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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuw stad 12 - V orden
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Bekroonde paarden
Op de gehouden Regionale Keuring te Versseveld be-
haalden onze plaatsgenoten de volgende prijzen met hun
New Forest Ponnies:
J. T. van Dellen een Ie prijs met een hengst veulen
en tevens aangewezen Centrale Keuring Apeldoorn een
3e prijs met een jaarling;
J. E. Dolleman een Ie prijs met een 3-jarige kleine
maat, tevens opgenomen in het Stamboek en aange-
wezen voor de Centrale Keuring Apeldoorn;
A. J. Zweverink Steenkamp een Ie prijs met een drie
jarige grote maat en tevens opgenomen in het Stam-
boek en aangewezen voor de Centrale Keuring Apel-
doorn een 2e prijs voor een hengstveulen;
Op de gehouden premiekeuring afd. WPN te Brummen
behaalde de heer A. J. Zweverink Steenkamp een Ie
B prijs met een 2-jarige Merrie.

Schuur uitgebrand
Zaterdagavond omstreeks zes uur werd brand ontdekt
in een schuur op de netsfarm van baron Van den Borg
aan de Vordense Bosweg. De Vordense brandweer, die
spoedig present was, zag kans uitbreiding van het
vuur te voorkomen. De schuur, waarin nertsvoeder was
opgeslagen, brandde geheel uit.
Zondagmorgen laaide het vuur in de smeulende resten
van de schuur weer op, zodat andermaal ingegrepen
moest worden. De oorzaak van de brand is nog niet
bekend.
Zondagavond was er weer loos alarm. De aktieve
Vordense brandweer werd onnodig opgeroepen. We ho-
pen dat toch eindelijk eens ingezien wordt dat dit geen
grap meer is en dat er mensenlevens op het spel kun-
nen staan. Daarnaast kost het onnodig uitrukken van
de brandweer de gemeente Vorden steeds geld.
Wij van onze kant hopen dat de persoon (en) snel ge-
grepen zullen worden. Mocht u eventuele dader(s) sig-
naleren, geeft u dit dan direkt door aan de politie.
Werk op die manier mee om deze waanzinnige valse
alarmeringen een halt toe te roepen.

Groene Kruis verzette
weer veel werk
Woensdagavond werd in het wijkgebouw onder leiding
van haar voorzitter de heer Lulofs, de jaarvergadering
gehouden van de afd. Vorden van het Groene Kruis.
In zijn openingswoord wees de voorzitter op het feit dat
in verband met zijn ziekte eerst thans de jaarvergade-
ring kon worden gehouden.
Uit het verslag van sekretaris Broekhuizen delen wij het
volgende mee. In het afgelopen jaar werd deer een kur-
sus voorlichting over zwangerschap, geboorte en zuige-
lingenzorg gegeven, door zr Slotboom, verpleegster in
het distrikt voor de kinderhygiëne. Deze kursus mocht
zich in een grote belangstelling verheugen.

Door likwidatie van de Ver. Ophaaldienst van Huisafval
werd aan het Groene Kruis ƒ 2200,- overgemaakt, welk
bedrag op gunstige wijze werd belegd.
De heer Luichies welke vanaf 1963 als sekretaris fun-
geerde, werd dank gebracht voor zijn arbeid in dienst
van het Groene Kruis, welke funktie hij wegens tijd-
gebrek moest neerleggen.
De bedoeling van de Prov. Kruisverenigingen om per
l jan. 1971 als één Prov. Kruisvereniging door te gaan,
bleek niet haalbaar te zijn. In verband met interne moei-
lijkheden, zoals personeelsproblemen, zijn de fusieplan-
nen voorlopig uitgesteld.

Wel was er het heuglijke feit, dat met ingang van het
verslagjaar 2 kindertehuizen van het Centraal Genoot-
schap voor Kinderherstellingsoorden zijn erkend voor de
Alg. Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze tehuizen zijn De
Ketelaar te Ellecom en Noorderhuis te Fluitenberg. De
kosten, gedurende het verslagjaar door het Groene Kruis
betaald, zullen worden vergoed. In de zomer en najaar
zijn 5 kinderen uitgezonden.
De vloerbedekking van het Wijkgebouw werd vernieuwd
terwijl ook nieuwe gordijnej^fcpr afscheiding van de
wacht- en bestralingsruimte ^Rl aangekocht, eveneens
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24 BEJAARDENWONINGEN
IN PLAN ZUID TE VORDEN

Aan de Margrietlaan en Prins Clauslaan is onlangs be-
gonnen met de bouw van 24 bejaardenwoningen, die
naar B&W hopen begin 1972 voor bewoning gereed
zullen komen.
Deze woningen, die een hal, douche, toilet, woonkamer
slaapkamer, keuken en schuurruimte bevatten, hebben
boven een 2e slaapkamer. Deze slaapkamer is te be-
reiken via een vaste trap. De woningen zijn voorzien
van individuele centrale verwarming hetgeen inhoudt
dat het gas voor rekening van de huurder komt. De
huur van deze woningen is voorlopig berekend op zo'n
ƒ 171,- per maand, aldus het kollege.
Deze woningen zijn in eerste plaats bedoeld als door-
stromingsmogelijkheid te dienen voor personen van 65
jaar en ouder die thans een woningwetwoning huren.
B&W menen er goed aan te doen om in dit verband
te wijzen op de financiële tegemoetkomingen die de
overheid verstrekt aan personen die medewerking ver-
lenen aan de doorstroming.
In de Ie plaats is er de gem. verordening geldelijke
steun krotopruiming en doorstroming, op grond waar-
van men bij verhuizing vanuit bv. een woningwetwo-

ning naar een bejaardenwoning aanspraak kan maken
op een tegemoetkoming welke thans ƒ 1250,- bedraagt.
Verder is er dan nog de mogelijkheid van aanvullende
huursubsidie. De betreffende aanvraagformulieren zijn
ter gem.sekretarie afd. huisvesting verkrijgbaar.

De hoogte van de aanvullende huursubsidie is afhan-
kelijk van het inkomen en de hoogte van de huur. Bij
een inkomen van niet hoger dan bv. ƒ 8000,- en een
huur van 12x ƒ 171,- — ƒ 240,- (wegens verwarmings-
installatie) = ƒ 1812,- kan aanspraak gemaakt wor-
den op een huursubsidie van ƒ 725,- per jaar. De huur
van een bejaardenwoning komt dan op ƒ 110,58 per
maand.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt ter gem.
sekr. afd. huisvesting. Gegadigden voor bovenstaande
bej.woningen kunnen zich schriftelijk bij het kollege
van B&W melden. B&W hopen, dat het vorenstaande
er mede toe zal bijdragen het woningprobleem in de
gem. Vorden te verlichten.

Het voorstel tot de bouw van bovengenoemde woningen
werd maandagavond vanzelfsprekend door de gemeen-
teraad van Vorden aangenomen.

een korrektiespiegel in de bestralingsruimte.
Ten behoeve van wijkzuster me j. van der Schoot, werd
een nieuw extra nummer voor de telefoon aangevraagd.
In het 2e halfjaar van 1971 zal deze worden geplaatst.
Vervolgens werd voor het wijkgebouw een antwoord-
apparaat aangeschafd, terwijl in de woning van zr van
der Schoot een douche werd geplaatst.
Aan de kursus zwangerschapsgymnastiek, welke door
mevr. Dros uit Eefde werd gegeven, namen ong. een
20 aanstaande moeders deel. De bejaardengymnastiek
moest wegens ruimtegebrek worden verplaatst naar de
koffiekamer van het Nutsgebouw. Het Groene Kruis zal
deze kursus, die door mevr. Braam wordt gegeven, fi-
nancieel blijven steunen. Voor deze kursus bestaat een
groeiende belangstelling. Aan het einde van het verslag-
jaar namen 22 bejaarden deel.

De kontaktavonden, welke om de 2 maanden worden ge-
houden en ten doel hebben om een goede samenwerking
tussen het dagelijks bestuur en de wijkverpleegsters te
bevorderen, blijken zeer goed te voldoen.
Aan het eind van zijn verslag deelde de sekretaris ver-
schillende bedankjes uit; in de eerste plaats aan de
beide wijkverpleegsters zr Stoop en van der Schoot voor
al het werk in verband met de verpleging, konsultatie
zittingen, kinderuitzending, het geven van kursussen en
voorlichting in verband met kanker en rheumabestrij-
ding.

Verder werd dank gebracht aan de heer Hiemcke voor
al zijn fysiotherapeutische werkzaamheden, alsmede aan
mevr. Korenblek en de heer Lijftogt.
Een bijzonder dankwoord werd gewijd aan de beide
plaatselijke doktoren Lulofs en de Vries, alsmede de
schoolarts dokter de Bruin welke de kleuterburo's ver-
zorgde. In de spreekkamervd^frï ter hunner gerieve een
nieuwe stoel aangeschaft, <^PPvut geriefelijker is dan de
vorige.
Aan het slot hoopte spreker, dat het jaar 1971 weer
een goed jaar voor het Groene Kruis moch zijn.

Naar aanleiding van het vyyilag van de penningmees-
ter de heer De Vries, werd|^H|voorstel van het bestuur
door de vergadering besloten de kontributie te verhogen
met ƒ 2,50 per lid per jaar en alzo te brengen op ƒ 15,-.
Aangezien de sekretaris de heer Broekhuizen wegens
vertrek naar elders zijn funktie moet neerleggen, werd
in diens plaats door de vergadering bij akklamatie be-
noemd mevr. Drijfhout-Sijtsma.
De voorzitter dankte de heer Broekhuizen hoewel deze
slechts een jaar het sekretariaat heeft bekleed, voor zijn
werk in dienst van de vereniging verricht.
Van de vroegere sekretaris de heer Luichies werd in
intieme kring bij hem thuis afscheid genomen onder aan-
bieding van een passend blijk van waardering.
Aangezien de rondvraag geen belangrijke zaken ople-
verde, dankte de voorzitter allen die tot het welslagen
van deze jaarvergadering hadden meegewerkt.

Frankering Wj abonnement
Port payé
Vorden

iKerkdiensten

ZONDAG 18 JULI

Hervormde kerk
10.00 uur ds J. H. Jansen bediening H. Doop
gezinsdienst
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst
ds J. Kronenburg van Steenderen

' Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. W. Kats te Apeldoorn

19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst. Voorganger ds.
J. Kronenburg te Steenderen

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

R.K. kerk Kranenburg
ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis oin 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

Geslaagden
Aan de Faculteit der Geneeskunde van de Rijksuni-
versiteit te Groningen slaagde voor het Kandidaats-
examen onze plaatsgenoot de heer D. Bogchelman, oud-
leerling van het Stedelijk Lyceum te Zutphen.

Te Enschede slaagde onze plaatsgenoot de heer A. Bos
voor het diploma Gezel-Schilder.

Te Lichtenvoorde slaagde onze plaatsgenoot de heer J.
A. M. Overbeek voor het diploma leerling gezel
metselen.

