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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Achtkastelentocht
Dat de Achtkastelentocht goed in de belangstelling staat
moge blijken uit de vele deelnemers die de laatste weken
de tocht meemaken. Woensdag 4 juli toen het kwik
ruim 30 graden aanwees, waren er liefst 176 deelnemers
terwijl woensdag 11 juli 165 deelnemers door en door
nat de tocht beëindigden^ Al met al wel een bewijs dat
men, hoe het weer ook is, onder leiding van burgemees-
ter van Arkel graag meefietst langs Vordens 8 kastelen.

Gemeente

nieuws
Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
W. J. M. Gerritsen

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

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

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komt slechts het onderwerp 'Hinderwetver-
gunningsaanvragen' ter sprake; verder wordt verwezen
naar het bericht elders in dit blad getiteld: 'Een dorps-
centrum dorpshuis) in Vorden ! ?'

HINDERWET
De volgende heren hebben bij B&W een vergunning in.
gevolge de Hinderwet aangevraagd:
a) de heer J. Wassink, de Horsterkamp 4, voor het op-
richten van een veehouderij met mestopslag alsmede
een propaaninstallatie
h) de heer G. H. Jansen, Hamminkweg l, voor het op-
richten van een veehouderij met mestopslag alsmede
cru propaaninstallatie en opslag voor dieselolie
t ) de heer W. Spanhaak, Hilverinkweg 2, voor het op-
richten van een propaaninstallatie.

Tot 22 juli a.s. kan een ieder hiertegen schriftelijk be-
zwaren indienen bij het gemeentebestuur; voorts heeft
iedereen de gelegenheid in persoon of bij gemachtigde
mondeling bezwaren in te brengen in de openbare zit-
ting op dinsdag 31 juli ten gemeentehuize, welke om
10 uur aanvangt.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

DS J. VEENENDAAL IN VOEDEN

Ds Veenendaal, beroepen van Haarlem-Schoten in de
vakature van ds Jansen, zal a.s. zondag 22 juli zijn werk
in de Hervormde gemeente beginnen. De bevestigings-
en intrededienst is gesteld op half elf in de Hervormde
kerk. De vroegdienst VERVALT zondag 22 juli. Ds
Veenendaal gaat zijn werk als predikant beginnen in
de wijk van ds Jansen. De familie Veenendaal woont in
de Hervormde pastorie aan de Deldenseweg nummer 2.
Het telefoonnummer is gebleven 1226.

DIRK JANSZ. ZWART SPEELT IN VORDEN

In het kader van de zomerorgelbespelingen op het orgel
in de Hervormde dorpskerk, hoopt volgende week dins-
dag 24 juli te spelen de bekende Rotterdamse organist
Dirk Jansz. Zwart Het concert begint om 8 uur. Hij zal
werken spelen van Sweelinck, Bach, Handel, Wesley,
Mendelssohn en van zijn vader Jan Zwart. Hij speelt
ook werken van zichzelf. Dirk Jansz. Zwart speelt op
een wijze die velen graag horen!

30.000 CHRISTENEN NAAR LONDEN

Van 27 augustus tot en met l september a.s. wordt in
Londen een konferentie georganiseerd, die bedoeld is
om christenen te leren hoe ze hun geloof ook in praktijk
kunnen brengen. Dat in praktijk brengen slaat dan zo-
wel op het getuigen van de christen met woorden, als
met daden. De organisatoren van deze konferentie (af-
komstig uit verschillende Engelse kerken en bewegin-
gen) verwachten ongeveer 30.000 deelnemers uit de hele
wereld, maar hoofdzakelijk uit Engeland en het vaste
land van Europa. De deelnemers zullen worden ander-
gebracht in hotels, kerkgebouwen, privé-gezinnen, enz.
Op l september zal de konferentie zijn hoogtepunt be-
reiken in een massaal festival in het Wembley Stadion
waar naar schatting 100 000 mensen zullen luisteren
naar Billy Graham, Johny Cash, Cliff Richard en vele
anderen. Ook vanuit Nederl^^Bzullen een flink aantal
mensen deze konferentie bezoeken. SPRE-E Nederland
(Weerdsingel O.Z. 31, Utrecht) organiseert voor be-
langstellenden O C M I speciale reis naar Londen.

OPMERKING BIJ ARTIKELHElDOORN II

De opmerkzame lezer zal zich hebben afgevraagd of de on-
derschriften bij de foto's wel kloppen. Dit is niet het geval.
Onder de bovenste foto van de bladvorm dient te staan: ,,2-
stijlige meidoorn" en onder de onderste foto bijgevolg 1-
stijlige meidoorn.

METSELSTEEN : handvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

STEENHANDELBTEENDEREN
B.V.

Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

Touwtrekken
Onder grote belangstelling zijn in Vorden de traditionele
touwtrekkampioenschappen met als inzet kampioen van Vor-
den 1973 begonnen. Deze jaarlijkse wedstrijden werden in
het kader van het VVV-zomerprogramma georganiseerd
door de plaatselijke touwtrckvereniging Vorden op een ter-
rein achter het gymnastieklokaal in plan Zuid. Behalve de
vele honderden toeristen waren talri jke supporters present,
die hun favorieten met felle kreten aanmoedigden.

Nadat de heer W. ramperman namens het bestuur VVV
Vorden een kort welkomstwoord had gesproken, floot de
bekende scheidsrechter Th. Eckhardt de eerste ploegen in
het s t r i jdperk . Dit waren de teams van camping Goldberg
en een zestal van café Klein Hekkelder. Goldberg won deze
ontmoeting met 2—0. In de hierna volgende wedstrijden
(allen een trekbeurt) werd een felle strijd geleverd. Barink T,
die zowel in 1971 als 1972 de wisselbeker van de WV won,
en zodoende als favoriet gold kreeg geduchte konkurrentie.

Linbo, een volslagen nieuwel ing , bleek over een goed ge-
trainde ploeg te beschikken en „vriend en vijand" werd
over de streep getrokken. In totaal stonden er 36 wedstrijden
op het programma die binnen het uur werden uitgetrokken.
Ook het team van Delden I bleek te sterk voor Barink I
want dezen veroverden 14 punten, wat goed bleek voor een
tweede plaats. Delden II behoorde ook tot de koplopers en
kon de vierde plaats bezetten.

De eindstand werd: 1. Linbo (Lindeboys) 16 punt.; 2. Del-
den l 14 pnt.; 3. Barink 12 pnt . ; 4. Delden TI 10 pnt.; 5.
Kurke t rekkers /eeburg X pnt. ; 6. Fina (Weulen Kranenbarg)
6 pnt . ; 7. camping Goldberg 4 pnt.; 8. café Klein Hekkel-
der 2 pnt.; 9. Jeugdsoos Vjoe O pnt.

Op woensdagavond 25 ju l i zullen de finales van de touw-
trekwedstrijden om het kampioenschap van Vorden worden
gehouden eveneens op het terrein in plan Zuid, aanvang 8
uur.

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

25 jul i Dansen in 't Wapen van Vorden
9 aug. Dameskoor in 't Wapen van Vorden

11 aug. Bal voor gehuwden in 't Wapen van 't Med-
ler gebr. Eykelkamp

16 aug. Plenaire vergadering Dorpscentrum in het
Jeugdcentrum

24 sept. Bloedafname Rode Kruis in de lagere land-
bouwschool te Vorden

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

Suksessen
Behaalde onze plaatsgenote mevr. Keune van stoeterij „De
Hessenkamp" aan de Kerkhoflaan vorig jaar op de centrale
keuring te Hengelo het reservekampioenschap, dit jaar werd
zij met haar Haflinger merrie „Levana" kampioen van
Gelderland.

