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Tuinen van de Wiersse trokken meer
dan 7000 bezoekers
Het is een byzonder goed idee geweest van de eigenaar van het landgoed De Wiersse, de
heer E. V. Gatacre, om de tuinen van zijn tussen Vorden en Ruurlo gelegen landgoed
sinds elf jaar weer open te stellen voor het publiek. Op zaterdag voor Pinksteren was er
van l tot 5 uur gelegenheid tot bezichtiging; toen waren er ruim 700 bezoekers. Op Pink-
stermaandag was de drukte veel groter. Men kon al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur
's middags een kijkje nemen en toen 's avon ds de kassa's gesloten werden waren hier
ruim 6000 wandelaars (sters) gepasseerd.

Ook op Eerste Pinksterdag stonden zich al
enkele honderden voor de poorten te ver-
dringen, omdat door een misverstand in de
landelijke pers en via de radio deze datum
genoemd was. De eigenaar besloot om deze
mensen, die soms van ver waren gekomen,
niet teleur te stellen, zodat zij alsnog de
tuinen binnen konden
Door de spreiding over de gehele dag had
iedereen ruimschoots de gelegenheid de
mooie tuinen te toekyken. De Engelse thee-
tuin, de mooie doorkijkjes over de Vordense
Beek — die door het park stroomt — de
pittoreske bruggetjes, de eeuwenoude boom-
groepen, de klassieke rozentuin met buxus-
haagjes, de romantische vergezichten, on-
derbroken door hekken, beelden, tuinban-
ken enz. verrasten de bezoekers telkens
weer. Men kreeg nu ook de gelegenheid om
het kasteel, daterend uit de 15e eeuw, van
dichtbij te zien, wat tijdens de wekelijkse
achtkastelentochten nooit mogelijk bleek.
De rhododendrons, de unieke trekpleister
van De Wiersse, bloeiden in vele variëtei-
ten en kleurschakeringen, maar waren
overal door het koude weer nog niet in
bloei. Een bijzonderheid was, aldus de ei-
genaar dat nu wel de azalea's allen volop
stonden te pronken wat normaal in deze
tijd van het jaar niet het geval is. Veel kij-
kers kwamen er uit de nabije omgeving.
Ook zij die vroeger — voor elf jaar — hier
hadden gewandeld, waren weer van de par-
tij. Ook uit Leeuwarden en zelfs Zuid-Lim-
burg kwamen de wandelaars.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK!

TERLENKA

herenpantalons
zomerkwaliteit

nu 37,50

Vrijdags koopavond

Jachtopzieners van landgoederen uit de om-
geving, personeel van De Wiersse en pach-
ters en hun huisgenoten assisteerden deze
dagen by de parkeergelegenheid, de entree
en de kontrole in het park. De Vordense
EHBO was met een deputatie aanwezig,
evenals VVV-leden. De groep Vorden van
de Rijkspolitie was met zes man druk in
de weer om het verkeer op de rijksweg
Vorden—Ruurlo in goede banen te leiden.
Al met al was deze eerste heropenstelling
wel een sukses, aldus de heer Gatacre.

Op zondag 17 juli, als de rozen op zijn
mooist zijn, zal het park weer geopend zijn
terwijl de laatste openstelling is op zondag
16 oktober voor de bijzondere herfstkleuren
in het park en de romantische wilde tuin.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Leonie Jansen; Rik Riko Sale-
mink; Teunnis Johan Engel; Jasper Koer-
selman; Elke Oldenhave; Rutger Eggink.

Ondertrouwd: A. Eijlers en M. J. G. Vos-
kamp; W. Popkes en C. J. W. Vreeman.

Gehuwd: J. A. Vervelde en J. Brinkman;
R. Lamijn en G. J. Eijerkamp; M. H. J. M.
Linders en J. B. Eskes.

Overleden: J. Koolhaas, oud 71 jaar; H. W.
Zwaan-Baank, oud 95 jaar; J. L. Mess
Sipasulta, oud 76 jaar; W. J. C. Verhees
oud 67 jaar; H, C. Scheffer-Hendriks, oud
91 jaar; H. M. Brangert, oud 77 jaar.

Bevolkings-
onderzoek
In aansluiting op onze mededeling in Con-
tact van 19 mei jl. kunnen wij u medede-
len dat ons onderzoek van start is gegaan.
Wij zijn begonnen met de scholen en hopen
in de komende dagen ook het bejaardente-
huis te bezoeken om bij iedereen de bloed-
druk te meten. Wij hopen midden juni met
de scholen etc. klaar te zijn om dan een
start te maken met het oproepen van de
rest van de bevolking.
Gedurende de vakantieperiode Van 24 juni
t/m 31 juli zullen geen oproepen worden

verzonden. Indien u vóór 24 juni dus niets
hebt gehoord, kunt u na l augustus een
oproep verwachten. Wij hopen eind septem-
ber bij alle inwoners van de gemeente Vor-
den de bloeddruk gemeten te hebben. Wij
hebben de steun gekregen van een 15-tal
dames, die met veel enthousiasme hun werk
voor ons verrichten.
Tot op heden zijn er een duizendtal metin-
gen verricht. Wij zijn ervan overtuigd, dat
u door deelname aan het onderzoek een
bijdrage kunt leveren aan het gezond blij-
ven van de Vordense bevolking. Wij zullen
u van het verder everloop op de hoogte
houden.

De onderzoeksgroep van de Nymeegse
Universiteit

Organisator Sikkens hoopt op rekord-
deelname bij 10e a vond vierdaagse
„Wanneer iedereen die al eens eerder heeft meengedaan aan onze A vond vierdaagse, nu
ook weer mee doet, ben ik dik tevreden", aldus kregen we te horen van de heer A. B.
Sikkens die volgende week namens de gymnastiekvereniging Sparta voor de tiende
keer de avondvierdaagse in Vorden organiseert.

De heer Sikkens is van mening dat de ani-
mo voor avondvierdaagsen nog steeds stij-
gende is „De trek naar grote wandeltoch-
ten van pakweg 30 of 40 kilometer is er
een beetje uit", zo meent hij.
De avondvierdaagse van Sparta is altijd ge-
kenmerkt door gezelligheid, omdat naar de
mening van de heer Sikkens deze wandel-
tocht niet gezien wordt als een prestatie-
tocht, vandaar dat er ook geen speciale prij-
zen aan worden verbonden. Wel natuurlijk
een speciale medalje of een cijfer voor het
meerdere malen afleggen van deze avond-
vierdaagse.
Toen men in 1967 dit wandelgebeuren voor
de eerste keer in Vorden organiseerde, wa-
ren er plm. 600 deelnemers. De laatste ja-
ren schommelt het aantal deelnemers zo
rond de 825. Gezien het speciale karakter
van deze jubileumavondvierdaagse heeft de