Te Zutphen slaagde mejuffrouw Anke Eskes voor het
diploma HBS A.

L.R. De Graafschap
Tijdens het streekconcours-hippique dat zaterdag jl. te
Barchem gehouden is en waaraan door plm. 100 ruiters
uit het streekverband „De Berkelstreek" werd deelge-
nomen, behaalden onze ruiters de volgende resultaten:
Gerrit Harmsen met Inosa: 5e prijs springen klasse
licht; Ben Wagenvoort met Enusa: 5e prijs dressuur
klasse midden en Ie prijs springen klasse M-Z.
De equipe van De Graafschap, bestaande uit Gerrit
Wunderink met Iwan; Gerrit Harmsen met Inosa en
Ben Wagenvoort met Enusa werd in het equipe-springen
als eerste geplaatst.

„EEN AVONDJE UIT"
Houdt u het avondje van de 18e juli a.s. vrij voor onze
Interkerkelijke Jeugddienst 's avonds om 19.00 uur in
de Gereformeerde kerk. Voorganger zal zijn ds. J. Kro-
nenburg van Steenderen. Het thema is: „Een avondje
uit".

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge is met vakantie van 10-31 juli.
Bij sterfgeval bellen: 05750-2931.
Rouwgoederen afhalen van 6-7 uur n.m. Ruurloseweg
37 te Vorden

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
Behoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Hermina Gerrita, dochter van G. Rossel en
H. Hissink.

Ondertrouwd: W. J. A. Nijenhuis en G. J. A. Jansen;
J. W. Vruggink en G. Hoopman; H. B. J. Snellink en
H. W. Vruggink.

Gehuwd: G. J. M. Bloemenkamp en M. M. Zents; F. A.
Ponstein en R. J. Arfman.

Overleden: Hendrika Wilhelmina Brummelman, 63 jaar.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

\Lijk cLtL S&cuieJiii

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks nu

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid 500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET nu

98

178

298

348

398

218

GEZINSFLES

APPELSAP 75 30
ELKE 2e FLES ^^^ ̂ ^

Classe Royal

BIER

24 flesjes

voor maar

725

Literfles

HERSCHI UP

69

elke 2e fles

35

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

75 elke 2e fles

39

Literkruik

FRAMBOZEN

BESSENWIJN

van 395 voor

325

Heinz

TOMATEN-

KETCHUP

tijdelijk

119

ZURE ZULT

PALINGWORST

BOERENMETWORST

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

200 gram 99

DONNA ROSA OF MUSKATELLER

ZiETE IMPORtWIJN

v. d. Pijl

AUGURKEN

^ 1 /\ -v^ .*•**. 4-«5/4 pot

"1 O«~lvan 129 voor

109

Geurts

APPELMOES

3 jampotten

voor

105

Dubbele fles

ROOSVICEE

O A ̂van o45 voor

275

Jampot a 8 st.

KNAK-

WORST
i oefvan 1Z5 voor

98

Geurts

HUISHOUD
JAM II

div. smaken
f\ifvan yo voor

79

RINSE

APPELSTROOP g±~
V^fcS^B

PER BEKER VAN 79 VOOR ^^

Koude melk

INSTANT-

PUDDING

4 pakjes voor

99

FRUITMIX

ROLLEN

5 HALEN

EN MAAR

4 BETALEN

Pak a 6 stuks

GEVULDE

KANO'S

voor maar

79

Heerlijk

DUBBEL

ZOUT DROP

pak a 200 gr.

75

Pak

ZOUTE

KRAKELS

van 59 voor

49

£fcO4ii£e eit l\ut£
SUNKIST SINAASAPPELEN 10 voor 198

BANANEN

TOMATEN export kwaliteit

HAGELWITTE BLOEMKOOL

PAPRIKA'S 2

WORTELTJES panklaar 500

kilo 119

kilo 98

98

stuks 89

gram 69

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

POTGROND
grote zak 49 elke 2e zak

SMARIUS KOEKJES
div. soorten groot pak voor

STER AFWAS
literf lacon 98 elke 2e liter

PAGE LUIERS
groot pak van 230 voor

MACARONI
heel kilo voor slechts

f\f±
89

49

205
4%^^

99
4 IN EEN

CELWA CLOSETPAPIER
VAN 120 VOOR

BALL-O-GUM
staaf

VRUCHTENGRIES
met veel vruchten

van 49 voor

2 zakjes

VANILLESUIKER
doosje a l O zakjes van 49 voor

39

89

39



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje
HERMINA GERRITA
Wij noemen haar
NANCY
G. Rossel
H. Rossel-Hissink
Erik
Vorden, 7 juli 1971
Zutphenseweg 121

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus, bij ons huwelijk ont-
vangen.

W. Golstein
A. Golstein-Barink

Vorden, juli 1971
De Bongerd 7

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de ve-
le felicitaties, bloemen en
cadeaus, bij ons huwelijk
ontvangen.

Anja en Harry
Lenselink-Pardijs

Vorden, juli 1971
Burg. Galléestraat 17

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus bij ons
25-jarig huwelijksfeest ont-
vangen, zeggen we hartelijk
dank.

H. Hoetink
G. Hoetink-

Klein Ikkink
Vorden, juli 1971
Weidemanweg 4

Hartelijk dank aan allen die
ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
Fam. G. Th. MEYER-

KEIZER
Vorden, juli 1971
Dr. C. Lulofsweg 18

Hartelijk dank voor felici-
taties, bloemen en cadeaus
bij de geboorte van onze
dochter

PIENKE
W. J. G. Dekkers
B. M. Dekkers-

Heersink
Vorden, juli 1971

WELK MEISJE VAN
15 OF 16 JAAR
wil, gedurende 4 ochtenden
per week huishoudelijke as-
sistentie verlenen in een
gezin van 4 kinderen
(te Vorden).
Voor nadere inlichtingen
kunt u kontakt opnemen
met de heer G. Mulder,
Pagenhijk 10 te Borculo
(donderdag na 19 uur)

Te koop: ca 0,75 ha rogge
in twee percelen of massa
Briefjes in te leveren voor
of op 20 juli 11 uur bij
G. Tjoonk, Wiersserallee l
Vorden

EEN AVONDJE UIT

Interkerkelijke
Jeugddienst

zondag 18 juli 7 uur in
de Gereformeerde kerk

Voorganger:
ds. Kronenburg

Thema:
EEN AVONDJE UIT

Te koop gevraagd:
l hang- en legkast
A. A. Hoebink, p.a. A. J.
Bleumink, Kerkhoflaan 7
telefoon 1651

Een
houten hek

geeft uw huis en tuin
de juiste afwerking

Wij leveren ge-impreg-
neerde houten sierhek-
ken, vriendelijk van aan-

zien en doelmatig.
Praktisch geen onder-

houd. Uit voorraad
leverbaar bij

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Te koop: Solex Oto en een
elektr. verfspuit 'Burgess'
W. Oortgiesen, Almenseweg
39a, Vorden

Gevraagd: vanaf half aug.
te Vorden, een meisje voor
5 morgens per week in een
gezin met 2 kleine kind.
F. Haccou, Elderinkweg 4,
Hengelo Gld.,
tel. 05753-1944

Te koop: roodbont dragende
vaars (23 juli a.d. telling),
en 1.30 ha rogge. Briefjes
inleveren t.m. maandag 19
juli.
A. F. J. Waarle
Ruurloseweg 107, Vorden

yCVX3f3O(X^^

JOHAN ENGBERTS
$ en

RIA WAARLE

hebben het voornemen 23 juli a.s. in het
huwelijk te treden.

Het burgerlijk huwelijk zal voltrokken wor-
den in het gemeentehuis van Vorden om
13.30 uur.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.00 uur in de r.k.-kerk
te Kranenburg-Vorden.

Vorden, juli 1971
J> De Steege 26 - Ruurloseweg 107

Receptie van 16.00-17.30 uur
in zaal Schoenaker, Kranenburg.
Toekomstig adres: 't Hoge 25, Vorden

$

l

Tot onze diepe droefheid is geheel onverwachts
in de Heer ontslapen onze lieve dochter, zuster
en tante

HENDRIEKA WILHELMINA BRUMMELMAN
zij werd 63 jaar.

D. Brummelman
J. H. Brummelman
en Dik Brummelman
D. Brummelman
R. H. Brummelman-Vrugterman
en kinderen

Vorden, 10 juli 1971
Deldensebroekweg 6

De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 14
juli op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

GEERT BESSELING
> en

\ l RIA BOS

gaan op vrijdag 23 juli 1971 trouwen in de
Christus Koningkerk te Vorden om 14.00 uur.

Wij geven een receptie van 16.00 tot 17.30
uur in café-restaurant 't Wapen van 't Med-
ler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

| ^ Ruurlo, Wiersseweg l

H
< >

i

< > Vorden, de Haar 14
]l Juli 1971
< >
<" Toekomstig adres:

Schoolstraat 16, Beek (gem. Bergh)

WEGENS VAKANTIE

Café

gesloten
van 19 t/m 24 juli a.s.

E. J. Lettink
Almenseweg 35

Heden donderdag 15 juli
begint onze grote seizoen

OPRUIMIN
Bankstellen vanaf f498.-

•
Eiken vitrinekasten f 298,-
Zware ei kap
Eethoekstoelen f 89,50
Moderne stoelen
(met skai bekleed)

4 stuks f 159,-

Wit/groene slaapkamer f 349,-
Bergmeubels vanaf . . . f 259,-
Spreien vanaf f 24,95
Wollen dekens spotkoopjes

Zie onze enorme voorraad meubelen en ...
vooral de voordelige prijzen.

Ook op onze textielafdeling ongekende
koopjes.

Ook nu zoals altijd voor de opruiming naar
uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

LUXAFLEX
l x 214 breed en 114 hoog

l x 205 breed en 164 hoog

VOOR HALVE PRIJS!

Het BETERE
meubel

tegen speciale gezellige prijzen

WONINGINRICHTING

Visser Vorden
Telefoon 05752-1381

l fles cholatti 65
l pak Spar THEEBU1LTJES van 90 voor 80

l blik SPERCIEBONEN 79

500 gram JONG BELEGEN KAAS 289

l blik SPAR-SOEP 75

1 pot Spar AARDBEIENJAM I I ! )

2 blikken SOEPBALLETJES 125

200 gram SNIJWORST 135

l VLIDO SPUITBUS van 445 voor 298

10 SINAASAPPELS . 198

16-17 juli: l kilo perziken 189

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
.15 SPAREN BIJ DE KOQP.

