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Een
Dorpscentrum
in Vorden
Ontwikkelingen tot nu toe
Zoals u zich allen ongetwijfeld herinnert, is er in de
aanvankelijke, min of meer stormachtige, ontwikke-
ling van hot Dorpscentrum nogal wat stagnatie opge-
treden. Wij gaan daarvoor nog even terug in de tijd:
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum had (en
heeft nog steeds) het voornemen om een totaalkom-
plex van ra i m ten in één kombinatie te stichten; hierin
/ouden moeten worden opgenomen die akkommoda-
ties waaraan blijkens recente rapporten veel behoefte
bestaat; om er enkele van te noemen: een vergrote
sportzaal (geschikt voor onderwijs en wedstrijdsport),
een ruimte voor de jeugd, een peuterspeelzaal, repe-
titieruimten voor bv. muziek, ruimte voor bejaarden
(gymnastiek), vergaderzalen, een toneelruimte. De re-
denen voor ihet streven naar een kombinatie van al
deze ruimten in één gebouw zijn het efficiënte beheer
ervan en het verenigen van alle mensen en hun akti-
viteiten onder één dak: het sociale kontakt en het
verenigingsleven zullen er ongetwijfeld veel baat bij
vinden en waarschijnlijk nog meer opbloeien. Deze
gedachten vonden - en vinden gelukkig nog steeds -
veel weerklank en enthousiasme onder de bevolking
(waaronder ook het gemeentebestuur). Toen het ech-
ter op de konkrete uitwerking van deze gedachten in
een schetsontwerp voor het gebouwenkomplex aan-
kwam, rezen er moeilijkheden ten aanzien van de
plaats (-bepaling): het stichtingsbestuur achtte het ter-
rein naast het huidige gymnastieklokaal in plan Zuid
de meest ideale plek, gezien de centrale ligging (o.m.
voor de scholen) en de eigendom van de grond (n!
van de gemeenlte). Een dertiental omwonenden teken-
de hiertegen evenwel protest aan. Aangezien voor een
vesticinc van het centrum op die plaats in elk geval
de medewerking van (deze) belanghebbenden nood-
zakelijk is in verband met een wijziging van het be-
stemmingsplan Zuid, probeerde het gemeentebestuur
in een ..werkgroep Dorpscentrum" de bezwaren tegen
de vestiging aldaar weg te nemen. Ondanks de pret-
tige sfeer waarin de vergaderingen van deze werk-
groep werden gehouden, konden noch het gemeente-
bestuur, noch het stichtingsbestuur de bezwaren van
de protesterenden wegnemen.
(Daarenboven bleek, dat als 'men de oorspronkelijke
opzet van het gebouwenk om plex enigszins zou wijzi-
gen - en deze gedeeltelijk naar de grond van anderen
(de buren) zou brengen -, dat dan zowel het bezwaar
van de reklamanten zou blijven bestaan als onover-
komelijke financiële lasten zouden ontstaan).

De kwestie van het subsidie
Zoals wii al eerder hebben uiteengezet, hoopt het
stichtingsbestuur op het verkrijgen van een subsidie
uit een zen. ..werkgelegenheidspot" van de ministeries
van Kultuur Rekreatie en Maatschappelijk Werk en
Sociale Zaken, het zen. DACW-subsidie. d.w.z. een
subsidie ter bestrijding van werkloosheid; daarvoor
moet echter een pasklare bouwtekening bestaan, en
moet meteen na de toewijzing van het subsidie met
de bouw kunnen worden begonnen.
Tn plan Zuid zou dit kunnen, als maar een passende
beboiiwincjsbestemminiR aanwezig zou zijn; zoals ge-
zegd, moet echter het bestemmingsplan daarvoor wor-
den gewijzifrd. waartegen eerder genoemd protest L
aangetekend; aan deze plaats vasthouden zou bete-
kenen dat een geldige bestemming pas over plm. 5 tot
7 jaar zou kunnen gelden, omdat voornoemde rekla-
manten tot in hoogste instantie hun belangen zullen
bepleiten. Deze lange tijdsduur is fnuikend voor het
(op tijd) verkrijgen van gemeld DACW-subsidie.

Konklusic ten aanzien van plan Zuid
Hef oorspronkelijke plan voor de bouw in plan Zuid
kan. op grond van bovenstaande, niet doorgaan: (geen
goede passende bestemmirïgsvoorschriften, bezwaar
tegen een wijziging ervan, en - in geval van een kleine
verplaatsing - opnieuw bezwaren, en een financiële
onhaalbaarheid omdat teveel grond moet worden uit-
gekocht).

