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Schietbond
Gelderse jagers in aklie op de schiet-
banen Hameland in Vorden

WISSELBEKER NAAR WOLTHUIS UIT ALMELO
Op de schietbanen van de fa Martens uit Vorden or-
ganiseerde de afd. Gelderland van de Ned. Vereniging
van Jachtopzieners in samenwerking met fa Martens
de bekende grote jaarlijkse kleiduifwedstrijden.
Er was een flinke belangstelling; er werd geschoten op
doubletten, inkomende duiven, lopend haas, dwarsvlie-
gers en lopend konijn.

De wisselbeker Hameland, bestemd voor de schutter
die op de vaste baan de meeste punten behaalde en
welke in het bezit was van de heer Kay uit Emmeloord
werd nu gewonnen door de heer Wolthuis uit Almelo.
Deze ontving tevens als hoofdprijs een dubbelloops
jachtgeweer (hammerless).

Baan l Inkomende duiven 29 deelnemers.
l Wekking, 2 van de Kaa, 3 Winters, 4 Van Ankum
en 5 ten Brinke
Baan 2 Rabbits, 55 deelnemers
l Colenbrander, 2 Van Ankum, 3 Roelvink, 4 Wolthuis
en 5 Doedijns J r
Baan 8 Doubletten, 37 deelnemers
l Rouweier, 2 Pierik, 3 Onderdijk, 4 Van Ankum en
5 van Doedijns
Baan 4 Lopend haas, 27 deelnemers
l ten Brinke, 2 Bolink, 3 Pluim, 4 Thomassen
en 5 Colenbrander
Baan 5 Dwarsliggers, 83 deelnemers
l Capis, 2 Dasselaar, 3 Tolkamp, 4 ten Brinke en
5 van de Kaas
Vaste baan 24 deelnemers
l Wolthuis, 2 Capis, 3 Dasselaar, 4 ten Brinke en
5 Van A.nkum
De wedstrijden die om half 2 begonnen waren om 6
uur ten einde. Na afloop werden in hotel Bakker te
Vorden de prijzen uitgereikt door de heren Brinkman
sekretaris der Vereniging en C. Martens. Voor de ver-
schillende banen bestonden de prijzen uit bekers, me-
daljes, kunst- en gebruiksvoorwerpen.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

ORGELBKSI'ELliM;
De bekende Rotterdamse organist Dirk Jansz. Zwart
hoopt op dinsdag 4 juli een orgelbespeling te verzor-
gen op het orgel in de herv. kerk.
Het programma is zeer gevarieerd, het bestaat uit
komposities van Sweelinck, Bach, Mendelsohn (wiens
variaties over het Gebed des Heren uit de 6e orgel-
sonate op verzoek wordt gespeeld) en uit de Franse
orgelschool van Cesar Franck en Dubois (de bekende
Toccata).

Van zijn vader Jan Zwart speelt de concertgever enkele
koraal-bewerkingen.
De programma's zijn voor f 2,- verkrijgbaar aan de
toreningang van de kerk op genoemde avond.
Het concert begint om 8 uur en duurt ongeveer l uur.
De 2e bespeling op genoemd orgel zal verzorgd worden
door Nico Verrips, organist te Meppel, op dinsdagavond
18 juli. Eveneens om 8 uur.

SOLO r
Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

KOERSELMAN CASSETTES

Studietoelagen
Stichting Gelders Studiefonds

Belanghebbenden, ingezetenen der provincie Gelderland
kunnen ook dit jaar weer een studietoelage aanvragen
bij de Stichting Gelders Studiefonds (sekr.: Huis der
Provincie te Arnhem). Formulieren zijn verkrijgbaar
op elk gemeentehuis en dienen aldaar ingevuld en on-
dertekend te worden ingediend.
Indien men een van rijkswege gesubsidieerde school of
bezoekt of gaat bezoeken, dient men eerst bij het rijk
een studietoelage of een tegemoetkoming in de studie-
kosten aan te vragen. De betreffende aanvraagformu-
lieren zijn bij det administratie van die scholen ver-
krijgbaar. Indien het verzoek bij het rijk om een studie-
toelage of een tegemoetkoming in de studiekosten wordt
afgewezen, op andere gronden dan het inkomen der
ouders of van de aanvrager zelf, dan kan met over-
legging van deze afwijzing alsnog een bijdrage bij de
Stichting Gelders Studiefonds worden aangevraagd.

Indien men e enopleidnig volgt of gaat volgen, waar-
voor geen rijksstudietoelage of e entegemoetkoming in
de studiekosten kan worden verkregen, behoeft deze
niet eerst bij het rijk te worden aangevraagd, maar
kan men terstond e enaanvraag op de daarvoor be-
stemde formulieren indienen bij de Stichting Studiefonds
eveneens via de gemeentesekretarie. Deze formulieren
dienen vóór l augustus 1972 te worden ingezonden.

Schoolnieuws
Schoolverlatersdagen rk school Vorden

Woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 juni stonden
voor de leerlingen der rk basisschool In het teken van
de schoolverlatersaktie. Onder leiding van Pater Suto-
rius en Pastoor van Berkel bezon de jeugd zich op haar
toekomstige taak in de maatschappij.
De basisschoolperiode werd afgesloten, de periode van
het uitwaaieren in een grotere maatschappij werd in-
geluid. De jongelui werd duidelijk gemaakt, dat de voor
hen aanbrekende periode een zeer belangrijke is, een
toekomst die zowel aangename, als onaangename ver-
rassingen kan brengen.
Dit ales werd in projektcahiers vastgelegd en daarna
werden theorie en praktijk aan elkaar getoetst door
bezoeken aan het klooster, hervormde kerk, gemeente-
huis en politieburo.
Deze bezoeken leidden soms tot niet verwachte reakties.
In het klooster bleek bv. de aanwezige lift een zeer
geliefd objekt. De opmerking van ds Krajenbrink dat
er reeds in de 9e eeuw katholieken naar de nu her-
vormde kerk in Vorden gingen, leidde tot de verzuch-
ting dat het nu wel hoog tijd werd, er maar eens
allemaal samen naar toe te gaan.
Het bezoek aan het gemeentehuis werd door de jongelui
zeer op prijs gesteld, vooral omdat zij de brandspuit
mochten proberen. Op het buro van politie hielden ar-
restantenlokaal en handboeien aller aandacht gevangen.
Uiteindelijk hoogtepunt van de dagen was de eucharis-
tieviering in de Christus Koningkerk zondag 11
De jongelui versierden zelf de kerk en verzorgden de
lezingen en de zang.
Dit alles werd meebeleefd door een geheel met ouders,
familieleden en belangstellenden bezet kerkgebouw.

SUKSESSEN VOOR VORDEN EN HEURE
OP 6e BONDSTOURNOOI TE ARNHEM

Op het zesde bondtournooi te Arnhem, georganiseerd
door Achilles, toonde Vord^^ zich oppermachtig en
sleepte in de A en C klassWHe eerste plaatsen in de
wacht.
Het tournooi was 'zo bekeken' omdat 5 teams het af
lieten weten; de bond zal maatregelen nemen omdat
door dit afzeggen een tournooi in gevaar kan komen.
Niettemin had Achilles het y^keel keurig georganiseerd
en was zelfs de Tros tv iBlwezig om opnamen te
maken, die men donderdag uitzendt.

Goede wedstrijden
In de A klasse was de strijd bijzonder zwaar en Vor-
den Bekveld en Zieuwent bleken bij de eindstand een
gelijk aantal punten te hebben. Voor het Vorden be-
tekende dit geen aantasting van de eerste plaats in het
algemeen klassement, waar men liefst 20 punten voor-
sprong heeft op Bekveld.
In de B klasse ging het weer tussen Heure en Bath-
men, waarbij de Borculoërs opnieuw - door een beslis-
singsronde te winnen - e enpunt op Bathmen inliepen.
DVO benaderde Oosterwijk tot 3 punten door als 3e
te eindigen, terwijl Buurse de Velswijk voorbij stoomde
omdat laatstgenoemde verstek liet gaan.
In de C klasse moest Eibergen voor het eerst haar
meerdere erkennen in Vorden dat met 2-1 won en
ook het dagklassement voor zich opeiste. Houvast werd
eervol 3e. Vijf teams lieten zoals gezegd, verstek gaan
te weten Enter, Velswijk, Beltrum, Enter (C klasse)
en Thor Doesburg.
Mej. Smeenk geassisteerd door mevrouw Enzerink, ver-
zorgde de explikaties en puntentelling.

Eindstanden:
640 A: 1. Vorden, Bekveld en Zieuwent 15 punten,
2. Noordijk 9, 3. Holten 6 en 4. Achilles met 3 punten
640 B: 1. Heure 17 punten, 2. Bathmen 16, 3. DVO
11, 4. Buurse en Oosterwijk met 8 punten.
640 C: 1. Vorden 14 punten, 2. Eibergen 13, 3. Houvast
8 en 4. Bathmen met 7 punten

Ue stand na 6 tournooien luidt:
A klasse: 1. Vorden 100 punten, 2. Bekveld 79, 3. Zieu-
went 77, 4. Holten 45, 5. Noordijk 35, 6. Enter 23,
7. Achilles 9 punten
B klasse: 1. Bathmen 95 punten, 2. Heure 90, 3. Oos-
terwijk 51, 4. DVO 48, 5. Buurse 34, 6. Velswijk 32 en
7. Bizons uit Beltrum met 11 punten
C klasse: 1. Jong Gelre 86 punten, 2. Vorden 74 punten
3. Kouvast 38, 4. Bathmen29, 5. Enter 14 en 6 Thor
uit Doesburg met O punten
In verband met de vakanties is er voorlopig 3 weken
rust aan het 'touwtrekfront'.

Gemeentenieuws
Uitvoering Algemene Bijstandswet in de
gemeente Vorden
In verband met de verhoging van het wettelijk mini-
mum loon tot f 198,60 per week zijn de normen voor
verlening van financiële bijstand aangepast, zulks met
ingang van l juli 1972.