Tevens verkreeg zij voor haar Haflomerrie „Aja" uit Levana
gefokte kruising met een volbloed Arabier een la Premie
Door de deskundige opzet van stoeterij „De Hessenkamp'
zullen wij daar in de toekomst nog wel meer van horen.

Paardensport
Ongeveer vijftig ruiters hebben zondag l juli hun krachten
kunnen meten op een door de Bergruiters uit Barchem ge-
organiseerde wedstrijd voor beginnende ruiters.
De uitslagen waren:

Dressuur: 3e prijs M. Roeterdink met Ivonne; 4e prijs G.
Harmsen met Jackeline; 5e prijs H. Harmsen met Kerinka.
Springen: 4e prijs mej. A. Lebbink met Mister Ed; 6e prijs
H. Harmsen met Kerinka.

Ledenvergadering
carnavalsver.
„De Deurdreajers'
De carnavalsvereniging De Deurdreajers te Kranenburg-
Vorden heeft weer een bijzonder geslaagd canavalsjaar ach-
ter de rug. Dankzij de inzet van het aktieve bestuur en een
trouwe kern van leden werden de carnavalsfeesten, het
Prinsenbal en het vierdaagse feest op 3, 4, 5 en 6 maart jl
een groot sukses.

Voorzitter H. Smeets schetste in zijn openingswoord bij de
algemene ledenvergadering ̂ fc in zaal Schoenaker werc
gehouden, de verschillende Naïviteiten van De" Deurdrea-
jers in het afgelopen jaar, waarbij hij zijn waardering uit-
;p; ak over het werk van bestuur en leden, de enorme ont-
vangst door B & W en de wijze van carnavalvieren door
de leden.

Hie rna las sekretaris H. van crer Linden de notulen van de
vorige vergadering voor, welke onveranderd weden goedge-
keurd. Het uitgebreide jaarverslag van de sekretaris gaf nog
eens een indruk van hetgeen in het afgelopen jaar is ge-
beurd.

De kaskommissie bracht bij monde van de heer H. v. d.
Sligte een goedkeuring van de bescheiden van de pen-
ningmeester, waarna de heer H. Mombarg het financieel
verslag behandelde. Hij had de funktie van penningmeester
waargenomen in verband met ziekte van de heer H. Huitink
en werd hiervoor door de voorzitter dank gezegd. Uit het
verslag bleek dat het boekjaar was afgesloten met een batig
saldo.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren G. Tolkamp en
H. H u i t i n k bij akklamatie herkozen terwijl in de plaats van
de heer B. Rondeel, welke niet herkiesbaar was, werd ge-
kozen de heer J. Krabbenborg. Het bestuur bestaat uit de
volgende personen H. Smeets, voorzitter, H. van der Linden,
H. Huitink, G. Tolkamp, mevr. T. v. d. Sligte, H. Mombarg,
J. Cuppers, F. Sueters en J. Krabbenborg. De voorzitter
stelde hierna een bestuursvoorstel aan de orde om het be-
stuur met 2 personen uit te breiden welke echter geen stem-
recht hebben maar wel alle vergaderingen van het bestuur
meemaken dit in verband met de enorme hoeveelheid werk
welke in de voorbereiding van het komende carnaval gaat
z i t t en . Het voorstel werd door de vergadering aangenomen.

Als n ieuw lid van de kaskommissie werd benoemd de heer
B. B l c u m i n k . Verder bestaat de kommissie uit de heren Hue-
tink (Zutphen) en H. v. d. Wal. De voorzitter dankte het
aftredende lid de heer H. v. d. Sligte voor zijn werk in deze
kommissie verricht.

H i e r n a stelde hij de data van de komende carnavalsfestivi-
tciten aan de orde. Op 10 november zal het Prinsenbal
worden gehouden met afscheid van Prins Willem de Eerste
en President, Raad van Elf en Dansmarietjes. Op 19 januari
start het nieuwe seeizoen met de installatie van de nieuwe
Prins 1974 en zijn gevolg terwijl op 23, 24, 25 en 26 fe-
bruari de carnalsfcstiviteiten worden gehouden, terwijl op
23 maart het naopruuversbal het seizoen afsluit. Alle festi-
viteiten worden gehouden in de residentie van De Deur-
dreajers nl. café-restaurant Schoenaker te Kranenburg.

Door de leden werden hierna schiftelijk namen van kandi-
daten voor de f u n k t i e van Prins 1974 bij het bestuur inge-
diend.

Bij de rondvraag kwamen enkele interne zaken aan de orde
welke door de voorzitter tot genoegdoening werden behan-
deld. Aan het slot van de vergadering dankte de heer Smeets
iet afgetreden bestuurslid de heer B. Rondeel voor zijn ja-
renlange lidmaatschap van het bestuur. Hij hoopte dat de
leer Rondeel ook na dit afscheid bereid zal blijven, zijn
grote e r v a r i n g en hulp aan de vereniging te geven.

Tevens heette hij de heer J. Krabbenborg van harte welkom
in het bcstuurskollege en hoopte dat hij een aktieve rol zal
gaan vervullen. Hij wekte de leden op om het bestuur ter-
zijde te willen staan met suggesies en daadwerkelijke hulp
om het carnaval 1973-1974 zo mogelijk nog grootser dan
voorheen te laten worden. Hierna dankte hij de aanwezige
leden en sloot deze jaarvergadering.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.30 uur ds. J. Veenendaal (bevestiging en intrede) en ds.
J. C. Krajenbrink

HERVORMDE KERK KAPEL W1LDENBORCH

Geen dienst i.v.m. met intrede ds. Veenendaal in de dorps-
kerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.30 uur de heer J. Bruins te Hattem
19.00 uur ds. D. Krijger van Winterswijk

R.K. KERK VORDEN

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

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsi»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tt\. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

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

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

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

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen.

ONDERTROUWD: G. J. Knoef en W. H. Mennink.

GEHUWD: M. Zwijnenburg en M. I. de Rijke.

OVERLEDEN: A. E. H. J. Bloos, 87 jaar, weduwe van
Van der Wcijden; J. A. Ditvoorst, 60 jaar, echtgenoot van
J. L. Henze te Rotterdam.

SOLfl
Z l L. V E. R WIT E D E L . S TA A L

KOERSELMAN CASSETTES



2 blikken
bavaria pils

^ANDERS BETAALT U

vlees en vleeswaren

ROOMSNITZELS
3 stuks

PAPRIKA SNITZELS
3 stuks

ALPEN SNITZELS
3 stuks

RUNDERSTOOF-
L AP PEN 500 gram ...

Heerlijk gekr. RUN-
DERROLLADE 500 gr.

FRICANDEAU VAN DE
HAM 500 gram

HAMLAPPEN
500 gram

WIENER SNITZELS
100 gram

Woendags gehaktdag!
500 gr. Vleesgehakt ...

150 gram Snij worst 98

150 gram Boerenmetworst 98

100 gram Gekookte Lever 89

150 gram Palingworst 89

200 gram Gekookte Gelderse
alleen aan stuk 99

MWWWWWVWWWWWV^^

SLIJTERIJ
l liter Vetter's CITROEN-
BRANDEWIJN geen 20
maar 24% alkohol ...

l liter
BEERENBURGER

l hele fles
JAGDTRAUM

875
1030
1150

uw

Victoria
pankywafels
PAK 8 STUKS

.ANDERS BETAALT U

groente en f ruit

Nieuwe Doré's
2y2kg

2 grote Komkommers

voor

Groene paprika1™
per kg voor slechts ..