Wat nu?
Het (blijven) mokken over het niet-doorgaan van het
Dorpscentrum in plan Zuid heeft geen zin. Het stich-
tingsbestuur is dan ook voornemens om met niet af-
latend enthousiasme, in overleg met de burgers van
Vorden, naar een andere vestigingsplaats te zoeken
voor de kornbinatiebouw. Ons bestuur heeft daartoe
in eerste instantie overleg met het kollege van burge-
meester en wethouders gepleegd, van wie wij - het zij
nogmaals uitdrukkelijk gesteld - tot nog toe alle mo-
geliike medewerking en svmpathie voor onze zaak
hebben gekregen! Tn dit overleg ziin vele terreinen als
mogelijkheid voor een totaalkomplex onderzocht; wij
willen u er enkele van noemen (en tegelijkertijd de
betreffende eigenaren verontschuldigen voor het noe-
men van hun terrein, terwijl het onderzoek ernaar
sledths intern heet plaatsgeonvden, zonder recht-
streeks kontakt met hen: indien de genoemde terrei-
nen reëel zouden zijn gebleken, zou ongetwijfeld wel
nader overleg hebben plaatsgevonden):

- het terrein achter de Nedac. Aïbers en Weevers;
- hoek Horsterkamp - (nieuwe) Komvonderlaan;
- binnenterrein aan de Burg. Galléestraat (Haver-

kamp);

— plan Brinkerhof;
— Industrieterrein;
— terrein voor de Empofabriek;
— terrein langs de Vordense beek, achter Het Hog

(o.m. achter de huishoudschool).

Al deze plaatsen zijn o.m. getoetst aan de volgend»
punten: de grootte van het terrein, de (centrale) lig
ging, de bereikbaarheid voor de scholen, de verwer
vingsmogelijkheden van de grond plus de geraamde
kosten ervan, de gemeentelijke bestemmingsvoor
schriften (al dan niet een wijziging nodig zoals in
plan Zuid met de mogelijkheid van bezwaar maken
voor iedereen), de parkeermogelijkheden en de kon
krete konsekwenties voor het verkrijgen van een
DACW-subsidie. Hoewel enkele van deze plaatsen
aantrekkelijkheid hadden, moesten ze toch alle af
vallen, omdat ze niet (geheel) voldeden aan alle eisen
die onzerzijds moeten worden gesteld voor de kom
bina'tie, dan wel, zoals in praktisch alle gevallen, geen
passende 'bestemming hadden, en daarna gewijzigï
zouden moeten worden (tegen welke wijziging weei
iedereen bezwaar zou kunnen maken - duur: 5 to
7 jaar - ).

De mogelijke nieuwe vestigingsplaats
Samenvattend, zijn er op dit moment dus de volgen
de belangrijke zaken aan de orde:

1. het streven naar de bouw van een kombinatie van
alle gewenste ruimten op een voldoende groo
terrein;

2. het bouwen met een DACW-subsidie;
3. de noodzaak om op korte termijn een bouwteke

ning gereed te hebben in verband met het DACW
subsidie (hoe lang blijft de regering nl. de DACW
pot met geld volstoppen?);

4. het beschikbaar zijn van een terrein waarop zon
der belemmering mag worden gebouwd (waarop
dus een goede bestemming rust).

Bij het onderzoek naar een alternatieve vestigings-
plaats voor het Dorpscentrum bleek slechts één ter
rein aanwezig, waarop zonder formeel-juridische
moeilijkheden zou kunnen worden gebouwd, nl. het
terrein op de hoek van de Boonk en het lebbink
naast de kleuterschool „het Kwetternest".
Dit terrein is groot genoeg (rdm. 5100 vierkante me-
ter); benodigde ruimte vool^ït Dorpscentrum plm
2100 vierkante meter); het^^ft een vrij goede cen-
trale ligging; het is - behalve voor de landbouwschoo
- goed bereikbaar voor de overige scholen; de gronc
is gemeente-eigendom en bezit de juiste bestemming
(„openbare en/of bijzondere^reibouwen").
Om nu het karakter van d^pkrein niet (te) veel ge-
weld aan te doen, kan tevens een zodanige indeling
van het terrein worden gemaakt, dat het mooiste ge-
deelte ervan blijft bestaan; d.w.z.: de driehoek met
bomen die ligt tussen de Boonk, het lebbink en het
wandelpad dat schuin (onder de bomen) door het ter-
rein loopt, kan blijven bestaan - zij het met parkeer-
plaatsen onder de bomen -, terwijl dan het overige
gedeelte ter grootte van plm. 3200 vierkante meter
met plm. 2100 vierkante meter wordt bebouwd. Door,
na de eventuele bouw, het bebouwde komplex nieuw
te omplanten zou bovendien het geheel nagenoeg
kunnen worden gekamoefleerd.