>er Sikkens goede hoop dat dit aantal de-
le keer duidelijk zal worden overschreden.
>p dit moment hebben zich al verschillen-

de verenigingen opgegeven.
Woensdag 8 juni gaat de vierdaagse van

Ook voor een goede tweede Ĵ É& kleurentelevisie, reeds ver-
krijgbaar vanaf f 400,- Radi<P|5. speciaalzaak OLDENKAMP
Stationsweg l, Vorden
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Koerselman
cassettes

BDKLSTAAl

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen ven 8-12.30 uur en

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

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

10-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 10-17 uur

Aan de orde komen deze week de volgende
onderwerpen:

1. Ter visielegging bestemmingsplan
„Vorden Kom 1976 nr. l";

2. Verwyderen/snoeien van beplanting op
uitzichthoeken;

3. Plaatsing caravans in de bebouwde kom
4. Kampeerverordening.

Ad 1. Ter visielegging bestemmingsplan
„Vorden Kom 1976, nr. l"
Het door de raad d.d. 15 maart 1977 vast-
gestelde bestemmingsplan „Vorden Kom
1976, nr. l" ligt vanaf vrijdag 13 mei jl. ge-
durende één maand, dus tot maandag 13
juni a.s. voor een ieder ter gemeentesekre-
tarie ter inzage.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedu-
rende genoemde termijn van één maand
tegen het plan bezwaren indienen bij Gede-
puteerde Staten van Gelderland. Geiyke be-
voegdheid komt toe aan een ieder die be-
zwaar heeft tegen de wyzigingen, die bij
de vaststelling van het plan in het ontwerp
zijn aangebracht.
Het bovengenoemde bestemmingsplan om-
vat het gebied gelegen tussen Insulinde-
laan, Molenweg, Stationsweg en Burge-
meester GaUéestraat.

Ad 2. Verwydering/snoeien van beplan-
ting op uitzichthoeken
Wij maken u er attent op, dat in dit jaar-
getyde hoog opgroeiende beplantingen op
uitzichthoeken van gemeentewegen weer
gevaar (kunnen) opleveren voor het ver-
keer.
Derhalve wijst het gemeentebestuur de be-
langhebbende eigenaren van deze beplan-
tingen op de volgende bepaling van de Al-
gemene Politieverordening (artikel 27):
„Gerechtigden op beplantingen, aanwezig
op of langs andere dan Rijkswegen en de
in artikel l van het Provinciaal Wegenre-

glement Gelderland bedoelde wegen, zijn
verplicht op aanschrijving van burgemees-
ter en wethouders de naar hun oordeel voor
het verkeer gevaarlijk of hinderlijk geachte
beplantingen binnen de bij die aanschrijving
gestelde termijn te verwijderen, dan wel de-
ze ten genoege van burgemeester en wet-
houders te snoeien."
Indien in het eerste geval niet zou worden
voldaan aan het gestelde in de aanschrij-
ving, dan zijn burgemeester en wethouders
bevoegd, zelf de betreffende werkzaamhe-
den te (laten) verrichten en wel geheel op
kosten van de overtreder.
Gezien het veronderstelde verantwoorde-
lijkheidsbesef van iedereen, hopen wij dat
dergelijke aanschrijvingen achterwege kun-
nen blijven en zal een ieder die beplanting
heeft die voor het verkeer gevaar teweeg
brengt, deze uit eigen beweging verwijde-
ren.

Ad 3. Plaatsing caravans in bebouwde
kom
Het is ons gebleken, dat velen nog niet op
de hoogte zijn van het feit, dat in de be-
bouwde kom het plaatsen van een toercara-
van c.q. tent slechts is toegestaan mits de-
ze kampeermiddelen niet zichtbaar zijn
vanaf de openbare weg. Is dit laatste wél
het geval, dan geldt hiervoor een stand-
plaats/parkeerplaats termyn van maxi-
maal 48 uur.

Ad 4. Kampeerverordening
De Verordening op de Kampeermiddelen en
Kampeerplaatsen regelt niet alleen kampe-
ren maar ook het plaatsen of geplaatst heb-
ben van kampeermiddelen, ongeacht het
doel waarvoor dat geschiedt. Het is alge-
meen verboden om kampeermiddelen te
plaatsen of geplaatst te hebben in de open
lucht. Op dat verbod bestaan echter be-
langryke uitzonderingen. Zo is het uiter-

aard niet van toepassing voor zover het be-
treft het plaatsen of geplaatst hebben van
kampeermiddelen op een kampeerplaats
waarvoor een kampeerexploitatievergun-
ning is verleend. Ook is het toegestaan ten
hoogste één kampeermiddel te plaatsen bij
een woning, voor zover dat tenminste niet
anderszins, bijvoorbeeld bij gemeenteiyk be-
stemmingsplan, verboden is, en mits niet
zichtbaar vanaf de openbare weg of niet
langer dan 48 uur achtereen. De ontheffing
van het verbod is beperkt tot één tent, één
vouwwagen of één tourcaravan.
Ook bestaat de mogelijkheid om aan ver-
schillende groepen van kampeerders en
voor individuele kampeerders ontheffing te
verlenen. Gedacht is hierbij aan jeugdgroe-
pen als padvinders, aan werkkampen, land-
goedkampen, kampeerterreinen van orga-
nisaties op het gebied van het kamperen
enz. De eventuele vrijstelling zal worden
verleend aan de rechthebbende op het ter-
rein waarop wordt gekampeerd Het is in
beginsel mogelijk dat deze vrijstelling
wordt verleend buiten bij bestemmingsplan
of anderszins bij raadsbesluit aangewezen
gebied. Voor het kamperen met meer dan
één tourcaravan c.q. tent dient bij het kol-
lege van burgemeester en wethouders een
bijzondere exploitatievergunning te worden
aangevraagd. Een dergelijke bijzondere ex-
ploitatievergunning zal in de regel worden
verleend voor kampeerplaatsen in gebieden
waar het bestemmingsplan niet uitdrukke-
lijk in een zodanig gebruik van de grond
voorziet.
Niettemin is de mogelijkheid open gehouden
dat dit wel het geval is. In ieder geval zal
het bestemmingsplan zich echter niet tegen
een zodanig gebruik mogen verzetten. Een
bijzondere kampeerexploitatievergunning
kan uitsluitend worden verleend voor een
bepaalde periode. Voor nadere inlichtingen
omtrent het kamperen kunt u zich vervoe-
gen bij de afdeling algemene zaken ter ge-
meentesekretarie.

start. De eerste avond wordt er gewandeld
in de omgeving van de Kiefskamp. Donder-
dagavond kunnen de deelnemers genieten
van het natuurschoon rondom kasteel de
Bramel en het Galgengoor. Vrijdagavond
gaat de stoet richting Wichmond.
Zaterdag 11 juni zullen de wandelaars via
de Wildenborch en het Grote Veld zich bij
café Lettink opstellen voor de intocht in
Vorden. De beide plaatselijke muziekkorp-
sen hebben reeds hun medewerking toege-
zegd, terwyi de heer Sikkens nog enkele
verrassingen in petto heeft. De Vordense
bevolking wordt gevraagd om op deze za-
terdag de vlag uit te steken teneinde nog
meer fleur te geven aan deze tiende avond-
vierdaagse van de gymnastiekvereniging
Sparta.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