Export kwaliteit
tomaten per kg .w....

Heerlijke perziken ...
per kg

Import handperen

per kg

Panklare zomer
rode kool 500 gram ..

diepvriesprodukten

Heef kilo

Patates Frites

1.49
Soepgroente

AQ150 gram *T v

voor

brillo
soap pads
PAK 5 STUKS
ANDERS BETAALT U

GEBAK
van de week
Heerlijke appeltaart

voor maar

Heerlijk op brood
speculaas groot pak...

Pak d 6 stuks
aardbeienpencee's ...

Zak vol ^

lunchbollen ...7.

Heerlijke
koffiebroodjes nu

Bakje witte of

bruine ijscups

Pak d 10 stuks
Milky Way van 200 v.

Dubbele fles Karvan
Cevitam voor

Si Si sinas
2 blikjes

Voorkeur panties
voor maar .

Mammoet

V/cfrix

Vruchtengries
zakje

Prachtige GG bal
nu

Diverse soorten Pal-
molive shampoo nu ...

Emmer Remia frites-

saus (l Itr) geen 297

Droogkokende rijst
pak nu

Salberg appelstroop

beker nu

Martini vermouth
wit of rood

Een verrukkelijke land
Moselblumchen p. fles

2 literkruik Montalia
Pale Dry nu

Raak vruchtenlimon.

literfles voor

Jampot a 8 stuks knak-
worst 119, elke 2e pot

Nutricia choc.melk

per blikje nu

California groente-
soep 2 zakjes

Nieuw! Nescafe extra
pittig 200 gr. v. 810 v.

PCD roodmerk koffie
500 gram

Grote baal zoute

pinda's van 189 voor...

Van Delft theebiskwie
2 pak

De enige echte

SEVEN UP
nu per f/es

nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232 \p3imlf



Wij willen langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, kadoos en
bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijk
Joh. Arfrnan
G Arfrnan-Lindenschot
Wichmond, juli 1973
Broek weg 15

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen
die ons 25-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt
L. Gotink
G. D. Gotink-Arfman
Vorden, juli 1973
't Addink - Strodijk 13

Bij inschrijving te koop
21/:: ha rogge (ook in perc-
celen) grasschalen bakken
zeer geschikt voor varkens-
en rundveehokken
Briefjes inleveren t.m.
maandag 23 juli bij
A. Huitink, Vorden
Ruurloseweg 104

Te koop asterplanten en
preiplanten bij H. Broyl
Rietgerweg 2 Vorden

Te koop zwart en roodbont
maal a.d. telling
H. Gal, Enzerinckweg 4

Te koop bromfiets Peugeot
Böhmer
Molenweg 35 Vorden

Nu te koop Renault Rio
Major 1968. Gave vakantie-
klare auto!
H.K^ van Gelreweg 31 of
Wildenborchseweg 14

Te koop wasmachine f 40
't Vaarwerk 8 Vorden
Telefoon 2090

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Verhuur
gelegenheidsk leding- voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan 1. Zutphen
telefoon 2264

Te koop nieuwmelkte 3e
kalfskoe MRY bij
T^ Leunk
Wildenborch . Tel. 6702

Te koop nieuwe aardappe-
len (Bintjes) a 30 et p. kg
H. G. Breuker
't Enzerinck

Te koop boerenkool-,
andijvie-, sla-, selderie-
on peterselieplanten
D. Klein Geltink - Vorden
'Klein Garmel' Schuttestr. l

Te koop 200 betontegels
waslijnpalen, bergmeubel
radiomeubel, 2 pers. stalen
ledikant, douchekachel en
65 tapijttegels bij J. Walma
Het Kerspel 13 Vorden

Won/'ngg/ds
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W.J.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. góéderen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

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

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

MWWWWWWWWWWW^^

Inplaats van kaarten

JAN KNOEF
en
WILLY MENMNK

Wij hopen donderdag 26 juli 1973 om 13.30
uur in het gemeentehuis te Vorden te trou-
wen.

Daarna zal ons huwelijk om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden worden ingeze-
gend door ds J C. Krajenbrink.

Vorden, juli 1973
Het Stapelbroek 2-Strodijk 8

Toekomstig adres: Het Stapelbroek 2

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17
uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Kranenburg-Vorden

Fijn sfeertje.
Als je op dansles gaat,
Is elke lesavond een echte uitgaansavond voor je,
want je leert dansen in discotheeksfeer,
Met de muziek die je graag hoort,
En met altijd de nieuwste toppers in huis.
Kortom: we maken van je danskursus,
één groot feest!
Dat bestaat uit lesavonden, kontaktavonden
en feestavonden. (HOUTMAN)

Wi/t u weten waf voor

k wal i te i ts-
meubelen
w// /n onze

aanbieden?

Zegt u dit wat?

REZO - DE STER - TESSI
LUBKE - DECO

Een meubelkenner in ieder geval wel!

Kom maar eens in onze toonzalen kijken
U zult versteld staan!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Architektenburo

VAN HOUTE
Nieuwstad - Vorden

gesloten tot 24 juli

Onze HERENSALON is wegens

vakantie
gesloten van 31 juli t.m. 13 aug.

Dames- en herenkapsalon

HEERSINK
Zutphenseweg - Telefoon 1215

GEVRAAGD

meisje
voor winkel en huishouding

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - Vorden - Telef. 1261

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester der gemeente Vorden brengt ter
openbare kennis, dat het door de gemeenteraad
van Vorden in zijn openbare vergadering van 17
juli 1973 vastgestelde bestemmingsplan

'Brinkerhof 1978, nr 2'

met de daarbij behorende kaart, bijlagen A en B,
met Toelichting, bestemmingsomschrijving en
-voorschriften, vanaf 19 juli 1973 t.m. 19 augustus
1973 voor een ieder ter gemeentesekretarie ter in-
zage ligt.

Ingevolge artikel 27 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening kunnen zij, die zich tijdig met be-
zwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, en
een ieder, die bezwaren heeft tegen wijzigingen
welke bij de vaststelling van het plan in het ont-
werp zijn aangebracht, gedurende voornoemde ter-
mijn bij Gedeputeerde Staten van Gelderland be-
zwaren tegen het bestemmingsplan indienen.

N.B. Niemand heeft zich met bezwaren tot de
gemeenteraad gewend, terwijl de Raad onderhavig
plan vaststelde conform het ter inzage gelegde
ontwerp.

Vorden, 18 juli 3973

De burgemeester voornoemd,

A. E. van Arkel

WERF/
Verf waar u zo feilloos mee schildert, ook al hebt
u 't nooit eerder gedaan. Uw verfhandelaar hééft
Juweel verf! Vraag ook naar die leuke bc'.üonnen
en kleurbladen voor de kleintjes!

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Voor uw autorij/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedryf A. G. Tragter, tel. 1256

zijn de twee woorden
voor brood in het Ta-
mil, dat men spreekt in

zuid-oost-lndia. "Rotti" en "appam" wil dat zeggen, maar dat is net
zo zielloos over brood gesproken als wanneer u bij uw Echte Bakker
zou praten van "wit" en "bruin". Bij die broodvirtuoos liggen immers
tientallen soorten wit- en bruinbrood! Daarom heet bij hém brood-
kopen: broodschappen-doen. En daar is geen woord voor in het
Tamil.