Ter inzageligging van het plan
Het stichtingsbestuur is er zich van bewust dat de
aard van het zojuist genoemde terrein wel noodzaakt
tot een uiterst zorgvuldige aanpak ervan; gezien het
grote aantal faktoren dat bij de bouw van een dorps-
centrum in acht moét worden genomen, ziet zij op dit
moment dit terrein echter als de enige mogelijke
plaats voor de kornbinatiebouw (alleen al vanwege
de korte termijn waarop een bouwtekening klaar
moet zijn voor de subsidie-aanvrage, en de juiste be-
stemming van het terrein).
Omdat het dorpscentrum evenwel een gebouw was,
voor en door de Vordense gemeenschap moet zijn, wil
ons stidhting'slbestuur (daarin gesteund door het kol-
lege van burgemeester en wethouders) graag de Vor-
dense burgerij in de gelegenheid stellen haar reakties,
op- en/of aanmerkingen kenbaar te maken. Daarom
zal een betreffende situatietekening vanaf 11 juli t lm
26 juli op het gemeentehuis en vanaf 15 juli t]m 26
juli in de openbare bibliotheek en leeszaal ter inzage
voor alle burgers liggen; op deze tekening is duidelijk
aangegeven, waar het bebouwde gedeelte wordt ge-
dacht, en waar de parkeergelegenheid; gedurende de-
ze termijn zal hot dan mogelijk zijn om schriftelijke
reakties in te dienen bij het sekretariaat van de Stich-
ting Dorpscentrum, p/a gemeentehuis Vorden.

Slotopmerking
Ons stichtingsibestuur is nu plm. 11 maanden bezig
om tot realisering van het dorpscentrum te komen.
Wij hebben in deze tijd vele werkzaamheden verricht
om een voor iedere prettige oplossing te zoeken; he-
laas bleek dat niet in alle gevallen de instemming van
iedereen is te verkrijgen; om echter eens spijkers met
koppen te kunnen slaan, is het soms nodig bezwaren
aan de kant te schuiven, hoe vervelend ook voor be-
trokkenen. Wij hopen in dit verband dan ook dat ve-
len (of liever nog: iedereen) mogelijke bezwaren wil
zien in verband met de huidige impasse: als de korn-
binatiebouw op de nu voorgestelde plaats ook zou
afketsen, en wel op morele bezwaren - wettelijke be-
zwaren zijn nl. niet (meer) mogelijk -, dan ziet ons
stichtingsbestuur geen mogelijkheden meer voor een
gekombineerde bouw. In dat geval zou een splitsing
van gebouwen moeten plaatsvinden, waarvan ons be-
stuur - zoals gezegd - in principe geen voorstander is
en ook niet is uitgegaan bij het ontwerpen van de
plannen voor het dorpscentrum. (Denk aan een'goede
beheersstruktuur en de verenigingsgedachte!) Wat een
eventuele splitsing voor konkrete gevolgen zou heb-
ben is momenteel nog niet duidelijk te zeggen; wel
zal dan zeer waarschijnlijk een scheiding plaats moe-
ten vinden tussen het sport- en het sociaal/kulturele

gedeelte; het sportgedeelte zou dan misschien op niet
al te lange termijn zijn te verwezenlijken, het sociaal-
kulturele gedeelte (het eigenlijke dorpscentrum dus)
echter zou dan voorlopig wel vergeten kunnen wor-
den.
Wij hopen dan ook op de loyaliteit van u bij de be-
oordeling van bovenstaande, en zien uw reakties - in
elk geval - belangstellend tegemoet.

Vorden, 5 juli 1974.
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum.

Gemeentenieuws
Het gemeen tenieuws beperkt zich deze week tot de
mededeling, dat wethouder G. J. Bannink (gemeen-
tewerken en bouw- en woningtoezicht) zijn wekelijkse
spreekuur niet meer zal houden op dinsdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur maar met ingang van deze
week op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.