WIJZIGING AANVANGSTIJD
KERKDIENST HERVORMDE KERK
In de kerkdiensten op Pinksterzondag is in
de Hervormde kerk te Vorden aan de ge-
meente bekend gemaakt (en het wordt ook
vermeld in het Kerkblad dat deze week
verschijnt) dat met ingang van a.s. zondag
5 juni de morgenkerkdienst een half uur
eerder begint en wel om half tien.
Dit geldt voor de drie zomermaanden juni,
juli en augustus. De avonddienst (op de Ie
en 3e zondag van de maand) begint ge-
woon om zeven uur. Ook de kerkdiensten in
de kapel de Wildenborch (2e en 4e zondag
van de maand) beginnen in de zomer een
half uur eerder, dus ook om half tien.
(Zie de advertentie in dit nummer)

Pretty-markt
Teneinde de klubkas te spekken organiseert
de Vordense zwem- en poloklub ieder jaar
een pretty-markt. Deze markt is niet alleen
voor de Vordenaren aantrekkelijk (men kan
er van alles kopen) ook de vakantiegangers
laten zich niet onbetuigd. Vandaar dat deze
markt ook is opgenomen in het zomerpro-
gramma van de plaatselijke VVV.
Deze zomer is de pretty-markt gepland op
zaterdag 9 juli. Zaterdag 4 juni houdt de
poloklub één grote inzamelaktie. Degenen
di enog spulletjes beschikbaar willen stel-
len voor deze markt kunnen zich by het be-
stuur vervoegen.

Tijdelijke leden-
stop tennissers
Reeds in het tweede seizoen van de vereni-
ging Vordens Tennispark heeft het bestuur
tot een tijdelijke ledenstop voor senioren
moeten besluiten en is er momenteel een
wachtlijst ingesteld. Het ledental bedraagt
thans 265. Voor junioren geldt geen leden-
stop. Het bestuur is van mening dat het
jeugdtennissen zoveel mogelijk moet wor-
den gestimuleerd De woensdagmiddag is
dan ook speciaal voor jeugdtraining en be-
geleiding.
Bij de senioren zijn de distriktswedstrijden
inmiddels beëindigd. Een gehouden mix-
toernooi voor leden waarbij de paren door
loting werden vastgesteld, is door een goe-
de organisatie en zeer gunstige weersom-
standigheden bijzonder geslaagd.
Zaterdag 4 juni komt de tennisvereniging
uit Almen voor een onderlinge krachtme-
ting in Vorden op bezoek. Op 18 en 19 juni
volgt een jeugdtoernooi. Tevens gaat in
juni de ladderkompetitie (een onderlinge
krachtmeting van de leden) van start.
Het gemis van een klubgebouw heeft nogal
wat parten gespeeld bij de ontvangst van
gasten en in het algemeen tijdens minder
gunstige weersomstandigheden. Het be-
stuur is blij dat de verbouwing vordert. Men
hoopt de akkommodatie binnenkort feeste-
lijk te kunnen openen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 5 juni: 9.30 uur ds. J. Piasman
(Dieren) jeugddienst
19.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
5 juni 9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier kinder-
nevendienst; 19.00 uur ds. A. van Vliet,
Eibergen/Rekken

R.K. KERK VORIDB1N
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

RjK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoof;-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIHNST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrflidag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geltjlk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konauffiten
by de dienstdoende huisarts van 9-0.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
4 en 5 juni: B. J. Reintjes, Doetinchem, te-
lefoon 08340-24006 en G. Koerselman, Ruur-
lo, telefoon 05735-1402

WEEKENU-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegchelaer, tel. 1W6

De daarop volgende week:
'a Avonds 7.00 tot 'a morgens 7.00 uur
H. Warringa, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsfliuiitend te informeren aan het wtykg«-
bouw, Burg. GaUéestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtj'kztisters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feeart-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten ,

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand juni mevr. Takkenkamp, tele-
foon 1422; gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MEO3EN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het poldtleburo, tel. 1230
of de families Eflerteamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; by geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrtydag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konaüs-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel
2129
Voor het maken van afspraken ia het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-̂ 2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak la het
kaptoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9J17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00̂ 17.30 u.
18.30̂ 21.00 u.
14.00-417.30 u.

maandag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.80 u.

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00̂ 17.30 u.

18.30^21.00 u. 14.00-17.80 uu

DIERENTEHUIS „DE BRON8BBRGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. «n TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.10-
12.30 uur; zo. gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 19.45 uur in het Groene Kruiagebouw

STANKMBLDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 086-402220



Kunstgeblttenreparatle
Drogisterij

TEN KATE
ZutpJienseweg 2 - Vonten
Telefoon 2219

PROFIIT
AANBIEDING

Kleine, hoge, lange,
ruime

BLOEM-
BAKKEN

voor in de tuin.

Tegen de allerlaagste
prijs. Dat moet u

komen zien

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

DE WITTE SMID
Spuiten van bronnei
voor:
huiswatervoorziening
weidepompen
tuinpompen en bere-
geningsinstallaties

russen Lochem en Zutpher

Maandag 6 juni begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.
Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

VOOR PRETTY-MABKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

G. W. Eijerkamp
Vorden

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
21utphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOEKSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikers-weg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Sutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Te koop: originele papa-
gaaikooi. Tel. 2349

Gevraagd: huishoudelijke
hulp, werktijden in overleg,
goed loon. Tel. 05752-6782

Leerl. gezinsverz. 18 j. zoekt
vak.werk in winkel, huish.,
camping. Tel. 05753-1548

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimnchinehandel - Reparatie-inrichting

Kerkstraat 18 - VORDEN - Tel. 05752-1385

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 1976
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
VAUXHALL, VIVA 1975
CITROEN 2 CV 6 bestel 1973
DAF 66 coupé 1972
FORD ESCORT 1970
AUTO BIANCHI 1972
CITROEN 2CV6 1976
FIAT 125 Speciaal 1971
Speciale aanbieding: BEDFORD VRACHT-
AUTO met ooen laadbak 4,25 ton laadverm.
Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTAJDEALER
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 06753-1256

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

SINGLETS
VOOR MEISJES

rib katoen/acryl

bedrukte dessins

nu 9,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

LEUKE DENIM

meisjeskieltjes
maten 104 - 152

nu 12,50
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Bij

is plaats voor

een vlotte
verkoopster

liefst met enige ervaring, leeftijd
± 20 jaar.

GROTE VERKOOP

KLEUREN TV

Grootbeeld kleurentelevisie in
noten uitvoering. 66 cm/110°
in-line beeldbuis. 12 Tiptoetsen.
Aansluitingen voor: extra luid-
spreker, hoofdtelefoon
enVCR/VLP.

nu bij ons

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 6 juni

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16 - 17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motor overalls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

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

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tange», bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubber-laarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F* W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVEID
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Adverteren doet verkopen

GEMS WINKI

ONZE PANNEKOEKEN !