De normen zijn nu als volgt (per week):
a. Voor een gezin zonder kinderen f 116,80 te vermeer-
deren met woonkosten en de Ziekenfondspremie.
b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die voor
kinderbijslag in aanmerking komen, of zouden komen:
(te vermeerderen met woonkosten, Ziekenfondspremie
en Kinderbijslag)
Gezin met l kind f 118,85, met 2 kinderen f 120,65,

met 3 kinderen 122,55, met 4 kinderen f 123,80
met 5 kinderen f 125,15, met 6 kinderen 126,30
met 7 of meer kinderen f 129,80.
c. Voor een onvolledig gezin:
met l kind f 101,35, met 2 kinderen f 103,15
met 3 kinderen f 105,05 met 4 kinderen f 106,30
met 5 kinderen f 107,65 met 6 kinderen f 108,80
met 7 of meer kinderen f 112,30.
d. Voor een alleenstaande met eigen huishoud, en huis-
vesting f 81,75 te vermeerderen met woonkosten en de
Ziekenfondspremie.
e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishouding
en huisvesting f 97,30 te vermeerderen met de Zieken-
fondspremie.
De bedragen voor vrijlating ten aanzien van vermogen
(spaargelden, onroerende goederen, effekten enz) zijn
niet veranderd.
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Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Kollekte
Aktie Bangla Desj

De aktie voor de vluchtelingen van Bangla Desj heeft
in Vorden ruim f 3000,- opgebracht. Dit is de voorlo-
pige telling; zodra het definitieve bedrag bekend is,
maken wij dit in Contact kenbaar.

Waterpdo
Dames: Vorden l-De Mors l 7-1
Het Vordense damesteam gaf De Mors uit Rijssen
in een goede wedstrijd een lesje met liefst 7-1. Reeds
direkt trok Vorden fel ten aanval en Anneke Sikkens
2x en mevrouw van Dijk 2x bepaalden de score op 4-0.
In de 2e helft deed Vorden het wat kalmer aan het-
geen resulteerde in een doelpunt van de Mors 4-1.
Hiermee had de Mors haar kruit verschoten want de
dames van Dijk 2x en Anneke Sikkens bepaalden dat
de stand 7-1 werd.

Het 3e team van de heren won met de monstercijfers
10-1 van de Nympf uit Gorssel.

Vorden de grote verliezer bij eigen
waterpolotournooi

Zaterdagavond organiseerde Vorden een polotournooi
voor herenteams waaraan werd deelgenomen door De
Vest uit Naarden, AZC uit Apeldoorn en de Yssel uit
Deventer en natuurlijk ook Vorden.
In de eerste wedstrijd won een sterker De Yssel uit-
eindelijk met 7-3 van AZC. De organiserende vereniging
Vorden kreeg daarna een pak slaag van De Vest uit
Naarden dat werkelijk subliem naar 11-1 uitliep !

Ook in de ontmoeting tegen AZC maakte De Vest er
een waar schuttersfeest van 13-2. Vorden dacht daarna
een zacht eitje te hebben aan AZC dat echter goed
voor de dag kwam en Vorden met 6-2 versloeg.

Tegen De Yssel werd het voor Vorden opnieuw een
nederlaag al waren de cijfers nu iets 'dragelijker' 5-3.
De laatste ontmoeting De Vest-Yssel moest de be-
slissing brengen. De Vest toonde ook nu weer haar
niet geringe klasse en won met 5-0.
Dat De Vest een duidelijke winnaar werd toonden de
deelcijfers 29-3. De Yssel werd 2e, AZC 3e en de grote
verliezer werd Vorden met O punten.

Zwemmen
Ring Berkelstreek hield wedstrijden

Zaterdag werd in Ampsen een sportdag gehouden van
Jong Gelre Ring Berkelstreek. Op het programma o.a.
volleybal, hoogspringen enz.
Donderdag waren reeds persoonlijke wedstrijden voor
het zwemmen in het bad te Vorden.

Gineke Addink uit Warnsveld werd winnaar op de 50
meter schoolslag;A. Pelgrum uit Vorden bij de 50 m
rugslag dames, Ingrid van de Brink uit Warnsveld bij
de 50 m vrije slag dames, Adri Langeler uit Vorden
bij de 50 m schoolslag heren, H. Nijkamp uit Laren
bij de 50 m rugslag heren en A. Oudenampsen bij de
50 m vrije slag uit Laren.

Voorts werd nog een estafettewedstrijd gehouden die
gewonnen werd door Vorden. De prijsuitreiking vond
zaterdagavond plaats in de Exelse Molen, waarna men
na afloop nog een gezellig sokkenbal had.

Frankerlng bfl abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds J. C. Krajenbrink
10.00 uur ds Ph. J. Stoutjesdijk uit Hellendooi n

Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur ds A. A. Boesak uit Kampen
19.00 uur ds A. A. Boesak uit Kampen

R.K. KERK DORP

Zaterdagavond 19.00 uur
Zondag om 10 uur Eucharistieviering met medewerking
van de Liturgische Werkgroep Kleverpark, Haarlem

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; In de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
930 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wljkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
Wechgelaer, tel. (05752) 1566 en de komende week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur.

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 'a nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1682
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST
Begrafenisdienst Hervormde Diakonie
Begrafenisondernemer A. de Jonge
Wegens vakantie wordt u verzocht van 30 juni tot 17
juli voor sterfgevallen en bestellen van de lijkauto te
bellen Zutphen 05750-2931 bij geen gehoor 3479.
Rouwgoed kan worden gehaald bij J. Lenselink, graf-
delver aan de Kerkhoflaan.

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families EQer'
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

Geboren:
Esther Doralie d.v. J. Oosterink en B. C. Weustenenk;
Holger z.v. W. J. F. Eberhard en C. M. van der Meide;
Jarno Henricus Johannes z.v. F. H. Veldkamp en
M. J. C. T. Vinken

Ondertrouwd: E. J. Geertsema en S. H. Kuiper
m*
Gehuwd: J. Kalksma en H. L. Velhorst



SUPERMARKT
PRESENTEERT

Handig op vakantie / 'MIKO'

Koffie FILTERS
voor een handig
kopje koffie

Pak a 10 stuks

voor

Uit de slagerij

GELDERSE SCHIJVEN

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

3 stuks

500 gram

500 gram Nu

500 gram

500 gram

148
178
298
348
468

BOTERHAMWORST

LEVER

PALINGWORST

BOERENMETWORST

150 gram 69

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

ALLEEN IN ALBERS SUPERMARKT

Chiquita BANANEN
7e SOORT HEEL KILO VOOR SLECHTS

Hele liter

RAAK

CERISE

voor slechts

98

Herschi

UP

literfles 79

Elke 2e fles

49

Herschi

CASSIS

literfles

van 129 voor

109

Goldener

October

WIJN

nu per fles

395

Literkruik

Frambozen-

bessenwijn

voor

225

Grote fles

TOMATEN

KETCHUP

deze week slechts

85
ftMftRftRMHflHMHinHminimiHHmiiiaimyHiiHH»*

3 FfJNE HANDSINAASAPPELEN

4/ELENCIA IfATE

OVENVERSE jM|

• ̂ ^^HOTEL CAKE B TOI

Pak heerlijke

COCOS-

MACRONEN

voor

109

Bus <

JODEN- p

KOEKEN 5

van 154 voor n

139

ONZE BEKENDE

• *j r*^r
V 4 N 790 VOOR |̂ ^Fl ̂ ^

koof

rfh

IPECULAAS

u weer i

95

De Heer

gesorteerde

Chocolaadjes

>er bakje van 129 vooi

98

Pak a 6 stuks

GEVULDE

K4NO's

voor

98

Jampot a B stuks

KN4KWORST

per pot 725

Elke 2e pot

79

^fe^fc^fe^^ 1

TANNER SHERRY Jf MJf
van 475 voor f 4,25

Ovaal blik Haring

in torn., paprika

of mosferdsaus

voor

79

Volledig

gevitamineerde

MARGARINE

4 pakjes voor

119

BIJ 3 FLESSEN

Unox

GROENTE- OF

KIPPESOEP

van 105 voor

85

^V^V^VSLECHTS

Div. geuren

SCHUIMBAD

hele liter

voor maar

159

6 x 1 0

papieren

ZAKDOEKJES

van 110 voor

89

Pak a 50 stuks

plastik

LUNCHZAKJES

van 110 voor

89

Groente en Fruit
FIJNE IMPORT APPELEN Af\f\

IHd
'Black Winesap' per kg IOi7

GROTE GRAPB FRUITS -IQO
5 stuks 1\7 O

BLANKE CHAMPIGNONS QQ

200 gram \/O

urne* 0* r f LI r r\ r n t?S\EBS* n/^CklTCVERS GESNEDEN SOEPGROcNTc /\O
2 pakjes \/O

VERSE SPERCIEBONEN QQ

500 gram \/O

PANKLARE RAAPSTELEN ..Q

500 gram 9w

UIT ONZE DIEPVRIES !