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 128J

ontvingen wij juist



Te koop: nieuwe aardappels
'Parel' bij
A. J. Makkink, Kruisdijk 11
Vorden, tel. 1674

Te koop: 25 are rogge
A. A. Hoetink, p.a. A. J.
Bleumink, Kerkhoflaan 7
telefoon 1651

EEN AVONDJE UIT

[interkerkelijke
Jeugddienst

zondag 18 juli 7 uur in
de Gereformeerde kerk

Voorganger:
ds. Kronenburg

Thema:
EEN AVONDJE UIT

Te koop: 1,50 ha rogge en
1,10 ha haver. Briefjes in-
leveren zaterdag 17 juli des
avonds 8 uur bij
H. Ellenkamp, Heegherhoek
l te Vorden

Betonnen
sterblokken

afm. 30 x 30 x 10 cm
Sieren uw huis, binnen
en buiten. Ze zijn sterk
en dekoratief en vragen

geen onderhoud.

Uit voorraad leverbaar

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Te koop: l perceel rogge
22 are, 1400 aanwijzing za-
terdag 17 juli 's middags
14.00 uur. A. J. Lenselink
van Lennepweg 2, Vorden

Te koop: drachtige vaarzen
bij H. J. Tiessink
Deldensebroekweg 5
Vorden

Te koop: ca 1,5 ha rogge
Briefjes inleveren voor
maandag 19 juli 19.00 uur
Gunning in beraad
Ruurloseweg 81, Vorden

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: iy2 ha kuil- of
hooigras en apart inscharen
de naweide. Aanbiedingen
voor 18 juli. Van der Hoek,
Wientjesvoortseweg 2, Vor-
den, telefoon 05752-6647

Te koop: Jonge eetaardap-
pelen Perfect, bij G. Kuenen
Galgengoorweg 5, Vorden
telefoon 1783

Te koop:
BOERENKOOL-
PLANTEN

D. Klein Geltink,
Klein Garmel, Vorden

Gebruikte

straat-
klinkers
dik formaat

thuis bezorgd
ƒ 100,— per duizend

exkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

VERDWENEN
zondagochtend 11 juli tus-
sen Vorden, Ruurlo en Bar-
chem, langharig, zeer klein
HONDJE 30 cm lang
(Yorkshire)-terriër, reu.
Zwart dek, rossig kopje, po-
ten en buik, opstaande oren
korte staart, naam PEPSIE
GROTE BELONING voor
terugbrengen of inlichtin-
gen aan Huize De Wiersse
Vorden, tel. 05752-6650 of
6655 of 6693

Te koop: G.o.h. Florett.
G. A. Holsbeeke, Raadhuis-
straat 16 Vorden

Kermis
Hengelo (G)

Vrijdag 16 juli a.s.

Stemmings-
muziek

Zaterdag 17 juli en
zondag 18 juli

(na afloop autocross)

DANSEN
ZAAL LANGELEK

Orkest 'The Woodpeckers'
/AAL CONCORDIA

Orkest 'The Moodchers'

ZAAL MICHELS
Orkest 'The Melodica's'

ZAAL LEEMKEIS
Orkest 'The Starlets'

Ruilverkaveling
Warnsveld

Verkoop van
rogge en gras
De plaatselijke Kommissie voor de RvK. Warns-
veld, heeft voornemens om op maandag 19 juli
1971 's avonds om 8 uur, bij café Bruil te Warken
bij inschrijving a contant te verkopen:

l perc. rogge plm. 3,40 ha
aan de Lochemseweg te Warken v.h.v. A. Tuitert

l perc. rogge plm. 1,00 ha
gelegen bij boerderij Uunk, Binnenweg te Almen

l perc. rogge plm. 0,70 ha
gelegen bij boerderij Uunk, Binnenweg te Almen

l perc. rogge plm. 0,90 ha
gelegen bij E. Wenneker, Dennendijk te
Warnsveld v.h. van Heuvelink

l perc. gras met naweide ± 1,40 ha
genaamd Kleine Stoven in de Bronsbergen

l perc. gras met naweide ± 2,29 ha
v.h. van Onstenk in de Bronsbergen

De plaatsel. kommissie ruilverkaveling Warnsveld

seizoen

bij Helmink in Vorden
Meubelen - Matrassen
Tapijt - Gordijnen
Textiel
wat u ook zoekt:

Groot in sortering - Laag in prijs

Koopt nu uw
huwelijks- of baby uitzet l

Voor meubelen en textiel naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Vakantie-
Voordeel

Tijdens de bouwvakvakantie

geven wij op alle

TRIPLEX DEURPLATEN

10% KOR] ING
vele soorten voorradig.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Tplefoon 05752-1486

ONZE

BEGINT

donderdag 15 juli

om 8 uur

V O R D E N

WEER NIEUWE KOLLEKTIE

zomerjaponnen
nu met zeer interessante prijzen

Te koop een g.o.h. wandel-
wagen. Joh. Weenk, van
Lennepweg l, Vorden

Gevraagd: Een meisje van
26 juli tot en met 21 aug.
Brieven onder no. 28-1
bureau Contact

Te koop: Bromfiets, merk
Honda. H. Harmsen, H. K.
v. Gelreweg 14, Vorden

Te koop: Nieuwe aardap-
pelen 30 et. per kilo.
H. Scheffer, Deldense-
broekweg 7, Vorden

Profijt
AANBIEDING
BEKERS

Set van drie glazen
met plastic houder.
Hittebestendig
voor

KOFFIE
THEE
VRUCHTENSAP
FRISDRANK

Nu per set van 3 stuks

f2,95

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Jong Gelre
Denkt u allen aan de

ringsportdag
OP ZATERDAG 17 JULI

op het sportterrein in Harfsen lig-
gend aan de weg Almen-Harfsen.

Aanvang 10.00 uur v.m.

's Avonds dansen
BIJ DE HOOFDIGE BOER IN ALMEN

e koop: l Zundapp brom-
fiets 3 versnellingen in
goede staat. H. W. Groot
Enzerink, Vorden, tel. 1254

Te koop: Kolenhaard en
heteluchtkachel. A. Dim-
mendaal, Ruurloseweg 102,
Vorden

Te koop: Halve ha rogge.
Briefjes inleveren tot 19 juli
's avonds 8 uur.
Staande bij VLC De Graaf-
schap Medler.
B. Koers, Kranenburg

Te koop: Z.g.a.n. Riemers-
ma kindenvagen, gekost
ƒ 325,— t.e.a.b. tel. 05752-
M17
Te koop: Gebruikte rode
dakpannen. Telefoon (M57

met sterk verlaagde prijzen
o.a.

SWEATERS
TRUIEN
VESTEN
JACKS
PANTALONS
TRAINING SP AKKEN
KORTE BROEKEN
ENZ.

JACHTLINNEN KNICKER-
BOCKERS merk Chatelaine
van ƒ 48,50 voor

f 29,75

Damesbadpakken
voor de halve prijs

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Een zorgeloze vakantie

begint bij de bank!

Wij staan
tot uw dienst niet :

M

KOMPLETE VAKANTIEREIZEN

VREEMD GELD

REISCHEQUES

ONGEVALLEN EN /OF BAGAGEVERZEKERING

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

AtJTOCASCOVERZEKERING voor een korte termijn

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 . Wichmond



Donderdag 15 juli 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 15

Achtkastelenrit
Graafschaprijders

REKORD AANTAL DEELNEMERS
WAARONDER VELE BUITENLANDERS

De Achtkastelenrit en toerrit van de Graafschaprijders
begint zo langzamerhand steeds meer een internationaal
motorspektakel te worden. Engelsen, Duitsers, Belgen
en Denen waren naar Vorden gekomen om één en an-
der mee te maken.
Alle deelnemers konden voor wat betreft de sterrit, zelf
bepalen wanneer en hoe laat zij naar Vorden wensten
te vertrekken, als men maar tenminste 100 km (brom-
mers 50 km) zou afleggen.
Het bestuur van De Graafschaprijders stond zaterdag-
morgen toch wel een beetje verbaasd te kijken, toen
daar tussen 9 en 13.00 uur zo'n 160 motorrijders (pas-
sagiers niet meegerekend) bij café Schoenaker 'afmeer-
den'. Men had nl. op 100 man gerekend.

ORGANISATIE PERFFKT
Duidelijk bleek dat men bij De Graafschaprijders de
kunst van organiseren en improviseren goed verstaat,
want in een mum van tijd was iedereen 'onderdak'.
Zelfs Jean Mare Crumiere uit Parijs, die zaterdagavond
tijdens het Achtkastelenbal arriveerde, werd vlot ge-
holpen. Behalve in pensions werden de deelnemers ge-
huisvest in tenten (beschikbaar gesteld door de pad-

vinderij) terwijl ook velen zelf een tent hadden mee-
gebracht, ledere deelnemer werd een fraaie plakette
aangeboden.

EXTRA PRIJZEN

Het bestuur van De Graafschaprijdcrs had bovendien
vele extra prijzen uitgeloofd. De prijs voor de verst
wonende deelnemer buitenland viel ten deel aan Knud
Petersen en Henning Nikkelsen uit Aarhus (Denemar-
ken). De verst wonende deelnemer uit Nederland was de
heer Kleverwal uit Heer (Limburg). De oudste motor-
rijder buitenland was de heer Maar Gilbert uit Sijpe
(België), terwijl de 70-jarige heer Rona uit Groningen
de oudste deelnemer uit Nederland was. De Verken-
ners uit Eefde was de klub, met het grootste aantal
bromfietsers uit Nederland; voor wat betreft het buiten-
land viel deze prijs ten deel aan de motorklub Viersen
(Duitsland). De klub met het grootste aantal motor-
en skooterrijders binnenland was de MTC Holland. Deze
klub kreeg ook de prijs voor de KNMV klub met het
grootste aantal deelnemers. Voorts werden nog prijzen
uitgereikt aan de vrouwelijke motorrijdster Nel van
Woensel uit Rotterdam en aan Peter o'Brian uit Sout-
hend (Engeland).

TOERTOCHT

Zaterdagmiddag om 2 uur begon het in Vorden te on-
weren, althans dat dachteng^le Vordenaren. Gelukkig
had men het mis, het warel^p 160 motoren die achter
Herman Klein Brinke van start waren gegaan voor het
maken van een 80 km lange toertocht. De stoet trok

vanzelfsprekend onderweg veel bekijks, want zo'n lange
sliert motoren is geen alledaags schouwspel.
Er werd in een kalm tempo gereden. De rit voerde de
deelnemers door de omgeving van Vorden, Ruurlo, Bar-
chem (hier werd gepauzeerd), Zwiep, Exel, Laren, Al-
men en zo weer terug naar Vorden. Allen genoten van
deze relaxende tocht.

Zaterdagavond vond het traditionele Achtkastelenbal
plaats, deze keer m.m.v. de Bargkapelle uit Barchem.
Tijdens deze dansavond reikte de waarnemend voorzit-
ter van De Graafschaprijders de heer Bielderman de
prijzen uit, waarbij hij tevens allen dank bracht voor het
doen slagen van deze ritten. Zondagochtend werd er
o.l.v. de heer v.d. Peyl een wandeling gemaakt in de
omgeving van het Medler. Hieraan namen 54 personen
deel.