ONBESCHOFT LEKKER

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

engelo <gw>
tel.O5753-1461

Dansen
5 JUNI

Evening stars

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v*

4 JUNI BAL VOOR GEHUWDEN - ORKEST: MERANO'S
bespreek tijdig uw plaatsen

:•:•:•:•;•:-: ::•:•::•.-::-:•::•: :•:•:•:'.

Praktische

.Grandioze WeHanpjes
MELNOR sektorsproeiers ^Gezellige zomeravonden...
Degelijk uitgevoerd, met sproeibereik
van 24 meter 0. Instelbaar voor
rondgaande besproeiing en gedeelten
daarvan.

Bij Welkoop tijdelijk voor:
(in kunststof
uitvoering) 12&5Qr

f 19.95
! (in metalen

uitvoering) J4&5*

f31.30

Welkoop voor uw complete barbecue-uitrusting, zoals
satépennen, vorken, aanmaakvloeistof en houtskool.

Speciale aanbieding:
barbecue 'Star*
met spit, windscherm , _ _ _ _
en onderblad-*45*e-134.30 j
Verder o.a. fakkels en diverse
tuinkaarsen.

PlijStlp: Tuinverlichting in
kleurige kunststof, met
waxinekaarsen,set _ _-
è6stuks440r25* f 7.801

Vero
autowas-"
garnituur
voor een goele

wasbeurt.
vSpuitstuk met bijbehorende borstel

en spons. Aansluit stuk voor Va* en
3/4* slang

f 11.95
plaStlC folie komt altijd

en overal van pas.
Onder tiet grond-
zeil van uw tent

bijvoorbeeld.
af m. 4 x 6 m.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

f 9.95



Jagermeister
grote fles

Jonge genever
FLORIJN liter

BOLS BESSENJENEVER OF
KERSENBRANDEWIJN, liter

HENKES VIEUX
minimumprijs

CARR SCOTCH WHISKY
per fles

BOOMSMA l ENBURGER
stenen kruik

Uit onze gebakskoeling:

98

369

STROOPWAFELS
per pak

SLAGROOMSTAM
voor

Uit onze notenbar:
SHINKY
150 gram van 225 voor

HAZELNOTEN
200 gram van 295 voor

SHANG HAY NUTS
250 gram

SHANG HAY MIX
250 gram

Extra zeepreklame:
TONNETJE ALL
van 20,45 voor

DRAAGKARTON DASH
2 kilo van 829 voor

LUX AFWAS
flacon van 209 voor

ANDY
fSacon van 429 voor

Albers Vorden

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Gezina Wilhelmjna
We noemen haar

LIJANNE
Gerrit en Gerda
Bijenhof-Arendsen

Raedt
Gerda

Vorden, 26 mei 1977
Wildenborchseweg 29

Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Hendrik Arnold
We noemen hem

ERIK
W. Rakitow
A. A. Rakitow-

Wentink
Paulien

Vorden, 30 mei 1977
Stationsweg 16

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

Johanna Hendrïka
Wij noemen haar

DIANA
Wim Sligman
Janny Sligman-

Bannink
Vorden, 31 mei 1977
Nijlandweg 6

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen, ka-
doos en kaarten, ontvangen
bij ons 40-jarig huwelijks-
feest, danken wij u allen
hartelijk.

G. Momberg
A. Momberg-Tiessink

Hengelo (Gld.), juni 1977
Vordenseweg 84

Te koop: 2 meisjesfietsen
en l jongensfiets. N. Lich-
tenberg, De Stroet 6, tele-
foon 1957

Te koop: D AF 66 station-
car 3-deurs, 2 stoelen, vlak-
ke laadvloer, bedrijfswagen-
kenteken, bouwjaar 1975.
Telefoon 2185

Te koop: g.o.h. wandelwa-
gen. Telefoon 2502

vrouw zoekt werk in
ouding, liefst in

r 2 of 3 morgens
per week (maandag, dins-
dag, donderdag). Brieven
onder nr. 14-1 buro Contact

oor: z. g.o.h. KTM-
r. E. Stieding, De

37, Vorden, na 5 uur

Te koop: 1,15 ha kuilgras,
maaien in overleg. Briefjes
inleveren a. s. vrijdag 3 juni
vóór 20.00 uur bij H. Have-
kes, Lindeseweg 17, Vorden
telefoon 05752-6621

Te koop: garage-kanteldeur
elektr. fornuis met ingeb.
kolenkachel; trekhaak Ford
12M; olievat 200 liter met
standaard; betonnen drink-
bak 300 liter; butaan gas-
geijser; douchegarnituur.
H. J. Groot Nuelend, Hen-
geloseweg 2, Vorden

Te koop: 2 ha hooigras.
Briefjes inleveren t/m vrij-
dag 3 juni. D. Nijenhuis,
Wilhelminalaan 2, Vorden

Bij inschrijving te koop: 2
percelen hooigras in Linde.
Briefjes inleveren tot zater-
dag 4 juni 17.00 uur.
D. A. Lenselink, Burg. Gal-
léestraat 16, Vorden

Net kosthuis gevraagd van
maandags t/m vrijdags
voor een jongeman welke
gedurende de periode 6 juni
t/m 15 juli stage moet lo-
pen in ons bedrijf.
Aanmeldingen gaarne deze
week aan de Zuivelfabriek
alhier

Te koop: zwart-wit TV
(licht defekt); elektr. ka-
chel en tuinstoel.
Raadhuisstraat 10

Te koop: in prima staat
zijnde damesfiets en 2 kin-
derfietsen 20 inch wielen en
een dubbele bediening DAF
55. Hackforterweg 15,
Wichmond, tel. 329

Na 5 juni begint de ver-
koop van alle soorten

koolplanten
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden

**!••* ••Slijterij
E. J. LETTINK

in:
DRANKEN
LIMONADES
GROLSCH BIER
ROOKARTIKELEN
enz.

HENK SMALLEGOOR
en
WILLY STOKKINK

geven mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
dat zal worden voltrokken op 10 juni a.s.
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke bevestiging door ds. J. C. Kra-
jenbrink om 14.00 uur in de Ned. Herv.
kerk te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Almenseweg 62, Vorden
Julianalaan 10, Vorden
Toekomstig adres: De Boonk 9, Vorden

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 11 juni hopen wij met onze kinderen
ons 12%-jarig huwelijksfeest te vieren.

WIM HISSINK
en
GERDA HISSINK-WALGEMOET

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.00
uur in zaal Concordia te Hengelo (Gld.).

Vorden, juni 1977

Op maandag 6 juni a.s. hopen wij met onze kin-
deren ons 25-jarig huwelijk te herdenken

T. RUITERKAMP
en
M. J. RUITERKAMP-KORENBLIK

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal Schoen-
aker, Kranenburg/Vorden.