HAANTJES O4Q
7700 gram O l\/

HELE KUIKENPOTEN OQO
500 gram & v/O

HFEL K/LO P4T4T FR/TES ,^

voor 149

Voor de kinderen! Frambozen- of f%/\

Sinaasappel ranja per fles O\/

Diverse smaken '-4/so' /*P

IJSMfX nu voor öö

Diverse soorten GILD A DROP &(\

2 zakjes slechts Ov7

ST44F B>4LL-O-GrM - _

nu voor ^r9

CROQÜETTES B/SKW/E _ _

2 pak voor 99

Golden Wonder
7O

POTiJTO rH/P5J nroéo hn«; />f



Gehuwd:
l ( 1 . DianiHiul
en
Afina Catrina Emsbroek
Amsterdam, 23 juni 1972
Courbetstraat 21
Vorden, ,,'t Selsham"

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor de zeer
vele blijken van medeleven,
na het zo plotseling over-
lijden van onze lieve man,
vader, groot- en overgroot-
vader
II. BKINKS
Uit aller naam:

J. Brinks-Kervel
en kinderen

Vorden, juni 1972
B.v.Hackfortweg

Voor het medeleven, onder-
vonden na het overlijden
van onze lieve vader,
behuwd- en grootvader
KDUARD JOHAN ESKKS
XL-^en wij u hartelijk dank

Uit aller naam:
E. J. Eskes Jr

Vorden, juni 1972
Dorpsstraat 42

Vanaf 1 j u l i a.s. is mijn
adres:
Rusthuis 'de Wehme'
Nieuwstad 44, kamer 11
Mevr. H Klarenbeek-Plant
Ruurloseweg 36

Te koop:
nieuwe aardappelen
H Scheffer - Vorden
Deldensebroekweg 7

Wapen, en sporthandel

MARTENS
/utphenseweg - Vorden

Vanaf maandag 3 juli tot
en met maandag 17 juli
gaan we met vakantie
Bakkerij Hoornenborg
Zutphenseweg 88
Telefoon 1303

Te koop: afbraak hout,
deuren en kozijnen
balken en planken
Te bevragen A Beeftink
Joostinkweg 12, Vorden

AUTOBANDEN
Speciale aanbieding maat
145x13 radiaal staalgordel

o.a. voor Fiat 850, Fiat
128, Simca 1100, Renault
R 12 enz.

Normale prijs f 70,50
excl. btw

Uw prijs tot en met l juli
a.s. f 41,- excl. btw
afgehaald en kontant
betaald bij

Mobil Benzine Station

TRAGTER
Zutphenseweg 95, Vorden

Hooigras te koop ± 1.20 ha
gelegen bij Mooiweer in
Linde. Te bevragen bij
H. Bannink
de Boonk 2, tel. 1866

PROFIJT
AANBIEDING |

Spuitbus
Shelltox +
Vapona

tegen vliegen,
motten,
muggen enz.

Nu voor de
halve prijs !

Van 4.50 voor

f 2,25

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn,
met inachtneming van het door de Raad dezer
gemeente d.d. 16 mei 1972 genomen voorberei-
dingsbesluit en met toepassing van artikel 19 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aan de fa
H. J. Ruiterkamp & Zn, vergunning te verlenen
voor de bouw van een tweede woning aan de
Lindeseweg 22-24 te Vorden, kadastraal bekend
gemeente Vorden sektie F. nr. 2334 en volgens
het bestemmingsplan Buitengebied 1970 de be-
stemming 'Dienstverlenend Bedrijf' hebbend.

Tegen dit vornemen kunnen van 30 juni tot en
met 14 juli 1972 bezwaren worden ingediend bij
Burgemeester en Wethouders voornoemd.

Vorden, 28 juni 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de wnd sekretaris,
Kulsdom

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat het in hun voor-
nemen ligt, met inachtneming van het door de
Raad dezer gemeente dd. 29 februari 1972 ge-
nomen voorbereidingsbesluit en met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, de krachtens het uitbreidingsplan 'Her-
ziening 1962' vigerende bestemmingen van de aan
het Wiemelink gelegen percelen K 3051 ('open-
baar groen, berm of plantsoen') en K 3050
('speelplaats') te wijzigen in 'speelplaats', res-
pectievelijk 'openbaar groen, berm of plantsoen',
teneinde op perceel K 3051 een speeltuin te (la-
ten) vestigen.

Het wijzigingsplan en de situatietekening liggen
van 30 juni tot en met 14 juli 1972 ter gemeente-
secretarie ter inzage, gedurende welke termijn
bezwaren kunnen worden ingediend bij
Burgemeester en Wethouders voornoemd.

Vorden, 14 juni 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de wnd sekretaris,
Kulsdom

WEGENS VAKANTIE

gesloten van

8 t.m. 75 juli a.s.

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

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

Engbers Motors Zelhem
Wassinkbrinkweg 2 - Telefoon 08342-1849

MOTOREN
Nieuw uit voorraad leverbaar:

YAMAHA DS 7 250 cc f 3350,-
YAMAHA 650 XS 2 f 5850,-
DUCATI 350 desmo f 3895,-
JUPITER 350 cc f 2000,-
JAWA 350 cc f 1798,-
JAWA 250 cc f 1598,-

Ingeruild:

DUCATI 250 Monza 1968 f 250,-
HONDA 175 1969 2 cyl f 900,-
BSA Lightning 1971
NORTON Mercury 650 cc 1970
NORTON 600 sport 600 cc 1957
NORTON Atlas 750 cc 1966
VESPA Scooter 150 cc 1966

Inruil, financiering mogelijk

Wij zijn ook dealer van Yamaha-bromfietsni
Levering uit voorraad Prijs f 1298,- en f 1398,-

NIEUWE

MEUBELEN?
* Grofe voorraad

* Betaalbare prijzen

* 700% service

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

t

BEELD EN MUZIEK
mee op vakantie en reis /

*
Draagbare radio
Aanbieding

ERRES DRAAGBARE RADIO's
met FM band, midden- en lange golf
van 169,- voor f 130,-
van 125,- voor f 99,-

Erres radio
met 4 golfbereiken
van 289,- voor f 189,-

Radio-cassctte recorder
handige cassette recorder en radio,
voor lichtnet en batterij-voeding,
in een compact geheel
Prijzen vanaf f 325,-

Cassette recorder
compleet met microfoon,
cassette en schoudertas
Prijzen vanaf f 169,-

Televisie draagbaar
geschikt voor lichtnet en accu
aansluiting
Keus uit Philips, Erres, Toshiba en
National.
Prijzen vanaf f 499,-

Voor beeld en geluid :

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

BEGRAFENISDIENST
HERVORMDE DIAKONIE
Begrafenisondernemer A. de Jonge

Wegens vakantie
wordt u verzocht van
30 JUNI TOT 17 JULI
voor sterfgevallen en bestellen van
de lijkauto te bellen :

Zutphen 05750-2937 b.g.g. 3479
Rouwgoed kan worden gehaald bij
J. Lenselink, grafdelver aan de Kerkhoflaan

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

GEBR

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

VVV VORDEN

Zomer-
programma
voor de maanden
juni t.m. augustus 1972

Elke maandagavond: Avondwandeling onder lei-
ding langs de mooiste plekjes van Vorden, vanaf
Kerkplein. Te beginnen 19 juni, laatste wandeling
28 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur in aug.
19 uur. De kosten bedragen f l,- p.p. kind. f 0,50.

Elke woensdagmiddag, Achtkastelentocht per rij-
wiel onder deskundige leiding. Vertrek 13.30 uur
vanaf Kerkplein. De kosten bedragen f l,- p.p.
beneden l jaar 50 cent. Te beginnen 21 juni,
laatste tocht 30 aug. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren zijn rijwielen te huur. Barink tel. 1274
Kuypers t^i 1393, Tragter tel. 1256.

Dinsdag 4 ^üli Trimwandeltocht vertrek 2 uur
vanaf Kerkplein onder deskundige leiding. 16 km
lengte, langs bijzonder mooie plekjes.
Kosten f l,- per persoon

Dinsdag 4 juli Orgelconcert in de Ned. Herv.
Kerk door de heer Dirk Jansz. Zwart, organist
te Rotterdam, aanvang 20.00 uur

Woensdag 5 juli Demonstratie folkloristische boe-
rendansgroep 'De Knupduukskes' uit Vorden,
aanvang 20.00 uur

Donderdag 6 juli Lezing met dia's over het leven
en werken van dichter Staring van de Wilden-
borch in de kapel van de Wildenborch, met wan-
deling naar het kasteel. Aanvang 20.00 uur.
Deze avond wordt verzorgd door de heer van
Roekei uit Zelhem en ds Krajenbrink uit Vorden

Een zorgeloze vakantie
begint bij de bank!
WIJ STAAN TOT UW DIENST MET :

* Komplete vakantiereizen

* Buitenlands ge/d

* Reisc/ieques

* Ongeva//en en ƒ of bagageverzekering

* Rechtsbijstandverzekering

* Ideale Reis Cascoverzekering
(voor hen die alleen WA verzekerd zijn)

* Internationale Reis* en Kredietbrief
van de ANWB

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden
Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 ~ Wichmond

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnon.
I ' kunt hot 'AC 11' ook zien

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

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !

FNIEK is ook onze kolleklir

Complèts en
4vond/aponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle' rust adviseren
Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo



altijd liet
laatje

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

INTERNATIONALE
MEUBELSHOW

UW KOSTELIJKE MEUBELS BIJ
VOORBEELD: HOEKBANKSTEL

WINKELPRIJS f 995,-; RECHTSTREEKS BIJ NUY f 595,

Met de grootste collectie garantie meubelen alt 5 tanden

HONDERDEN GULDENS GOEDKOPER
'S-HEERENBERG
VOORMALIGE MANEGE TB LENGEL

TELEFOON O 8345-332

Openingstijden:

Dagelijks 8.30-18.00 uur
Vrijdags 8.30- «J» ••
Zaterdags 8.30-18.00 aar

MEUBELEN DOOR U GEHAALD GEVEN YRACHTYERGOEDING.

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 2 juli

LA MARA

gezelligheid

Adverteer in Contact

Door t o t - ' i hot werk x.oekcn wij c > n k < ' l t -

MAGAZIJNBEDIENDEN
< l u % in onze magazijnen met huishoudelijke apparaten,
ijzerwaren, land- en tuinbouw g-ereedsrhnpncii rnx.
willen n i c r h H p r n O M / , I - ; i i ' n ( M ! H M - s zo ; . ' , < ) ' • < l m
bedienen

Leeftijd: tot ca 45 jaar. Ook voor jongens, d n - j u : : ; t de
school hebben verlaten, is er geschikt werk

U vindf bij ons:
- een hoge toelage op het CAO-loon door ecu sp.

daarvoor ontworpen beloningssysteem waarbij men
zelf deze toeslag kan beïnvloeden

- geen sjouwwerk, door de vele moderne hulpmidde-
len als transportbanden e.d.