ORIENTERINGSRIT
Ter afsluiting van dit 2-daagse motorfestijn vond er
zondagmiddag een oriënteringsrit plaats, waaraan ge-
zien het warme weer slechts 30 personen deelnamen.
Herman Klein Brinke had de rit uitgezet. Totale af-
stand 50 km. De prijzen werden gewonnen door:
Auto's A-klasse: l Oosterink Deventer, 2 Verstege uit
Hengelo, 3 Denneboom uit Deventer. Idem motoren:
l Tuitert uit Harfsen. Auto's B-klasse: l Boesveld uit
Eefde. Bromfietsen A-klasse: l Regelink Vorden.
Idem B-klasse: l Meyer J«|ser. De OK-beker (deze be-
ker beschikbaar gesteldIHfor de Benzinemaatschappij
en verder medewerking verleend aan deze Achtkaste-
lenrit) werd gewonnen door, Verstege uit Hengelo.

VVV bracht
Oude ambachten
In het kader van het VVV-zomerprogramma vond er
donderdagavond op het marktplein een demonstratie
plaats, van zgn. 'olde ambachten'. Voor deze avond
bestond een flinke belangstelling. Niet alleen vakantie-
gangers doch ook Vordenaren lieten zich niet onbetuigd.

Er was van alles te zien, manden maken, stoelen ge-
mat, schoenen verzolen, terwijl ook het spinnewiel niet
ontbrak. Voor de bezoekers was er gelegenheid deze
artikelen te kopen.
Voorzitter H. v.d. Wal moest De Knupduukskes ver-
ontschuldigen. Wegens ziekte en vakanties kon men
de groep niet kompleet krijgen.
De Ruurlose Boerendansgroep was evenwel bereid ge-
vonden de plaats van De Knupduukskes in te nemen.
Mon genoot zichtbaar van 'Wie goat naor Hoksebarge
toe', 'Rieppe, rieppe gasten', 'Hakketene' enz. Het pu-
bliek was volop in de gelegenheid zelf een dansje te
maken.

Vergeleken bij het concert dat de muziekvereniging Con-
cordia kompleet met drumband alsmede het Vordens
Dameskoor in de muziektent gaf, waarvoor woensdag-
avond praktisch geen belangstelling bestond, was deze
avond een eklatant sukses ! Overigens hadden en de
muziekvereniging en het Dameskoor beslist meer be-
langstelling verdiend, want er werd een aantrekkelijk
programma geboden.

Iedere vrijdag weekmarkt

15 juli Gezellige VVV-pannekoekenavond bij
boerderij 't Schimmel

18 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de
Gereformeerde kerk

7 aug. HSV De Snoekbaars •wedstrijd
27 en 28 aug. Bazar muziekver. Concordia
29 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd
10 en 11 sept. Oranjefeest Wildenborch

12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
drn deze gratis hij deze rubriek geplaatst.

wmw
Voetbal
KLEIN DOCHTEKEN GREEI' IN VORDEN
DE G VB CUP (2E AFDELING)
Dankzij een 2-0 zege op Meddo kwam de Klein Dochte-

ren ploeg in het bezit van de fel begeerde cup.
Ondanks het feit dat het weer beslist niet geschikt was
voor het spelen van een dergelijke wedstrijd, hebben
de 22 spelers met name in de eerste helft een aantrek-
kelijk partijtje laten zien.

Behoudens de laatste 10 minuten voor rust, toen de
Klein Dochteren doelman Roekevis een paar fi
moest verrichten, heeft Klein Dochteren in de eerste
helft goede scoringskansen laten liggen, mede doordat
de Meddose achterhoede nu niet bepaald het sterkste
deel van de ploeg vormde.

Na 25 minuten viel het eerste doelpunt, toen Boerstorl
doel trof. ZoaK ' iad doelman Roekevis een goede
dag en bleef het lang 1-0. Nadat Boerstoel na een i:>
min. in de 2e helft de stand naar 2-0 had geschoten,
freewheelden de beide ploegen naar het einde.

VORDEN ONTMOET WEINIG NIEUWE
GEZICHTEN

Hot eerste elftal van Vorden is evenals vorig jaar weer
in de Ie klas B ingedeeld. De Vordenaren ontmoeten in
deze afdeling als nieuwe tegenstanders KSV (Vragen-
der); MEC (Miste) en Zutphen. Verder zijn ingedeeld:
Ruurlo, Kotten, Vios (Beltrum), Witkampers (Laren),
Markelo en DEO en Reunie (beide Borculo).

Vorden 2 komt uit in de 2e klas N met Eibergse Boys 3,
Sp. Lochem 3; RKZVC 2 (Zieuwent); DEO 2 (Borculo);
Halle 2; Pax 3 (Hengelo G); Reunie 3 (Borculo) en
Markelo 3.

Vorden 3 komt uit in de 3e klas M met Markelo 4;
S VB V l (Barchem); Sp. Lochem 4; Witkampers 2 (La-
ren); Reunie 4 (Borculo); Eibergse Boys 4; GSV 2
(Gelselaar); Klein Dochteren 2 en Ruurlo 2.

Vorden 4 is ingedeeld in de 3e klas H met Warnsveldse
Boys 3; Gorssel 2; Socii 2 (Wichmond); Zutphania 4;
Be Quick 5 (Zutphen); Voorst 4; Loenermark 4; De
Hoven 5 en Oeken 2.

De indelingen voor de lagere elftallen zijn nog niet be-
kend op dit moment.

Waterpolo
VORDEN-DE MORS 3-4

De Rijssenaren kwamen tegen Vorden juist met de
hakken over de sloot door met 4-3 te winnen.
In het begin leek het erop dat de Vorden-ploeg niet
geloofde in een goed resultaat. Permentier en Gotink
troffen paal en lat en de thuisclub trok hier moed uit.
De Vorden-defensie lette even niet op en het was 0-1.
In de 2e speelperiode maakte Eggink de bal goed vrij
en scoorde Permentier de gelijkmaker 1-1.
De Vorden-doclman hield in de derde speelperiode de
stand even op 1-1, doch was machteloos toen de links-
voor dankzij numerieke meerderheid 1-2 scoorde.
Uit alweer een pass van Eggink bracht Permentier de
ploegen weer naast elkaar 2-2 en zelfs gaf Gotink de
Vorden ploeg een voorsprong 3-2.

Dankzij stugge mandekking van Vorden bleef het voor-
lopig 3-2, doch toen de midvoor via een fraaie achter-
waartse worp schoot was ook deze verdediging van
Vorden kansloos en was het 3-3.
De laatste periode was er een met een gevecht om de
overwinning. De linksvoor van De Mors schoot van
dichtbij raak en het was 3-4. Fel werd er daarna nog
gestreden de stand een ander aanzien te geven, doch
aan het eind had De Mors een 4-3 overwinning behaald
op een goed spelend Vorden-team.

Touwtrekken
Het begint er veel op te lijken, dat de touwtrekvereni-
ging Bekveld uit Hengelo dit jaar 2 kampioensteams
uit de kompetitie zal hebben, voor wat betreft de zwaar
gcwichtklasse en de 560 kg klasse.
Op het zaterdagmiddag in Enter gehouden 4e tournooi
trokken de Hengelose boys zo sterk, dat zij het kon-
kurrerende Heure uit Borculo geen enkele kans gaven
en het nu welhaast onmogelijk is om de Bekvelders
met een voorsprong van 6 pnt nog te kloppen.
Zij hebben een goede kans ons land in Gotenburg tijdens
de Europese Kampioenschappen te vertegenwoordigen.
De kracht van Bekveld spreekt des te duidelijker, daar
ook in de 560 kg klasse de mannen van Berenpas niet
te verslaan lijken. Daar men nu zo'n komfortabele
voorsprong heeft, lijkt het haast zeker dat Bekveld dit
jaar met 2 kampioensteams naar Gotenburg gaat.
Het tournooi in Enter was door de organiserende ver-
eniging goed voorbereid. Op het oude sportterrein aan
de Dorpsstraat was er voldoende akkomodatie voor de
teams om de wedstrijden zo snel mogelijk te doen ver-
lopen. Dit 'snelle' vanwege de onbedaarlijke hitte die

ook nu weer heerste.
Vier ploegen lieten het afweten, waardoor een grote
bres werd geslagen in het programma.
Binnen een anderhalf uur was het 'bekeken' en kon
bondsvoorzitter Markink de uitslag bekend laten maken.
Hij werd hierbij goed geassisteerd door mevr. Enze-
rink en de heren Enzerink en Weenk.
De drie bondsarbiters kweten zich ook goed van hun
taak en noteerden de volgende eindstand:
720 kg klasse A: l Bekveld, 2 Heure, 3 Enter, 4 Warken
5 Achilles.

720 kg klasse B: l Zieuwent, 2 Beltrum, 3 Neede,
4 Jonge Kracht.
560 kg klasse l Bekveld, 2 Warken, 3 Oosterwijk.
Na VIER tournooien is de stand in de bondskompetitic:
720 kg klasse A: l Bekveld, 2 Heure, 3 Warken,
4 Enter, 5 Oosterwijk. 6 Achilles uit Arnhem.
720 kg klasse B: l Zieuwent, 2 Jonge Kracht, 3 Neede
4 Beltrum, 5 Achilles, 6 Noordijk, 7 Thor, Doesburg.
560 kg klasse: l Bekveld, 2 Warken,
3 Oosterwijk uit Zclhem en 4 Velswijk.
Het 5e bondstournooi zal worden gehouden op zondag
25 juli op de Camping Gelders Laren te Laren Gld.
De organisatie berust bij TTV Heure uit Borculo.

Concert
De muziekvereniging Sursum Corda heeft de afgelopen
weken weer enkele concerten gegeven nl. in bejaarden-
huis de Wehme en verpleeginrichting Villa Nuova.
Beide keren waren bewoners en personeel vol lof over
het gebodene. Bovenstaande geeft een duidelijk beeld welke inspanningen zich de deelnemers in Hengelo Gld getroostten.



VANAF DONDERDAG 15 JULI

Koopjes in meisjesovergooiers.

Goedkope aanbieding in sokjes.

Restanten in dames en jongens

korte broeken.

Aanbieding in dames- en meisjes-
nachthemden.

Speciaal voor u:

hoofdkussens in veren, kapok, vlok-
ken en polyesther-fiberfill.
En nog vele andere koopjes.

Mombarg
KRANENBURG . Telefoon 6679

Bosch
koelkasten van tafel-
model tot
koel-vriesautomaten
Beter leven voor minder geld met

BOSCH diepvriezers
In elke keuken een

BOSCH vaatwasser
Kortom het hele

BOSCH programma
VRAAG INLICHTINGEN

V.L.C.

De Graafschap
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden

NBEUWS VAN LEVI

Safari jackets
in bleu denin

Shipmates
bleu denin broeken met uitlopende
P«P

Uw Levi Strauss dealer:

Wapen- en Sporthandel

Martens
sleede •locltreffendl

Zutphenseweg . Vorden

vw
Vorden

DONDERDAGAVOND 15 JULI
GEZELLIGE

pannekoeken
avond

op de sfeervol verlichte boerderij
Het Schimmel achter kasteel Vorden

Entree ƒ 0,75. Aanvang 20.00 uur

Winnetou
en de zoon van de berenjager

Indianenspel naar Karl May bewerkt
door B.G.
30 ruiters en 80 medewerkenden.

