, datf je het volgende j a a r gewoon maar weer
doorgaat.'?
Aan het woord is de heer A. R. Sikkens, die dit jaar
voor de 8e keer de Avondvierdaagse in Vorden or-
ganiseert. Hij doet dit namens de gymnastiekver-
eniging Sparta, onder wiens auspiciën de/e wandel-
tocht telkenjare wordt gehouden. Destijds beston-
den er bij Sparta n.l. plannen om mee te doen aan
de Avondvierdaagse in Zutphen. „Waarom kunnen
we dit z-elf eigenlijk niet organiseren, zo redeneerde
men bij Sparta". Wel, de heer Sikkens werd als or-
ganisator voor het karrtje gespannen en zie: de
Avondvierdaagse in Vorden was een f e i t en is intus-
sen tot een dermate sportief wandelgebeuren uitge-
groeid, dat het 's zomers zonder vierdaagse een „kale
beodening" zou zijn.

ER MOEST EENS WAT GEBEUREN
De heer Sikkens heeft zelf nooit aan wandelen ge-
daan en nu als organisator ( d a a r b i j geassisteerd
door mevr. Verkerk en mevr. De Gruyter) heeft hij
er gewoon d-e tijd niet voor. „Ik was destijds van
mening, och er moet eens wat gebeuren in Vorden,
zodoende!"
Reeds een half jaar van te voren beginnen de eerste
werkzaamheden. Niet alleen moet gezorgd worden
voor muziekkorpsen, maar ook dienen de routes uit-
gestippeld te worden. Nu leent de gemeente Vorden
zich natuurlijk geweldig voor het uitzetten van aan-
trekkelijke routes.
„Het is ons dan ook tot op heden gelukt om ieder
jaar tenminste één nieuwe route uit te stippelen,"
zo vertelt ons mevr. Sikkens, die in haar funktie als
voorzitster van Sparta er wel voor zorgt, dat manlief
regelmatig wordt opgepept om het wandelgebeuren
te blijven organiseren.

HONDENWEER
„Een moeilijkheid bij de organisatie is het vinden
van helpers. De meesten willen graag zelf meelopen.
Toch is er dan altijd weer datzelfde „clubje" men-
sen, dat je bijstaat," aldus de heer Sikkens. „B.v.
•een Holsbeeke, waarop je nooit tevergeefs een be-
roep doet."
Vaak wordt er bij slecht weer gezegd: „kijk nou
eens, moeten de kinderen bij dat hondeweer buiten
lopen". Het gekke is dat de deelnemers daar zelf
nooit over klagen. Het volgende jaar zijn ze ge-

woon weer van de partij. De weersomstandigheden
hebben in feite alleen invloed op de organisator
zelf. „Ik word er hartstikke zenuwachtig van, om-
dat ik me dan overal bezorgd over maak."

GROTE DEELNAME
De deelname in Vorden aan de Avondvierdaagse is
altijd bijzonder groot. Gemiddeld lopen jaarlijks ±
700 mensen mee. (Op dit moment hebben zich reeds
500 personen opgegeven, hetgeen neerkomt op 10%
van de bevolking). Een piek beleefden de organisa-
toren een paar jaar geleden bij het eerste lustrum
(ruim 900 deelnemers). Tot dusver hebben 37 per-
sonen alle vierdaagse in Vorden meegelopen.
Financieel speelt Sparta met passen en meten juist
quitte. „Aparte subsidies van gemeentewege krijgen
we niet. Wanneer het niet nodig is hoeft dit ook
niet. Tja, het zou natuurlijk prachtig zijn als we
eens duizend gulden extra zouden hebben. Ik zie
het op de slotdag al voor mc.^jf. een Schots doedel-
zakorkest," zo mijmert de hewr Sikkens.
„De opzet is," zo vult mevr. Sikkens aan, „om het

leuk te houden. Daarom geven we ook geen prijzen.
Wij vinden dat ieder die kan lopen, mee moet kun-
nen doen. Geef je geen prijzen, dan is er ook geen
afgunst."
Het aantal uitvaller in Vorden is altijd zeer gering.
Gemiddeld 7 per jaar. Dat komt door de goede zor-
gen van de plaa tse l i jke EHBO die o.l.v. „blaren-
prikker no. l", de heer J. J. van Dijk, gedurende de
vierdaagse bergen werk verzet.
Van ongelukken is men tot dusverre ook altijd ge-
spaard gebleven. „Je hebt natuurlijk altijd wel van
die onverantwoorde „harde rijders". Bij mooi weer
heb je geen last van het verkeer, want dan zoek je
de bospaden op. Alleen bij slecht weer, want dan
ben je meer aangewezen op de harde wegen," zo
meent de heer Sikkens.
Woensdag 11 j u n i gaat de Avondvierdaagse off ic iee l
van s t a r t r icht ing De Bramel; onderdag is de route
richting Linde, vr i jdag Wichmpnd en zaterdag om-
geving Dildenborch. ZatercMnvond volgt dan het
blarenbal in het jeugdcentrum dat wordt georgani-
seerd door de jeugdsoos „Vjoe".

Kip legt reuze-ei
Dat er op allerlei gebied rekords worden gebroken
is in deze tijd een normaal verschijnsel. Bij de heer
H. Stokkinik aan de Lochemseweg te Warnsveld
denken de kippen er daar blijkbaar ook zo over.
Eén van de kippen van de heer Stokkink heeft n.l.
een ei gelegd die een gewicht heeft van maar liefst
170 gram. Dit wordt in de pluimveewereld als een
zeldzaamheid beschouwd. Een broedei weegt ge-
middeld n.l. tussen de 50 en 75 gram. Naar wij van
de heer Stokkink hebben vernomen maakt de kip
het goed.

NCVB afdeling Vorden
Tijdens de laatste jaarvergadering van het seizoen
die in zaal Eskes werd gehouden, nam de NCVB af-
deling Vorden afscheid van sekretaresse mevrouw
A. W. Esselink-Wisselink. Zij werd dank gebracht
voor het vele werk dat zij voor de afdeling heeft
verricht. Mevrouw Voerman overhandigde haar een
attentie.
Voor de pauze werd een film over Vorden vertoond
terwijl na de pauze de jaarversslagen bij de leden
uit de doeken werden gedaan.

Schoolreisje
In tegenwoordigheid van het bestuur maakten de
leerlingen en personeel van de Prinses Julianaschool
uit de Wildenborch een uitstapje. 's-Morgens werd
een bezoek gebracht aan het Afrikamuseum te Nij-
megen. Via de Betuwe toog men naar het Ouwe-
hands Dierenpark te Rhenen, waarna 's-middags
vanaf de Westei bouwing per boot koers werd gezet
naar Arnhem. Op de terugweg vermaakten de kin-
deren zich nog een poosje in de speeltuin De Brug
te Eerbeek.

Bijeenkomst PvdA
Zoals bekend hebben B. en W. van Vorden een „Be-
leidsnota kapitaalinvesteringen" aan de raad aange-
boden. Uit deze nota bli jkt welke kapitaalwerken
het Cölïfige denkt te kunnen realiseren op middel-
lange tefnmijn. Zij heeft hierbij een aantal prioritei-
ten gesplfl: o.a. restauratie van het kasteel Vorden
en de rverbouw van dit kasteel tot gemeentehuis;
bouw én inrichten van een rouwcentrum; vestiging
Dorpscentrum; bouw brandweerkazerne; verbete-
r ing Lanxftenseweg; aanleg van tennisbanen.
Overfp jdbeze zaken en de financiële mogelijkheden
en/of-consequenties en eventuele wensen, wil de af-
deling Vorden van de Par t i j van de Arbeid met de
bewoners van Vorden bespreken in een openbare
vergadering. Zie onze advertentie elders in dit blad.

„Doe het zelf maar, dat is goed-
koper", zo redeneert fa Harmsen
Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond kan men
aan de Schoolstraat te Vorden bij de fa. H. G.
Harmsen een kijkje nemen tijdens een zgn „Open
Huis". De bedoeling hiervan is dat de mensen kun-
nen zien wat er zoal op het „doe-het-zelf" gebied te
koop is. Voor de fa. Harmsen betekent het tevens
dat er plm. 100 m2 winkelruimte aan het bestaande
pand wordt toegevoegd. In deze verkoopruimte
vindt men een grote verscheidenheid aan artikelen
op het gebied van verf, sanitair en keukens.