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op maandag-
avond van 7-8 uur stellen wij u in de gelegenheid t e
informeren naar de arbeidsvoorwaarden enz.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen ( t e l e -
foon 05750-5551 vragen naar toestel 353 de heer De Maag).

REESINK HA VEN STRAAT 7 - ZUTPHEN

SOLEX f 399,-
Is de enige brommer waar niemand bang van is.
Geen lawaai-maker, geen race-brommer, geen
overdreven showding.
Kost 399 hele guldens en is daarmee de aller-
goedkoopste bromfiets die bestaat. Verbruikt l
cent (één cent) per kilometer. Is niet kapot te
krijgen. Start altijd. Heeft een kinderlijk een-
voudige bediening. En kan niet harder dan 30
km per uur.
Zelfs mensen die in geen jaren op de fiets ge-
zeten hebben, ryden er meteen op weg
Maak een proefrit zonder verplichting bij de

SOLEX KBOON-DEALER

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden - Telefoon 1250

GEVRAAGD:

MEISJE

voor 5 hele dagen d.w.z. van 8-4 uur
in gezin met 2 kinderen (2 en 5 jr)

Te beginnen 7 augustus.

Met vakantieafspraken wordt
rekening gehouden

Mevrouw F. H4CCOU
Burg. Galléestraat 16 - Vorden - Tel. 05752-1908

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

teedr doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Gedurende de maand juli is de

Nufs ftabysf'f-cenfrafe

GESLOTEN

Per l augustus kunt u zich wenden tot:

Mevrouw Bosch
De Bongerd 19 - Vorden - Telefoon 1299

MOTRAC ZUTPHEN
AJ/eenuerlegenruoordiger üon muohines en merktuigen uoor de land- en tuinbouru,
prondnon-r;!, intern transport en hydrauliek.

Hol is natuurl i jk van 't grootste belang
dat onze afnemers eer goede en snelle
service krijgen. Onr onderdelenmagazijn
speelt daarbij een belangrijke rol.

Voor de ontvangst en uitgifte van
onderdelen voor o.a. landbouwmachines
en industriële voertuigen hebben wij
plaats voor een

magazijnbediende
Interessant werk voor een actieve en
accurate jongeman met enig technisch
inzicht. Enige ervaring is wel zo fijn.
Vanzelfsprekend hebben we voor deze
verantwoordelijke iob een aantrekkelijk
salari >ok de secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.

Als je niet ouder bent dan 25 jaar
moet je beslist snel solliciteren.
Dat mag schriftelijk of telefonisch
graag t.a.v. de heer G. de Wit.
Molrac N.V., Pollaan 49, Zutphen.
Tel.: 05750-6044.



Donderdag 29 juni 1972

Tweede blad Contact
33e jaargang no 13

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
Agendapunt Stichting Openbare biblio-
theek en leeszaal aangehouden

De raad van Vorden was er dinsdagavond tijdens de
'warme' raadsvergadering best kontent mee, dat het
agendapunt Stichting Openbare Biblotheek en Lees-
zaal op voorstel van B&W werd aangehouden. De aan-
leiding hiertoe was dat er nog enkele personen gehoord
moeten worden. Bovendien was burg van Arkel van
mening, dat gezien de belangrijkheid van dit onder-
werp het gewenst is dat de voltallige raad aanwezig is
Dit was niet het geval, want de heren Gotink, Lich-
tenberg en Overbeeke waren er niet.

Ruim een ton voor
verbetering verwarmingsinstallatie

Al diverse malen zijn de centrale verwarmingsinstalla-
ties van de 48 woningen in plan Boonk in de raad aan
de orde geweest. Deze installaties waren niet in orde
(Woningen onder beheer van Thuis Best).
De financiële kant van deze vernieuwing kan alleen
verwezenlijkt worden, indien een forse afschrijving op
de oude installatie wordt toegepast. De heer Bogchel-
man vroeg zich af hoe deze moeilijkheden zijn ontstaan
en wie zijn schuld dit is. De schuldvraag is moeilijk
te beantwoorden, de dader ligt op het kerkhof, aldus
voorzitter van Arkel.
De heer Koerselman vertelde dat deze woningen des-
tijds de eerste woningen in Vorden waren, die van
cv werden voorzien Op advies van het bouwfonds Ned.
Gemeenten besloot de raad destijds deze (goedkope)
installaties te plaatsen. Achteraf een foutief besluit
van de raad. Wethouder Bannink vermoedde dat de
verwarming destijds de sluitpost is geweest. Vandaar
dat het goedkoop moest zijn.
Het bedrag dat nodig is ruim een ton, kan alleen worden
gevonden, door onttrekking aan de zgn. risiko-reserve.
Dus gelden die B&W van Thuis Best heeft geleend
De raad ging vervolgens met het voorstel van B&W
(de voorzitter noemde het een paardemiddel) akkoord.
Wethouder Gerritsen kreeg een pluim voor de werk-
zaamheden die hij voor de bewoners heeft verricht.

Bijdrage Speelveld plan Zuid
In de vorige raadsvergadering besloot de raad de voor-
stellen van B&W aan te houden met betrekking tot de
verkoop van een drietal achterterremen aan inwoners
van plan Zuid. De raad was van mening dat door deze
verkoop een gepland speelveld te klein zou worden
voor de jeugd.
De raad heeft nu een onderzoek laten instellen. Ge-
bleken is dat het gaat om plm. 25 kinderen die in
totaal ca 625 m- beschikbaar hebben. Dit is voldoende.
Mevr. van der Heide-van der Ploeg werd desgevraagd
meegedeeld dat de 'levensgevaarlijke' doornstruiken ver-
plant zullen worden.

Bijdrage Streekdierentehuis

De raad besloot destijds een evenredig deel van de
lasten mee te betalen voor het streekdierenasyl dat in
Ztrtphen zal worden gevestigd onder voorwaarde, dat
ook de gemeenten Lochem, Ruurlo, Steenderen, Warns-
veld en Zutphen zullen meedoen. De gemeente Steen-
deren heeft inmiddels laten weten niet mee te zullen
doen (te weinig dieren).
Voor de gemeente Vorden betekent dit thans f 15200,-
waar de raad mee instemde. De raad besloot tevens
het asyl jaarlijks 17,5 cent per inwoner te subsidiëren.

Verbetering wegen en parkeerruimte

In plan Zuid komt aan de Beatrixlaan een plein met
parkeerhavens en trottoirs. Het straatwerk van het
plein zal gedeeltelijk bestaan uit stenen die vrijkomen
uit de Burg. Galléstraat. De kosten voor de aanleg van
het plein met de gehele entourage worden geraamd
op f 58000,- met welk bedrag de raad akkoord ging.
Hierop aansluitend besloot de raad f 21500,- beschik-
baar te stellen voor de asfaltering van de Burg. Gal-
léestraat (waarmee in het najaar wordt begonnen).
Tegenover deze uitgaaf staat een ontvangst van f 9000
van de 750 m- keitjes die in plan Zuid gebruikt zullen
worden.
Voorts besloot de raad tot het vaststellen van een
overlegverordening inzake gemeenschappelijke behan-
deling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden.
In de kommissie voor dit overleg werden benoemd de
heren Koerselman, Mr van de Wall Bake en Mennink
Wethouder Gerritsen zal de gemeente vertegenwoor-
digen.

Restauratie gemeentemolen

De Korenmolen op het Hoge dient dringend te worden
gerestaureerd. Onder voorbehoud dat de subsidies van
rijk en provincie worden ontvangen, besloot de raad
voor deze restauratie een krediet beschikbaar te stellen
van f 23000. De heer Regelink kreeg desgevraagd te
horen dat in het verleden ook reeds restauratiewerk-
zaamheden zijn verricht, maar dat deze niet voldoende
waren. De heer Mennink zou gaarne enig rendement
uit de molen halen bv door een museum of theehuisje.
Dit is helaas niet mogelijk, aldus de voorzitter.
Voor de restauratie van boerderij De Baank aan de
Lindesevveg 14 besloot de raad f 3923,- te subsidiëren
(30 procent van de kosten). Genoemde boerderij ligt
onder Monumentenzorg Aan de NV Bepam te Aalten
verkocht de raad 7777 m- bouwterrein aan de Willem
Alexanderlaan en de Christinalaan (verkoopprijs is
f 220.000,-) voor de bouw van 6 bungalows. Aan de
heer Geldof te Zutphen werd 756 m- grond verkocht
voor de bouw van een bungalow in plan Zuid.
Prijs f 25000,-.

Chemisch bedrijf in voormalige
zuivelfabriek de Wiersse
Mr van de Wall Bake had gehoord dat de voormalige
zuivelfabriek de Wiersse zal worden verkocht aan ie-
mand die er een chemisch bedrijf wil vestigen. De heer
van de Wall Bake was van mening, dat dit geen plaats
is waar industrie thuishoort, van welke aard ook. Hr
wees in dit verband op het industrieterrein. Bovendien
vroeg hij zich af of dit chemisch bedrijf wel 'onschul-
dig' is.
De heer van Arkel wees er op, dat in de eerste plaats
een hinderwetvergunning nodig is. Wethouder Bannink
vertelde dat de koper (de heer Akkerman uit Deventer)
in deze plaats een bedrijf heeft, waar was wordt ge-
smolten maar dat hoofdzakelijk sprake is van opslag-
ruimte. In Deventer waren er nooit klachten (ook niet
van de buren) De gemeente kan in dit geval niet wei-
geren. De heer Akkerman is er echter wel op gewezen
dat er niet gebouwd op verbouwd mag worden.
Wel mogen er goederen worden opgeslagen, aldus de
heer Bannink.