Burgemeester Mr M. Vunderink is wegens vakantie
verhinderd spreekuur te houden op vrijdag 12 juli en
vrijdag 26 juli .

Wm
Z I L V E R W I T E D E L STAAL.

KOERSELMAN CASSETTES

MEUWS
VAN DE
KERKEN

OPENLUCHTKERKDIENST IN DE
WILDENBORCH

De Interkerkelijke Evangelisatiekommissie te Vorden
(waarin samenwerken de plaatselijke Geref. Kerk en
de Herv. Kerk) belegt a.s. zondagmorgen 14 juli een
openlucht kerkdienst in de Wildenborch. Plaats: vlak-
bij de kapel aan de Kapelweg. De chr. muziekvereni-
ging Sursum Corda zal aan deze bizondere dienst
meewerken. Iedereen is van harte welkom, in het bi-
zonder ook gasten/vakantiegangers. Volledige litur-
gieën voor de dienst worden gestencild en uitgereikt.
Bij minder gunstig weer zal de dienst in de kapel ge-
houden worden.

ORGELBESPELING IN DE HERV. KERK

In 'het 'kader van het VVV-zomerprogramma zal vol-
gende week dinsdagavond 16 juli, de tweede orgelbe-
speling plaats hebben op het orgel in de Herv. dorps-
kerk. Organist: Roei Smüt uit Deventer. Ingang via
de toreningang. Tegen een kleine vergoeding zijn al-
daar (onder de toren) programma's verkrijgbaar. Na
de orgelbespeling is er gelegenheid, onder het genot
van een kopje koffie, nog wat na te praten.

Kijkavond
Kijkavond

In zaal hotel Bakker, Vorden
WOENSDAGAVOND 17 JULI A.S.
VAN 19.00-22.00 UUR

WANT U WEET HET TOCH !
Donderdag 18 juli om 8 uur
starten onze

DRIE DOLLE
DAGEN

Uw koftie staat klaar

interieur-verzorging
wim polman bv.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink; 10 uur ds. L. J. C.
Visbeek (emeritus predikant te Vorden)

KAPEL WILDENBORCH
10 uur openluchtkerkdienst o.l.v. ds. J. C. Krajen-
brink m.m.v. de chr. muziekver. Sursum Corda

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur kand. W. Westerveld te Biddinghuizen
19 uur ds. F. C. Zwaai te Winterswijk

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uuc; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woengdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

Geboren: Stephan K. H., z.v. M. G. Zeegers en P.
Verspuij; Willemina H., d.v. H. J. G. A. Woltering
en J. G. Groot Kormelink; Jolanda C., d.v. J. J. Kos
en R. G. Willemsen; Chantal J. M., d.v. J. T. E. Wie-
gerinck en H. R. M. Woltering.
Ondertrouwd: J. Diepen en J. A. Sdhot; J. G. Klein
GeMnlk en H. J. W. Teunissen.
Gehuwd: J. Bakker en A. W. Geerken; W. A. M.
Koers en W. Kamperman; J. Koster en J. C. Harm-
sen; G. S. Teoïh en D. C. van de Hel.
Overleden: G. Garssen, 95 jaar, wed. van J. Aartsen;
L. H. Visschers, 62 jaar, echtg. van J. A. Zweverink.



Bosje

PRACHTIGE
FRESIA'S

nu

185

Diverse smaken

KOUDE MELK
PUDDING

4 pakjes slechts

100

Profiteer nu

BRINTA
GAAR IN HET PAK

pak van 108 voor

89

Parein

KOEKEN
BASTOGNE
per pak van 149 voor

89
vlees en vleeswaren

Hamburgers
3 sfuks

Fricandellen
3 stuks

Roomsnitzels
3 sfuks

Magere Speklappen
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Fricandeau van de ham
500 gram

Hamlappen
500 gram

Wiener snitzel
100 gram

148
148
238
198
398
528

* 498
• 478

125
150 gram GEBRADEN GEHAKT 89
150 gram BOERENMETWORST 119
150 gram HAM 99
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

HALVE SLAGERSLEVERWORST ± 500 gram 189

groente en f ruit

Malse sla
2 kroppen voor

Panklare andijvie
500 gram

Groene paprika's
3 stuks voor ,

Blanke champignons
250 gram

Volsappige perziken
heel kilo

Fijne handappel
Rome Beauty 2 kilo ,

Nieuwe aardappelen
(Dore's) 2j/2 kilo

58
35
98

128
158
198
118

Uit onze
diepvries

Friki haantjes
1100 gram van 460 voor

Patates Frites
heel kilo nu

Spinazie
600 gram per pak

Iglo vissticks
10 stuks van 265 voor

Sperzieboontjes
500 gram

398
169
89

219
119

Ook bij ons brood van de Warme Bakker! Bakker Oplaat uit de Wiltienborch bakt het voor ons