In de loop der jaren is er bij deze firma wel het één
en ander veranderd. Vijf en veertig jaar geleden
begon de vader va,n de huidige eigenaar t.w. de
heer G. J. Harmsen een zaak op het gebied van
timmerwerk. Na de oorlog kwam daar het metsel-
werk bij. Toen de heer H. G. Harmsen in 1957 de
zaak van zijn vader overnam, bleek dat er vraag
ontstond naar allerhande bouwmaterialen. Gelei-
delijk aan werd een assortiment ijzerwaren en ge-
reedschappen in hè programma opgenomen. Dit
resulteerde 8 jaar geleden in een volkomen nieuw
winkelpand. Thans is het zover dat de heer Harm-
sen een assortiment heeft opgebouwd waarbij iedere
doe-het-zelver voor alles en nog wat bij hem terecht
kan. Vloerbedekking, verf en behang, zonwering,
keukens (een zeer groto artikel, ca. 20 modellen

staan er in de showroom), sanitair en sinds enkele
weken ook witgoed vormen het artikelenpakket.
Naast deze verkoopaktiviteiten (ook heeft dit be-
d r i j f aan de overkant van de Schoolstraat een tapij t -
hal) worden er in de werkplaats ramen, deuren, ko-
zijnen etc. gemaakt. In totaal heeft het bedrijf 11
werknemers.
„Doe-het-zelvers" nemen steeds meer toe. Een tim-
merman of metselaar te laten komen is tegenwoor-
dig ook bijna niet meer te betalen. „Wel moet je
bij ons veel adviezen geven, maar dat hoort er ge-
woon bij," aldus vertelde ons de heer Harmsen. Een
voordeel bij ons is dat alles wat we bijv. verkopen
op keukengebied etc. we dit ook clirekt kunnen
„plaatsen". Wat de heer Harmsen de laatste tijd is
opgevallen is het feit dat het publiek op het gebied
van keukens beslist iets goeds wil. De tendens is dat
de „duurdere" keukens het meest in trek zijn. De
klantenkring beperkt zich niet alleen tot Vorden,
maar ook ver daar buiten.

Op het gebied van verf treft men bij de fa. Harm-
sen muurverf, matverf en glansverf. In totaal is er
keuze uit 850 kleuren. „Klaar terwijl u wacht" zo
luidt het devies bij de heer Harmsen, die momen-
teel al weer de tekeningen heeft klaar liggen om
het bedrijf nog verder uit te breiden.

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

Zeer geachte redaktie

Het ingezonden stuk van de heer en mevr. Graas-
kamp heeft mij hogelijk verbaasd. Het is mij onbe-
grijpelijk dat hun 4 kinderen genoodzaakt zouden
zijn voor schoolbezoek de rijksweg nr 94 tussen Vor-
den en Ruurlo te gebruiken. Hun kinderen komen
toch bij de spoorwegovergang in De Leuke op de
aldaar lopende weg en vervolgens via de Schutte-
straat, Vordensebosweg, het vrij liggende rijwielpad
van de Rondweg, Prins Willem Alexanderlaan en
Nieuwstad op Het Hoge en de aldaar gelegen bijz.
school. Voor andere kinderen kan men de riskantste
gedeelten van de rijksweg door het dorp eveneens
vermijden door gebruik te maken van de volgende
route: Dr. C. Lulofsweg, met behulp van reeds be-
staande „klaar overs" via De Boonk, Het Jebbink,
Burg. Galléestraat r n de Enkweg op een goed over-
zichtelijk punt op de rijksweg komen. Dus waarvoor
al deze opwinding? In de 50 jaar dat ik hier in de
gemeente woon is bij mijn weten nog geen kind, on-
danks niet vrijliggende rijwielpaden, zonder eigen

schuld verongelukt. Tegen onvoorzichtigheid en
roekeloosheid helpen geen overheidsmaatregelen,
doch slechts een goede opvoeding.
Het vrachtverkeer is door middel van de reeds be-
staande rondweg te weren. Overigens valt het mij
steeds weer op hoe bedachtzaam en rustig er gere-
den wordt, juist als er auto's in de Dorpsstraat ge-
parkeerd staan.
Een toeristisch rijwielpad door het niet verharde
gedeelte van De Leuke zou zeker een aanwinst voor
de gemeente zijn. Ik betwijfel niet dat het de heer
Graaskamp als zeer populair voorzitter van de CB
TB zal gelukken door zijn zeer grote invloed de
medewerking van zijn aan deze weg gelegen kolle-
ga's te verkrijgen om dit pad er bij gemeente en
VRIGA door te krijgen !
Als ervaren bestuurder zal het hem eveneens bekend
zijn hoeveel moeite het kost een voetgangersbrug
over een rijksweg te krijgen. Presikhaaf kreeg zijn
brug ter gelegenheid van de tentoonstelling in ver-
band met het 125-jarig jubileum van de Gelderse
Maatschappij van Landbouw. Door het organiseren
van een veel grootser evenement zal het dan wel
mogelijk zijn voetgangersbrug en rondweg te reali-
seren. Ik wens hem hierbij veel sukses !
Met vriendelijk dank voor de plaatsing,

hoogachtend,
E. Freiherr von Mengden, Ruurloseweg 81, Vorden

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Reaktie

Tn het Contact nummer 11 van twee weken terug
een ingezonden stuk schrijven over een eventuele
noordelijke rondweg om Vorden. Deze stond op het
verlangli js t je voor de gemeenteraadsverkiezing. Ge-
vraagd om tegenargumenten op deze plaats. Blijk-
baa r /ien de mensen hun naam liever niet in de
k r a n t . Mondeling hoorden we twee opmerkingen
als nadelen.

1. Een rondweg veroorzaakt méér verkeersslacht-
o f f e r s door te snel rijden.

2. Vorden /al een stil dorp worden.

Het eerste argument. Inderdaad er vallen nogal
eens slachtoffers op een nieuwe brede rondweg. Men
kan er een racebaan van maken. Dat behoeft niet!
Men kan , x.eker in het. begin, de snelheid beperken
door een maximumgrens . Men moet dan ook niet
de Lindeseweg gaan verbeteren. De Schuttestraat.
Op de reeds verbeterde Onstinkseweg kan men ook
harder gaan r i jden. Zeker in het begin zal men eerst
moeten wennen aan een nieuwe weg. Vooral bij de
kru i s ingen .

A r g u m e n t 2. f a het /al zeker rustiger worden in Vor-
den. Voor enkelen een nadeel. Toch voor de mid-
denstand in zijn geheel ook een nadeel? Gasten in
de zomer /uilen liet centrum zeker aantrekkelijker
vinden. De weekmarkt en andere WV-aktiviteiten
zullen beter tot hun recht komen. Rustiger wande-
len en winkelen. Belangrijk is hoe denken onze ei-
gen inwoners van Vorden. Niet alleen de ouders
van kinderen zoals wij. Die alle dagen hun kroost
met zorg zien vertrekken. Maar ook de bewoners
van de Dorpsstraat, huisvrouwen en ouderen op de
fiets. Ook in de zomer de kinderen op weg naar het
zwembad zullen veel minder gevaar lopen.

We kregen meerdere positieve reakties. Zijn er ve-
len die een mening hebben? Wilt u dan de moeite
nemen om een briefje te schrijven? Niet aan de
krant maar inleveren op het gemeentehuis. Voor of
tegen. Wat denkt u, is het belangrijkste: een dorps-
centrum, nieuw gemeentehuis of een eventuele
rondweg om Vorden ten noorden zodat het vracht-
verkeer en ander doorgaand verkeer niet meer door
de kom behoeft te rijden.
We leven gelukkig in een demokratie. Laten we
daar dankbaar gebruik van maken en met ons ge-
meentebestuur meedenken in het belang van ons
mooie dorp.

Hartelijk dank.
Henk Graaskamp

Padvinders vierden feest
De festiviteiten rond het 30-jarig bestaan van de
Vordense padvinders begon zaterdagavond met een
optocht vanaf de Ned. Hen. Kerk. De stoet werd
vooraf gegaan door de drumband van de Graaf
Otto-groep uit Lochem.
Bij de kampvuurplaats werden de aanwezigen wel-
kom geheten door hopman Bert Turfboer, waarna
het kampvuur door hem werd ontstoken. Ria Steege
vertelde hierna het verhaal over Ka, waarna de
welpen de dans van Ka ten uitvoer brachten. De
heer Spanhaak, de eerste hopman van de David
Alfordgroep vertelde enige dingen over de padvin-
derij van vroeger en nu.

Vervolgens was het de beurt aan de volksdansgroep
Chalizim uit Doetinchem. De verkenners van de
groep gaven hierna een demonstratie over 'n touw-
brug, welke begon bij een zelfgemaakte uitkijk-
toren. Nadat de dansgroep nog enige Roemeense
dansen had uitgevoerd mocht aan het eind van de
avond het publiek ook een dansje maken. Al met
al een bijzonder geslaagd kampvuur.