Per l september zal de woningtoewijzing in Vorden
via Thuis Best lopen. Mevrouw van de Heide-van de
Ploeg werd desgevraagd meegedeeld, door wethouder
Gerritsen, dat dit langs de weg van de geleidelijkheid
zal gaan. Voorlopig zal Thuis Best kontakt blijven
onderhouden met B&W. De heer Bosch werd meegedeeld
dat de- schoolmelk op de lagere scholen in Vorden
zal worden afgeschaft zulks in overleg met de hoofden
der scholen.

Verkeersmaatregelen in het dorp
Naar aanleiding van destijds geuite opmerkingen in de
raad van Vorden inzake de verkeersproblemen in de
kom van het dorp heeft de rijkspolitie en gemeente-
werken een advies uitgebracht, welke werd onderstreept
door B&W.
De heer Koerselman zag meer heil in meer parkeer-
havens dan in parkeerverboden, terwijl hij bovendien
pleitte voor straten met éénrichtingsverkeer. Dit heft
de problemen niet op, want bij éénrichtingsverkeer
mag er aan beide zijden van de straat geparkeerd
worden aldus wethouder Bannink.
Mevrouw van de Heide-va^^er Ploeg merkte op dat
de mensen die nauw betrokken zijn bij deze situatie,
niet zijn gehoord. Ondoenlijk2 zaak, men kan het niet
ieder naar de zin maken, aldus de burgemeester. De
heer Bosch was het niet eens met het instellen van par-
keerverboden in plan Boonlj. De straten in deze wijk
zijn woonstraten en geen ^wgaanswegen. De overige
raadsleden gingen wel akkoord met het voorstel van
B&W hetgeen wil zeggen dat in onderstaande straten
de volgende verkeersmaatregelen genomen zullen wor-
den:

Straatnaam: Verkeersmaatregel

De Stroet Parkeerverbod aan de ZW zijde
De Hanekamp Parkeerverbod aan de Z zijde
De Bongerd Parkeerverbod aan de Z zijde
Het Elshof Parkeerverbod aan de Z zijde
Hertog Karel v. Gelreweg Vergroten Parkeerhavens
H. van Bramerenstraat Parkeerverbod aan de O

zijde en W zijde in de bocht
van Heeckerenstraat Parkeerhaven ZW zijde

Parkeerverbod aan NO zijde
Dr C. Lulofsweg Parkeerhaven W zijde
van Limburg Stirumlaan Parkeerverbod O zijde

en W zijde in de bocht en Parkeerhaven O zijde
Prins Bernhardweg Parkeerverbod aan de W zijde
Insulindelaan Parkeerverbod aan O zijde
Molenweg Parkeerverbod aan Z zijde
Wilhelminalaan Parkeerverbod aan N zijde
Julianalaan Parkeerverbod aan O zijde
Het Hoge Parkeerverbod aan de Z zijde

en over 45 m aan de N. zijde
vanaf de Raadhuisstraat

Voetbal
Tournooi w Vorden goed geslaagd

Zaterdag en zondag organiseerde Vorden een jeugd-
tournooi voor A en B elftallen. Zaterdag kwamen de
B'tjes tussen de lijnen die in 4 poules waren onderge-
bracht (20 klubs).
In poule l werd Pax Ie, Zelhem 2e, Rietmolen 3e en
Fortuna 4e. Poule 2: l RKZVC, 2 Angerlo en Vorden
4 Ratti. Poule 3: l DVC, 2 Lochem en Vorden, 4 RK
ZVC. Poule 4: l Klein Dochteren, 2 Ruurlo en Socii
4 Vorden.
In de halve finale won Pax van RKZVC na strafschop-
pen en DVC versloeg Klein Dochteren met 1-0. De
strijd om de Ie plaats werd door DVC van Pax met
2-1 gewonnen; de 3e plaats ging naar Kleic Donhteren
na het nemen van strafschoppen.
Zondag kwamen 3 poules van 4 ploegen met A junioren
binnen de lijnen. In poule l werd Lochem winnaar;
2 RKZVC, 3 Rietmolen, 4 Ratti. Poule 2: l Klein Doch-
teren, 2 Vorden, 3 Doetinchem en 4 RKZVC.
In poule 3: l Kilder, 2 Silvolde, 3 Socii en 4 Vorden 2.
Hierna speelden de poulewinnaars een halve kompe-
titie tegen elkaar waarvan de uitslagen waren:
Lochem-Klein Dochteren 1-0, Lochem-Kilder 1-3, Klein
Dochteren-Kilder 0-0. Eindstand: l Kilder, 2 Lochem,
3 Klein Dochteren.
Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de heer
Joh. Pardijs (bestuurslid) die allen dankte voor de zeer
sportieve inzet en de organisatie.

Geslaagd
Voor HBS A slaagden onze plaatsgenoten M. Slote-
maker, J. Bannink en J. Klein Geltink; voor MMS
Joke Tragter en Wilma Smeenk; voor HBS B slaagde
M. Gotink Allen van harte proficiat !

Damrubriek
Deze stand is uit het Top tournooi van de Haagse
'Vriendendamkring' november 1970. B. Tims speelde
met wit 48-42 waarop Ton Sijbrands de partij uitmaakt
met 24-29 !
33x24, 23-29, 24x33, 12-18, 21x23, 19x48, 30-24, 23-29,
24x33, 12-18, 21x23, 19x48, 30-24, 48-34 en wit gaf het
maar op.

zwart

wit

Ons nieuwe damprobleem:
Wit 3 schijven op 10, 29 en 50
Zwart 2 schijven op 32 en 45
Wit speelt en wint.

De oplossing van ons vorige probleem:
Wit 3 schijven op 10, 34 en 35,
Zwart 2 schijven op 25 en 32.
Wit speelt 35-30. wart 32-37 of 32-38. Wit 5-10, Zwart
heeft geen goede zet meer want op 37-41 of 37-42 of
48-42 of 48-43 volgt 34-29.
Goede oplossingen ontvangen van:
H. Grotenhuis ten Harkel en J. Masselink.

Hongaarse dansgroep naar Vorden

Onder het motto 'Vorden het Achtkastelendorp' organi-
seert de Vordense boerendansgroep De Knupduukskes
in samenwerking met het VVV een grandioze folklo-
ristische avond op dinsdag 11 puli op het schoolplein
achter de openbare sch^ü dorp.
Vorig jaar was er een dl^Pgroep uit Portugal dat zo'n
sukses was, dat het publiek in 2 zalen moest worden
ondergebracht. Dit jaar is men er in geslaagd een groep
uit de bergen van Hongarije te kontrakteren. Deze dans
groep wordt begeleid door typische Hongaarse muziek
door een ensemble met a^rlei exotische instrumenten.
Om een ieder dit feest n^Bte laten genieten wordt een
groot podium gebouwd, de Vordense organisatoren re-
kenen op tenminste duizend bezoekers!

Uitstapje
van de Plattelandsvrouwen

Woensdag hebben de Plattelandsvrouwen een fietstocht
gemaakt naar de politieschool de Cloese te Lochem.
Hier werden de dames hartelijk ontvangen en werd een
film vertoond waarin de opleiding tot agent belicht is.
Na een rondgang door het gebouw werd de terugtocht
aanvaard.

Juni 1972

De koldbeitel
Vanmargen scheen et zunneken al mooi, toen ik op de
fietse stappen. Et was nog wat frisjes en ik kon de
reagenjasse d'r nog bes aover hemmen. Et haentjen
van den toorn wees de andere kante uut as de leste
dage, daor laok mien altied deur gezeggen waor of ik
op an mot fietsen.
Dat is gin bi'jgeleuf, ik fietse et liefste eers tegen de
wind op, dan hek heur op huus an um een hoar in de
rugge. Veural at de wind es wat anhaalt, zegt dat een
hoop! En zoo was ik op een rustige weg ekommen, waor
op den vroggen margen nog weinig vekeer was.
Et meeste wak zagge waren boeren, die hen melken
gingen of al in de wei wazzen. Daor viel mien oog op
een stuk iezer, een koldbeitel, deur den een of ander
verloren. Et dink was nog zo goed as ni'j, maor ik kon
d'r niks met doen, ik hebbe ook nog wel zo'n dink
in huus liggen. Naor de politie brengen, tegen de tied
dat e in de krante kump is de eigenaar um al vegetten.
Grote kans dat e et niet ens least. Daor kwam een
trekker an, melkbussen achterop, een jonge boerinne
an et stuur. Die was d'r ook vrog uutewes, zij had
et melken al gedaon. Ik stok de beitel in de heugte.
'He'j den ook veloren?' vroeg ik. 'Nee, dat hek niet,
zei ze, da's nog een goeien nemt um maor met'.
Wi'j um hemmen?, zei ik royael. Ik was der gemak-,
keluk angekommen en kon der ook gemakkeluk af-
stand van doen. Now a'j der toch niks met doet, jao,
zi'j wol u m wel hemmen, ik wodden ook nog bedankt,
en toen gingen wi'j wieter, zi'j met den beitel, ik met
et gevuul as van een padvinder die een goeie daad
hè edaon. Want ik had den beitel dan toch maor veur
niks weggegeven. En dat mense was d'r bli'j met!
Waor of neet? En daor kwam ik toen aover an et
filosoferen. Wat is et in werkelukheid vaake anders
dan et op et eerste gezich liekt. En wat is een mense
gauw geneigd goed van zichzelf te denken.
Goed beschouwd was ik dat boerinneken een betjen te
slimme af ewes! Ik gaf eur een stuk gereedschap, wie
daor met werkt vemuujt zich en kan zich op de vingers
slaon, wi'j hoeft neet meer wat te doen, daor hef
'Drees' veur ezurgd! De jongen mot now maor veur
ons werken! Zi'j mos d'r al vrog uut ook veur ons,
en ik gao veur plezier fietsen. En dan bunt wi'j nog
zo goed, (of zo vestandig) eur et gereedschap te geven!
Dan kunt ze better opschieten! En dan bedankt ze ons
ok nog. Et is net de umgekeerde wereld. Feiteluk hak
beleefd motten vraogen 'Zu'j zo goed willen weazen
dat dink met te nemmen meschien kunt de mansluu
der nog wat met doen'.
En at ze um angepakt had, hak bi'j veurbaat motten
bedanken, dan had zi'j et gevuul ehad, van den pad-
vinder, die een goeie daod hef edaon.
Ik zei et al: de dinge bunt vaake anders, as dat ze
op et eerste gezich liekt. Maor dan he'j niet altied
daluk deur, daor kump wel een betjen filosofie an te
passé . . . .

d'n Oom
NB. Zi'j mot daor in de stad niet zoo min van ons
denken! Ston d'r de veurige keer. Dat klinkt wel een
betjen eigenwies 'niet zoo min van ONS denken' hak
eschreven. 't Is maor da'j et wet.