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

Donderdagmorgen 8 uur begint onze se/zoen

waarvan wij enkele artikelen noemen:

Japonnen vanaf f 12,50

Tuniekpakken vanaf f 25,—

Dames vakantiepak 36 t.m. 40 nu f 12,50

Nylon schorten dusters f 5,98

Stretch BH's nu f 4,95

Heren weekenders f 7,50

Heren slips vanaf f 1,98

Heren sokken vanaf f 2,95

Heren pullovers korte mouw f 7,50

Heren zakdoeken 3 voor f 1,60

Spijkerbroeken vanaf f 11,95

Gebloemde kinderslips 104 t.m. 152 f 1,98

Meisjes vakantiepak f 7,50

En nog vee/ meer artikelen voor spotprijzen/

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Grote verkoop
WQ komen met een grote party prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 23 juli 7973

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur by café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur by café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot da allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren veaten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, Qzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

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

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

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

In onze opruiming
van 19 tot 28 juli

KUNT U
KOOPJES HALEN

dus weinig betalen l

LOOMAN



JANSE Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje Litersblik Franse spercieboontjes 79 et
VLEES vers van het mes

uit onze keurslagerij
IKEURSIAGER

'n goeie, slager

Magere riblappen f R 7fi
500 gram voor | \J m § W

Doorr. runderlappen f A OO
(Botermals) 500 gram voor • J^JW

Varkenslever f 9 9R
500 gram voor ^mjmm\j

Magere varkenslappen f A QQ
500 gram voor mj\/\f

Verse Worst f O OR

Gehaktdag f p CA

i 1,98

Vrijdag
500 gram

Woensdag
500 gram voor

5 grote frikandellen
van f 2,25 voor

10 bitterballen
van f 1,10 voor 10,88

f 1,35
Nasi en Bami uit eigen keuken steeds voorradig

5 vleeskroketten
nu voor slechts .

UIT ONZE ZUIVEL AFDELING

Yoghurt
hele liter voor

Slagroom
liter voor

Dagmelk
hele liter voor

f 0,79
f 1,09
f 0,71

Ook zijn wij ruim gesor-
teerd in Reformartikelen

Al deze aanbiedingen
zijn geldig tot en met 23 jul i

BROOD EN BANKET

^dagelijks vers van de Warme

Bakker van Groningen

Vivo Aardbeienjam van ns nu 99 et
FIJNE VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij
150 gram GEKOOKTE HAM 119

150 gram C ER V EL A AT Ie kwaliteit 109

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST 88

Diverse soorten SALADE en SAUZEN

Wij hebben voor u ook
een ruime sortering

Grammofoonplaten en
Tijdschriften

Gemengd boeket bloemen voor f 2,25
GROENTEN EN FRUIT
Bloemkool per stuk .
Tomaten per kg ...

f 0,98
f 0,98

Golden Delicious *
Perziken
bakje van plm. 1 kg

a 2 kg f 1,58

f 1,89
VERMOUTH
wit of rood ,

VRUCHTENWIJN
litersfles

LIMONADESIROOP
diverse smaken grote fles

VIVO U P of COLA
Htersfles

f 3,79
f 2,29
f 0,99
f 0,79

VIVO PILS KLEIN
3 flesjes f 0,99 Krat d 24 fl.

VIVO KOFFIE
bonen of gemalen van 230 voor

GROTE BAAL CHIPS
naturel of paprika

UNOX TOMATENSOEP
nu

f 7,50
f 1,99
f 0,89
f 0,88

VIVO TOILETFRIS spuitbus

VIVO AFWASMIDDEL
litersflakon

VIVO TAFELMARGARINE
500 gram

3 STUKS M E N TOS ROLLEN
van 90 voor

VIVO REPEN
100 gram 2 stuks

f 1,79
f 0,79
f 0,89
f 0,69
f 1,08
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EEN
DORPS-

CENTRUM
(Dorpshuis)

IN
VORDEN!?

Wat lezen we nu, zult u zich afvragen, of lezen we
het wel goed? Een Dorpscentrum in Vorden (uitroep-
teken en vraagteken). En waarom een nieuw gebouw
of: waar en wanneer zal dat worden gebouwd. Wie
staan achter dit idee, welke aktiviteiten moeten daar
plaatsvinden? Vragen, waarop verderop in dit be-
richt nader zal worden ingegaan.

INLEIDING
Voor een algemene inleiding willen de initiatiefne-
mers (de ondertekenaars van dit bericht) echter eerst
graag verwijzen naar een algemene inleiding die de
bekende journalist Willy H. Heitling eens heeft ge-
geven voor een soortgelijk projekt in andere gemeen-
ten. Deze inleiding luidt (samengevat):

„Er is heel wat verbeterd, maar vroeger was het dorp
toch gezelliger". Dat hoort men regelmatig: de hui-
zen zijn beter, de sociale voorzieningen zijn beter, het
inkomen is beter, maar de gezelligheid is verminderd.
Daar wringt de schoen. Het dorp funktioneert niet
meer optimaal. Alleen in een gemeenschap kan een
mens tot ontplooiing komen.

HET BEGIN
Als men over een Dorpscentrum praat, ziet men dit
meestal nog teveel als een stenen geval, als een ver-
zameling lokaliteiten ten behoeve van allerlei vereni-
gingen en instanties en als een konkurrent van de
horecabedrijven.

Dat vloeit dan voort uit een spijtig gebrek aan kennis
van zaken. Een Dorpscentrum wordt door de over-
heid niet geduld als het een konkurrent zou worden
van de plaatselijke horecabedrijven. Daar mag geen
sprake van zijn. Maar een Dorpscentrum mag ook
niet beperkt blijven tot een stenen geval.

GEREEDSCHAP
Een dorp bestaat bij de gratie van de ontmoeting
van de dorpelingen. Ze kennen elkaar. Ze spreken
elkaar. Ze hebben belangstelling voor elkaar. Ze gaan
samen iets op touw zetten. En dat allemaal wil de
overheid bevorderen als er een stevige subsidie wordt
gegeven voor een Dorpscentrum. Het is de vraag wat
je met dat gereedschap gaat doen.

Er zijn honderden mogelijkheden. Daar bestaan lange
lijsten van. Dat varieert van kindercrèche tot be-
jaardensociëteit, van gezondheidscentrum tot knutsel-
hok, van inlichtingenbureau tot jeugdhome, van kul-
tureel centrum voor jongeren tot zwangerschapsgym-
nastiekruimte, clubhuisruimte, enz. Je kunt het niet
zo gek bedenken of het gebeurt wel ergens in een
Dorpscentrum. Dat hangt gewoon af van de plaat-
selijke wenselijkheden.

De heer Heitling besluit dan zijn verhaal verder met
de volgende opmerkingen:
Als het Dorpscentrum inderdaad doorgaat, zal de ge-
meenschap tal van prachtige mogelijkheden krijgen.
Maar pas na de opening begint het grote karwei:
het idee van samen-doen en samen-werken moet
vlees en bloed worden van de bevolking.
Deze laatste opmerking staat bij de ondertekenaars
centraal: er bestaat een rijk verenigingsleven in Vor-
den, doch een optimale kommunikatie tussen alle
groepen kon nooit helemaal worden bereikt. Toch
leefde (en leeft) er wat bij de bevolking: als andere
gemeenten van dezelfde grootte een gemeenschaps-
centrum of gemeenschapshuis kunnen bouwen en
draaiende houden, en als-dat gebouw ook nog allerlei
aktiviteiten op een breed terrein kan herbergen, dan
moet zoiets toch ook in Vorden mogelijk zijn?