Vorden, juni 1977
Wiersserbroekweg 6

6 juni a.s. hopen mijn ouders

D. J. BROEKGAARDEN
en ^_

KLEIN LEBBINK

hun 25-jarige echtvereniging te vieren.

Gelegenheid tot gelukwensten van 15.00 tot 16.30
uur in zaal Smit, DorpssH^ 10 te Vorden.

JAN

Wichmond, juni 1977
Okhorstweg 4

Op vrijdag 10 juni hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen de dag te herdenken van ons
40-jarig huwelijk.

REINIERUS A. ENGBERTS
en
MARGARETHA B. ENGBERTS-

ROORDINK

Uit dankbaarheid is er om 14.00 uur een H. Mis
in de Christus Koningkerk te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal Eykel- ;
kamp, Ruurloseweg 114, Medler/Vorden.

Vorden, juni 1977
De Steege 26

KERKDIENSTEN
Hervormde kerk Vorden

morgenkerkdienst 9.30 uur (zomer-
tijd juni, juli en augustus)

avondkerkdienst 19.00 uur (de Ie en
3e zondag van de maand)

Kapel de Wildenborch
9.30 uur (2e en 4e zondag van de
maand)

U BENT ER HARTELIJK WELKOM !

Dr. STERRINGA

met vakantie van
4 - 25 juni

Voor patiënten waarvan de achternaam begint
met A t/m K neemt waar:
Dr. VANEKER, Zutphenseweg 58, telefoon 2432

Voor patiënten waarvan de achternaam begint
met L t/m Z neemt waar:
Dr. VAN TONGEREN, Christinalaan 18, tel. 1678

Heden overleed tot onze diepe droefheid na een
langdurige ziekte onze lieve man, vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

HENRICUS MARTINUS BRANGERT

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: T. Brangert-Kiem Wha Nio

Apeldoorn: V. Krause-Brangert

Purmerend: W. Brangert

Vorden, 25 mei 1977
van Heeckerenstraat 11

De crematie heeft inmiddels plaats gehad.

De Heer zegt: „In het huis mijns Vaders zijn vele
woningen". Johannes 14:2.

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele dat hij
voor ons betekend heeft, delen wij (mede namens
moeder en de familie) u mee, dat in de vroege
morgen van de Eerste Pinksterdag, zondag 29 mei
te Dinxperlo overleden is onze zorgzame vader en
grootvader

HENDRIK KRAJENBRINK

in de leeftijd van 76 jaar.

J. C. Krajenbrink
A. G. Krajenbrink-Boland

en de kinderen

Vorden, Ruurloseweg 19

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

JOHAN GROOT BRAMEL

echtgenoot van N Vorst
weduwnaar van J. W. Groot Bronsvoort

op de leeftijd van bijna 70 jaar.

Bergen N.H.: N. Groot Bramel-Vorst
Oorschot: J. W. L. J. Groot Bramel
Alkmaar: J. B. Schipper-Groot Bramel

Th. P. Schipper
Marko
René

Bergen N.H., 29 mei 1977
Oude Bergerweg 39

Liever thuis geen bezoek.

De crematie zal plaatsvinden vanuit het Rouw-
centrum van de Associatie Uitvaartverzorging,
Westerweg 320, Alkmaar donderdag 2 juni om
16.00 uur in het crematorium te Westerveld.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de cre-
matie.

SCHAPEN SCHEREN
zaterdag a.s. half twee scheren van
heideschapen op Stoeterij De Hessen-
kamp, Kerkhoflaan 5a.

De vachten worden meteen verkocht.

H. M. KEUNE-OONK

WEEKEND-
AANBIEDING

Slaapzakken
diverse soorten
uni en gedessin
zeer voordelig

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Hebt u interesse voor zwemmen of poloën
in wedstrijdverband ?

Zwem- en poloclub

VORDEN '64
stelt u daartoe in staat

Voor alle inlichtingen bij:

E. BRANDENBARG
Brinkerhof 84, Vorden, telefoon 2024
en tijdens de trainingen: afdeling polo dinsdag- en
donderdagavond vanaf 19.00 uur; afdeling zwem-
men elke dag bij badmeester M. Westerik.

In de winter wordt er in het overdek-
te bad te Eefde getraind



Familiedrukwerk?
Wij tonen u graag onze
uitgebreide monsterkollekties van:

* Geboorte-,

* Verlovings- en

* Huwelijkskaarten

* Overig familiedrukwerk

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Brood koopt u bij de warme bakker en kleuren-
televisie koopt u bij uw radio- en t.v.-specialist

ITT
SCHAUB-LORENZ

Daar wordt u deskundig voorgelicht en wordt maar liefst
3 jaar garantie gegeven op onze „klasse-apparatuur".

Geen 3 jaar garantie op „verzekeringsbasis".
Nee! 3 jaar echte garantie . . .

Dat kan alleen uw radio-T.V. specialist u 100% waar maken.

Kom eens informeren bij:

RADIO-T.V. SPECIAALZAAK
—i

„Oldenkamp"
ÉÊ

Stationsweg l, Vorden, tel. 05752-2S9Pb.g.g. 05730-2825

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutplwnscwcg . Vorden - Telefoon 05752-1.") 14

Autorijschool T E G E R
IL Stationsstraat 18 — Ruurlo

WT Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF
Instructeur: B. Hendriksen, Slotsteeg 12,
Hengelo Glcl.

In verband met verdere uitbreiding van onze landelijke
vrachtdienst hebben wij plaats voor een

vrachtwagenchauffeur
leeftijd 22—35 jaar.

Telefonische sollicitaties te richten aan:

NEDAC b.v.
afdeling personeelszaken, telefoon 1773

Voor uw

ZONWERING
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Uit voorraad te leveren

ZOMER-
PAWALONS

in diverse kleuren
van de maten

48 t.m. 561/4

vanaf 34.-

•CHwIOI eil ftlOO©

/chooldermcifi

Hoog-zomer aanbiedingen
WITTE PANTALONS
voor dames en heren nu 57,50

WITTE ZOMERROKKEN
alle maten nu . 34,50

RUURLO
VRIJDAGS KOOPAVOND

ZONWERING
\\L •Zonneschermen

•Jalouzieën
• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt van schaduw

iets moois

Eigen servicedienst

RUURLO

Japonnen
k/m vanaf 50,-

Zonnejurkjes
vanaf 69,-

Japonnen
z/m vanaf 30,-

Vrijdags koopavond

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en ass.kantoor

VAN ZEEBURG
Het Jebbink 11
Telefoon 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Zware eiken meubels
af fabriek

ridderfafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Zaterdag 4 juni a.s.