Achtkastelentocht
trok al flinke belangstelling

Aan de vorige week onder leiding van burgemeester
van Arkel gehouden Achtkastelentocht namen 76 per-
sonen deel. De Avondwandeling die maandagavond is
gehouden namen 11 personen deel.

Veel sfuntwerk
in de film

Poppen
aan een
touwtje

Het gebeurt niet vaak dat grote buitenlandse speelfilms
zich in ons land afspelen. De in mei in Nederland in
première gaande Columbia film 'Poppen aan een touw-
tje' naar het boek 'Puppet on the chain' van de bekende
schrijver Alistair Maclean (auteur van talrijke best-
sellers zoals 'De Kanonnen van Navarone' 'Nacht zon-
der einde' en 'Ontsnapt langs Krakatau' om er een
paar te noemen) werd geheel in Nederland (Amster-
dam, Schiphol, Marken enz.) opgenomen.
De hoofdrollen in 'Poppen aan een touwtje' worden ver-
vuld door Barbara Parkins, bekend van de tv serie
Peyton Place en Sven Bertil Taube. De regie van deze
in prachtige kleuren opgenomen film was in handen
van Geoffrey Reeve.
De spannende speedboot race op het Ysselmeer en door
de grachten van Amsterdam wordt door de internatio-
nale film-pers unaniem geprezen als een van de sterk-
ste elementen van deze film en vergeleken met de auto
race in de film 'Bullit'.
Bij dit spektakulaire deel van de film werd gebruik ge-
maakt van speedboten met grote buitenboord motoren
een groot aantal Mercury technici en een speciale gltj-
boot met een Mercury motor van maar liefst 135 pk
voor de camera mensen. Als vervangers voor de film-
akteurs traden op onze Nederlandse stuntman Wim
Wagenaar en zijn assistent J. Terlaak.

Het is verbluffend te zien wat \V;igi-naar en Terlaak
al zo met deze boten kunnen doen. Dat varieert van
het vliegen door de lucht over eilandjes tot het met
hoge snelheid varen door de deklading van een kom-
pleet beurtvaartschip. Waarschijnlijk is ook nog nooit
eerder met 2 speedboten met 140 km per uur door het
bekende Amsterdamse Kolkje gevaren.

Wim voer in totaal 3 speedboten total loss, waarbij de
Mercury motoren slechts geringe schade vertoonden.

Dit gedeelte van de film werd geregiseerd door de
Amerikaanse regisseur Don Sharp, een meester op het
gebied van de verfilming van races en achtervolgingen,
die gebruik maakte van camera mensen in helikopters.
Het beeld van de Amsterdamse grachten, hoog vanuit
de lucht gefilmd, met daarin de kolkende schuimsporen
van de boten is iets om met verbijstering naar te kijken.
De première van deze film en het verschijnen van het
miljoenste Alistair Maclean boek is omgeven door een
aantal aktiviteiten die zeker de aandacht verdienen.
Poor Elsevier wordt het boek 'Poppen aan een touwtje'
van Maclean als speciale film editie uitgegeven.

Gedurende de maand mei was deelname aan een prijs-
vraag mogelijk. Als prijzen waren beschikbaar gesteld
een 2-weekse reis naar Las Palmas, een 4 pk Mercury
motor met losse tank enz.



Datsun in"gezinsverpakkifig."
Hoe zou 't komen dat de meeste gezinsauto's zo saai

zijn ? De Datsun 1200 bewijst toch duidelijk dat zoiets
niet nodig is.

Immers: De Datsun 1200 is rank genoeg om sportief te
zijn, maar óók groot genoeg voor een heel gezin, 'n Echte
Datsun in gezinsformaat.

Met alle technische "ins" ea "outs" die u van een
Datsun verwacht: 69 pk, 145 km per uur, gescheiden
remcircuit, ruitewissers met twee snelheden...

Maar oordeel liever zelf. Bij de 150 Datsundealers in
Nederland kunt u altijd terecht
voor een proefrit.

De Datsun 1200
vanaf 17.650.- inci. BTW al Importeur

OFF. DATSUN DEALER

Autobedrijf HERWERS
Hengelo G
Hummeloseweg 10
Telefoon 05753-7263

Doetinchem
Industriestraat 56
Telefoon 08340-23839

Kent u onze
tapijtservice?

* UIT VOORRAAD LEVERBAAR

* MERKTAPIJT

* D/VERSE KWALITEITEN

* VOORDEL/G IN PRIJS EN ...

* 5 JAAR GARANTIE

* GEEN LEGLOON

Uw tapijtzaak:

t

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514
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Cognac Bisquit

Curtis Gin
origineel import

f 14,95

f 13,95

Hooghoudt bessen
voor diabetici f 10,80 P-ltr.

Ten gunste van onze geachte clientèle,

waartoe ook u behoort, gaan wij u aan-

bieden, in onze voorverkoop de mooiste

meubelen en tapijten voor de allergekste

prijzen l

4 eetkamerstoel., teak m. wit skai, f 152,- 10% korting

10% korting
4 eetkamerstoelen, teak met rood
of bruin skai f 180,-

4 eetkamerstoelen, palli met beige
of oranje stof f 225,- 10% korting

Eetkamertafels m. tuimelblad, teak f 106,- 10% korting

Bergmeubel, teak 120 cm breed
zeer voordelig f 290,- 10o/0 korting

Bergmeubel, teak 135 cm breed
xcer voordel ;g f 312,- 10% korting

•meubel, teak 150 cm breed
voordel'[; f Ü96,- 10% korting

Salonmeubel -f TV schuif, eiken
220 cm breed f 1110,- 30% korting

Salonmeubel met massieve eiken
panelen, 215 cm breed f 947,- 20% korting

Salonmeubel met massieve eiken
lijsten, 250 cm breed f 1466,- 20% korting

Salonmeubel met gebeeldhouwde
panelen, 170 cm breed f 778,- 20% korting

Bankstel losse stof kussens, beige f 595,- 10% korting

Bankstel Manchester stof, groen f 720,- 10<y0 korting

Bankstel geheel bekleed
met groene f rotte stof f 1275,- 20% korting

Bankstel moderne bruine-beige
stof draaipoot f 1260,- 20o/0 korting

Salontafels marmer blad
met chroom onderstel f 130,- 10% korting

Hieronder een klein voorbeeld van de

grote mogelijkheden,

*

Salontafels, teak met
omkeerblad formica-teak f 85,-

Kapstokken teak met stalen
haken chroom vanaf .

2-delig element aanbouw wandmeubel
palli 180 cm breed f 629,-

1-delig element aanbouw wandset
wit 120 cm breed f 452,-

2 pers. Slaapkamer kompleet met
toilet en 3 deurs kast f 798,-

2 pers. Slaapkamer kompleet
noten 130-190 cm + kast f 1379,-

2 pers. Slaapkamer kompleet eiken
-f kast en toilet f 1310,-

Zware kwaliteit Nylontapijt
400 cm breed, bruin

10o/0 korting

f 25,-

10% korting

10o/0 korting

10% korting

20o/0 korting

20o/0 korting

f 84,-

Zware kwaliteit Nylontapijt
400 cm breed, groen l 02,-

Zware kwaliteit Nylontupi j t
400 cm breed, beige f 79,-

Donzy hoogpolig Nylon Slaapkamertapijt
360 cm breed f 89,-

Grote partij Nylonvilttapijt tegels zelfklevend, in 7
moderne kleuren ó f 1,95 per stuk

zeer geschikt voor zelf-leggers !

Nog steeds uit voorraad leverbaar 2e keus Heugaflor
tapijttegels normale prijs f 41,80 per m-

Nu tijdelijk f 29,50 per m-'

FA A. J. OBELINK & ZOON
Komplete woninginrichting - AALTEN - Hogestraat 16 - Tel. 05437-2803

Maandag middags gesloten, vrijdags geopend tot 's avonds 21.00 uur

Pak SPAR KOFFIE van 205 voor . 185

500 gram HAGELSLAG puur 18»

Litersfles Spar CASSIS !>«

Doos TILBURRY BIER :««

Blik Spar GROENTESOEP van 79 voor «S»

500 gram HAGELSLAG melk 15U

Doos THrrZAKJiES Spar van 98 voor 85

Litersblik PERZIKSCHIJFJES 145

Pot KOMKOMMERSCHIJVEN 79

Literfles SHERRY van 545 voor 4!)H

Kilo GRANNY SMITH |»9

11 Outspan SINAASAPPELS l«8

29-30 juni l ju l i : Kilo TOMATEN . «)«

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Sportieve

swemshorts

en -slips
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Bakkers
vakantie

VAN ASSELT
Nieuwstad 9 - Lindeseweg 23

SCHURINK
Burg. Galléestraat

van 3 juli tot en met 17 juli

SUPERBENZINE
steeds goedkoper bfl

KEUNE
Industrieterrein

H.H. LANDBOUWERS

wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS. OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Te koop of te huur gevraagd

VRIJSTAAND WOONHUIS
niet verder dan l km van het dorp

Aanvaarding na overleg

Brieven onder no 13-1 buro Contact

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteiir. tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. I25fi

Koelkasten
Diepvrieskisten

Diepvrieskasten

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - Tel. 1253 - Vorden



Zondag werden wij verblijd
met de geboorte van onze
zoon en broertje

JARNO
Fred Veldkamp
Ria Veldkamp-Vinken
Renzo
Vorden, 25 juni 1972
Zutphenseweg 48

Dankbaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon
GARRIT HENDRIKUS

(ERIK)
H. J. Nijenhuis
W. Nijenhuis-Ellenkamp
Hengelo Gld, 24 juni 1972
Kervelseweg 14

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de be-
langstelling, die wij bij ons
50 jarig huwelijk hebben
ontvangen.