WAAROM EEN DORPSCENTRUM
Tja, zullen wellicht enkelen van u tegenwerpen: Vor-
den heeft toch een Jeugdcentrum voor kulturele ak-
tiviteiten en een gymnastieklokaal voor schoolgym-
nastiek en binnensporten? Deze vraag kan bevesti-
gend worden beantwoord, maar wel onder de nodige
voorbehouden:

het Jeugdcentrum verricht ontegenzeggelijk zeer nut-
tige arbeid, doch de akkomodatie in het Jeugdcen-
trum kan niet meer geheel voldoen aan nieuwe, te-
genwoordige eisen: in de eerste plaats heeft het ge-
bouw nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden meer,
wordt m.a.w. te klein, in de tweede plaats kan de
Jeugdsociëteit als zodanig niet optimaal funktioneren

in het gebouw, in de derde plaats kan eventuee
slechts met veel moeite en veel geld een toneel wor
den in- of aangebouwd, waarna het gebouw helemaa
aan het einde van zijn kapaciteiten is, enz. Daarom
is overleg gepleegd met het bestuur van het Jeugd
centrum om uit de impasse te geraken. Ook dit be
stuur zag de moeilijkheden in en is bereid in gedegen
samenwerking een goede oplossing te zoeken: als een
goede nieuwe opzet wordt gevonden moet het Jeugd
centrum als zodanig verdwijnen, ook volgens de me
ning van het Jeugdcentrum.

De gymnastiekzaal aan de Raadhuisstraat is ook nie
meer toereikend: de huidige scholen kunnen er nie
meer met zijn allen gebruik van maken, en als de
nieuwe R. K. school aan Het Jebbink klaar is en ook
gebruik gaat maken van de zaal, wordt het een zeer
moeilijk passen en meten. Ook de sport- en gymnas
tiekverenigingen die dit gebouw gebruiken, weten
welke grote voorzieningen het gebouw mist: optimali
lichamelijke oefening en sportbeoefening is momen
teel dan ook niet mogelijk, terwijl bv. zelfs geen
doucheruimten aanwezig zijn.

Deze voorbehouden, het feit dat allerlei vernieuwin
gen aan de bestaande gebouwen slechts noodoplos-
singen zullen zijn en de omstandigheid dat er toch
eindelijk een goede, afdoende oplossing voor het hui-
dige akkomodatiegebrek moet worden gevonden
heeft er toe geleid dat ondergetekenden de hoofden
bij elkaar hebben gestoken om te trachten samen me
de hele bevolking(!) uit bovengenoemde misère te
geraken en om te proberen de aktiviteiten van de
Vordense bevolking(sgroepen) zoveel mogelijk te
koncentrercn op een ontmoetingspunt: het Dorpscen-
trum.

UITROEPTEKEN EN VRAAGTEKEN
Het uitroepteken en het vraagteken in de aanhef van
dit bericht kunnen dan ook als volgt worden ver-
klaard: de ondertekenaars staan volledig enthousiast
achter het projekt „Dorpscentrum" en zijn dan ook
van harte bereid u van het nut daarvan te overtuigen
- vandaar het uitroepteken -; dit Dorpscentrum echter
kan alleen worden gerealiseerd als de Vordense be-
volking, het Vordense verenigingsleven en (wellicht
ook) het Vordense bedrijfsleven zich volledig instem-
mend achter het projekt scharen: het vraagteken geeft
dan ook aan dat het slagen van deze onderneming
afhankelijk is van vooral deze groepen.

Want wat vormt namelijk het moeilijke punt? Wel,
als het mogelijk is via allerlei subsidies en bijdragen
het gebouw neer te zetten, dan dient het te worden
geëxploiteerd: verenigingen, groepen, organisatie
e. d. zullen het gebouw moeten gebruiken om de be-
groting ,,rond" te krijgen. Het is nl. geenszins de be-
doeling om het gebouw eia^iom te laten zijn van
,,de Gemeente": het dient Wn gebouw te zijn van,
voor en door de bevolking (wellicht dat het gemeente-
bestuur wel bereid is om. zoals nu ook t.a.v. het
Jeugdcentrum gebeurt, subsidie te verlenen op moge-
lijke exploitatietekorten).

PLAATS VAN HET
Wat betreft de plaats van het Dorpscentrum wordt
vooralsnog gedacht aan het terrein waar nu het gym-
nastieklokaal staat (Raadhuisstraat): dit terrein is
eigendom van de gemeente - met wie waarschijnlijk
tot overeenstemming is te komen -, het ligt centraal
ten opzichte van de scholen, die de sportakkomodatie
zullen gaan gebruiken, en er is nog ruimte (genoeg)
om bij te bouwen.

KONKRETE AANPAK
Hoe zal nu (na deze inleidende woorden) de verdere
konkretc aanpak van het projekt zijn?
Hierover hebben ondergetekenden kontakt gezocht
met de heer J. Blok, konsulent samenlevingsopbouw
van de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk
Werk te Arnhem, een man met zeer veel ervaring op
het gebied van de oprichting van Dorpscentra.

SUBSIDIE
Deze deelde in eerste instantie mede dat het in prin-
cipe mogelijk is in vergaande mate subsidie te ver-
krijgen van het Rijk en de Provincie voor de stich-
tingskosten van het gebouwenkomplex. (Voor het
verkrijgen van subsidie op een nieuwe en/of vergrote
sportzaal dienen (ook) andere wegen te worden be-
wandeld - via de gemeente en het gemeentefonds, om-
dat hier tevens sprake is van een gymnastieklokaal
voor scholen -). Een gedeelte van de kosten dient te
worden bekostigd door de gemeente en de gemeen-
schap Vorden (die ook grotendeels de inventaris zal
moeten betalen). Alles echter op voorwaarde dat de
burgerij voldoende is betrokken bij het projekt.

Die betrokkenheid van de burgerij /al voor het wel-
slagen van dit projekt moeten worden onderzocht.
Daarom is vóór deze publikatie een afschrift van dit
•schrijven gezonden aan alle ons bekende verenigin-
gen, groepen e.d. met het uitdrukkelijke verzoek om
in elk geval mee te werken en te denken aan/over het
srojekt, door bv. in de eerste plaats de algemene
oriënteringsvergadering op 16 augustus a. s. te bezoe-
cen - zie verderop - en daar mee te diskussiëren.
Wellicht dat we enkele groepen vergeten zijn; dit is

dan geen vorm van diskriminatie, doch een mogelijke
nalatigheid onzerzijds, waarvoor bij voorbaat exku-
ses). Deze groepen vnl. zullen door het gebruik van
het centrum (mede) de zaak moeten „draaiende hou-
den".

VERGADERING
Zoals gezegd is er dus op 16 augustus a. s. om 20.00
uur 's avonds in het Jeugdcentrum, een plenaire ver-
gadering belegd om te onderzoeken of er ook bij de
Vordense bevolking(sgroepen) net als bij ondergete-
cenden, voldoende animo bestaat om onderhavig pro-
ekt uit te voeren. Tijdens deze vergadering zal ge-

noemde heer Blok een nadere uiteenzetting geven van
de problematiek die is verbonden aan de stichting
van een Dorpscentrum, en bereid zijn om gestelde
vragen te beantwoorden.