Dinsdag 27 juli a.s. TV-uitzending „Vry-uit" om
19.00 uur.
Zaterdag 24 juli om 8 uur; zondag 25 juli om 3
en 8 uur; zaterdag 31 juli om 8 uur; zondag l au-
gustus om 8 uur; zaterdag 7 augustus om 8 uur;
zondag 8 augustus om 3 en 8 uur.

Voorverkoop kaarten:
tot 3 dagen van^| voren bij
Sigarenmagazij^Hkeulenkamp te
Ruurlo ƒ 3,—; aan de kassa ƒ 5,—;
kinderen (lagere school) ƒ 2,50

Voor ons moderne vermeerderings-
bedrijf van 12.000 slachtkuikenmoe-
derdieren vragen wij met spoed een

PLU l M VEE-
VERZORGER

LEEFTIJD 17-20 JAAR

Behalve een goed salaris, bieden wij u goede
sekundaire arbeidsvoorwaarden o.a. premie-vrij
pensioen

Aanmeldingen telefonisch
of schriftelijk

Boggelaar la, Warnsveld, telfoon 05752-1919

flPRIll M l N G
Nu koopt u bijzonder voordelig uw sandalen!

Damessandalen v.a. f6,95
Herensandalen v.a. f9,95
Kindersandalen v.a. f7,50

Kijk eerst bij WULLINK
Vooraan in schoenenmode Dorpsstraat 4, Vorden

Raadsvergadering
der gemeente Vorden

BESTUUR VAN BEJAARDENCENTRUM
DE WEHME VOERDE SLECHT FINANCIEEL
BELEID
Het had er maandagavond tijdens de openbare vergade-
ring van de gemeenteraad van Vorden alle schijn van
dat men punt 18 van de agenda maar het liefst met
een hamerklopje (en dan heel zachtjes) zou willen af-
doen. Het ging nl. om een verzoek van het bestuur van
het bejaardencentrum De Wehme om een gemeente-
lijke garantie voor een aanvullende geldlening.

Zo op het oog niets bijzonders. Maar dat er een ad-
dertje (later bleek het een adder) onder het gras
school, bleek al uit het feit dat men het van gemeente-
wege niet nodig had bevonden om de pers van te voren
een prea-advies van dit voorstel te doen toekomen. Ge-
lukkig kwamen de raadsleden W. B. J. Lichtenberg
(KVP) en J. Bosch (PvdA) ons te hulp door tijdens
de behandeling van het voorstel enkele opmerkingen te
plaatsen, waardoor ieders nieuwsgierigheid volledig was
opgewekt.
Wat bleek nl. ? Het verzoek van het bestuur van De
Wehme voor deze aanvullende geldlening ging om het
lieve sommetje van ƒ 100.000,—. Op dit bedrag komen
we zodadelijk terug, maar eerst het volgende: In okto-
ber 1968 besloot de raad de tijdige betaling van rente
en aflossing van een door de „Stichting tot huisvesting
van bejaarden te Vorden" (kortweg door het bestuur
van De Wehme) met de rijkspostspaarbank te sluiten
geldlening groot ƒ 870.000,—. Het stichtingsbestuur was
voornemens met deze geldlening een uitbreiding van
het bejaardencentrum tot stand te brengen.
Op 13 mei 1970 kwam er opnieuw een verzoek van het
bestuur van De Wehme. Ditmaal ging het om de ge-
meentelijke garantie van een te sluiten aanvullende le-
ning groot ƒ 150.000,—. Deze aanvullende lening was
volgens dit verzoek nodig voor „het opvangen van de
verhoogde kosten, de BTW, welke na de aanbesteding
van kracht is geworden en de bijkomende werken".

OPNIEUW LENEN
Thans werd dus verzocht om nogmaals ƒ 100.000,—.
Volgens dit verzoek is het geld nodig voor de over-
schrijding van de aanneemsom doordat alles duurder
is geworden en door de stijging van de uurlonen .Vol-
gens bestek mochten deze kosten worden doorberekend.
Dan komen daarbij de kosten van het aanpassen van
het bestaande gedeelte en het buitenschilderwerk. Een
exploitatiebegroting zal worden opgemaakt door het
Centraal Administratiekantoor te Driebergen.

FINANCIEEL IN DE MIST GEVAREN
De heer W. B. J. Lichenberj^KVP) vond het zo lang-
zamerhand maar een prec^Pe zaak worden met De
Wehme. ,,De keiharde werkelijkheid is, dat er is ge-
bouwd en gebouwd en aan het eind van de rit is er geld
tekort." De heer Lichtenberg liet dan ook duidelijk
merken in de toekomst niets meer te voelen voor het
verstrekken van garanties, ̂ k
Wethouder v. d. Wall Ball^fWD) was van mening
dat er door De Wehme geen geld over de balk was ge-
gooid.

De heer Bosch (PvdA) had de indruk gekregen dat het
gemeentelijk toezicht op het financiële wel en wee van
De Wehme blijkbaar niet bijster goed is geweest. „Een
begrote investering van ƒ 870.000,— werd niet alleen
met ƒ 250.000,— overschreden, een gedeelte van deze
gelden werd voor andere doeleinden aangewend, dan
waarvoor ze bestemd waren. Ik ben van mening, dat
het bestuur van De Wehme jarenlang financieel in de
mist heeft gevaren en blijkbaar het verschil niet wist
tussen onderhoud en investering. Waarschijnlijk is dit
niet de laatste keer dat De Wehme komt aankloppen.
Er is nl. ƒ 55.000,— gespendeerd aan onderhoud, welke
post beslist niet in 25 jaar kan worden afgeschreven
en waardoor het aflossingsschema in gevaar komt.
Wanneer geen omrekening naar annuiteitsbasis mogelijk
is, komt De Wehme zeer binnenkort opnieuw in moei-
lijkheden", aldus de woordvoerder van de PvdA-fraktie.
De heer G. Bogchelman (CHU) tevens voorzitter van
het bestuur van De Wehme, vertelde hierna zeer uit-
voerig hoe de vork in de steel zat. „Toen onze admini-
strateur ziek werd, hebben wij verzuimd direkt het
Centraal Administratiekantoor in te schakelen." De
heer Bogchelman gaf ronduit toe dat er inderdaad door
het bestuur fouten zijn gemaakt.
Toen de raad uiteindelijk besloot de gemeentelijke ga-
rantie te verlenen, toonde de heer Bogchelman zich zeer
enthousiast.

Ons deed het gehele geval „De Wehme" denken aan
de mijnheer die een auto kocht voor ƒ 10.000,—. De
goede man betaalde keurig zijn wegenbelasting, de
verzekering, benzine, onderhoudsbeurten etc. Echter na
een jaar of zes bleek dat de auto was „versleten", dus
moest er een nieuwe komen. Maar o wéé wat bittere
smart, er waren geen centen voor een nieuwe auto,
want onze goede man had vergeten jaarlijks „af te
schrijven", waardoor hij toen genoodzaakt was om geld
te lenen voor zijn nieuwe auto! (Bij De Wehme was het
dus zo dat er geen reservering voor toekomstig onder-
houd heeft plaatsgevonden, hetgeen zich thans wreek-
te.)

Ter verduidelijking op de opmerking van de heer J.
Bosch, die het gemeentelijk toezicht op het wel en wee
van De Wehme niet bijster goed vond, het volgende:
In de akte van uitgifte van de grond voor het bejaar-
dencentrum in erfpacht is o.a. de volgende bepaling op-
genomen: ,,Het bestuur van De Wehme is verplicht
aan het kollege van B & W of een gemachtigde ten
allen tijde inzage te geven van de boeken, bescheiden
etc., alle inlichtingen te verstrekken en volledig mede-
werking te verlenen aan alle maatregelen, welke dienen
te worden genomen in het belang van een goede kon-
trole op het financieel beheer en een goede administra-
tie van het bejaardencentrum."

BEHOEFTE AAN SPORTAKKOMODATIE
Het kollege van B & W stelde de raad maandagavond
voor om ƒ 3.500,— beschikbaar te stellen teneinde een
rapport te doen samenstellen omtrent de huidige be-
hoefte in de gemeente Vorden op het terrein van de
sport. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal
zich belasten met het opmaken van een dergelijk rap-
port.

In dit rapport, dat nog dit jaar zal uitkomen, zal ruime
aandacht worden besteed aan de huidige en toekoms-
tige behoefte, de daaruit voortvloeiende financiële kon-
sekwenties, subsidiemogelijkheden, instelling van een
sportraad etc.
De heer Lichtenberg (KVP) werd medegedeeld dat de
samenstellers persoonlijk naar Vorden zullen komen om
o.a. gesprekken te voeren met besturen van sportver-
enigingen.

De heer Bogchelman (CHU) informeerde of het niet
wenselijk is een sportraad te benoemen.
Burgemeester Van Arkel antwoordde hierop dat de
rapporteurs hierover zullen adviseren.
I.v.m. de samenstelling van de sportraad zal de sport-
kommissie te Vorden een advies uitbrengen, aldus wist
wethouder v. d. Wall Bake (VVD) te vertellen.
De heer J. Bosch (PvdA) was van mening dat nu een
eerste stap wordt gezet naar een ontwikkeling die van
het grootste belang is voor de Vordense gemeenschap.
Ook het feit dat van tevoren overleg gepleegd wordt
met de plaatselijke sportverenigingen doet aangenaam
aan Van ons krijgt u vanavond een tien met een griffel
aldus de heer Bosch tot het kollege van B & W.

„Wanneer wij destijds het woord sporthal gebruikt heb-
ben, als één van de mogelijkheden om in de behoefte aan
een goede akkomodatie te voorzien, dan hebben wij te-
vens gedacht aan een gebouw, waar een groot deel van
het plaatselijke verenigingsleven zich zou kunnen kón-
centreren; een gebouw naast sport ook geschikt voor
toneel en muziekuitvoeringen en tevens plaats voor een
openbare leeszaal", aldus stelde de heer Bosch voor.
De heer Gerritsen (Binding-Rechts) was het volledig
met de heer Bosch eens. Ook het kollege van B & W
stond niet afwijzend tegenover dit voorstel en zegde
toe één en ander met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten te zullen bespreken.

VAN ALLES WAT UIT VORDENS RAAD
In bijna elke raadsvergadering wordt de raad wel ge-
vraagd gemeentelijke garantie te geven voor een hy-
pothekaire geldlening t.b.v. de woningbouw. De heer
Lichtenberg (KVP) stelde voor in het vervolg de na-
men van de betreffende personen niet meer te noemen,
alleen maar de bedragen. De heer Gerritsen (Binding-
Rechts) deelde deze mening.