Fam. G. B. Lebbink
Vorden, juni 1972
Eikenlaan 27 'Dennenveld'

Voor uw deelneming, be-
toond bij het overlijden van
onze vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader

Berend Jan lïosrli

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Fam. Bosch

Vorden, juni 1972
'Leopold-Hoeve'

Vóór de vakantie

Sfud/eboeken
bestellen l

Boek- en
Kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

Te koop: grote palisander'
salonkast enkele jaren oud
Zutphenseweg 23, Vorden

Te koop (alle werkdagen)
voor 's morgens 11 uur

vers geplukte
aardbeien

zaterdags alleen op bestel-
ling. Opgave voor vrijdag-
's morgens 11 uur

B. M. Mullink

D 136, Hengelo Gld
Tel. 05753-1427

JAN BURGERS
Ruurloseweg 55, Hengelo Gld

en

HETTY WESSELINK
Noordink E 58, Hengelo Gld

Toekomstig adres: Het Karspel 3, Hengelo Gld

Wij trouwen vrijdag 7 juli 1972 om twee uur
op het gemeentehuis en om half drie in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld

Receptie van half vier tot vijf uur in hotel
Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo Gld

rftwvwwwwrWWWfWVW^^

HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
o.s. zondag 2 juli om 10 uur

Voorganger: ds Stoutjesdijk uit
Hellendoorn

Thema: 'Anders'

Organist: de heer Engel

Jij komt toch ook ? Breng rustig de
vakantiegangers mee !

Er is ook dienst om half negen

SPECIALE AANBIEDING !

Uw zaak

Prima polyether

matrassen
80 x 190 cm

l zijde doorgestikt

nu f59,95

WONING^NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Notaris CALLENFELS te VORDEN verkoopt bij
inschrijving t.v.v. opdrachtgevers:

het aan HET HOGE 57 te Vorden gelegen woon-
huis met erf en tuin, kad. bek. Vorden K nrs 1904
en 1905, samen groot 6.40 aren.

Aanv. vrij van huur, dadelijk na betaling. Be-
taling uiterlijk 6 weken na de gunning (die wordt
voorbehouden).

Bezichtiging: dinsdags 18-19 uur; zaterdags van
11-12 uur en na afspr. met D. J. Walgemoed,
(telefoon 05753-1421)

Inschrijvingen dienen u i t e r l i j k maandag 17 juli
a.s. vóór 12 uur n.m. te worden ingeleverd ten
kantore van voorn, notaris (Zutpliensrvveg 20 te
Vorden - tel. 05752-1452), waar ook nadere in-
lichtingen zijn te verkrijgen.

Sportief
met leuke gemakkelijke

vrijetijds
kleding
voor zomer en vakantie

Wapen- en Sporthandel

steed: doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634t

Belanghebbenden attenderen wij er op
dat het mogelijk is via onze bank lid te
worden van de ANWB en ƒ of
Wegenwacht

Ook kunt u de Internationale Reis- en
Kredietbrief van de ANWB bij onze
kantoren verkrijgen

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden
Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 . Wichmond

Grote verkoop
^ CAMPINGSTOELEN

ti LIGSTOELEN

ti BEDDEN

r̂ GRONDZEILEN

£ WINDSCHERMEN ENZ. ENZ.

houden wij op vrijdag en
zaterdag 30 juni en l juli

Iets beschadigde stoelen en tafels,
MAAR NIET VAN NIEUW TE ONDERSCHEIDEN
gaan voor zeer lage prijzen de deur uit!

Grote sortering parasols en ligstoelen, losse kussens
enz. voor FABELACHTIGE PRIJZEN

Plastic Verkoop Centrale

ATOMICA
Yordenseweg 4 Hengelo Gld.

u iterweer d 's
Ruurloseweg 35 - Vorden

Tijdens de

VVV VORDEN
Denkt u aan

DE TRIMWANDELTOCHT

op dinsdag 4 juli a.s.?

Vertrek 2 uur vanaf het Kerkplein

EEN MUGGEN- EN
VLIEGENVRIJE ZOMER

verkrijgt u met het produkt

MUSK/TOL
Een behandeling wordt u geleverd
door het

Eerste
Nederlandse
Zonweringsbedrijf

•JL Halfjaar garantie

Vordenseweg 4 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1507

Vrijdag a.s. wegens
sterfgeval tot 6 uur

GESLOTEN

WULLINK
VOORAAN EN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Adverteer steeds in Contact!

Te koop: goed rb vaarskalf
H. G. Schotman
Hamsveldseweg 10
Vorden

Te huur gevraagd door een
echtpaar zonder kinderen
(65 jaar) 2 kamers en keu-
ken, gebruik van schuur,
voor permanente bewoning
ongemeubileerd in Vorden of
omgeving. Brieven onder
no. 13-2 buro Contact

Gevraagd:
WITLOFDUNNERS
H. Weenk, Vorden
Schuttestraat 12

VOOR UW

drukwerk
Verlovingskaarten

Trouwkaarten

Dankbetuigingen

Uitnodigingen

Rouwcirculaires

Bidprentjes

Drukkerij

Weevers b.v,

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

TIJDELIJKE

VAKANTIE AANBIEDING !

ten Cate Certiform

luchtige elastische katoenen

badstof

damesslips

3 VOOR

één tientje
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514



HENGELO G - KEYENBURG

Hearing
Veel positieve reakties te Hengelo

De „heauring" van het gemeentebestuur te Hengelo
Gld bracht donderdagavond positieve reaktie's op
voor B. & W.
Aanvankelijk stelde burgemeester Jhr. L. P. Quarles
van Ufford in zijn openingswoord dat de matige op-
komst wellicht een teken is van tevredenheid over de
gang van zaken, doch later vroeg men zich af of de
publiciteit rond de ,,hearing" voldoende is geweest.
De aanwezigheid van de raadsleden stelde de burge-
meester zeer op prijs en liet vervolgens de wensen
van vorige jaar even de revue passeren met de op-
merking dat aan de meeste wensen was tegemoet-
gekomen, hoewel in het „buitengebied" toch nog
veel aandacht dient te worden geschonken aan het
hoog opgroeiende gewas.
N.a.v. een redaktiestukje in het orgaan van ,,de Bleij-
ke" over het te verplaatsen hertenkamp, waarin ge-
suggereerd werd alles zo te laten en voor de be-
jaarden meer banken te plaatsen, zei de burgemees-
ter dat dit objekt al uitvoerig is behandeld in de raad
en dat het voor de herten beter is een natuurlijke
afscheiding te hebben dan de huidige. Er zijn in de
afgelopen tijd nogal eens sterfgevallen geweest door
verkeerd voeren van de dieren.
Over de eenden bevolking op de Bleek werd ge-
vraagd deze in te perken en te zorgen dat geen
overbevolking komt.
•In het raam van de grote millieu-conferentie in Stock-
holm, werd ook gevraagd in hoeverre de gemeente
paraat staat t.o.v. mogelijke vestigingen met zeer
grote verontreinigingen. Hengelo Gld is een mooie
gemeente en men moet er voor hoeden dat er geen
te grote vervuiling komt. Hierop aansluitend kwam
de gehele waterhuishouding van de gemeente én ook
van de gehele regio ter sprake.
Dr. Hanrath pleitte voorts voor méér recreatieve
onderwijsvorming o.a. in hoeverre prioriteit gegeven

kan worden aan algemeen muziekonderwijs. De men-
taliteitsverandering zal mogelijk in de toekomst ver-
legd worden, mogelijk kan een bepaalde basis een
haalbare kaart zijn. De burgemeester zegde toe, hier-
van aantekening te maken voor een nader onderzoek
welke zal uitgaan naar „voorbereidend muziekonder-
wijs" voor de schoolgaande jeugd.
Klachten over overtollig bromfietslawaai, waar een
controle op ingesteld zal worden, alsook naar het la-
waai en de stank rondom het slachthuis, zullen nader
worden bekeken.
Terugkomende op de millieuverontreiniging stelde
de hr Smeitink, dat de plantsoenendienst de onkruid-
verdelging te lijf gaat met middelen die een mogelijk
gevaar opleveren voor de bevolking. De burgemees-
ter was er echter van overtuigd dat hier een nauw-
gezette controle wordt nageleefd, maar wilde toch
het punt nader bezien.

Wel is Hengelo Gld al een paar jaar bezig met het
bermmaaien toe te passen als zulks voor de vege-
tatie van het geheel niet schadelijk meer is.
Het idee gelanceerd om in de nieuwe woonwijk de
bewoners zelf voor de groenbeplanting te laten zorg-
dragen - e.v.t. met steun van het gemeentebestuur,
vond adhesie. B. & W. vonden het de moeite waard
het idee te aktiveren en zullen hierover - middels
een schrijven - de bewoners informeren. De bestra-
ting en de verlichting in de nieuwe wijk hoopt men
binnenkort te realiseren, zodat ook deze „euvels" tot
het verleden gaan behoren.

Aan het einde van de „hearing" werd nogmaals met
klem verzocht de eigenaars van de honden te ver-
zoeken deze dieren aan de lijn te houden, e,e.a. ter
voorkoming van overlast door derden.
Dit punt heeft natuurlijk onderling begrip nodig, al-
dus de burgemeester, die vond dat de „hearing" vol-
doende informatie's hebben verschaft en het ge-
meentebestuur zeker aanleiding zullen geven deze
hooravonden te doen laten voortgaan.