ENQUÊTE
Als vervolg op deze vergadering - die hopenlijk veel
nthousiasme zal losmaken - volgt een enquête over

de samenlevingsopbouw van Vorden (sociale schets]
op grond van de gegevens van deze enquête kan een
konkreet beeld worden gevormd van de werkelijk
behoefte(n) aan gemeenschapsruimte(n): men moe
immers niet gaan bouwen, voordat men een vrij exak
beeld heeft van wat er moet worden gebouwd.

De enquête zal worden gehouden onder alle moge
lijke verenigingen e.d. Daarnaast zal ook in Contac
een uitknipbaar formulier worden afgedrukt waarin
de burgers kunnen aankruisen, welke aktiviteiten zi
graag zouden zien plaatsvinden in het centrum. Wi
noemen als eventuele mogelijkheden: ontmoetings
plaats voor bejaarden, bejaardengym, peuterzaal, mu
zieklokaal, hobbyclubs, vergaderingen, recepties, kon
doleanceruimte, schoolaktiviteiten, floralia, spreek
uren, zwangerschapsgymnastiek, enz. enz.

STICHTING
Afhankelijk van het enthousiasme en de gegevens ui
de enquête dient te worden bezien of moet worden
verdergegaan met het projekt (de ondertekenaars be
velen het, nogmaals gezegd, van harte aan). Zo ja
- en waarom niet -, dan zal een bepaalde vorm van
samenwerking in het leven worden geroepen, bv. de
vorm van een stichting; alle deelnemende verenigin
gen en organisaties kunnen (of: dienen?) zich dan
achter de Stichting te stellen - gekozen demokratisch
bestuur -, teneinde door zoveel mogelijk gezamenlijk
optreden een hechte basis te vormen voor het reilen
en zeilen van de stichting en het centrum.

EIGENAAR
De stichitng zal dus eigenaar moeten worden van hè
Dorpscentrum, en zal door zijn brede samenstelling
het gebruik van het centrum effektief, efficiënt en ak-
tiverend dienen te exploiteren.
M.a.w. de ondertekenaars zien als uiteindelijk doe
een Dorpscentrum van, voor en door de Vordense
bevolking in zijn totaliteit!!

WANNEER EEN DORPSCENTRUM?
Op de vraag „wanneer kan zo'n gebouw er staan" is
een positief antwoord in dit stadium nog niet moge-
lijk: het inzamelen van de enquêtes, formulieren en
gegevens - waaraan hopenlijk alle verenigingen e.d
zullen medewerken -, het analyseren van de gegevens
ervan en dit laten uitwerken door een architekt in een
ontwerpplan, vergt uiteraard geruime tijd; het aanvra-
gen van subsidies van diverse instanties en de bouw
zelf zullen ook veel tijd kosten. Als alles echter op
rolletjes loopt, is het misschien mogelijk om in het
jaar 1975 de bouw konkreet aan te pakken. U mag
ons echter niet binden aan deze termijn: te vele fak-
toren, zowel interne als externe, bepalen de (voor
sommige wellicht lange) procedure.
Uiteraard dient door de s^iting (in oprichting) zo-
veel mogelijk haast te wc^pn gezet achter de reali-
sering van het projekt.
Indien u, burgers van Vorden, net zoveel geestdrift
aan de dag kunt leggen als wij, ondertekenaars, dan
zijn wij er van overtuigd dat Vorden t.z.t. zal kunnen
bogen op een Dorpscentrun^ dat het aanzien ten volle
waard is en dat de oude j^tmoetingsgedachte" snel
veld zal winnen.

Wij roepen de Vordense verenigingen - vooral hun
besturen - en ook overige belangstellende en/of be-
langhebbende burgers op om de vergadering op 16
augustus a.s. in het Jeugdcentrum, 20.00 uur 's a-
vonds, te bezoeken. U bent van harte welkom, of ster-
ker nog: u kunt het Dorpscentrum maken of breken.
Dus tracht aanwezig te zijn: het Dorpscentrum kan
zonder uw enthousiasme niet ontstaan!
Ondergetekenden danken de heer L. G. Weevers, di-
rekteur van de drukkerij van dit blad, voor zijn me-
dewerking aan het projekt, door dit bericht geheel be-
angeloos in Contact op te nemen.

Bovendien - en dit wijst o.i. op de goede verhouding
met het Jeugdcentrum - is het Jeugdcentrum bereid
laar grote zaal op 16 augustus a.s. gratis ter beschik-
cing te stellen voor de plenaire vergadering. Ook
liervoor uiteraard hartelijk dank.

Nadere berichten zullen nog volgen. Bewaart u echter
deze publikatie, zodat u ook op 16 augustus a.s. nog
goed bent ge-informeerd.

A. Berenpas, Ruurloseweg 71 (Jong Gelre)
F. Bosch, De Bongerd 19 (sektie kuituur Nut)
S. J. Edens, Dorpsstraat 5 (de medische groep o.a.
jrroene Kruis)
F. F. Geerken, Vogelbosje 8 (het Jeugdcentrum)
F. W. M. Gerritsen, Beatrixlaan 16 (namens b&w)
VIcvr. S. M. Koers-van Ginkel, Ruurloseweg 49
sektie gezinszorg)

W. A. Kok, Het Vaarwerk 3 (Geref. kerk)
>s. J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19 (Raad van
Cerken Vorden-Kranenburg)
. F. Meenink, Stationsweg 33 (de Jeugdsociëteit)

Vfevr. H. Pelgrum, Lindese Enkweg l (Bond van
lattelandsvrouwen)
/. Schoolderman, Raadhuisstraat 24 (de Vordense

Winkeliersvereniging)
Vievr. N. Sikkens, Mispelkampdijk 48 (namens de
;ezamenlijke sportverenigingen)
G. H. Slagman, Almenseweg 38 (de gezamenlijke
akbonden)
V. Spanhaak, Hilverinkweg 2 (Jeugd/maatschap-
>elijk werk)
Mr A. J. te Veldhuis, Mispelkampdijk 28 (voorlopig
ekretaris)

Mr R. A. van den Wall Bake, huize „'t Kiefskamp"
namens de gemeenteraad)

A. J. Zeevalkink, Schoolstraat 17 (de sektie onder-
wijs)

Na een moedig gedragen lijden werd uit ons mid-
den weggenomen onze geliefde zuster, behuwd,
zuster en tante

ALEIDA JOHANNA MAALDERINK
echtgenote van H. Lodeweges

op de leeftijd van 42 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Leidschendam: J. W. Maalderink
H. Maalderink-v. d. Sluis

Veenendaal: T. Megelink-Vos
J. Megelink

Hengelo Gld.: G. A. Zweverink-Maalderink
H. J. Zweverink

Goor: J. Hoe gen Dij khof-Maalderink
H. C. Hoegen Dijkhof

Deventer: W. Bakker-Maalderink
E. Bakker

Deventer: A. Menkhorst-Maalderink
A. Menkhorst

Lochem: J. Modderkolk-Maalderink
J. B. Modderkolk

en neven en nichten

Harfsen, 17 juli 1973

De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 21 juli
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Almen-Harfsen.

Wegens VAKANTIE

gesloten
van 23 juli t.m. 6 augustus

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 13813

Rad/o en TV klachten telefonisch
opgeven tussen 8.30 en 70.30 uur

Gedichten
uit de bundel

Uut de olde doos3

MERGENSTOND

'k Was, - veur mien doen - vrog opgestaon,
ik had de kamer al gedaon
toen ik effen zat te rust;
'k dronk onderwiel een köpken thee
en kek naor buuten, naor et vee
dat ok al wel wat schèn te lusten
- geen thee natuurluk -
de kuukentjes, daor in de ren,
- zes krielekes plus moeder hen -
lawaaiden hen en weer
de geit, de hamel en de bok
kwammen achter mekaar uut 't hok
dartelend op en neer;
de gans, de gent, eenden en woerd
wieren deur de haan uut et hok gebonzjoerd
die kraaiend zien vleugels uutklappen;
de kippen die kakelden,
hadden wellicht,
met 't leggen van eier, eur dagtaak verricht.
Een heel ni'je dag zö'j wel snappen.