Voorzitter Van Arkel alsmede de heer Regelink (AR)
vonden het evenwel helemaal geen schande dat de na-
men genoemd worden. De heer Gotink (Binding-Rechts)
was het met genoemde heren eens. „Wanneer we geen
namen noemen wordt het een beetje een geheimzinnig
gedoe en uiteindelijk staat de gemeente borg voor de
lening, dus wat mij betreft wel namen", aldus de hen-
Gotink.
De pers vroeg zich overigens wel af waarvoor al deze
opmerkingen dienden want de stukken met betrekking
tot deze geldleningen worden al sinds maanden niet
meer aan de pers verstrekt!

SCHOOLADVIESDIENST
Op voorstel van het kollege van B & W besloot de raad
toe te treden tot de Stichting Schooladviesdienst Oost-
Gelderland. De heer v. d. Wall Bake (VVD) deelde de
heer Regelink (AR) desgevraagd mede dat de gemeen-
te nu voor tenminste drie jaar lid is. De heer Mennink
(VVD) die destijds nogal een warm pleidooi voor deze
toetreding had gehouden, toonde zich na aanneming
van het voorstel bijzonder happy.
De Prinses Julianaschool in de Wildenborch had een
gemeentelijke bijdrage van ƒ 1.872,22 gevraagd voor
het aanschaffen van materiaal voor het opzetten van
een dokumentatiecentrum. Het blijkt echter, aldus licht-
te burgemeester Van Arkel oe, dat het benodigde ma-
teriaal om een dergelijk dokumentatiecentrum in te
richten bestaat, wanneer het een normale 6-klassige
school betreft met plm. 170 leerlingen.

De school in de Wildenborch telt 31 leerlingen, vandaar
dat de raad besloot maximaal ƒ 500,— beschikbaar te
stellen. De heer Van Overbeeke (KVP) werd desge-
vraagd medegedeeld dat de mogelijkheid voor de school
blijft bestaan een extra kredietaanvrage in te dienen,
wanneer zou blijken dat deze ƒ 500,— niet toerijkend
zijn. Verschillende raadsleden waren van mening dat
dergelijke gevallen in het vervolg gedelegeerd dienen
te worden naar de schooladviesdienst.
Voor de aanschaf van leerlingensets t.b.v. de openbare
lagere school besloot de raad ƒ 10.434,— beschikbaar
te stellen. Voor allerhande leermiddelen t.b.v. de bijz.
school Het Hoge stelde de raad ƒ 3.795,55 beschikbaar.

GRONDVERZAKKING
De heer Koerselman (PvdA) maakte B &W er op at-
tent dat er grondverzakkingen plaatsvinden achter de
bejaardenwoningen aan Het Jebbink. De vruchten in
de tuinen zijn verloren gegaan.
De heer Lichtenberg (KVP) deelde mede dat deze
kwestie reeds door Thuis Best wordt onderzocht.
De heer Van Overbeeke (KVP) vond de situatie in De
Bongerd nog steeds ondragelijk. Er staan zoveel au-
to's aan beide zijden van de weg, dat wanneer er bv.
een ambulance of brandweer door moet, dit niet gaat.
Hij bepleitte een éénzijdig parkeerverbod.
Hetzelfde stelde de heer Bosch (PvdA) voor met be-
trekking tot de Berend van Hackfortweg.
De heer Gerritsen (Binding-Rechts) bepleitte aanleg
van trottoirs aan de Schoolstraat en de Dr. Lulofsweg.
De heer Bogchelman (CHU) verzocht van de kruising
bij kasteel Hackfort een voorrangskruising te maken.
De heer Lichtenberg (KVP) zou gaarne zien dat de
vuilnisophaaldienst een klein eindje verder de Eikenlaan
in zou rijden via Tolkamp. Zo'n zeven gezinnen zouden
daar dan van kunnen profiteren.
Al deze suggesties van de verschillende raadsleden zul-
len nader door B & W onder de loupe worden genomen.

VERKOOP BOUWTERREINEN
De raad besloot tot verkoop van 2093 vierkante meter
grond aan de Staringstraat aan de heer R. Praas, Nij-
verdal ad ƒ 21,— per vierkante meter. Idem 856 vier-
kante meter aan de Beatrixlaan aan de heer C. T. M.
Seesing ad ƒ 32,— per vierkante meter; idem 120
vierkante meter grond aan Het Vaarwerk aan de heer
A. Th. Mulder, Gaanderen ad ƒ 22,— per vierkante me-
ter.



Heden overleed zacht en kalm, nog geheel onver-
wacht, mijn lieve vrouw en onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

REINTJE HESSELINK
echtgenote van Gerard Johan Rietman

in de gezegende ouderdom van 82 jaar.

Vierakker: G. J. Rietman

Vierakker: H. Rietman
A. Rietman-Harmsen

Vorden: J. H. Arfman-Rietman
J. G. Arf man

Vorden: R. Pelgrum-Rietman
H. Pel'grum
Klein- en acherklein-

kinderen

Vierakker, 14 juli 1971
Boshuisweg 5

De teraardebestelling zal plaats hebben op zater-
dag 17 juli om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Wichmond.

Dansen
Nutsgebouw
WOENSDAG 21 JULI

Muziek:
„THE RYTHM STARS"

Aanvang 19.30 uur

Adverteren doet verkopen

Naast de vele tientallen voordelen
in de grote

seizoen

van Schoenenhuis
Jansen
als speciale

opruimings-
aanbieding

ruim 100 paar

Piedro schoenen
en sandalen
nu met maar liefst

f 5,- korting
per paar.

Deze unieke kans krijgt u nooit meer
weer, wees er als de kippen bij.

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEÉTS - Dorpsstraat - Vorden

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i.

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphens<;w. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

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

Denis Samuel Johannes
Wij noemen hem DENNIS
C. Huizinga
J. M. Huizinga-Mullink

Vorden, 8 juli 1971
Smidsstraat 18
Tijdelijk adres: Ver. Ziekenhuizen Coehoornsingel
Zutphen

Te koop: Jonge aardappels en alle dagen verse eieren.
B. Wunderink, Ruurloseweg 85

Sportief huwelijk

Gerard Bloemenkamp, aktief voetballer in de voorhoede
van het eerste elftal van Socii, trad donderdagmorgen
8 juli jl. in het huwelijk met de verpleegster mejuffrouw
Marga Zents uit Vorden. De bruid werkt in de Verenig-
de Ziekenhuizen, afdeling Martinetsingel, de bruidegom

is accountant. Op de foto het gelukkige paar na de
kerkelijke inzegening in de R.K. kerk van Sint Antonius
van Padua te Kranenburg. Medespelers van Socii vorm-
den een erehaag voor het bruidspaar.

135 plattelandsjongeren uit 13 Europese landen hebben
verleden week dinsdag in Vorden een deel van de
Achtkastelentocht gefietst. Het waren allen jongelui
die deelnamen aan de zevendaagse bijeenkomst van de
International Farm Youth Exchange, die gehouden werd
in hot logeercentrum van het landbouwscholenkomplex
in Ede. Een fietstocht langs drie van de acht kastelen
vormde een aantrekkelijk onderdeel van het uitgebreide
programma.

De afdeling van Jong Gelre in Vorden had de organisa-
tie van de fietstocht op zich genomen en 135 fietsen
,.versierd". Dit bleek geen gemakkelijke opgave eg-
weest te zijn, maar met behulp van alle leden, vrienden
en kennissen is men er toch in^Blaagd.
De tocht per fiets langs een drietal Vordense kastelen
is opgenomen in het programma van de IFYE-bijeen-
komst door bemiddeling van mejuffrouw Roely Lubber-
dink lid van Jong Gelre uit Lochem en tevens een van
de weinige Nederlandse deelneemsters aan het uitwis-
selingsprogramma dat als m^^> heeft: ,,Meet the
Dutch" en in het kader waarvan vele exkursies en le-
zingen worden gehouden. De jongelui van velerlei natio-
naliteiten werden voorgelicht over de kulturele, ekono-
mische en sociale leven in Nederland en brachten on-
der meer een bezoek aan het Openluchtmuseum in
Arnhem. In de komende dagen staan er een bezoek
aan de bloemenveiling te Aalsmeer, een boottocht door
de havens van Rotterdam en een exkursie naar Oostelijk
Flevoland op het programma.

Nadat de plattelandsjongeren een algemene vergadering
van de Europese YFYE hadden bijgewoond, gingen ze
met drie grote bussen naar Vorden om de kastelenfiets-
tocht te maken, voor sommige buitenlanders een on-
gewone belevenis.
Om half drie kwamen de bussen aan bij kasteel Hack-
fort, waar de tocht zou beginnen. Eerst werd het kas-
teel met de stuwmolen, ook wel dwangmolen genoemd,
bezocht. De heer Folmer, natuurvorser en kenner van
de streek, heette de jongelui van harte welkom en ver-
telde allerlei wetenswaardigheden over het kasteel en
zijn geschiedenis.
Daarna stapte iedereen, sommigen nog wat onwennig,
op de fiets en kon de tocht langs de drie Vordense kas-
telen beginnen. De lange stoet fietsers van dertien na-
tionaliteiten, die veel opzien baarde, werd voorafge-

gaan door een traktor met aanhangwagen, die fun-
geerde als ,,bezem wagen".
Na een mooie tocht langs Vordense binnenweggetjes
met nog veel ongerept natuurschoon, werd Huize Den
Bramel aangedaan en kregen de jongelui een konsump-
tie aangeboden. Nadat een korte rustpauze was gehou-
den en de buitenlandse jongeren zich een indruk hadden
kunnen vormen van het mooie kasteeltje, dat al uit de
veertiende eeuw dateert en de prachtige tuinen hadden
bewonderd, werd de tocht over het landgoed van Huize
Het Enzerinck, thans verpleeginrichting, vervolgd naar
Huize Vorden. Ook hier keken de buitenlandse platte-
landsjongeren hun ogen uit. Zij konden maar niet be-
grijpen waarom zo'n statig^^mument met een rijke
geschiedenis in een vervallei^ptat verkeert. Er werden
vele vragen gesteld en de heer Folmer wist vele mar-
kante bijzonderheden te vertellen.

PANNEKOEK
De laatste pleisterplaats vaJÉ|c gezellige fietsmiddag
was de boerderij 't Schimmel^üi de Schimmelweg. Hier
werden voor het buitenlandse gezelschap pannekoeken
opgediend en kon men een frisdrank of bier gebruiken.
De heer Joh. Strokappe. die gedurende de gehele tocht
gezeten op een boerenwagen, bekende melodietjes op
zijn accordeon had gespeeld, begeleidde hier de heer
Jan Florijn, die vrolijke deuntjes aan zijn zingende zaag
ontlokte. Evenals onderweg werd er ook in 't Schimmel
druk gefotografeerd.