STEENDEREN

Vissport
Veel animo voor viswedstrijd

Op de 2e wedstrijd van de hengelaars vereniging De
Brasem was het drukte van belang. Ruim 100 deel-
nemers melden zich om e envisje te verschalken, wat
echter niet meeviel want er werden slechts 22 karpers
gevangen.
Na afloop reikte voorzitter Hulshof de volgende prijzen
uit: l Koopman, 2 Onstenk, 3 ter Wee, 4 Kruithof Jr
en 5 Range. De beker werd gewonnen door de heer
Scholten uit Deventer die in de eerste wedstrijd liefst
351 cm bij elkaar viste.

Kermis Keijenburg weer geslaagd

Het kermis vieren blijkt men in de Keyenburg goed
onder de knie te hebben, want gedurende de Keyenburg-
se Kermis was het weer erg gezellig. Het traditionele
vogelschieten kon niet doorgaan, doordat onverlaten de
schacht om de vogel grondig hadden vernield. Op zo'n
korte termijn kon de kommissie geen nieuwe schacht
opstellen, zodat tot deze niet te vermijden maatregel
moest worden besloten. Maar alla. Het feest was er
niet minder om!

Volksspelen groot sukses

De prestatie en trimloop die was georganiseerd en
waarvan wij enige foto's afdrukken, is een groot sukses
geworden. Aan de start verschenen Anton Huiskes,

Eddy Verheyen en Rieneke Verheyen-Demming, hetgeen
voor de nodige belangstelling zorgde.
Ook de burgemeester deed nog mee, waaruit mag blij-
ken dat hij het wandelen zeer op prijs stelt.
De grote jaarlijkse optocht was ook nu weer gran-
dioos! Duizenden mensen aanschouwden een werkelijk
prachtig schouwspel, dat puik was georganiseerd.

Yoorster boerenkapel bij de optocht

Aan muziekkorpsen ontbrak het niet in de stoet, want
talloze korpsen gaven acte de presence. Onder meer
ziet u op de foto een geweldig optreden van de Voor-
ster Boerenkapel De Spekboeren, welke zorgde voor
veel hilariteit. Al met al een zeer geslaagde optocht!

STEENDEREN

Schoolwedstrijden zwemmen sukses

In samenwerking met de hoofden der scholen uit onze
gemeente vonden afgelopen woensdag zwemwedstrij-
den voor de jeugd plaats in het Burg. Kruyff bad. De
winnaars op de persoonlijke nummers werden herinne-
ringsmedaljes uitgereikt.

OP STAP
De leerlingen van de 3e en 4e kies der OL School uit
het dorp brachten met begeleiders een bezoek aan het
Ponypark Slagharen, dat zeer geslaagd mag worden
genoemd. Nadat men naar hartelust had 'rondgedold'
werd op de terugreis Holterberg nog even aangedaan.

Het gemeentepersoneel maakte vrijdag een tocht door
Twente waarbij de middaglunch in Schoonoord werd
gebruikt. Er werd een bezoek gebracht aan de bekende
'ja'-knikkers en plaggenhutten enz. Een zeer gezellig
diner in Lemelerveld vormde het sluitstuk van een
prachtige dag.

Gevraagd medewerkers o.a.:

METSELAAR

SCHILDER

ELEKTRICIEN

Prettige werkkring

Aptito n. v.
fabriek v/h Coveco

Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Gevraagd: een zeer ruime

WONING OF
BOERDERIJTJE

in VORDEN of omgeving.)EN

h^RTMogelijkhefa om te ruilen met nette
woning in dorpskern Vorden
aanwezig.

Genegen om te kopen, te ruilen of
in erfpachMte nemen.

Brieven onder no 13-3 buro Contact

JUWEEL
WERF/

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

Doe-het-zeU service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

JONGE GEBRUIKTE

AUTOMOBIELEN
NSU Prinz 4

NSU 1200

NSU 1000 cc

DATSUN 1200

DATSUN 1400

FIAT 850 Sport

OPEL KADETT

VW 1300

TOYOTA Corolla

1970-1966

1970

1970-1968-1965

1971

1970

1969

1969

1970

1969

CITROEN 2 CV 4 en Diane 435 1970

FORD ESCORT 1970

Inruil - Garantie - Financiering

Autobedrijf

HERWERS
Hengelo G - Hummeloseweg 10, tel. 05753-1263

Doetinchem - Industriestr. 5b, tel. 08340-23839

Ruitersport
Puzzelrit Land. Ruiters te Hengelo

De Ir Hengelo hield voor haar leden een puzzelrit voor
grote paarden en ook voor pony ruiters voor rijver-
enigingen uit de omtrek.
Men ging in groepjes van 2 van start door de f n i a i c
bosrijke omgeving van Hengelo. Het was bijzonder mooi
weer en de belangstelling was goed te noemen.
Aan deze rit namen ongeveer 60 ruiters deel. Na afloop
werd nog een gezellig samenzijn gehouden in de foyer
van manege De Gompert en weiden de prijzen uitge-
reikt.

Voetbal
Keyenburgse Eoys 4 gepromoveerd !

De boys hebben het gehaald ! In de 2e wedstrijd l
Brummen behaalden zij een verdiend gelijk spel 3-3
hetgeen genoeg was voor promotie. De eerste wedstrijd
hadden zij gewonnen met 4-2 wat betekende dat zij nu
in de 3e klas gaan spelen samen m e t . . . de Boys 2 en3.

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrydag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborohseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

l juli

8 ju l i
22 juli

Oriënteringswandeling
Belang
Jeugdsoos Filmavond
Vissen De Snoekbaars

Kranenburgs

12 aug. Vissen De Snoekbaars
3 sept. Gekombineerde viswedstrijd Almen, La-

ren, Vorden
10 sept. Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen
7 okt. Vissen De Snoekbaars

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van byeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis b\j deze rubriek geplaatst.

Hoenderbrillen
Een paar dage bun'k d'r druk met ewes, maor et is
gelukt . . . . Een kennis uut de stad had mien evroogd
um an een hoenderbrille te helpen.
Hie had daor tegen andre mensen aover epraot ('t zol
wel op un feestjen wezen) en die hadden um smake-
luk uutelachen - ,,hoenderbrillen" bestonnen neet -
hie mos niet denken dat e eur wat wies kon maken!
,,lk zal d'r ow wel eene bezorgen - hier of daor bi'j
un boer lig t'r nog wel eene", had e ezeg, maor
achteraf kon e dat niet waor maken. Et wodden veur
um gewoon een soort noodtoestand - elke keer mos
e et weer heurn: ,,Waor blief i'j met die hoender-
brille, kriege wi'j die nog een keer te zien, of zie'j
die alleene aj diepe in et glas kiekt?", 't Was veural
zien buurvrouw, die daor schik met had. Jk heb um
dan ok belaofd da'k d'r mien beste veur zol doen,
en d'r meteene werk van emaakt. Bi'j verscheiden
vroggere kippenholders hek de bak met olde spie-
kers, schroeven, plaetjes en krammers 't underste-
baoven ezet. Met duuzenden bunt die dinge ge-
bruukt, et lek wel of de boern nao de kippen ok
gin brillen meer hadden willen zien. Maor bi'j Jan van
de ..Bosmans Weide" ha'k geluk - hie sloffen effen
naor de wagenloze en kwam met een paar hoender-
brillen weer. Hie maakt alles zelf en kan aoveral wat
van maken. Zodoende had e ok die brillen nog be-
waard. Hie knipt ze middendeur, tikt 'r met un drie-
ver un gaetjen in en hef dan un plaetjen an een
schroeve. Jan is zien tied een heel ende veur. „Niks
weggooien - alles weergebruuken - daor mot ut op
an", zekt de geleerden nou.
Old grei bewaarn kan iedereene, maor um uut te
zuuken wat 'r van te maken is, daor stelt ze straks
Hoogleraars en Ingenieurs veur an. En Jan zut et
uut zich eigen met een half ooge! . . .
Maor ik was dr mooi met ered, ik hebbe de brille in
een enveloppe edaon met een mooie brief d'r bi'j.
In zuuver hooghollands - dat kan k ok nog wel, at
mot. Ik zol die buurvrouw wel es effen Geachte
Mevrouw" hek eschreven". Tot in de Achterhoek is
het gerucht doorgedrongen dat u den euvelen moed
hebt gehad te twijfelen aan de woorden van een
telg uit dit Oude Land, t.w. de heer GR. R. die u
verzekerde van het bestaan van z.g.n. „hoenderbril-
len". Om uw betreurenswaardige inzichten in deze
te corrigeren zend ik u hier bij het tastbare bewijs
van de waarheidsliefde van de heer GR. R. voor-
noemd.
Mocht u bij het aanschouwen van dit product van
het menselijk vernuft twijfelen aan de doelmatigheid
derzelven, zo wil ik u ter nadere verklaring nog wel
bij vertellen dat deze brillen niet zijn bedoeld als
hulpmiddel bij het zoeken naar weerloze piertjes,
integendeel, om het uitzicht te benemen bij het ple-
gen van, onder in het hok verblijvende hoenders veel
voorkomende kannibalisme.
De aangehechte naald dient om het nuttige voor-
werp op de snavel van het betrokken dier vast te
prikken - de zich aan weerskanten bevindende plaat-
jes belemmeren het uitzicht, en dit moet hen doen
afzien van hun snode plannen.
In de hoop u hiermede te hebben overtuigd van
uw dwalingen in deze verwacht ik dat u de heer
GR.R. voornoemd, uw excuses zult aanbieden en ver-
zoek ik u tevens om als tegenprestatie voor de door
mij genoemen moeite aan hem, mijn groeten over te
brengen. Hoogachtend, X.
Zo, mien duch, daor kan ze et met doen. Zie mot
daor in de stad niet zo min van mien denken. . . .

d'n Oom