Legerplaats 't Harde
heet nu
Lt-kol. Tonnetkazerne
Op vrijdag 23 mei jl. is nabij de ingang van de Le-
gerplaats 't Harde een borstbeeld, voorstellende de
Luitenant-Kolonel C. Tonnet — oud-Vordenaar —
Ridder Militaire Willemsorde, onthuld door Prins
Bernhard.
Bovendien heeft de Legerplaats 't Harde een naams-
verandering ondergaan en heet voortaan „Luite-
nant-Kolonel Tonnetkazerne en daarmee een herin-
nering levend houdend aan een verdienstelijk artil-
lerie-officier.

Christiaan Tonnet, om het leven gekomen bij een
vliegongeluk op het vliegveld Schiphol op 14 no-
vember 1946, trad in de mei-dagen van 1940 op als
kommandant van de instruktiebatterij 7 veld bij het
vliegveld Valkenburg, voor welk optreden hij pos-
tuum werd onderscheiden. Op 15 mei 1942 wist hij
tussen Breda en de Nederlands-Duitse grens uit een
rijdende trein, waarmee de beroepsofficieren in
krijgsgevangenschap werden afgevoerd, te ontvluch-
ten. Hij ging weer deelnemen aan het verzet tot zijn
arrestatie in 1944. Hij werd door een Kriegsgericht
ter dood veroordeeld, waarna hij werd afgevoerd
naar Duitsland. Tijdens dit transport wist hij we-
derom te ontvluchten en Nederland te bereiken.
Daarna nam hij opnieuw deel aan het verzet tot de
bevrijding. Op 9 april 1945 werd hij ingedeeld bij
de Staf van de Bevelhebber der Nederlandse Strijd-
krachten; na de opheffing van die staf heeft hij ver-
schillende funkties bij de Koninklijke Landmacht
bekleed.



JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
'n goeiê slager

De gehele
week:

Woensdag:

Vrijdag:

Maandag:
Dinsdag:

RIBLAPPEN
RUNDERLAPPEN
VARKENSLAPPEN
AJUINBURGERS
CONTRAFILET
BAKBLOEDWORST
GEHAKTDAG

VERSE WORST
VLOG-KLAAR-DAG
Hamburgers, schijven, tartaar wiener schnitzels

5 HALEN - 4 BETALEN

500 gram

mooi doorregen
500 gram

500 gram

per stuk 100 gram

500 gram

500 gram

plus gratis kruiden
500 gram ... 2,50
1000 gram

500 gram

588
488
468
159
698
89

398
278

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOERENMETWORST
100 gram »

GEKOOKTE HAM
150 gram

KATENSPEK
100 gram

LEVERWORST aan stuk
250 gram

CHAMPIGNON- OF PEPERPATE
100 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
KRENTEBROOD
ROOMBROODJES

VAN ONZE BANKETBAKKER

a 600 gram
van 205 voor

pak van 175 voor

APPELTAART
ROOMB.WAFELTJES

harde Weener
van 335 voor ...

pak a 250 gram
van 275 voor ...

298
218

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
GRANNY SMITH
HOL KOMKOMMER
2 PRACHT PAPRIKA'S
GESNEKN PREI
GESN. JDDE KOOL
Maandag en dinsdag:

HOLLANDSE ANDIJVIE

kilo nu

mooie
nu per stuk

nu voor ...

500 gram

500 gram

Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week VIOOLTJE

VIVO EURO PILS
per f les ̂  liter 57 CENT
per krat a 12 flessen

BLIK PURINA EIWITMENU voor de kat
van 125 voor

Nu voordelig: VLIDO BOX
normaal 825 nu voor

PAK POPLA 1000
a 4 rollen van 175 voor

VINOLIA HAIRSPRAY voor norm., vet
en droog haar van 665 voor

KOFFIEMELK
HALVAMEL
T/> liter voor slechts

VENZ KATTETONGEN
melk en puur per doosje

SNICKERS
pak a 3 stuks

DUYVIS KROEPOEK gemengd
per zak

LASSIE TOVERRIJST
pak a 400 gram van 165 nu ...

BETUWE TWEEDRANK
abrikoos-ananas van 235 voor

BETUWE TWEEDRANK
druif-appl van 198 voor

Uit onze moderne
ZUIVEL-
AFDELING
MAGERE CITROENVLA
V-2 liter van 75 voor

GOODSE KAAS
JONG 500 gram

BLIKJE TONIJN in groente met saus
blikje a 185 gram nu

PURINA EIWITMENU voor uw hond
per blik van 125 voor

VIVAAT AFWAS met citroen
flacon a 1000 gram van 93 voor ...

FLEURIL VOORDEELPAK
van 970 voor 698

HERO CASSIS
literfles
van 166 voor

GROTE FLACON JIF
normaal 180 - bij ons

2 ROLLEN BOLLETJE BESCHUIT
nu slechts

APPELSIENTJE
normaal 169 nu voor

REMIA FRITESSAUS
emmer a 1000 gram
van 397 voor

FRANSE SPERCIEBONEN heel
literblik van 169 voor

UNOX HONGAARSE GOULASH
blik a 425 gram van 358 voor ....

Groente- en vleesreklame geldig tot en met /*]

SiSi sinas literfles nu met 38 cent voordeel slechts



Annie en J
Wim Heuvink

geven u met blijd-
schap kennis van de
geboorte van
Herbert's zusje

GERÏJINA
•

We noemen haar
Rita

Vorden, 3;juni 1975
Prins Bernhardweg 15

Wij zijn dankbaar en blij
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

SIGRIT MARLEEN
(Iris)

J. G. J. Holsbeeke-
Maalderink

G. A. Holsbeeke
Rob

Vorden, 29 mei 1975
Raadhuisstraat 16

Aan allen onze hartelijke
dank, die ons 50-jarig hu-
welijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt.

A. Rossel
G. J. Rossel-

Meulenbrugge

Barchem, juni 1975
Schoneveldsdijk 34

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
de felicitaties, bloemen en
cadeaus, die wij bij ons
25-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

Fam. Bruil

Vorden, juni 1975
Okhorstweg 7

Te koop: l Yamaha
bromfiets z.g.a.n. en l
Sparta bromfiets. Sta-
tionsweg 17, tel. 2077,
Vorden.

Te koop: Siegler gas-
haard; douchelamp; kin-
derwagen; baby-uitzet en
badje. Hanekamp 23,
Vorden.

Te koop: zwaar hooigras.
P. B. H. Schoenaker,
Kranenburg, tel. 6614.

Mevr. Beukema zoekt
voor zo spoedig mogelijk
hulp voor 2 ochtenden
p. w-eek. Willem Alexan-
clerlaan 20, Vorden, tel.
2217.

Te koop: jonge konijnen
bij André Knoef, Onstein-
seweg 22, Vorden.

Te koop: eetaardappels,
Irene, 15 et. per kg. H. G.
Breuker, 't Enzerinck.

Te koop:

alle soorten
kool-, knolraap-
en slaplanfen

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

Te koop: opvouwbaar
campingbedje ƒ 25,—;
rotan wieg en bekleding
ƒ 30,-. Het Vaarwerk 20,
Vorden.

Te koop: r.b. vaarskalf,
14 dagen oud. D. Pardijs,
Strodijk 10.

Te koop: een i.g.st. ver-
kerende, slechts weinig
gebruikte, Peugeot brom-
fiets. Te bevr. Rennie
Groen, Burg. Galléestr. 21

Te koop: Volkswagen
1300 bj. 1969. J. Bakker,
Molenweg 4, Vorden.

Te koop: een dames
bromfiets Sparta Matic en
een houten ploeg. R. Gr.
Nuelend, Schuttestraat 24,
Vorden.

Te koop: g.o.h. heren-
bromfiets Tomos. W.
Geerken, Vogelbosje 8
Vorden, tel. 1600.

De krant Jkunt u niet mis-
sen, geen ciag!

U vindt bij ons losse
numüiers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zut$i£ns Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BO^SMA
Vordert telefoon 1553

-~_
Gevraagd per l augustus
a.s. eea flink meisje.
Meercere hulp aanwezig,
bij F Klein Bluemink,
Café-Rest. De Luifel,
Dorpsstraat 11, tel. 05735-
1311

HENK EGGINK

ANNEKE BANNINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaatsvinden op donderdag
12 juni 1975 om 11.00 uur ten gemeente- ^
huize te Lochem.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Ned. Herv. Kerk in Vorden, door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal te
Vorden.

Juni 1975
Lieferinkweg 4, Vorden
Hazelberg 4, Barchem

Toekomstig adres:
Deedingsweerdweg 4A, Lochem

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
Hotel Meilink te Barchem.