Nadat de jongelui zich de pannekoeken en de koele
drank goed hadden laten smaken bracht een der leden
van het talrijke buitenlandse gezelschap de afdeling
Vorden van Jong Gelre een woord van dank voor de
vele inspanningen, die de leden zich getroost hebben
voor het welslagen van de „castle-trip by bike", zoals
de fietstocht langs de Vordense kastelen in het pro-
grammaboekje van de IFYE-bijeenkomst in Ede ver-
meld stond.

Uit gesprekjes met jongelui van verschillende nationali-
teiten viel op te maken dat ze het in Vorden best naar
hun zin hebben gehad. Ook bleek uit hun reakties, dat
de opzet van de IFYE-bijeenkomst in Nederland, om de
buitenlandse plattelandsjongeren door middel van ex-
kursies en lezingen een inzicht te verschaffen in Ne-
derlandse situaties en problemen, ten volle geslaagd is.

HENGELSE KARMSE!
Jao nog een paar dage en 't is weer zoo wiet. Dat hoeve
ikke eigelijk gin mense in Hengel te vertellen, want wie
zien oorne goed te luustren hef elegd en zien oogen
goed de kost hef egeven, die wet dat net zoo goed as
ikke.
Doar hef al iedere keer een stuksken van in de krante
estaon. Jao en nouw ik 't toch oaver de krante hebbe:
moj es luustren. Veurige wekke kump mien doar een
kael an de deure, now ik kennen um verd . . . . neet.
Hee was nogal flink beheurd, zoo ai der vandage zoo
vuile ziet! Ik dachte drekt, dat kon Fiedel Kastro in
eigen persoon wel es wezen. Moar nee dat hak mis.
Hee zeg tegen mien: „rj zit toch ok in die kummissie
van de Hengelse Karmse?" Bojao zei ik dat hai good,
moar wol i'j doar met zeggen? Now hi'j maken zich
dan ok bekend en zei: „Ik komme van de krante. I'j
mossen es een stuksken schrieven oaver de karmse in
ons streekblad. Die kump in alle umliggende plaatsen
en dat doet ze toch oaveral. Veural now der in Hengel
ok zondags karmse is, kon dat nog wel es een bonk
volk trekken."
Ik zegge tegen um: bojao dat hai wel good, maor dat
is niet mien alledaagse wark. Daor wil ik 't eerst met
de andere kummissieleden oaver hebben en dan heur
i'j der wel van.
En now geet 't der natuurlijk maor umme van al wat
ter zoal dee dage te doen is, in woorden umme te zet-
ten. Now jao, doar geete dan.
's Woensdags den 14e juli is ter net as vrogger de
grote peerdemarkt an 't vuutenende. Now ja gin 12 of
1300 peerde zoo ak dat van vrogger wette, moar zeker
toch de moeite weerd um dit veural niet te missen. De
markkummissie hef ok van alles op touw ezet. Grote

peerde- en ponnykeuring en wie wet geef ze ok nog
bonnen uut. Now i'j zult moar zo'n weerdebon kriegen,
dan zit 't jandorie heelemoale good. Kun i'j meteene
karmse hollen, wat wil i'j nog meer.
Dan is ter ok nog een wedstrijd wie van de markkaels
't hadste kan schreeuwen. „Standwerkersconcours"
nuump ze dat. Hadstikke mooi um dat met te maken,
doar mo'j zeker hen goan.
Dan is ter 's woensdagsaovends um half achte net as
veurig jaor motor- en bromfietsenbehendigheidswed-
strijden (foj wat een lank woord). Doar bunk lelijk
druk met. Jao en die motorsport dat is tegenwoordig
wat. Heele bekende namen van rijers uit den umtrek
doot er an met en natuurlijk onze eigen Gert Wolsink.
Doar mo'j allemaole kommen, alleene dat geknap en
geknetter is al de moeite weert. Veur ak et vergette,
dat is weer op 't parkeerterrein achter de botterfabriek.
En dat kost ow allemoale niks. Alleene kan ut wezen
dat een paar Hengelose schoenen probeert ow een lot
an de k ... inne te smeren, moar dat is dan ok nog
gin weggegooid geld. Doar bunt heele mooie prieze met
te winnen. Dan moj moar us goan kieken bi'j Reint
van de bond. De heele elage steet vol, um eiges 'n
winkel met te beginnen. Now dat is dat.
Vrijdags noamiddags bunt ter dan spellekes veur alle
kinder die nog noar de legere schole goat. Op dezelfde
plaatse as veurig joar op 't mooie voetbalveld bij El-
drikboer. De kinder wet dat allemoale wel. Vlak bi'j
et zwembad. As dan no afloop den eenen of den an-
deren deur de inspanning et heite hef ekregen kan e
zoo in et water springen um af te koelen.
Dan vrijdagsaovonds beginne wi'j met een optocht weer
noar et voetbalveld. Joa en now kump et, dat mot i'j

good lezen. Veur de eerste keer trekt dan de Henge-
lose Majorettes de stroate op! Dan zul i'j es zien wat
ter in Hengel nog es meugelijk is. Allemoale dezelfde
mooie pakskes an. Nee dan mag der gin mense in
huus blieven zitten. Nemt ter dan es een uurken af en
goat met noar 't voetbalveld, want doar is nog vuile
meer te zien. Ik vin 't eigelijk jammer um 't te ver-
klappen, moar alla. Niks minder dan 2 dameselftallen
zult dan goan schuppen met zo'n grote leeren bal, net
as echte voetballers. Joa en ak dat zoo heure zit ter
nog heele goeien tussen ok. Affijn, wi'j hoef doar hee-
lemoale gin duukskes um te doon! Alleene zo'n stel
vrouwluu in voetbalkleere is de moeite weert um noar
te kieken. Ik nem an dat de mansluu good vertegen-
woordigd zult wezen en dat is dan ok de bedoeling.
Noa afloop doarvan wort ter 120 lampions uutereikt en
geet et weer in optocht noar Hengel. A'j dan zorgt da'j
allemoale van lotten veurzien bunt want bi'j Langeler
is dan de trekking! Wie de meeste lotten hef, hef de
meeste kans! En dan blif ter echt nog wel tied oaver
um noar de karmsevermakelukheden te goan.

Ook dit joar weer net as vrogger zoo gezellig in de
Kerkstroate, zoo um de Grote Karke. Ik wet at ter nog
vuile olderen met mien hier hadstikke leuke herinne-
ringen van oaver ehollen hebt. Natuurluk is de botter-
looze der neet meer, net zo min as et meistcrsbanksken.
Moar doar is zoo vuile moois veur in de plaatse ekom-
men. De mooiste uut de mooiste winkelpanden bunt ter
now en ik wet vaste dat ze de gevelverlichting die
dagen ok an doet, um 't moar gezellig te maken. Trou-
wens doar bunt nog vuile meer mooie plekjes die 's oa-
vends verlicht bunt. Goat ok es kieken bi'j de Bleikc,
zeldzaam mooi. Wi'j zit midden in de vakantie. Ik zol
alle vakantiegangers of toeristen willen vroagen: Kom
disse karmesdage noar Hengel; et is warkelijk de moei-
te weert. Onderdak kun i'j hier ok zat kriegen want
café's of restaurants bunt hier zat en veur weinig geld.
I'j kunt hier ok besoesd lekker etten. Doar steet Hengel
zolange as de karmse en de peerdemarkt der bestoat
veur bekent.

Zaterdagsmargens um 9 uur alweer optocht deur et
darp met muziek en tamboers. Ruiters op grote peerde
moar ok een heel stel ponny's met heele jonge ruitertjes
en allemoale in uniformen. En neet te vergetten onze
eigen splinterni'je Majoretteclub. Een hoop mensen
wet misschien neet woar dat woord majorette vandan
kump: A'j mien vroagt denk ik dat et hen kump van
majoor, dus kleine mojoortjes. A'k et neet good hebbe,
dan heur ik dat misschien wel, want ik roade der ok
moar noar! Doar goat wi'j met noar de Bleikestroate
i'j wet wel bi'j Albert van de Keunemark. Doar is dan
et ringrieden veur peerde, fietsen en ponnys. Doar kan
iedereene an met doon, ok al hebbe i'j gin peerd of
fietse. Dan kun i'j die altied wal van eene leenen! Had-
stikke mooie prieze kun i'j hier met winnen. Dat prieze
koopen, dat doet bi'j ons de vrouwen van Karmskum-
missie. Dee bunt doar zoo glad en uutesloapen met,
dat ze veur een betjen geld de mooiste dinge bi'j de
winkeliers losklopt.
Dan smiddags um l uur ongeveer begint dan de groote
optocht woar half Hengel natuurluk met lup. Dan ver-
trekke wi'j in de Spalstroate bi'j Leemreize met as end-
punt de Berkenlaan. Doar begint et vogelscheeten veur
de mansluu, die lid van onze Schutter!'je bunt en wie
dat misschien nog neet is, kan zich nog opgeven tot
vrijdagmargen 16 juli. Moar dan mo'j wel een Hengel -
sen wezen, anders kun i'j gin lid wodden (da's toch
oaveral zoo). Ok veur de vrouwluu is ter wat te doon.
Die kunt dan met doon an stuuledansen en de Hengelse
meziekanten zorgt dan wel veur een drellc meziek.
A'j now allemoale kompt, dan kan dat barstend gezel-
lig wodden. Af gesprokken ?
Dan hebbe wi'j nog de zondag, joa dan begint et groots-
te spektakel. Dan is ter een groote autocross bi'j et
café de Zandheuvel, een van de mooiste plekskes van
Hengel, an de Reurleseweg, moar een klein endjen van
et darp. Dat is veur Hengel en umegving echt iets ni'js
doar vewachten wi'j dan ok gloepens vuile volk. Gait de
caféholder dee doar op zit hef speciaal veur dit spek-
takelstuk zien gedoete knetter verbouwd en gemoderni-
seerd (foi, doar zol ik de tonge oaver brekken). Galt
den verwachten natuurluk ok alles van. Ok ow natjen
of ow dreugjen hoef i'j dus neet te missen.
Dat begint dan um l uur al en ak ow vertelle dat ter
zo'n dikke 70 crossers an met doot, dan kanut neet
anders of et mot stormloopen. Ik zol ow dan ok an-
roajen, goat ter bi'jtieds hen um een mooie plaatse te
kunnen kriegen.