Legner jonge jenever
literfles

Nieuw van Bols ! Literfles

Bessen-, framb.- of kersenjenever

925
1195

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Advokaat
grote fles van 525 voor

Montilla Vermouth
grote fles nu

^

GROTE ROL PRINCE FOURRE
nu voor

CHOC. GALETTEN
per pak

Voor de jeugd: VAKANTIEPAK
met 6 soorten kauwgom, v. 299 voor

CARREE BISKWIE
2 pakken voor

GEVULDE KANO'S
pak a 6 stuks voor

SMITHS POTATO OF PAPRIKA CHIPS
grote baal

MAGGI GROENTESOEP
2 zakjes nu

89
98

198
98
98
98
89

RAAK VRUCHTENLIMONADE
literfles nu voor

CHEERIO ABRICOTWIJN fles 295
Elke 2e fles slechts

SANGRIA PATERROTA
per fles

COLORNO KOFFIEMELK
literfles van 200 voor

JONKER FRIS AARDBEIENJAM
dubbele pot van 238 voor ,

CALVE SLASAUS
0.5 liter van 204 voor -

NIVEA BODYMILK
flakon van 310 voor

89
195
475
174
198
169
225

GROTE FLES JUS d'ORANGE
van 98 voor

SPERZIEBONEN
literblik van 109 voor

PCD ROODMERK KOFFIE
500 gram voor

PCD THEEZAKJES
per pak nu ,

DIXAN ZEEPPOEDER
grote ton van 2375 voor

SUNIL ZEEPPOEDER
koffer van 835 voor

VERNEL WASVERZACHTER
5 literflakon nu

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 12%
jarig huwelijksfeest onder-
vonden, onze hartelijke
dank

A. Korenblik
E. Korenblik-

Sprokkelhorst
Vorden, juli 1974
'Boshoekje'
Maalderinkweg 2

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken, die
wij bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen, zeggen
wij u allen hartelijk dank

H. A. Bloemendaal
H. J. Bloemendaal-

Golsteln
Vorden, juli 1974
't Hoge 44

Te koop
boerenkoolplanten
A. Dimmendaal
Ruurloseweg 102 Vorden

Te koop nieuwe
eetaardappelen (Parel)
en een nuchter vaarskalf
Joh. Wesselink
Kranenburg Vorden

DE C.J V.
leeftijdsgroep 12 t.m. 15
houdt 27 juli t.m. 3 aug.
zijn jaarlijkse kampeerweek
Er zijn nog enkele plaatsen
vrij voor zowel meisjes als
jongens
Voor verdere informatie
of opgave wendt men zich
tot: A. v.d. Linden
telefoon 05750-14260
H. Regelink
Telefoon 05752-1279

Waar men kijkt
Steeds meer blijkt:

Tegen bederf

Uiterweerd's verf!

Te koop 2 prima fokooien
G. J. Boonk
Comvonderlaan 2 Vorden

Te koop ± 85 are hooigras
Briefjes inleveren voor
zaterdag 13 juli 20.00 uur
C. Boerstoel, Warnsveld
Geesinkweg l

Adverteren
doet verkopen !

Gymnastiekvereniging
SPABTA - VORDEN
Vraagt per 14 augustus
een leider/leidster voor onze
afdeling huisvrouwen op
woensdagavond
voor 2 of 3 uur
Inlichtingen:
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l - Vorden
Telefoon 1494

Te koop prima jonge
hennen ras: Warren
(tegen de leg)
Bretveld, Ruurloseweg 88
Hengelo G - Tel. 05753-7282

Tijdens de bouwvak-
vakantie blijft

onze winkel open
Natuurlijk bij

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Meester schilder N.N.S
Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752.1523

Gevraagd flinke jongens
voor het stropersen
(hoog loon)
Loonbedrijf W. M. Hissink
Rietgerweg 3 Vorden
Telefoon 05752-1705

Te koop Fleischmann
elektrische trein
Het Jebbink 51 Vorden

Vakantiehulp gevraagd
een jongen boven 16 jaar
liefst opleiding techn.school
timmeren van 11-20 juli
Aanmelden: H.K. van
Gelreweg 32, telefoon 1708