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

jeans and ja c kets

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel 1367 vonlen

H.C.I
Telefoon 05753-2121

Hummeloseweg 45

Hengelo (Gld.)
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Veel waardering voor burgemeester Vunderink bij bekend-
making van 900.000gulden subsidie voor kasteelprojekt...
Het is niet te doen gebruikelijk dat er tydens raadsvergaderingen „open doekjes" worden
gegeven. In Vorden scheelde het dinsdagavond maar een haartje of de handen van de
raadsleden waren op elkaar gegaan voor burgemeester M. Vunderink. Zover kwam het
niet, maar de heer Vunderink zou er wel byna verlegen van worden toen de fraktielei-
ders van de verschillende politieke partyen hem veel lof toezwaaiden.
De heer Vunderink kwam nameüjk met de voor de gemeente Vorden verheugende mede-
deling dat hy van sociale zaken de mondelinge toezegging heeft gekregen dat er 900.000
gulden subsidie beschikbaar wordt gesteld, zodat de derde fase van het kas teel projekt
(verbouw en restauratie van kasteel Vorden tot gemeentehuis) afgebouwd kan worden.
Met deze subsidie is het bedrag van 1,4 miljoen volgemaakt en kan alles worden afge-
rond. „Door deze subsidie ligt het in de IQn der verwachtingen dat het tydschenm en de
budgettaire lasten kunnen worden gehandhaafd", aldus een gelukkig gestemde burge-
meester Vunderink.

ze 380.000 gulden te voteren. „Wy zullen
pogingen in het werk stellen om dit bedrag
met 30.000 gulden te verminderen. Of dit
lukt weten we niet". Hy stelde namens het
kollege voor om 30.000 gulden als „post
onvoorzien" te bestempelen.
De heer J. Bosch vond het bedrag van
380.000 gulden te hoog en stelde B&W voor
het „huiswerk" over te doen en er 50.000
gulden van af te halen. „Ik heb de indruk

Burgemeester Vunderink kreeg veel
waarderende woorden voor de subsidie

De heer J. Bosch (fraktievoorzitter PvdA):
„Felicitaties van onze zijde. De financiële
kant van het kasteelprojekt wordt nu min-
der somber dan wij hadden verwacht".
De heer J F. Geerken (fraktievoorzitter
van het CDA) stak zyn vreugde evenmin
onder stoelen of banken: „Onze burgemees-
ter is al een bok op de subsidie-haverkist
gesprongen. De heer Vunderink weet goed
waar de subsidies te vinden zyn".
Mr R. A. v. d. Wall Bake (fraktievoorzitter
WD) vond de subsidiëring rondom het
kasteelprojekt het allermoeilijkste geval
waar hy ooit kennis van had genomen. „We
hebben een bijzondere burgemeester", zo
sprak hy.
Definitieve openheid van zaken omtrent de
totale begroting van het kasteel zal woens-
dagavond 15 juni in een extra raadsverga-
dering worden gegeven. De heer L. de Boer
(fraktievoorzitter Vordens Belang) vond dit
het grootste pluspunt van deze avond.
Voor de inrichting van het kasteel en koets-
huis is een bedrag geraamd van 380.000
gulden. Oorspronkelijk was hiervoor een
bedrag van 250.000 gulden begroot. Burge-
meester Vunderink stelde moeite te hebben
gehad met het voorstel aan de raad om de-

dat er weinig meubilair uit het huidige ge-
meentehuis mee gaat naar het kasteel."
Voorzitter Vunderink was het hier niet mee
eens. „Alles wat geschikt is en gebruikt
kan worden, gaat mee. Wel zyn een aantal
stoelen en buroos aan vervanging toe", al-
dus de heer Vunderink.
De heer L. de Boer vond de inrichting even-
eens in zyn totaliteit wat duur. Hij stelde
voor om inplaats van 30.000 gulden 50.000
gulden als post onvoorzien aan te merken.
Na een schorsing van de vergadering deelde
burgemeester Vunderink mee dat het niet
reëel is om de indruk te wekken dat 50.000
gulden haalbaar zou zyn. „Dertigduizend
gulden is al een enorme bezuiniging. Wel
zullen wij ons uiterste best doen dit bedrag
nog meer omlaag te brengen."
De heer L. de Boer kon zich nu met het
standpunt van B&W verenigen.
De heren J. F. Geerken en R. A. v. d. Wall
Bake waren het in een eerste instantie
reeds met het voorstel van B&W eens. De
heer J. Bosch bleef namens de PvdA-frak-
tie bij zyn standpunt en stemde tegen het
voorstel van B&W.

Raad voorstander dat zwembad over
gaat in handen van de gemeente
De raad van de gemeente Vorden heeft
dinsdagavond langdurig gediskussieerd
over het zwembad In de Dennen, dat niet
alleen met tekorten heeft te kampen maar
dat bovendien aan renovatie toe is. Het
merendeel van de raad was van mening dat
het aanbeveling verdient dat het bad van
partikuliere handen overgaat in gemeente-
lijke handen.
Zover is het nog niet, want uiteindelijk
werd besloten dat over de jaren 1976 en '77
een subsidiebedrag beschikbaar wordt ge-
steld dat neerkomt op drie gulden per in-
woner. Wel dient het zwembadbestuur met
spoed de plannen tot renovatie aan de raa
voor te leggen. In een later stadium zal da
worden bekeken of het zwembad in g',
meentelijke handen kan overgaan.
Alvorens het zover was, werden alle man-
kementen die het bad vertoond of in de
toekomst nog zal gaan vertonen,
door de heren raadsleden uitgesponnen,
geen de heer Tjoonk (WD) op gegeven
moment de opmerking ontlokte dat wan-
neer al deze gebreken die met name het
CDA en Vordens Belang opsomden, wel
zouden moeten leiden tot het ontslag van
de badmeester. De heer Tjoonk bedoelde
dit gekscherend en als zodanig werd zyn
opmerking door de raad dan ook voor ken-
nisgeving aangenomen.
De heer J. F. Geerken (CDA) had liever
gezien dat het gehele voorstel van B&W
zou worden aangehouden. Hy sprak in dit
verband van een „totaalplan", te weten de
nodige verbeteringen van het zwembad
(pompinstallaties, uitbreiding zon- en de
speelweide), overdekt instruktiebad; een
vierde veld voor de voetbalvereniging Vor-
den en een manege voor de ryvereniging
De Graafschap. Dit gehele plan om en na-
bij het zwembad en het gemeenteiyk sport -
park.
De heer De Boer vroeg zich vertwyfeld af:
„wat hangt er ons nog allemaal boven het

hoofd, het bad is zo lek als een mandje".
Direkte ingreep is noodzakelijk, geen sub-
sidies maar kapitaal ter beschikking stel-
len, aldus de heer De Boer.
De heer Bosch (PvdA) verweet het zwem-
badbestuur een weinig slagvaardig beleid.
„Men had dit kunnen zien aankomen", zo
sprak hy.
Er kwamen nog een heleboel technische
kwesties aan de orde, waar de één wel een
antwoord op wist en de ander niet. Het plan
van het zwembadbestuur tot renovatie
wacht nog op een tweede advies van de Hei-
de Mij en dan zal de raad zich opnieuw bui-

Lgen over de zwembadproblematiek.