JOOP BEEFTINK

WILHELMIEN HAGEN

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 13 juni 1975 om
11.00 uur in het gemeentehuis van
Voorst te Twello.
Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in
de parochiekerk van de H. Martinus te
Duistervoorde.

Warnsveld, Boggelaar l
Wilp, Zonnenbergstraat 43

Dagadres: zaal Recrea, Molenstraat 62,
Twello.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.
Toekomstig adres:
Boggelaar l, Warnsveld

Op zaterdag 7 juni hopen wij D.V. met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijk te herdenken.

G. LENSELINK
M. LENSELINK-WEEN K

Vorden, juni 1975
Nieuwstad 32 m

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-16.30
uur in Hotel-Café-Restaurant „Bloemendaal",
Stationsweg 24, Vorden.

J. GROOT ENZERINK

A. GROOT ENZERINK-TEUNISSEN

zijn dankbaar dat ze met de kinderen en
kleinkinderen hun 50-jarig huwelijks-
feest mogen vieren.

Op 14 juni a.s. bij zaal Smit, Dorps-
straat, Vorden, is er gelegenheid tot fe-
liciteren van 19.30 tot 21.00 uur.

Vorden, juni 1975
Deldenseweg 13

Zaterdag 14 juni zijn we 25 jaar getrouwd. We
ihopen dit samen met onze kinderen te vieren.
Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in zaal Bak-
ker te Vorden.

H. J. KONING
M. G. KONING-KNOEF

Vorden, juni 1975
Wilhelminalaan 18

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, delen wij u mede,
dat heden nog vrij onverwachtvan ons is heen-
gegaan, mijn lieve man, onze lieve zoon en
schoonzoon

GERRIT HENDRIK KREUNEN

echtgenoot van R. G. Bannink

op de leeftijd van 34 jaar.

R. G. Kreunen-Bannink
G. Kreunen
D. J. Kreunen-Janssen
A. Korenblek-Bannink
J. Korenblek

Vorden, 3 juni 1975
Insulindelaan 8

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag
7 juni om 11.45 uur in de Hervormde Kerk te
Vorden, waarna de teraardebestelling om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden zal plaatsvinden.

Condoleren na de begrafenis in „Het Jeugd-
centrum".

Gerrit is opgebaard in de aula van „De Weh-
me", Nieuwstad 32 te Vorden. Bezoek vrijdag
fi jun i van 16.30-17.30 uur.

Tot onze diepe droefheid geven wij kennis
van het overlijden van onze lieve broer, zwa-
ger en oom

GERRIT HENDRIK KREUNEN
echtgenoot van R. G. Bannink

in de leeftijd van 34 jaar.

Lochem: H. B. Meulenveld-
Kreunen

G. Meulenveld

Gendringen: G. J. van Brandenberg-
Kreunen

H. J. van Brandenberg

Bathmen: D. G. Nefkens-Kreunen
G. C. M. Nefkens
en nichtjes

Vorden, 3 juni 1975

Tot onze diepe droefheid werd vrij plotseling
uit onze familiekring weggenomen onze zeer
geliefde zwager en oom

GERRIT HENDRIK KREUNEN
echtgenoot van R. G. Bannink

op de jeugdige leeftijd van 34 jaar.

Hengelo Gld.:
Zelhem:
Vorden:

Barchem:
Eefde:

Fam. G. J. Bosch
Fam. B. Regelink
Fam. J. A. Korenblek
Fam. G. W. A. Elferink
Fam. H. J. H. Korenblek
Neefjes en nichtjes

Vorden, 3 juni 1975

„Ik heb u bij uw naam geroepen,
gij zijt Mijn" Jes. 43 : Ib

In volle vrede en rust is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

JENNEKEN HENDRIKA HEITINK

echtgenoot van G. Kl-ein Ikkink

in de ouderdom van 80 jaar.

Zij is verlost, God heeft haar welgedaan.

Uit aller naam:
G. Klein Ikkink

Velp (Gld.), 31 mei 1975
„De Goede Reede"

jDennenweg 34

De teraardebestelling zal plaatsvinden don-
derdag 5 juni a.s. omstreeks 14.15 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vord-en.

Heden overleed geheel onverwacht mijn lieve
man en onze zorgzame vader

ALBERT WESSELINK
echtgenoot van Harmina Tjoonk

op de leeftijd van 62 jaar.

Hengelo Gld., H. Wesselink-Tjoonk
Hengelo Gld., H. R. Burgers-

Wesselink
J. Burgers

Utrecht, J. Wesselink
T. van den Beukei

Hengelo Gld., l juni 1975
Vordenseweg 86

De begrafenis zal plaatshebben op donderdag
5 juni a.s. om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Hengelo Gld.

Epheziers 6 : 10
Wees krachtig in de Here

In de kracht van zijn leven werd plotseling
van ons weggenomen onze geliefde broer,
zwager en oom

ALBERT WESSELINK
echtgenoot van Harmina Tjoonk

op de leeftijd vari 62 jaar.

Uit aller naam:
Fam. H. J. A. Wesselink
Fain. M. Eggink
Fam. H. E. Gosselink
Fam. H. W. Wesselink
Neven en nichten

Hengelo Gld., l juni 1975

Met verslagenheid nam ik kennis van de me-
dedeling dat op l juni 1975 plotseling is
overleden, de heer

A. WESSELINK

Jarenlang was hij mijn zeer gewaardeerde
patroon. Mijn gevoelens kan ik op deze plaats
niet onder woorden brengen.

A. Tjoonk,
Slotsteeg 16

Hengelo Gld., juni 1975

Heden werd plotseling uit onze familiekring
weggenomen onze geliefde zwager en oom.

ALBERT WESSELINK
echtgenoot van Harmina Tjoonk

in de ouderdom van 62 jaren.

Uit aller naam:

Vorden: Fam. Kornegoor
„'t Hietveld"

Vorden: Fam. Vruggink
„Riethuis"

Hengelo Gld., l juni 1975

Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

vloerbedekking

en

woningtextiel

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

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Wij willen, ook namens de kinderen, allen
hartelijk danken voor de vele persoonlijke fe-
licitaties, cadeaus, bloemen en kaarten die we
bij ons dubbel jubileum mochten ontvangen.

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

G. W. Brinkman
M. A. Brinkman-de Vries

Vorden, juni 1975
Zutphenseweg 66 Foto Dolphijn

Vorden - Ruurlo

Hengelo <gid.>
tel.O5753-1461

DANSEN
m mjuni

LOST FELLOW

Nog eenmaal kunt u

extra profiteren

van ons
50-jarig zakenjubileum

NYLON TAPIJT
400 cm breed, uit voorraad
Eerste keus 49,50 - 79,50 • 99,00

En nog GRATIS gelegd ook ! !

BIEZEN TEGELS
zolang de voorraad strekt
30 x 30 cm, per stuk 0,99

VINYL VOOR KEUKENS
geen 42,00 maar 29,50 - 37,50

ZUIVER WOLLEN DEKENS AaBe

Jubileum-aanbieding 1-pers 98,00
2-pers 125,00

in Draion 1-pers 55,00
2-pers 65,00
Lits-jumeaux 67,00

VITRAGES met loodband
100 cm, per meter 8,75
210 cm, per meter 6,95

TUINSTOELTJES
aluminium dus roesvrij 19,95

STRETCHE BEDDEN voor uw vakantie
gebloemd en verstelbaar 29,50

DIT ALLEEN BIJ

Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo



Dat nieuwe pak kan
best los en gemakkelijk

zijn,vinden\vij.

Eksklusief
hemdpak met veel
mogelijkheden f 298,

Andere tijden, andere mode.
Lekker los en zomers. Kom maar 's

kijken... bij ons.

Fortex-mode voor mannen
omdat de tijd verandert.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

Rabobank
de bank voor iedereen

Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank „Yorden" W.A.

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

te houden op dinsdag 17 juni 1975 's avonds acht uur
in zaal Eskes, Dorpsstraat, Vorden.

Verkorte agenda:
1. Opening.

2. Aanwijzing van een secretaris en stemopnemers.

3. Notulen.

4. Aanwijzing van twee leden belast met de voorlopige
vaststelling van de notulen.

5. Balans, resultatenrekening en vaststelling daarvan.
Verslag over het afgelopen boekjaar.

6. Bestuursvoorstel betreffende het voordelig saldo.

7. Bestuursverkiezing.
Aftredend de heren M. Groen en J. J. M. Holtslag,
(beide herkiesbaar).
Voorziening in de vacature.

8. Verkiezing van een lid van de raad van toezicht.
Aftredend de heer W. J. C. Roelof s (herkiesbaar).

9. Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap aan de
uit het werkgebied vertrokken leden.