Te koop ± ll/z ha hooigras
briefjes inleveren voor of
op 13 juli 's avonds 8 uur
bij A. J. Vruggink
Deldensebroekw. 3 Vorden

Te koop nieuwe eetaard-
appelen bij H. Walgemoet
Brandenborchweg 10
Vorden Tel. 6646

Te koop Fiat 1300
jongensfiets 10-12 jaar
Julianalaan 12 Vorden

Te koop waterpomp instal-
latie kompleet met
elektrische motor
H. Havekes, Vorden
Lindeseweg 17 Tel. 6621

Te koop zwaar dragende
ingeschreven Gelten,
bijna aan de telling
Groot Jebbink
Lindeseweg 12 Vorden

Te koop nieuwe eetaard-
appelen Blauwe Eigen-
heimers bij
D. Meijerink, Rommelder,
dijk l Vorden, tel. 6776

HENK BOERMAN
en
ALICE VERSTEEGE

hebben de eer u kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden op
vrijdag 19 juli 1974 's middags om 2 uur in
het gemeentehuis te Vorden

Van 16.00 tot 17.30 uur kunt u ons en onze
familie komen gelukwensen in cafe-rest.
'Concordia' te Hengelo Gld

Hengelo Gld, Wichmondseweg 4a
Vorden, De Horst 3
Juli 1974

Wij gaan wonen: Bieshorstlaan 61, Warnsveld

i ».».».».».«».».«.».».«.«.«.».»<

Maak het u gemakkelijk, alle geldzaken
aan één adres ook voor

Buitenlands geld

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Heden behaagde het de Heer, na een geduldig
gedragen lijden, toch nog onverwacht tot Zich te
nemen, mijn inniggeliefde en zorgzame man

GERRIT JAN MAALDERINK
echtgenoot van G. Obbink

in de ouderdom van 76 jaar

G. Maalderink-Obbink

Vorden, 3 juli 1974
'De Wehme' Nieuwstad 32

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op
maandag 8 juli op de Algemene Begraafplaats te
Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat zij voornemens zijn het bestemmings-
plan Vorden Zuid 1969 gedeeltelijk te wijzigen
betreffende het perceel sektie M nr 327, plaatse-
lijk bekend Christinalaan (nabij het gymnastiek-
lokaal), zulks ten behoeve van de bouw van een
transformatorhuisje aldaar door de PGEM te
Arnhem (art. 5 lid Ie plan Zuid iuncto art. 11
Wet Ruimtelijke Ordening)

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 11 t.m. 25
juli 1974 voor een ieder ter gemeentesekretarie
ter inzage, gedurende welke termijn een ieder
schriftelijk bezwaren tegen dit plan kan indienen
bij Burgemeester en Wethouders voornoemd

Vorden, 5 juli 1974

Interieurverzorging

Wim Polman B. V.
brengt

DRIE DOLLE
DAGEN
in de zaal
van hotel Bakker te Vorden

Loonbedrijf en grondverzet

A. BEEFTINK
Vorden — Telefoon 1249

Vakantie
VAN 12 TOT 28 JULI A.8.

Voor eventuele landbouwwerkzaamheden bellen
gaarne 's avonds na 20.00 uur

Begrafenisdienst Herv. Diakonie

Begrafenisonderneming A. de Jonge

Wegens vakantie
wordt u verzocht van 12 tot 29 juli
voor sterfgevallen en bestellen van de
lijkauto te bellen

ZUTPHEN 05752-13479 b.g.g. 12931

Woensdag 17 juli Kijkavond 19-22 uur

Donderdag 18 juli 8-18.00 uur

Vrijdag 19 juli 8-21.00 uur

Zaterdag 20 juli 8-12.00 uur

Onze zaak krijgt
een nieuw gezicht

Het smaakt goed, dat

vloerbrood
EN GEZOND !

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg Vorden Telefoon 1384

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel

open
behalve
de woensdagen 17 en 24 juli

De speciale verf winkel op het Hoge te Vorden:

H. Weustenenk
Schilders en Behangersbedrflf 't Hoge 33 tel. 1377

Daarom moet een gedeelte van onze voor-
raad weg.

U hebt 3 dagen gelegenheid mee te doen
aan de grootste voordeelaktie, ooit door
onze zaak gehouden !