IS DAT GELUK?

Is dat geluk ?
dat tere broze goed,
dat nu eens lachen,
dan weer huilen doet;
dat nagejaagt,
op 't laatst moment ontglipt
ongrijpbaar door vertraagde vingers slipt
en juist op 't aller, aller onverwacht
je uit twee kinderogen tegenlacht
is dat geluk ?



A. Harmsma
dierenarts

AFWEZIG
van dinsdag 24 juli
a.s. tot dinsdag 14
augustus a.s.

Praktijkwaarneming:
J. Wechgelaer

Te koop: Prima vroege
aardappelen.
H. Walgemoet, Branden,
borchweg 10, telefoon 6646

Te koop: Nieuwe aard-
appelen. Bij elke aankoop
zakje knorhaantjes gratis.
H. Scheffer, Delden,
tel. 1333

Alle soorten
gefigureerd glas

UITERWEERD

Canale blank
UITERWEERD

Canale mat/blank
UITERWEERD

Geel flessenglas
UITERWEERD

Groen flessenglas
UITERWEERD

Draadglas
UITERWEERD

Museumglas
UITERWEERD

Opalineglas
UITERWEERD

Verzilverd glas
UITERWEERD

Perspex
UITERWEERD

Gussantiek geel en groen
UITERWEERD

Schors-effekt
UITERWEERD

Alt Deutsch
UITERWEERD

Twistglas
UITEHWEERD

Nlagara glas
UITERWEERD

Alles dlrekt
uit voorraad

Schildersbedrijf
J. M. Uiferweerd

Ruurloseweg 35
Vorden - Telefoon 1523

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

KEUNE
SUPERBENZINE

77,4 et p. liter
Nijverheidsweg 4 - Voraen

Zomerschoenen
koopt u nu voor
een prik in onze

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Yorden

Voor de vrouw door Martine

Spuitbus
VAPONA SPRAY
tegen vliegen, mug-
gen, motten, enz.
Nu van 4,50 voor

f2,45

Vliegen-
vangers
(KLEVERS)
4 stuks voor

f 1,10
•

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop: 5 neurende MRIJ-
koeien. H. J. Graaskamp,
Ruurloseweg 46, Vorden,
tel. 1602

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Te koop: Dekrjjpe NL beren
van vader LUC KI De
Graafschap, met gezond-
heidsverklaring.
J. L. Klein Brinke,
Kruisdijk 7, Vorden

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

Bericht aan:

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

BIBLIOTHECARIS

zoekt per l september gestoffeerde
kamer met aparte kookgelegenheid
Liefst vrije opgang

Overdag telefonisch bereikbaar tel. 02220-2743

Jn/ichf/ngen: J. Kroes
Thijssenlaan 34 - Den Burg op Texel

Lekkere broodjes uit de

warme bakkerij
voor thuis, dagje uit en met vakantie

WARME BAKKER

Telefoon 1384

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Moeten uw foto 's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolfhijn
Centrum . Vorden - Tel. 05752-1313

EN TOCH .

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Een nieuw
preparaat
voor onze Make Up

Een nieuw middeltje om ons gezicht wat op te fleuren
in de winterdagen hebben wij geprobeerd. Het is de
Gloss Stick van Margaret Astor. Deze Gloss Stick kunt
u zowel over uw bestaande lipstick aanbrengen, als ook
los gebruiken, dus als normale lipstick. Die Gloss Stick
geeft uw lippen een ietwat vochtige glans als van een
rijpe kers.
Wanneer u het enkelvoudig gebruikt, dus zonder kom-
binatie met gewone lippenstift, ontstaat er een ietwat
transparant, fluwelig waas op de lippen. Deze Gloss
Stick is een aanvulling van de kortgeleden gelanceerde
Lip Gloss. Lip Gloss bv. wordt met de wijsvinger opge-
bracht en over de lippen verdeeld, het is wat intenser
van kleur en meer romig van substantie. Gloss Stick
gebruikt u als normale lippenstift. U kunt het dus met
de fraai gevormde stift zelf opbrengen. Mijn drogist
toonde me een hele serie van 6 nieuwe modetinten, varië-
rende van transparant Karmijnrood, tot zilverwazig rose
met een blauw aksent. Mij beviel kleur 27 het best, een
hypermodern donker zonnebruin. Een tint die het ook
heel goed zal doen bij de wintersport en de sexgenoten
die hun huid even fel laten bijbruinen in de hoge winter-
zon.

OGENGLANS MET CREAMY EYE GLOSS

We hebben ontdekt, dat onze ogen een belangrijke rol

spelen in het totale beeld van de vrouw. De Make Up
past zich daarbij gaandeweg meer aan en de meeste
vrouwen volstaan al lang niet meer met een simpel
zwart randje om het oog te aksentueren. Daarom is
het wel aardig om u ook even te tippen omtrent de
nieuwe Creamy Eye Gloss van Margaret Astor. Ook al
verpakt in zo'n apart doosje, dat een sieraad op uw
kaptafel is. Deze moderne oogglans wordt in verschil-
lende boeiende modetinten geleverd, voor zowel het
'boven' als 'onderoog'. U kunt het ooglid bv. aanzetten
in 'light lilac' en onder met 'light turquoise'. U hebt
nl. de keuze uit totaal 9 moderne tinten!

De Creamy Eye Gloss is in ca 30 sekonden droog en
vertoont ook pas dan de stralende, transparante glans,
een glans die de hele dag blijft zitten, ook als u toe-
vallig gaat zwemmen. Ik zou u wel adviseren het potje
na gebruik meteen te sluiten tegen uitdrogen. Samen-
vattend zou ik zeggen, een paar leuke aanwinsten voor
onze kaptafel. Probeer eens uit te vinden wat bij uw
eigen type past. Wees niet te bang en vraag uw mo-
derne echtgenoot eens om zijn oordeel.

Heus, de man van nu kan best een zinnig oordeel geven
over onze vrouwelijke Make Up!

Martin»

ALLE SOORTEN
DRUKWERK

Voor handel en industrie
wordt door ons snel en keurig
verzorgd geleverd

Komt u eens kijken
naar onze grote sortering

FAMILIE Drukwerk

Drukkerij Weevers b.v,

WOENSDAG 25 JULI

DANSEN
m.m.v. The flamingo's

Aanvang 19.30 uur

Café-restanrant

't Wapen van Vorden
F. P. SMIT

Dorpsstraat 10 ~ Vorden - Tel. 05752-1391

iiiiiitiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiyByBÛ ^

Voor winkel en kantoor vragen wij
een aktieve

jongedame
die na inwerkperiode zelfstandig en
akkuraat kan werken.

Ook zij die dit jaar examen doen,
nodigen wij uit te solliciteren.

TECHNISCH BURO

KRAUS
Spittaalstraat 47, Zutphen, tel. 13931

DRIEMAAL IS ...
(Historisch)

't Was midden winter negentiendrieënveertig
Een jong gezin was geëvacueerd
Ze hadden zich, bi'j heel gastvri'je mensen
Aans in de Achterhoek, geïnstalleerd.
Een boerderi'j kon in de oorlogsdagen
An heel vol mensen vaak een plaetsken bien
En dat ze zich op eur gemak ok vuulen
Lot ow et volgende verhaaltjen zien.
Kerstmergen vrog, kwammen ze van de nachtmis
De vader en de moeder allebei
Twee kinder hadden ze ok metgenommen
Wiel 't hele kleintjen in de wiege lei.
't Was kold in huus, toen ze weerumme kwammen
Och jao, wat wi'j, daor was 't winter veur
De vrouw dach wach, ik maak mor gauw et fenuus an
et holt ston klaor acther de bakhuusdeur
Toen man en kinder weer in bedde leien
Hef ze de keuken netjes klaorgemaak
Want deur 't gerommel van de veurige aovend
was 't hier en daor wat oaverhoop geraakt
De matten effetjes heel stil naor buuten
De stoelen zachtjes in de gang gezet
Alles was netjes en een uurken later
Krop ze voldaon mor muu in bed.
De hulp van de boerin kwam een uur later
uut bed gestapt de warme keuken in
Verdraait nog toe de kachel an, das lekker
en thee ok klaor, ze had beslist wel zin
Ze zol gauw de keuken klaor gaon maken
Veur dat de and'ren kwammen veur de dag.
l'j snapt dat zi'j, vanweage 't olliepitjen
beslist geen rommel en geen stofboel zag
Ze wreef de stoelen met een wollen lappe
de matten wieren d'r weer uut'egooid
Zachtjes gestoft um d'anderen niet te steuren
Met water wier op zondag niet geknooid.
,,Zie zo, das dat", zuchtten de hulp gelukkig



BARENDSEN RUIMT OPa.s. donderdagmorgen 8 uur
Zie etalage Huishoudelijke artikelen

HENGELO (GLD)

Zondag 22 juli

THE SUN-SET

3bars vol gezelligheid

MEDEWERKERS
gevraagd voor alle afdelingen
zowel mannelijk als vrouwelijk.

Kantoormeisje
voor lichte administratieve werkzaamheden. Bekend-
heid met loonadministratie.

Goede arbeidsvoorwaarden - Prettige werkkring.

Aptito B.V.
Burg. Galléestraat 65 Vorden

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 3,98
f 5,48
f 5,98
f 4,98
f 1,78
f 1,78

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

BIEFLAPPEN

500 gram

ROLLADE
500 gram vanaf

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

Voor de boterham:
100 gram HAM 95

100 gram PEKELVLEES 95

150 gram GEBRADEN GEHAKT 91)

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

Eigen gemaakte verse
NASI EN BAMI

A.s. maandag 23 juli de hele dag

GESLOTEN
RUND- EN VABKEN8SLAQEBIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Zowel voor de afdeling IJZERWAREN, GEREED-
SCHAPPEN, HUISHOUDELIJKE APPARATEN
als do EXPEDITIE zoeken wij ter uitbreiding van de
bezetting in verband met toename van het werk
enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN
in de leeftijd van 17 tot 45 jaar die willen meewerken
om onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen

U VINDT BIJ ONS:

een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal
daarvoor ontworpen beloningssysteem waarby men
zelf de beloning kan beïnvloeden

geen sjouwwerk, door de vele moderne hulpmidde.
len als kraanbanen, rollenbanen e.d.

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op MAANDAG-
AVOND van 7.00-8.00 uur stellen wij u gaarne in de
gelegenheid te informeren naar arbeidsvoorwaarden enz.

Desgewenst kunt u schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen, telefoon (05750) 85551 vragen naar toestel
358-353

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Er i's nog veel

grasland
dat voor verbetering vatbaar is.'

erstkomende tijd is daarvoor heel
geschikt. Wij kunnen dit voor u ver-
zorgen met de LELY-zaaifrees

LOONBEDRIJF

Hïssink
Hengelo Gld Tel. 05753-1439

Gevraagd in herstellingsoord

'de Decanije'
te Vorden

huishoud
hulp
Telefoon 05752-1481

Heden donderdag 19 juli
grote seizoen-

Gaaf u trouwen of krijgt u
een nieuwe woning, grijpt
nu dan uw kans.

Kom binnen, kijkt vrijblij-
vend rond.

U zult zien, het is niet over-
dreven.

BIJ HELMINK

MEUBELEN
Ie kwaliteit, nu zeer voordelig

Op onze TAPIJTAFDELING
zeer veel speciale aanbiedingen

MATRASSEN
groot in sortering, laag in prijs

VELE RESTANTEN

Op onze TEXTIELAFD.
vele goederen voor minder dan de helft van de prijs

ZIE OOK ONZE TAPIJTHAL EN MEUBELTOONZALEN OP DE
Ie EN 2e ETAGE

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Alles noemen heeft geen zin

Confectie - Textiel - Meubelen*

81

Wij verkopen het liefst aan mensen die een hekel aan autorijden hebben»
Met de huidige verkeersdrukte is dat niets bijzonders. Mopperend
stappen ze in een 1000,1100,1301,160 of 180 en trekken de deur dicht.
Dan is het een poosje stil. Plots wordt er gestart. Proefgereden. En als
de deur weer opengaat, kijken we in twee enthousiaste ogen. Tja, wat
wil je? Simca! De nieuwe Franse Chrysler! Een complete lijn pracht-
wagens, die stuk voor stuk je hart stelen. Soms al voordat u ingestapt
bent!

SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA 1301 CHRYSLER
160-180

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphensew. 95 Vorden Tel. 1256

SIMCA

19-29 juli, restanten o.a.
Zwembroeken vanaf f 0,10

Zonnehoeden nu f 0,25

Halve prijs voor badpakken en bikini's

Zeiljacks vanaf f 20,-

Spijkerbroeken vanaf f 5,50

T shirts f 2,75

Korte broeken vanaf ƒ 1.50

Dames pantalons vanaf f 5,—

Dames blouses nu f 1.50

Nylon regenjassen nu f 14,95

Plastik regenjassen nu f 4,95

PROFI
AANBII DING

Diepvries-

Neemt weinig plaats in en heeft veel

ruimte voor het bewaren van uw

diepvriesprodukten

f450,-
Diepvriezers zijn er vanaf 70 liter
inhoud

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

W4PEN- EN SPORTH4NDEL

steeds doeltreffend!

ZUTPHENSEWEG Ï5a - VORDEN

Opmiminq
bij 'HET BINNENHUIS' is

kwaliteit
tegen een

lagere prijs
Onze winkel en onze toonzaal staan nu
nog vol met

WERKELIJKE
AANBIEDINGEN

Meubelen
Kleinmeubelen
Stalen bedden
Matrassen
Dekens
Spreien enz. enz.

Gordijnstoffen
Vitrages

Vloerbedekkingen
Karpetten

Allemaal merkartikeltin maar nu
tegen veel lagere prezen!

Daarom, ga naar de groots opgezette
opruiming van Polman en u zit goed

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

VAKANTIE

herensalon
van 22 juli t.m. 2 augustus

namrssalon en winkel bUJven geopend

Beerning
Dames- en herenkapper - Raadhuisstraat 9

Attentie Attentie

Wegens omstandigheden zijn wij
genoodzaakt onze winkel met ingang
van maandag 23 juli

's MIDDAGS na 12.30 uur te

sluiten
Zaterdags tot 17 uur geopend

BAKKERIJ

van Groningen
Dorpsstraat 11 - Vorden

Attentie Attentie