10. Mededelingen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

De volledige agenda, de balans en resultatenrekening, alsmede de
lijsten met kandidaten voor de vacatures in bestuur en raad van toe-
zicht liggen vanaf heden op het kantoor van de bank voor de leden
ter inzage.
Tot zeven dagen voor de vergadering hebben tenminste 10 leden der
bank het recht de voordracht aan te vullen door een schriftelijke en
ondertekende kandidaatstelling bij het bestuur in te dienen.

HET BESTUUR

Balans per 31

ACTIVA
Liquide middelen
Kas en giro
Centrale bank
Bankiers
Effekten
Debiteuren
Rekening-couranthouders
Overige debiteuren
Termijndeposito's centrale bank
Leningen
Deelnemingen
Vaste activa
Gebouwen
Inventaris

PASSIVA
Algemene reserve
Reserve gebouwen
Termijndeposito's
Spaargelden
Crediteuren
Rekening-couranthouders
Overige crediteuren
Winstsaldo

december 1974

1974

ƒ 291.326,-
ƒ 13.479.287,-
ƒ 76.253,-
ƒ 684,995,-

ƒ 2.530.140,-
ƒ 242.093,-
ƒ 76.000,-
ƒ28.128.888,-
ƒ 426.020,-

ƒ 821.592,-
ƒ 40.631,-

-
s1973 *)

ƒ 220.172»
ƒ 12.644.545?-
ƒ 283.251,-
ƒ 1.065.727,-

ƒ 2.708.674^-
ƒ 236.741,-
ƒ 670.056,-
ƒ 25.534.493,-
ƒ 371.690;-

ƒ 642.994,-
ƒ 46.119,-

ƒ46.797.225,-

1974
ƒ 1.616.532,-
ƒ 507.826,-
ƒ 1.729.945,-
ƒ36.751.089,-

ƒ 5.297.341,-
ƒ 740.595,-
ƒ 153.897,-

ƒ43.424.462,-

1973 *)
ƒ 1.398.913,-
ƒ 485.056,-
ƒ 670.056,-
ƒ 36.054.020,-

ƒ 4.137.807,-
ƒ 565.746,-
ƒ 112.864,-

ƒ46.797.225,- ƒ 43.424.462,.

Winst- en verliesrekening over 1974

LASTEN
Bedrijfskosten
Afschrijvingen
Overige lasten
Voorzieningen
Vennootschapsbelasting
Winstsaldo

BATEN
Rente
Provisie
Overige baten

1974
686.641,-
42.128,-
87.489,-

181.250,-
129.347,-
153.897,-

1973*)
558.759,-
43.867,-

90.000*,-
136.200,-
112.864,-

ƒ 1.280.752,-

1974
ƒ 1.165.583,-
ƒ 113.734,-
ƒ 1.435,-

ƒ 941.690,-

1973 *)
856.460,-

77.210,-
8.020,-

ƒ 1.280.752,- ƒ 941.690,-

*) incl. Boerenleenbank „Vierakker"

Kleuren-
televisie

• ERRES 66 cm grootbeeld
kleurentelevisie

• Uiterst eenvoudige bediening
• Grote frontluidspreker
• Inruilbedrag tijdelijk

minimaal ƒ 400,—
• Uw prijs ƒ 2495,—

Minimale inruil-
korting ƒ 400,-

Nu f 2095,-
TELEVISIE - RADIO

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Bedrukte
Heren-
overhemden
moderne dessins en
kleuren

15,90
30,-

HJ'choolderman
•••̂ ^ r««»UMtI»>t M.tSe? vOTfen

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

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

Catalogusprijs

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

W.A.-prem-e

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

AIl-Rltks-premie

Land-
bouwers

/ 432,—
f 456.—
/ 504,—
/ 576,—
/ 624,—
/ 768,—

Particulieren
tot 20.000 km

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

Particulieren
boven 20.000 km

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

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd geflfen bedraagt:
4kM M ̂ ^^25 %* /v

Indien u bi] uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekking tot ƒ5.000.000.—
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAG: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinadag van de maand van 9.30 • 11.00 uur In Café Wlldenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 • 11.00 uur In Café Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur In eafé Eskes, Dorpsstraat

Jubileum-programma
in verband met het 40-jarig
bestaan van de chr. muziek-
vereniging

„Crescendo"
Hengelo G.

Vrijdag 13 juni
Rondgang door het dorp Hengelo
en staande muzikale uitvoering bij
gemeentehuis en Bejaarden-
centrum De Bleijke.
Eerste presentatie van muziek- en
tamboerkorps in uniform.

Dinsdag 17 juni

van 20.00-22.00 uur receptie in
Ons Huis, Beukenlaan 30,
Hengelo Gld.

Zaterdag 21 juni

om 20.00 uur jubileum-feestavond
in zaal Concordia, Raadhuisstraat
36, Hengelo Gld.

BUITENCONCERTEN

woensdag 24 juni in Veldhoek
woensdag l juli in Varssel
woensdag 8 juli in Bekveld
woensdag 15 juli in Noordink

Tevens zal op woensdag 25 juni een concert
verzorgd worden in De Ooiman, Doetinchem.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05762.1334

WEEKENDAANBIEDING

Dames en heren

Spijkerbroeken
alle maten

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GELDERS TARWEBROOD
NATUURLIJK
vers van uw warme bakker

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Grote sortering

ZWEMBROEKEN
ZWEMVLIEZEN
DUIKBRILLEN
ZWEMBANDEN
SNORKELS

Wapen- en Sporthandel

tteedt iotltrtfftnJi

Zutphenseweg - Vorden

GEMS
aanbiedingen
Wasautomaat Erres

moderne volautomaat met veel
mogelijkheden en verfijnde tech-
niek van 949,— nu . 749,—

Koelkast Erres dubbeldeurs
225 liter inhoud, drie sterren,
vriesvak, van 868,— nu . . 595,—

Af zuig kap
twee snelheden, verlichting,
afmeting 60 cm breed, 50 cm diep
vanaf 199,—

Stofzuigers
merken AEG - Erres - Excelsior -
Hoover - Philips.
Al een stofzuiger vanaf . . 159,—

Koffiezetautomaat Invenfum
voor 8 koppen koffie.
Van 139,50 nu 9*75

Cassetterecorders
in verschillende merken en uit-
voeringen.
Prijzen compleet vanaf 129P-

Draagbare radio
Eenvoudige zakradio . . 29f$0
Draagbare radio f
Met FM al vanaf 69,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124]
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Spoed achter verbouwing kasteel Vorden

Dorpscentrum in gemeentehuis?
In hun beleidsnota kapitaalinvesteringen hebben b.
en w. van Vorden de hoogste prioriteit toegedacht
aan de realisering van: restauratie kasteel Vorden
en verbouwing hiervan tot gemeentehuis, rouwcen-
trum/mortuarium, verbetering Lindenseweg, bouw
dorpscenrum, bouw brandweergarage en aanleg ten-
nisbanen.
Minder hoge prioriteit wordt toegekend aan: uit-
breiding parkeergelegenheid in centrum dorp, ver-
betering Burg. Galléestraat en Enkweg, Oude Zut-
phenseweg en Schutteweg, terwijl /ij een nader on-
derzoek willen laten verrichten ten aanzien van be-
hoefte, mogelijkheden en kosten met betrekking tot
een tijdelijk onderkomen voor de jeugdsociëteit in
afwachting van de totstandkoming van het dorps-
centrum, een vierde voetbalveld voor de v.v. Vor-
den, een manege, schietbanen in de Wildenborch
en een overdekt /wemakkommodatie.

OORDEEL
B. en W. van Vorden /i jn namelijk van oordeel, dat
op korte termijn noodzakelijk geachte kapitaals-
werken moeten worden uitgevoerd, zo veel mogelijk
met gebruikmaking van door het rijk, in het kader
van de werkloosheidsbestrijding beschikbare gestel-
de middelen en dat er meer systeem gebracht dient
te worden in de ontwikkeling van het gemeentelijk
beleid op middellange termijn.
Ov-er een groot aantal zaken is door de raad reeds
een beslissing genomen: grondwerk Zuid II, grond-
werk Kranenburg, grondwerk Brinkerhof, riolering^
Brinkerhof, verbetering Onsteinseweg, afwerking
plan Boonk, de bouw van een r.k. kleuterschool, r.k.
basisschool en sportzaal, terwijl de raad ook met de
financiering van het Komplan in principe akkoord
is gegaan. Nadere bestudering vragen echter de
reeds in de aanvang van dit artikel genoemde ob-
jekten, terwijl van de zijde van sportverenigingen
medewerking is gevraagd voor de aanleg van -een
vierde veld voor v.v. Vorden, betere parkeergelegen-
heid en verlichting bij beide sportveldeneomplexen,
een manege en nieuwe schietbanen in de Wilden-
borch. Verder blijkt het openhichtbad sinds de ope-
ning van andere soortgelijke baden in de omgeving
met sterk stijgende tekorten te werken. Aan de ge-
meente wordt nu gevraagd deze te dekken, terwij l
daa inaas t van de gemeente Zutphen het verzoek is
ontvangen bij te dragen in de exploitatietekorten
van een te bouwen overdekt zwembad, waarvan
wordt aangenomen, dat ook Vordenaren daarvan
gebruik zullen maken.