ERBETERING BURG. GALLEE-
STRAAT EN ALMENSEWEG

De raad besloot dinsdagavond om 115.000
gulden uit te trekken voor de verbetering
van de Burgemeester Galléestraat vanaf
Het Wiemelink tot de Enkweg en de Al-
menseweg tot de spoorwegovergang. De
PvdA stemde by monde van fraktievoor-
zitter J Bosch tegen het voorstel, omdat
naar zyn mening eerst de prioriteiteniyst
maar eens moet worden vastgesteld.
„Ik had ook liever gehad dat deze priori-
teiteniyst reeds in de raad was gekomen,
maar het betreft hier een spoedgeval", al-
dus de heer Vunderink die stelde dat de
bewuste iyst in juni aan de orde zal ko-
men.

Het voorstel van B&W met betrekking tot
de reservering van het overschot op de ge-
meenterekening 1976 (ca 250.000 gulden)
wred aangehouden en zal eveneens in de
raadsvergadering van eind juni weer op de
agenda pryken.

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
Willem en Derk hadd'n d'r vandage al duftug an etrokken. De zunne brann' eur
op 'n bas en de kolde tee die zee van moeder de vrouw metekregen hadd'n was
allange op. 't Was maor goed dat zee un heipumpken tot eur beschikking hadd'n
daor kwam goed kold water uut. De zommerdag was wel mooi, maor met zo'n
nette zo'j t'r toch bi'j afleggen. Willem en Derk wazzen deur eur baas, Jan Hiep-
man, hier naor ut Galgengoor estuurd um sleuven te graven veur de riolering
bi'j un huus dat in anbouw was. De metselaars wazzen vandage op un ander
karwei an ut tegelzetten en daor hadd'n zee an ene opperman genog. Vandaor dat
zee hier te gange wazzen.
„Maor goed da'w nog met ons tweeën bunt", zei Willem, „i'J ziet hier 'n helen
dag ok nog gin kippe."
Maor 't had ok wel zien veurdelen, at zee de schafttied un ketierken langer
maakten zei d'r ok gin mense wat van, Oaveruggens wazzen Willem en Derk
de kearls d'r neet nao um daor misbruuk van te maken, ut wark wat normaal
in un dag klaor mos, daor zorgen zee wel veur. Eur baas kwam niks an eur te
kot.
„Hoo late zol 't al wean", vroog Willem.
„I'J wet dat ik gin uurwerk bi'j mien nebbe, maor daor kump un auto an, 'n
eersten vandage, meschien kö'w ut den vraogen."
'n Auto kwam bi'j eur ut terrein opri'jen. 't Was Olbert de timmerman, den dee
vake ut timmerwerk bi'j de karweien waor eur baas ut metselwerk van hadde.
Alles in ene hand zoas noe, was toen nog neet zo gebruukeluk. Olbert mos nog
effen wat maoten hemmen. Dan wisse wat hee neudug hadde at e margenvrog
nao Zellum ging met zien anhanger.
„Wat maak i'jluu dan nog hier, bu'j an 't oaverwarken ?"
„Bo nee, hoe late is ut dan?"
„'t Is jao al bi'jkans zes uur."
„Potverdorie, da's ok wat moois, dan mo'w drek nao huus, um half zeuven mo'k
in Hengel al klaor staon, dan haalt ze ons met un bus op um naor un feesjen te
gaon in Grolle", zei Willem.
„Dat redde wi'j jao nooit", menen Derk.
't Gereedschap wier gauw in de keet ekwakt en too de fietse op en op Hengel
an. Jagen dat ze dei'jen, 't zweit götsen eur langs de kop, de boem op 't land
kekken eur schuddekoppend nao, was dat un jagen wat die kearls dei'jen, ze
zollen d'r wat van kriegen.
„Ik zie niet volle werkvolk op de weg", zei Derk.
„Bo, die bunt allemaole allange in huus", was Willem's antwoord.
„En die schoolkinder dan?"
„Die zölt wel nao hemmen motten blieven."
Derk von 't wel un betjen ampart, maor heel zich wieter stille, at e dadeluk
maor op d'n Hengelsen toorn kon kieken, dan zag e ut wel. Bi'j Willem oaver-
heersen maor ene gedachte: zorgen dat e nog op tied kwam. En dat kwam e.
Too ze bekaf bi'j 'n Hengelsen toorn stonnen, had den net half viere.
„Hef Olbert ons te pakk'n had of neet?" begon Derk.
,,'k Gleuf ut ok, maor wi'j kriegt den draodnaegel wel weer; ik gao zo een hen
fees hollen."
Hoo ze um weer ekregen heb, vertelle wi'j ow wel un andere keer, dan ha'j dan
ok nog wat te leazen oaver bi'j ons in d'n Achterhoek. H. Leestman.
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DRUKWERK

in offset en boekdruk
Kleurendruk of zwart

D

Vraag eens vrijblijvend
advies en prijs

STEM BUS UITSLAG TWEEDE
DISTRIKT I
Zaal Smit

PARTIJEN
1. CDA
2. PvdA
8. VVD
4. PPR
ö. CPN
6. D'66
7. DS 70
8. SGP
9. BP

10. GPV
11. PSP
12. RKPN
13. DAC
15. SP
16. NVU
17. VTA W
18. ECU
19. KEN ml
20. RPF

Overigen

Totaal
Ongeldig

K72

317

169

155

18
1

15

34

4

34

14

2

2

62

827

874 K77
293 356
170 204
238 250
15 6
2 2
6 36

12 9
4 6

39 25
14 9
3

— —

2

4

796 909
9

DISTRIKT U
De Springplank

K72

351

261

115

23

9

17

22

2

39

11

4

3

65

922

S74 K77
276 389
277 399
170 201
34 20

5

50

7 4
3 10

76 47
6 2
2 3

1

2

*

2

851 1140
1

DISTRIKT III
Zaal Eskes

K72

249

273

136

31

4

14

41

1

n
4

5

1

108

884

874 K77
223 254
276 330
193 199
23 5
6 2
2 53

23 5
1 S

54 31
11 4
3 2

4

1

3

1

S

815 900
S

KAMERVERKIEZINGEN (OPK 90%)
DISTRIKT IV
Kwetternest

K72

241

240

110

23

4

36

30

—
22

12

5

1

62

786

874 K77
241 310
270 309
161 149
37 11
2 1
6 53
6 6
2 8

37 16
13 2
6 4

2

5

781 878
2

DISTRIKT V
Schoenaker

K72

292

43

66

15

1

6

10

4

31

3

3

14

38

526

874 K77
268 245
67 67

108 100
9 5
6

4 25
7 3
4 4

51 21
2 2
6 2

8

4

5

532 491
1

DISTRIKT VI
Eykelkamp

K72

255

50

85

4

2

13

10

4

32

7

5

1

34

500

874 K77
215 266
56 74

125 136
12 5
2 1
1 19
2 1
6 4

47 21
4 4
S 3

2

1

1

473 538
2

TOTAAL

K72 874
1705 1516
1036 1116
667 995
114 130
21 18

101 19
147 57

15 20
175 304
51 50
24 23
22

367

4445 4248

IN PROCENTEN

K77

1820
1383
1035

52

11

236

28

35

161

23

14

21

7

7

1

17

4859
18

K72

38,3
23,3
15,0
2,6

0,5

2,3

3,3

0,3

3,9

1,2

0,5

0,5

100

874

35,6
26,1
23,3
3,0

0,4

0,4

1,3

0,5

7,1

1,2

0,6

100

K77

37,5
28,5
21,3

1,1
0,2

4,9

0,6

0,7

3,3

0,5

0,8

0,4

0,1

0,1

0,0

0,6

0,4

100



Repe*, Vordena Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus f8n 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rnpetltle muziekver. Concordla In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordla
Elke Ie en Se maandag van de maand Foto-
hóbbyplub, Studio Dolphfln
Oyninastielovteirandiglnfir Sparta (metojea en
dame»)