Zoo as i'j dus zeet een karmesprogram dat ter wezen
mag. Moar now mo'j neet denken dat 't nog neet bet-
ter kan. Ak ow vertelle dat wi'j nog wensen bi'j de
vleet heb. Echt het kan nog veulle better. Neet da'w
now nog ontevreeden bunt, moar ik zal der een paar
opnuumen die mot volgens mien toch op korte termien
te verwezelukken wezen.
Op de eerste plaatse mot wi'j probeern um et karmes-
terrein iets uut te breiden. Joa et is mien persoonluk
groot genog af, moar de jongeluu bunt toch nog neet
helemoale tevreden. Ja zie, dan bedool ik de jeugd i'j
wet wel: te groot veur sevet en te klein veur toafella-
ken. Eén zo'n luchtschommel en dan nog zo'n auto-
dink, och doar bunt ze zoo gauw op uut ekekken. Een
paar grote stukken mossen der nog bi'j kommen. Zee
en dan denke wi'j an het stuksken Spalstroate vanaf
Gait de bakker tot Langeler op den hoek, of bevobbeld
dat terrein woar Til de koaleboer hef ewoont, dat ligt
doar toch moar renteloos te wachten argens op. Of de
gemeente mot hengoan en brekken dat dink van Schreu-
der bi'j de karke af. Dan bun wi'j natuurluk veur altied
uut de brand.
Now zul i'j wal zeggen: da's dom gelol, doar hebbe
wi'j niks an. Moar de gemeente mot ok veuruut den-
ken, net zoo good as de Karmsekummissie, die prakke-
zeert now al weer veur volgend joar. Mien dunkt de
karmse legt de gemeente toch ok gin windeier. Verma-
kelukheidsbelasting en dan nog deels de verpachting.
Wat dunkt ow. Nuum i'j dat dan moar dom gelol.
Op de tweede plaatse zollen wi'j graag es een paar
vlaggen meer zeen in et darp, anders vespogt ze ow
toch in de kaste.
En wieter bedoel ik de winkelsluuting op den zoater-
dag. Now mo'j neet denken dat ik de Winkcliersver-
eniging an wille vallen, nee heur, doar zee i'j mien
toch neet veur an. Nee de zakenluu op zichzelf. Mien
dunk toch de heele vri'jdag hai de winkel los tot en
met 's oavens 9 uur toe, dan kunt ze toch van alles zat
insloan veur 2 dage. Och en de meesten die bulkt toch
neet van 't geld, dat ze dtn zoaterdags ok nog kopen
mot at ter toch twee zondage achter mekare bunt dan
kan et ok. Probeert et es een joar. Dan kun i'j zelf en
ok ow personeel es een keer volop karmse hollen!
En now schei ik et ter uut. Ik hoppe da'j allemoale
ow beste doet en zovulle meugeluk metwarkt um de
karmse 1971 te doon slagen.
Volgend joar meer.



INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

63

SIMCA1000
Als deze wagen alleen maar laag in prijs
en zuinig in het gebruik was... Maar hij
is zoveel méér. Vierdeurs ruimte en
comfort. Uiterst wendbaar en watervlug.
U rijdt met een glimlach door het drukste
verkeer. Probeer het maar. Hij staat bij
ons voor u gereed. Ook de 'Rallye', de
Simca 1000 voor liefhebbers.

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 19 juli t/m 24 juli

DE SPECIALE VERFWINKEL

H. Weustenenk
Schildersbedrijf - Het Hoge 33 - Vorden

ELNA - BERNINE - HUSQVARNA
RICCAR

HUISKES
RIJDENDE SPECIAALZAAK

demonstreert donderdag 15 juli te Vorden op Het
Elshof van 15.00 tot 18.30 uur en te Ruurlo te-
genover het postkantoor van 19.00 tot 20.30 uur.

VAKANTIE-AANBIEDING

NAAIMACHINES

ƒ 50,- - ƒ 100,- voordeel
Zig-zag al v.a. ƒ 209,-

Voor thuisdemonstratie belt u 05400-17575 of
05420-11112 of een kaartje aan Huiskes naaima-
chinehandel Hengelo (O) of Enschede is al vol-
doende.

Bewaar-Beter
door goed koelen
door best diepvriezen

Een ruime keus en de juiste inhoud
voor elk gezin

DIEPVRIEZERS
vanaf ƒ 429,-

KOELKASTEN
vanaf ƒ 245,-

U kunt het zien in onze winkel en showroom

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

MARINUS REGELINK
en
THEA HENGEVELD

hebben de eer, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voornemen in het
huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden
op vrijdag 23 juli a.s. 's middags om 13.30
uur in het gemeentehuis te Varsseveld.

Kerkelijke inzegening 's middags om 14.15
uur in de Ned. Hervormde kapel te Sinde-
ren door de weieerwaarde heer ds. J. H.
Jansen van Vorden.

Vorden, Deldensebroekweg 2
Sinderen, Flipsestraat 2
juli 1971
Toekomstig adres: Valkhof 13, Sliedrecht

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van <
15.30 tot 17.00 uur in zaal de Ploeg, Kerk- {
plein te Varsseveld.

GEMEENTE VORDEN
AAN AJULE VERENIGINGEN,
STICHTINGEN EN
INSTELLINGEN IN VORDEN

Het ligt in onze bedoeling een gids voor Vorden
samen te stellen waarin wij onder meer gaarne
zouden opnemen de namen en doelstellingen van
alle verenigingen, stichtingen en instellingen uit
Vorden.

Wij verzoeken . daarom de besturen van alle ver-
enigingen, stichtingen en instellingen, waaronder
begrepen stands- en vakorganisaties, ons voor l
september 1971 de volgende gegevens te willen
verstrekken:

a. Naam van de vereniging, stichting of instel-
ling;

b. Doelstelling van de vereniging, stichting of
instelling;

c. Naam en adres en eventueel telefoonnummer
van de sekretaris van de vereniging, stichting
of instelling.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

burgemeester
Van Arkel,

sekretaris
Drijf hout,

GEMEENTE *)RDEN
Het blijkt dat nog steeds vuilnis wordt gestort
buiten de gemeentelijke stortplaats, terwijl ook
vuilnis over het hek van die stortplaats wordt
geworpen.

Wij wijzen er daarom nogmaals nadrukkelijk op
dat alleen vuilnis mag worden gestort op de ge-
meentelijke stortplaats gedurende de openings-
uren, welke zijn:

woensdags

vrijdags

zaterdags

13.00 - 17.00 uur

13.00 - 17.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Tegen overtreding zal streng worden opgetreden.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

i rillende rechter te Rheden
n s'morgens humeurig beneden,
Maar zijn aardgas-c.v.
Stemt hem mild en tevree

bn z'n ochtendleed is nu geleden.

Waar kunt u alles te weten komen over aardgasverwarming?
Natuurlijk bij:

Loodgietersbedrijf

l Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

juweel
kleurvogel

Doe-het-zelf service

U2TERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Verhuur
yelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEER. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

Vrijdagavond 16 juli

Stemmingsmuziek
Zaterdag 17 juli

en zondag 18 juli

DANSEN
vanaf 's avonds 19.30 uur

Alle dagen met muziek
van The Moodchers

ONZE

herensalon
IS WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 27 juli t/ni 9 aug.

KAPSALON

HEERSINK

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

Te koop: Stamboek pre.mir-
morrie vos-bles. A. J. Boers
Het Wiemelink 29 telefoon
05752-1873

Lekkere bami en nasi

Het eten van Indische of Chinese gerechten is in ons
land, na de tweede wereldoorlog snel populair geworden.
De eethuisjes schoten als paddestoelen uit de grond.
Wijlen pres. Soekarno heeft eens gezegd: 'Als u lekker
Indisch wilt eten, moet men in Amsterdam zijn'.
Voor hen die liefhebbers van deze smakelijke gerech-
ten zijn, raden wij de hieronder volgende recepten ter
bestudering aan.
Het zelf thuis klaarmaken van een nasi- of bamischo-
tel is nog niet voor iedere huisvrouw even gemakke-
lijk. Toch is de bereiding van deze gerechten in wezen
zeer eenvoudig en het kan zolfs op een simpel cam-
pingtoestel worden klaargemaakt. Het woord 'goreng'
betekent gebakken en duidt er op, dat de rijst of mie
gebakken dient te worden, waarbij door toevoeging van
kruiden, vlees en groenten een smakelijke schotel ont-
staat. Aan de slag!

NASI GORENG
U hebt nodig: l pond droogkokende rijst, maar voor
het gemak kunt u ook snelkookrijst gebruiken.
Gewone rijst goed wassen en stomen of droogkoken in
ruim water (l deel rijst-2 delen water) met wat zout.
Snelkookrijst volgens de gebruiksaanwijzing klaar ma-
ken (goed lezen).
De benodigde kruiden kunt u bv. van Conimex kant en
klaar kopen in elke winkel. Voor nasi gebruikt u de
bekende zakjes Boemboe Nasi Goreng die u in weinig
warm water even laat wellen, niet koken dus!
Als het water in de boemboe is opgenomen, deze fruiten
in vet, boter of olie. Vlees kunt u hierbij tegelijk mee-
bakken, bv. maerer varkensvlees, ham of als u luxueus
wilt doen, stukjes kip.
Handig zijn de zgn. Wadjans de wijde, halfbolle In-
dische bakpannen. Hierin lukt de bereiding eigenlijk
het best. Bak kruiden en vlees op een matig vuurtje
gedurende 10-15 min. en schep er dan de gare rijst
bij, die u onder voortdurend omscheppen nog even mee-
bakt.

Kenners doen bij dit gerecht oen mespuntje Sambal
OelekTrassi of Sambal Oelek. U kunt de nasi opdienen
met Indisch zuur ofwel Atjar Tjampoer of Ketimden
en Ketjap Manis (zoet) of Ketjap Asin (wat pikanter).

BAMI GORENG
Per persoon gebruikt u als hoofdbestanddeel ong. 100
gram conimex-mie. Als kruiden groentemengsel kunt
u een zakje conimex Sajocran kering gebruiken, waar-
in alle benodigde kruiden en groenten in de juiste sa-
menstelling aanwezig zijn (handig om mee te nemen
op vakantie), verder een mespuntje knoflookpocder, zout
boter, olie of vet. U kunt verder nog bijserveren, ter
verhoging van de smaak, conimex-ketjap benteng, kroo-
poek oedang, gebakken eieren enz.
De Mie moet gedurende 8 min. worden gekookt. Haal
de nestjes in het kokende water oven met een vork
uit elkaar, zodat de draden loszitten en niet gaan kleven.
Overgiet het, als het gaar is, met koud water en laat
de Mie in een vergiet klaarstaan.

Als vlees kunt u mager varkensvlees in dobbelsteentjes
gebakken nemen, voor het bakken even ingewreven met
wat zout en conimex-Laos. (Heel smakelijk is de coni-
mex Oedang Kering, gedroogde garnalen; u moet ze
voorweken en daarna bijna gaarkoken). Het vlees snijdt
u daarna in kleine stukjes.
De Sajoeran Kerin 'moet, evenals Boemboe Nasi Go-
reng eerst geweld worden en daarna gefruit in olie of
vet, waarbij u dan de knoflook voegt.
Is dit hele mengsel op een matig vuurtje door.^<\sml-
derd, dan voegen we de Mie toe en laten dit, gedurig
omscheppend, lekker warm worden. U versiert de Bami
met reepjes gebakken omelet en geeft er Atjar Tjam-
poer bij of Ketimden; een scheutje Ketjap kunt u zo-
wel tijdens het bakken bijdoen als op het bord.
Voor wie de conimex sambal oelek te scherp is, is Sam-
bal Manis een goed alternatief, zacht en toch pittig!