VRAAG
Bovendien rijst , volgens b. en w., de vraag of een
verantwoorde exploitatie mogelijk is van de huid i -
ge gymzaal en het Jeugdcentrum nadat begin vol-
gend jaar de nieuwe sportzaal in gebruik zal zijn
genomen (de bouw daarvan dient te beginnen voor
l juli). Het bestuur ,van het Jeugdcentrum heeft
dan nog gevraagd om een gemeentelijke bijdrage
in de kosten van vernieuwing van het dak van het
gebouw, terwijl voor de aanleg van een parkeer-
terrein aan de Komvonderlaan een investering van
ƒ 160.000,- is geraamd.
Derhalve echten b. en w. het gewenst alle eventuele
investeringen op een rijtje te zetten om deze te toet-
sen aan, in de nota nader omschreven, beleidskri-
teria: behoefte, financieel haalbaar , planologisch
verantwoord, optimale gebruiksmogelijkheden, in-
schakeling bestaande gebouwen, bereikbaarheid,

parkeergelegenheid, bezwaren omwonenden, subsi-
diemogelijkheden, wensen veren ig ingen , t i j d s l a k t o r .

Tennisbanen achter de
gymnastiekzaal

KASTEEL
B. en W. z i j n van mening , dat de res taura t ie en ver-
bouwing van kas tee l Vorden in 2 j a a r u i tgevoerd
moet kunnen worden. Kr wordt naar gestreefd de
ui tvoer ingsfase te laten ingaan nog voor het eind
van dit j a a r of u i t e r l i j k begin volgend j aa r . Mede-
om een grens te stellen aan de snel stijgende kosten
van dit project. Verder / i j n zij van mening, dat er
een duideli jke behoefte is gebleken aan een (be-
scheiden) rouwcent rum of m o r t u a r i u m . H-et ge-
b ru ik van de opbaar ru imten bij De Wel mie en
N nova wordt steeds bezwaar l i jke genoemd. Voor de
bouw wordt voorkeur gegeven aan het terrein waar-
op thans nog de muziekkoepel staat. Voor de vesti-
ging van het dorpsccntrum dient , volgens b. en w.,
een keuze te worden gemaakt tussen Jeugdcentrum
en gemeentehuis (na verhuiz ing n a a r het kasteel).
Hun voorkeur gaat uit naar het gemeentehuis. Te-
meer omdat geen terrein kan worden aangewezen
waar op korte termijn met de bouw van een dorps-
centrum kan worden gestart.' Boveendien kan, wan-
neer tot restauratie van het kasteel Vorden wordt
besloten, reeds direct een poging worden onder-
nomen met A W-subsidie een toneel/muziekzaal te
bouwen achter het huidige gemeentehuis als onder-
deel van het toekomstige dorpscentrum. Deze zaal
zou tevens geschikt dienen te worden gemaakt voor
sportactiviteiten waarvoor geen p l aa t s is in de nieu-
we sportzaal. De huidige bodewoning zou in dat ge-
val gebruikt kunnen worden als beheerderswoning,
terwijl de huidige g y m n a s t i e k / a a l bij de beek ver-
bouwd zou kunnen worden tot brandweergarage an-
nex tennisclubgebouw. Deze g y m n a s t i c k z a a l is, al-
dus b. en w., na totstandkoming van de nieuwe
sport/aal als zodanig niet meer rendabel en na de
bouw van een toneel/mu/k-k/spoi t /aal ook niet
meer nodig. ^^
Verder heeft de tennisclub ^Hbprirht ing t h a n s 150
adspirantleden. Er is derhalve behoefte aan 2—3
banen. Hoewel voor de aanleg de meest logische
plaats ivn tuTc . i n b i j heL > J M > Ï uv . iu j , !
het openhichtbad zou z i j n , zal op korte termijn niet
over deze gronden kunnen Morden beschikt. B. en
w. willen nu een poging do^»net AW-subsidie ba-
nen aan te leggen op het spor t te r re in naas t de h u i -
dige gymnastiekzaal. Hier is uitbreiding mogelijk
tot 4 a 5 banen.
Aan de Komvonderlaan is dan nog een parkeerter-
rein geprojecteerd als aanvulling van de parkeer-
ruimte in het centrum. Een meer centraal gelegen
terrein zou kunnen worden gecreëerd op de plaats
van het huidige Jeugdcentrum, indi-en daarvoor
geen betere bestemming kan worden gevonden na
de totstandkoming van sportzaal en dorpscentrum
annex toneel/muziekzaal. De kosten van een der-
gelijk parkeerterrein zullen vermoedelijk lager zijn
dan dat aan de Komvonderlaan terwijl het nuttig
effect vele malen groter is. Met het bestuur van het
Jeugdcentrum zal hierover contact opgenomen wor-
den.

„Ons dorp kan schoner"
Ken van de dorpen in Gelder land waar, na beoor-
deling door een deskundige j u r y , bewoners zich op
de meest suksesvolle wijze hebben ingezet voor hun
woon- en leefmilieu, zal in 1975 worden uitgeroepen
tot de „Parel van de provincie". Tevens zullen na
afloop van de kompetitie 1975 „Ons dorp kan scho-
ner" enkele regionale prijswinnaars worden aange-
wezen.

Niet het wedstrijd-element s taa t bij de kompetitie
c e n t r a a l , maar het stimuleren van zelfwerkzaamheid
van dorpsbewoners, in goede samenwerking met el-
k a a r en in openhartig kontakt met de plaatselijke
overheid . Door instelling van de kompetit ie tussen
dorpen is het mogelijk te komen tot een onderlinge
uitwissel ing van ervaringen, ideeën en tips.

Verenigingen, stichtingen, w-erkgroepen, komitees
of enkele enthousiaste personen uit woonkernen
met minder dan 20.000 inwoners kunnen, wanneer
zij willen deelnemen aan de kompetitie, kiezen uit
een groot aantal aktiviteiten die bedoeld zijn om de
leefbaarheid en het milieu van hun dorp te verbe-
teren. Afhanke l i j k van plaa tse l i jke omstandigheden
kan men bijvoorbeeld bestaande bebouwingen op-
knappen , p a r t i k u l i e r e tu inen of gemeenschappelijke
groenvoorzieningen verfraaien, ijveren voor behoud
van monumenten en oude elementen, werken aan
het tot stand brengen van 'n grotere gemeenschaps-
zin.

Het ligt in de bedoeling enkele regionale informa-
ti-eve bijeenkomsten te organiseren, waar uitleg zal
worden gegeven over doel en organisatie van de
kompetitie en r icht l i jnen voor deelname.

Inl icht ingen z i j n verkr i jgbaar bij het sekretariaat
van de Stichting ,,Ons dorp kan schoner", Gilde-
meestersplein 298 te Arnhem, telefoon 085-629028,
waar men zich ook kan opgeven voor deelname aan
de kompetitie.

Doet Vorden dit j aa r ook mee aan de provinciale
akt ie „Ons dorp kan schoner"?

Om mee te doen is het nodig dat er in ons dorp een
comité, vereniging of s t ich t ing is (of in oprichting
is), die zich bezighoudt met het leefmilieu van het
dorp. Het is niet een gemeentelijke zaak; maar het
gaa t hier om een partikülier initiatief.

In Vorden zi jn er al een aantal mensen die bezig
zijn een komité op te richten. Of dit zal lukken
hangt af van de belangstell ing van de plaatselijke
bevolking. Als men dit jaar nog aan de provinciale
aktie wil meedoen dan zal er snel iets moeten ge-
beuren. Daarom, iedereen die geïnteresseerd is in
het leefmilieu van zijn dorp kan inlichtingen vragen
bij het secretariaat van de hierboven genoemde pro-
v inc ia l e stichting.

Ieder die zich in deze regio wil inspannen een der-
gelijk comité te vormen kan zich tevens schriftelijk
wenden tot mr. G. J. Jansen, Mispelkampdijk 28 te
Vorden.

Ratti Al kampioen
J.l. donderdagavond is het Ra t t i Al gelukt kam-
pioen te worden van hun afdeling. In de thuiswed-
strijd werd Warnsveldse Boys, die ook nog kans op
het kampioenschap had, met liefst 6—1 geklopt.
Het zag er eerst niet naar uit dat Ratti de benodig-
de winst zou behalen, want het was Warnsveldse
Boys, dat de leiding nam. Doch Ratt i liet het hier
niet bij zitten en wist voor de rust de stand al om te
buigen tot 3—1. Na de rust werd de eindstand op-
gevoerd tot 6—1 en het kampioenschap was een feit.
Na de wedstrijd werden de spelers en leiders alvast
felicitaties en bloemen aangeboden door de spelers
van Warnsveldse Boys, waarna in de kantine diver-
se felicitaties in ontvangst moesten worden geno-
men, waaronder die van wethouder Bogchelman en
echtgenote. Voor de leiders A. Geurts en Th. Bijen
een mooi succes.

Verdwijnt de muziekkoepel?

Twee ingezonden stukken betreffende mortuarium
Geachte redaktie,

Met s tomme ve rbaz ing en verbijstering vernamen
wij uit de Zu tphense k r a n t welke plannen de ge-
meente Vorden voor de naaste toekomst hee f t , u i t -
gestippeld, dit wat betreft de plaats voor een mor-
tua r ium/ rouwcen t rum op het terrein waa r nu (nog)
de muzick ten t staat.

Hoewel wij de juis te motieven voor de plaatskeuze
van een dergelijk gebouw nog niet kennen en ook
niet'weten; hoe men de opzet denkt te verwezen-
l i jken (geen enkele vorm \ a n openheid en open-
baarheid werd hierover tegenover de omwonenden
en dus meest betrokkenemLetracht) vragen wij ons
toch af, hoe het gemeendÉ^stuur het in het hoofd
haa l t om in de/e dichtbSRkte w i j k zoiets tot s tand
te brengen.

De bezwaren tegen opbaarruimte» b i j De v V e h m e
en Villa Nuova zijn bekend, maar waarom creëerd
men nu plotseling een j^^wcentrum in de onmid-
dell i jke omgeving en ii:rWheid van r u i m > ' " > < ) gezin-
nen. Wij leven in een w i j k niet veel jonge gezinnen,
waar de k inderen naar har te lus t k u n n e n spelen en
ravotten, juist op deze plaats die d-s gemeente de
jeugd wil ontnemeen.

Wij wensen in onze direkte omgeving geen K H I W -
cntrum in welke vorm dan ook en vinden dit op
ethische en esthetische gronden volkomen onver-
antwoordeli jk. Daarnaas t zouden we nog tal van
andere bezwaren kunnen aanvoeren. We z u l l e i .
dan ook met alle ons ten dienste stane wettel i jke
middelen tot het uiterste tegen dit plan bli jven ver-
zetten.

Overal in ons dorp moet groen komen, voor onze
buur t bedenkt men zwart. Maak van Vorden een
f r a a i dorp, versier het desnoods met bakken vol
bloemen voor uiterlijk vertoon (geef ze dan echter
wel water anders wordt het nog een droevige ver-
toning). Geef duizenden uit voor boomchirurgie,
voor passende beplantingen en groenstroken, maar
maak geen mooie buurt rnet een leuk s tukje plant-
soen kapot door in het hart hiervan een nimmer
passende bestemming te gaan bouwen.

Gemeentebestuur, u bent voor leefbaarheid in de
woonwijken, zoek een andere plaats en blijf van
onze wijk af.

Voorlopig Aktie-comité,

p/a H. Hoevers, J u l i a n a l a a n 15, Vorden

Geachte redacteur,

Kr lag. zo'n 25 j a a r geleden, een leuk voetbalveldje
aan de Enkweg. Wat konden er de kinderen f i jn
spelen, wat was daar een ruimte voor iedereen. Op
Koninginnedag waren er spelletjes voor de jeugd.
Het hele dorp kwam kijken en ook 's avonds als er
touwtrekken was.

Maar z ie , de wiize mensen op het gemeentehuis be-
dachten dat daar huizen moesten komen. Dan wer-
den de grote mensen, die nog geen huis hadden bl i j ,
w a n t de huizen in die t i j d waren schaars, zeer
schaars. t

Gelukkig bleef er nog terrein over voor de jeugd.
Maar ja, als de he l f t weg is en de bal en het enthou-
siasme b l i j ven even groot, dan vliegt die bal in de
tuintjes en dat is niet leuk.

Vermoedelijk hadden die wijze mannen dat wel ver-
wacht en dat was een mooie aank id ing om de jeugd
dit hele gebied te ontnemen. Er werd een solide
muzicktent op gebouwd. Er kwamen een paar leuke
w e-/ge t i es die al heel gauw van borden ,,verboden
voor alle verkeer" voorzien werden. Er kwamen bo-
men en struiken. Alles werd één groot gazon met
mooie groenkleurige bordjes „verboden op het ga-
zon te lopen".

Dat was een nare toestand voor de jeugd, zo on-
houdbaar dat ui teindel i jk die hatelijke dingen ver-
dw-enen. Dat kon ook niet anders, wan t de vogeltjes
trokken er zich ook niet van aan en kleine kinde-

ren zagen ze voor misvormde paddestoelen aan.

De vade i s en moeders w i l l e n er wel graag een paar
k l i m r e k k e n en zo voor hun jeugd. Maar dat kon
n a t u u r l i j k n i e t . dat is g e v a a r l i j k en ontsiert boven-
dien. Dan maai' zoiets in de a c h t e r t u i n t j e s van aan-
grenzenden gemecn lewoningen . M a a r z ie , da. ir ver-
r i jzen dan autoboxen van de gemeente , want auto's
vernielen en ve rvu i l en minder dan k inderen . En
boxen brengen geld op!

In de loop der j a ren o n t s t o n d er echter toch een
heet l i j k r u s t i g s t u k j e p lan t ,oen . waar de kinderen
ongehoord konden s j x - l e n . Ver van de gevaarlijke

Hij s lecht weer lekker in die goede oude tent.
Daar was toch nooit wat in te doen, w a n t de blazers
op de toe te r s en de mensen die zo mooi kunnen

irdeerden 't d ing toch niet . Hielden zij er
toch eens een enkel; ' keer een of andere uitvoering
dan regende hei of was het zo koud dat geen mens
h e i e r u i t kon houden .
! '11 z ie , nu z i j n e r n i e u w e w i j z e mannen gekomen,
die bedachten een n ieuw s l im p l a n n e t j e om de kin-

i d a a i uu he lemaal weg Ie kr i jgen, door er niet
minder dan een voorportaal van het kerkhof van te
maken.

Dat is h e l e m a a l n i-e t leuk voor al die kinderen, want
leven en dood z i j n vreselijk tegengestelde dingen.
De dood is een heel eng en beangstigend begrip,
daar h u i l je om, daa r lig je wakker van. Zijn de
vaders en de moeders daa r ook verdrietig om?
Krger nog dan d a t . Zij z i j n boos, zeer boos, dat de
vroede vaderen zulke lugubere plamven kunnen be-
denken. Want zij hebben toch ook kleine kinderen
of k l e i n e k inde ren gehad. Maai' die zullen niet elke
week o p n i e u w en soms wel v a k e r in die week bang
hoeven te z i j n van wat z i j z ien en van wat zich vr i j -
wel steeds in hun naaste omgeving bevindt.

Maar misschien livbben die knappe mensen, die het
zo goed met Vorden voo'-Ju-bben, in hun haas t met
p lannen maken wel helemaal n ie t aan die i
dan "5 k l e i n e k i n d e r e n iu deze di( htbebouwde
buurt gedacht.
Meer dan •>."> paar v r o l i j k e en bl i jde ogen worden
gedwongen om steeds m a a i 'etuige te z i j n v a n
rouw en d r o e f e n i s . Beseffen de p lannenmakers wat
zij deze jeugd w i l l e n aandoen: welke moeilijk te
verwerken gees te l i jke na r ighe id dit geeft en welke
druk er op de jeugd en op de hele buurt gelegd
wordt?

Moge het gemeentebestuur deze miskleur snel onge-
daan maken en la ten we het dan op een boze droom
houden.

Met har te l i jke d a n k aan de redactie voor het be-
sch ikbaa r s t e l l e n van de nodige plaatsruimte,

Joh. J . van D i j k , J u l i a n a l a a n 2 , Vorden

Ouderavond
Spec i aa l voor de ouders van de leerlingen in het
tweede j a a r werd in de b i j z . lagere huishoudschool
een ouderavond gehouden. De voorzitter van de
p l a a t s e l i j k e commissie van Beheer, de heer A. G.
Mennink, verwelkomde de aanwezigen en leidde
mej. L. A. N i j h o f f in, die een uiteenzetting gaf over
de huidige posi t ie- van het l.h.n.o. (lagen huishoud-
en ni jverheidsonderwijs) binnen het geheel van het
lager beroepsonderwijs.
De vlag beroepsonderwijs dekt de lading niet meer
omdat er b innen het tegenwoordig vier jaar duren-
de l.h.n.o. niet meer voor een speciaal beroep wordt
opgeleid. Tie t h u i s h o u d o n d e r w i j s kan de leerling
helpen n a a r een beroepskeuze toe te groeien. Voor
dit l a a t s t e is het van groot belang een juist examen-
vakkenpakkc t te bepalen, aangezien de leerling
daarmee a a n g e e f t in welke richting zij verder wenst
te gaan na deze vier j a a r .
De ouders konden zich d.m.v. een dia-serie „Karin
en Marcel" een voorstelling maken van hedendaag-
se lesvormeii b innen de l .h.n.o Na de pauze bestond
er voor de ouders gelegenheid om met de docenten
\ a n gedachten te wiss-Hen over hun dochter.
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slagerskwaliteit...

en toch niet duur Lv«< î ü
* ^ t f c . 5 j t e s ^

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

AJUINBURGERS
3 stuks

PAPRIKASCHIJVEN
3 stuks .

ROOMSCHIJYEN
3 stuks

SCHNITZELS
100 gram ..

598
568
428
425
298
255
255
128

Voor de boterham
100 gram LEVER
150 gram PEKELVLEES
150 gram BOTERHAM WORST
250 gram KOOKWORST (stuk)
3 VERSE KNAKWORSTJES
3 FRICANDELLEN .

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden

Openbare
vergadering

Afdeling Yorden van de
Partij van de Arbeid
belegt een openbare vergadering
op 10 juni in zaal Smit, Dorps-
straat, Vorden. Aanv. 20.00 uur.

Aan de orde zal worden gesteld
beleidsnota van B. en W. van
Vorden, waarin o.a. restauratie
kasteel, bouw rouwcentrum, Ver-
betering Lindenseweg, Dorpscen-
trum, aanleg tennisbanen.

Wjat zijn de financiële consequen-
ties voor de inwoners van Vorden.

De beleidsaota kan ter inzage worden afge-
haald bij het secretariaat, Smidsstraat 17.

Voor uw

meubelen

vloerbedekking

en gordijnstof
natuurlijk naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1S14

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bjj bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
\l kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Bef f rum b/j Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
TTNIEK Is ook onze kollektle

Comp/èfs en
Avondjaponnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Kuurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving /

uni en gebloemd vanaf

10,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

>HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Denk aan de
vaderdag-advertenties!

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05755-1295

Te koop: g.o.h. Zündapp
bromfiets, lioht model,
evt. met leren jas en
handschoenen. Vordense-
weg 47, Hengelo Gld., tel.
2085.

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voordelige
dameskonfektie
koopt u bi] de
grote matenspecialist
KONFEKTIEBEDRIJF

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

DAMESPULLS

lange mouw,
in alle kleuren
vanaf 12,95

Te koop gevraagd:

.kasten, kisten, klok-
;n, stoelen, tafels,

kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

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

Voor grote sortering

ZOMERSTOFFEN

naar

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: jonge konijnen
en krielkippen. Hans
Wesselink, Zutphenseweg
127, Vorden, tel. 1521.

Te koop: transporteur.
A. G. Schotman, Hams-
veldseweg 10, Vorden, tel.
6737.

ARAL - GOODRICH
Wij en Goodrich-Nederland b.v. zijn er voor

uw veiligheid
Daarom houden wij voor uw auto a.s. zaterdag een

9 • Cl lIS algehele veiligheidskontrole

Banden controle
Lampen afstellen

• Uitlaat controle
Verder maken wij gaarne een afspraak met u, om uw
auto voor de vakantie een vakkundige grote beurt
te geven

Dus allen zaterdag naar

ARAL service station
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1840

Maandag:
Bibliotheek van 14^W.3U uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJV-klubavond in het Jeugdcentrum
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

Bezichtiging Penetum „De Belten". Opgave
VVV-kantoor Sig.mag Eijerkamp: 13 juni, 4
juli, 18 juli, l augustus en 8 augustus.

Juni:
4 KPO reisje naar Oosterhout (N.-Br).
7 Kegelavond Buurtver. Delden
7 Voetbal toernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

11 Avondvierdaagse
12 Bejaardenkring, J-eugdcentrum 13.45 uur
12 Avondvierdaagse
13 Avondvierdaagse
14 Avondvierdaagse
14 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag
23 PvdA. Raadscommissie vergadering, ho-

tel Bloemendaal

Juli:
4 Volksfeest Delden
5 Volksfeest Delden
5 Pretty-markt zwemklub Vorden

De besturen van de verenigingen worden ver-

zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven

dan kunnen deze in deze rubriek worden op-

genomen.

Hard $oan
Eén van de dinge waormet de mense in dit onder-
maonse léven zik kan vermaken is hard gaon. Ge-
woon met een vaart langs de weg; oaver ut ies of
van een gierbane af steeven. As kleine jonges vonne
wi'j, aw met de wagen naor de visite gongen, ut
mooiste at op de grindweg et peerd in den draf
ezet wodden. Later kwam de fietse. Dat gong volle
hadder as lopen en vonne wi'j volle plezieriger.

Tegenwoordig schept ut jonge volk d'r behagen in
um, tegen wet en veurschriften in, met een opge-
voerde brommer langs de wège te raozen. Hier, van
huns uut kan ik ze vake zien kommen. Daor kiek
ik net op een dubbele bochte in de weg. Ut grote
plezier veur die knapen is dan um zonder vaart te
mind'ren beide bochten te nemmen. Meestal geet
ut goed. Die jonges wodt daor hendig in. Maor
een paa keer gong ut goed mis. De eerste keer lei
de jonge al veur merakel op de weg veur da'k um
ezien hadde. D'r stonnen vrouwluu bi'j en d'n dok-
ter kwam daor an. Maor ut veel nog met. Hie krab-
belden zachjes weer op 'n ende, kreeg van de dok-
ter nog een uutbrander umdat e gien valhelm op
had en wier bi'j de buurvrouw binnen eleid. Later
hef zien breur um met de auto opehaald

Den tweeden zag ik ankommen. Ut was voort te
zien dat ut niet goed zol gaon. In d'n eersten draai
gooien e zich te late vlak. Bi'j den tweeden lukken
ut helemaole niet meer. Regelrech stoaf e op een
boom an. Ok zonder helmp op. Maor tot zien ge-
luk gong e in de barm onderuut. De brommer stoaf
de graven in. Zelf slier'n e an de andere kante van
de boom de weg op. Hie kek eers wat betoeterd
rond, maor kwam toch op eigen krach weer op 't
ende. De brommer had ok niks met ekregen en
effen later is e weer zachjes wegetökkerd. Met iets
minder geluk was e in 't liekenhuusken terechte
ekommen. En toch z-eg dat hardgaon op zikzelf een
mense niks. De astronauten die kilometers in de
seconde gingen heb nooit ezeg dat ze zich bi'j zo'n
vaart bezunder plezierig vuulen. De geleerden mot
maor us uutzuuken waorumme dat een mense blif
trekken. Van kinds af an later wodt dat minder. .

Ut was druk op de weg toen ik gisteren een endjen
ging fietsen. Auto's, brommers, andere fietsers. Ik
liet ze maor langs mien hen gaon. Een paar kinder
halen mien in. Jagen of d'r gien dage meer kwam-
men. Een deerntjen veurop, eur kleine breurken
achter eur an. Op zien kleine fietsken stampen e
met zien kotte beentjes al wat e kon um met te
kommen. Toen e naost mien was kek e meewarig
op zied. „Och, opa," zeg e, „ku'j niet zo goed meer
fietsen? Zal ik ow mettrekken achter de motor?"
Zie, dat was nou een jungsken met fantasie. In zien
£ed;tchten was e al een vieftien jaor wieter en zag
e /.ich/elf met een motor langs de weg raozen.

En as ik dan niet kon metkommen wol e mien fietse
d'r wel achter an binden. Dan zol ik net zo hard
metvliegen. Hie dacli natuurlek dat ik dat fijn zol
vinnen. En dat von ik mooi van dat keerltjen. Maor
dat hard gaon hoeft van mien niet meer. Ik zal d'r
mnor veur bedanken . . .

Den Oom
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