Dinsdag:
A^oflllejHbaMirejlindng In bedde aaien van de
Sporthal
Repetitie Drumband Buraum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Suraum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bJJ het clubge-
bouw op 't Medler
Wliiïterteaindng zwem- en polookib Vorden
'04 in Eefüe ,lt Rtfeeelt
HHce dinsdagavond Volksdansen In Chr.

oJ.v. mevr. Anneües Tflman

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Suraum Corda In de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuten)
Gymnaatdèkverendglng Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorische dansgroep De Knupduukskea,
(begin 6 oJct.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Elke donderdag Badmlntonclub Flash In
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Daah, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Dowtaidagaavond Judoleasen in de •portaaal
Ieder* donderdagavond brtdg-en zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

Vr«dag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Tranlngsavond TTV Verden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
GymnaMielkiverendging Sparta (meisjes,
Joogvm en heren)

Melsjesklub De Klub van 2o In het Jeugd-
centrum.
Jeugdflocdëtedit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Flultertjes In De Voorde;
Klnderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (Jongens)
Jeugdaoclëtelt open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeugdsoodëtelt open van 20.00 tot 22.00 uur

Juni:
2 Reisje bejaardenkring
4 Bal voor gehuwden in zaal Eykelkamp
5 Ring-sterrit Jong Gelre
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
17 Vakantieweekend Jong Gelre
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodlka-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Rattl
18 Rekreatief zwemmen In de Dennen
19 Nationaal ponyconcours Ponyklub

Hengelo
19 Toernooi afd. veteranen SV Rattl
24 Volksfeest Delden
25 Volksfeest Delden
25 Toernooi afd. zaterdag SV Rattl
26 RingwedstrtJd De Snoekbaars
29 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

Juli
l
2
9

13

17

Landdag Tirade Laren Jong Gelre
Landdag Tirade Laren Jong Gelre
Pretty-rommelmarkt op het marktplein
Filmavond in hotel Bloemendaal
Jong Gelre
Vrouwenvereniging dorp

Augustus:
7 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

13 Jeugdwedstrijd HSV De Snoekbaars
21 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
23 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-Vorden
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze In Aeri£> rubriek
worden opgenomen.

Po/crro/cf-

tips

voor

direkf-

klaar-

fof o's

.LJekijk eens een willekeurig
fotoalbum in honderd gezinnen.
Moeder staat er steeds op, oma en
opa. de kinderen en de ganse
familie. Maar meestal ontbreekt
vader.

Vader staat achter de camera, hij
maakt de plaatjes.

Wordt het niet tijd dat Pa ook
eens prijkt waar hij hoort, in het
album?

De moderne Polaroidcamera is zo
handig, dat ook een kind er
meteen mee om kan gaan. Even
instellen op de juiste afstand en
knippen maar, na l minuut kun-
nen wij zien, hoe Pa zijn uiltje
knapt in de grote tuinstoel. Als hij
wakker is, ligt de foto al klaar.

Baby's eerste stapje.

Een camera moet altijd schiet-
klaar zijn. Elke moderne vrouw
kan er mee omgaan. De nieuwe
EE camera's zijn trouwens zo sim-
pel, dat het geejkprobleem is om

Ife T

Oscar
Favoriete wielrensnit
Met badstof gevoerd
inlegzooltje.
36-39 27,95
40-45 29,95

Inter 24,95
Royale schuimrubber
polstering. Geeft nog
meer sportief cachet.

Sprint
Kies maan-in blauw,
bleu, zwart
en oranje.
22-27 75,95
28-32 14.95
33-35 15,95

WULLINK

baby's eerste wankele pasje vast te
leggen, gebruik zonodig een flitsje.
Het leuke van dedirekt-klaarcame-
ra is, dat oma even een foto mee
kan krijgen naar huis. Een nieuwe
opname voor het eigen album is
immers binnen 60 sekonden klaar?

De tuin in fasen

Er zijn mensen die de aanleg van
hun tuin in fasen fotograferen.
Van een hoop ruwe grond tot een
fraaie rotstuin, dat is een fotose-
rie die iets zegt. Fotoseries maken
met een Polaroid EE camera is
een 'fluitje van een cent'.

Het verhuisboek

Verhuizen is een gebeurtenis, die
met de direkt-klaar camera op de
voet te volgen is. Leuk voor later
om nog eens te zien hoe het ging.
Hoe de straat eens opgeplaveid
was, de tuin een hoop modder en
de kamer een stoffig 'betonhok'.

De inklapbare EE-100 camera ge-
bruikt maar liefst 5 tyien polaroid
ƒ i lm.

Geef uw nieuwe buren eens een
foto, ook van hun tuin: wedden
dat u al snel aansluiting hebt?

Flitstip
Als u binnenshuis flitst, ventileer
die kamer dan eerst voor u gaat
flitsen. De grijze rook slaat nl. het
flitslicht terug en dat geeft mis-
lukte foto's.
Vermijdt spiegels of spiegelende
vlakken (deuren met glanslak) in
de achtergrond van de foto, dat
geeft rare lichtvlekken!

Extra afdrukken of vergrotin-
gen?
Van elke Polaroidfoto die goed
geslaagd is, kunt u zonder moeite
extra afdrukken of een vergro-
ting laten maken. Gewoon via uw
fotohandelaar, die weet de weg
wel.

Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 VORDEN

BELTRUM bij Groenlo tel. 05448-222
HENGELO-Ov. Drienerstraat 10

brengt ook voor lente en zomer de grootste

kollektie van Oost-Nederland in

maten 34 t/m 50 vanaf

en

195.-

AVONDJAPONNEN
maten 34 t/m 55 vanaf 45.-

Maak even een afspraak, zodat u in alle rust kunt kijken en passen

ALLES OKÉ

Hartstikke
goed - met

jeansstof en
naamplaatje.

Schip ahoy!
Oké voor jonge
zeebenen.

l Af l III ||V|l*f
W \J L LI l il IV

Klaar... af!
Snelle
jeugdsprinter.

33-35 9,-

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden