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22,VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Droomkans voor klaarwakkere
slaapkamerzoekers!
Een attraktief idee van de adviseurs van Mooier Wonen. Die best willen bekennen ^
dat ze dit sublieme slaapkamerinterieur met 65 specialisten tegelijk inkopen.
Dat is dan ook de reden dat ze u deze eigentijdse f*

wit met donkerbruin laqué slaapkamer II
voor'n uiterst populaire prijs kunnen
aanbieden. Ledikant
uitsluitend in de
afmeting 140 x 200 cm.
Praktische indeling,
zoals bijvoorbeeld een
toiletspiegel in de
bedombouw waarin
ook 'n verlichtings-
element. Kompleet
met 2 nachtkastjes en
driedeurs kast voor de
speciale Mooier p-^—
Wonen prijs van 79 5/"

niet geplaatst.
Wel geplaatst 825,-

Ledikant met ombouw
en 2 nachtkastjes 405,-

Driedeurs kast 325,- Inclusief plaatsen.

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN
Zaterdags tot 5.00 uur geopend



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

Kassakoopje PAK KANO's van 129 voor f 0,99
VLEES 1 e kwaliteit van uw

echte slager! KEURSLAGER
Hamlappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Riblappen
500 gram

Mager braadvlees
500 gram

Sukade lappen
500 gram

Roomsnitzels
nu 3 stuks

Slavinken
3 stuks

Bief stuk tartaar
nu 3 stuks

Eerste kwaliteit VLEESWAREN

518
588
568
198
159

* 225
150 gram GEKOOKTE HAM .,

150 gram CERVELAAT

150 gram BLOEDWORST

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST

Kersverse groenten

en fruit

Tomaten
Bananen
Champignons
Sinaasappels
Maandag en dinsdag:

Spitskool

500 gram

500 gram ,

200 gram

net van ± 2 kg

1 kg

68
58
98

219

48

Uit onze
zuivelffdeling
Magere melk
1 liter voor ..^f.

Yoghurt
1 liter voor

Chocolade vla
liter voor

59
99
69

UIT ONZE DIEPVRIES
PATAT
1000 gram

ZAK GROKO DOPERWTEN
'zeer fijn' van 180 voor

750 GRAM GROKO SPINAZIE
van 139 voor

UIT ONZE BROODBOETIEK
BAKKER BAS TIJGERBROOD
400 gram

ECHT FRANS STOKBROOD
200 gram

79
59

Grote sortering vers banket

Vivo sinas
Vivo cassis
Sherry
Koffiemelk
Vivo rijst
Molny luiers
Dobbelman

1 LITER
van 98 voor

1 LITER
van 128 voor

MONTILLA PEDRO DE
RAVELLA van 350 voor ...

NUTROMA
van 260 voor

SNELKOKEND
400 gram van 163 voor

NR 1
van 388 voor —

BLAUW 2,5 KG
van 575 voor ...

69
119
299
239
139
298
448

Silan
Insectspray
Smith chips
Keukenrol
Fruitcocktail
Zilver uitjes

VOORDEEL
van 265 voor 199

225
99

199
199
95

Aanbiedingen geldig t.m. 15 juli

VLIDO
van 475 voor

GROOT PAK
naturel of paprika van 125v.

SCOTCH TISS
van 275 voor

VIVO
van 229 voor

VIVO
van 109 voor
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Buurtfeest Delden
Hot afgelopen weekend hielden de bewoners uit 'het
buurtschap Delden hun jaarlijkse buurtfeest, waar-
voor ook ditmaal veel animo bestond.
De festiviteiten werden gehouden nabij café Het
Zwaaritje waar voorzitter B. Tiessink aan de volgen-
de personen de prijzen kon uitreiken 'betreffende de
volksspelen.

Schutterskoning werd de heer B. Rossel terwijl de he-
ren J. Groot Nudend en J. Olderthave resp. tweede
en derde werden.
Kegelen: 1. H. Regelink; 2. B. Steenblik; 3. J. Groot
Nuelend.
Schieten vrije baan: 1. G. Siebelink; 2. B. Regelink;
3. H. Eilander.
Schieten vaste baan: 1. J. Bessélink; 2. G. Humme-
link; 3. H. Groot Roessiink.
Dogcarrijden: 1. mevr. Steenblik; 2. mevr. Vriezen;
3. mej. M. Hummelink.
Vogelgooien: 1. mej. H. Steenman; 2. mevr. C. Bes-
selink; 3. mevr. Wesselink.
Ringstöken per fiets: 1. G. Steenblik; 2. H. Humme-
link; 3. mej. T. Hummellnk.
Korfba'gooien: 1. G. Oldenihave; 2. W. Otdenhave;
3. K. Oostendorp.
Stoelendans: 1. mej. C. Vriezen; 2. mej. G. Steenblik;
3. W. Steenblik.

Bij de kinderspelen konden we de volgende prijswin-
naars noteren.
Zaklopen 7/9 jaar: 1. F. Steenman; 2. J. Onstenk; 3.
M. Bekman.
Idem 10/14 jaar: 1. H. Masseliink; 2. E. Brummel-
man; 3. T. Broekgaarden.
Baloverbrengen 7/9 jaar: 1. E. Schutte; 2. C. Kramp;
3. E. Steenman.
Idem 10/14 jaar: 1. M. Onstenk; 2. J. Uelink; 3. H.
Vliem.

VW Vorden
Al is het vakantieseizoen in feite pas nauwelijks be-
gonnen, toch blijkt dat er voor de evenementen die de
WV in Vorden ook dit jaar weer in grote mate heeft
georganiseerd, veel belangstelling te bestaan.
Hoogtepunt blijft en is vanzelfsprekend de Achtkas-
telentodht per fiets die elke woensdagmiddag onder
leiding van oud-burgemeester A. E. van Arkel wordt
gehouden. Tot dusverre hebben 'hieraan 230 personen
deelgenomen.
De Staringavond die in de kapel in de Wildenborch
werd gehouden, werd een eklatarit sukses. Vele toeris-
ten waren 'naar de Wildenborch gdkomen om te ge-
nieten van gedichten van Staring, terwijl tevens dia's
werden vertoond over mooie plekjes in de Gelderse
Achterhoek. Het publiek was tevens in de gelegenheid
een wandeling te maken in 'het prachtige park rondom
kasteel de Wildenborcih. Medewerking aan deze
avond verleenden de huidige kasteeltbewoner Ir D. M.
W. Staring (een nazaat van de dichter), de heer Van
Roekei uit Zelhem en ds. Krajenbrink uit Vorden.
Voor donderdagavond 11 juli staalt er een demonstra-
tie van de boerendansgroep De Knupduukskes op het
programma. Dit optreden wordt gehouden in het
Jeugdcentrum waar het Huisvrouwenorkest uit Vor-
den na de pauze eveneens van haar kunnen zal blijk
geven.
Zaterdag 13 juli is er in het centrum van het dorp
een zgn. prettymarkt met gezellige muziek, rommel-
markt, attraktiespelen enz. Tevens zal er een verkoop
plaatsvinden van allerhande antieke voorwerpen.

Touwtrekken
De touwtrekk om petitie 1974 van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond is ten einde. De finales werden
zondagmiddag gehouden voor de ploegen uit de 640
Ikg A- en B-klasse en de catchklasse op het terrein in
Buurse bij Haaksbergen waar de TTV Ruk en Trek
voor een doeltreffende organisatie zorgde. Feest was
het voor de ploegen van Noordijk (catch), Bekveld
(640 A) en Bathmen (640 B) die nu officieel de kam-
pioensvlag konden strijken.
Het sloitoernooi kreeg nog een internat ionaal karak-
ter door het meespelen (buiten mededinging) van twee
Zwitserse ploegen uit Sinns die onder leiding van
coach Paul Heeh zowel in de 640 A als 3-kIasse een
fraaie tweede plaats wisten te behalen.

Studietoelagen 1974/75
STICHTING GELDERS STUDIEFONDS
Belanghebbenden, ingezetenen der provincie Gelder-
land, kunnen ook voor het kursusjaar 1974/75 weer
een studietoelage aanvragen bij de Stichting Gelders
Studiefonds (sekretariaat: Huis der Provincie Arn-
hem). Formulieren zijn verkrijgbaar op elk gemeen-
tehuis en dienen aldaar ingevuld en ondertekend te
worden ingediend.
Indien men een school bezoekt of gaat bezoeken,
waarvoor het Rijk studietoelagen verstrekt, dient men
eerst bij het Rijk een studietoelage aan te vragen. De
betreffende aanvraagformulieren zijn bij de admini-
stratie van die scholen verkrijgbaar. Indien het ver-
zoek bij het Rijk om een studietoelage wordt afge-
wezen op andere gronden dan het inkomen der ou-
ders of van de aanvrager zelf of omdat de Rijkstoe-
lage niet of te laat is aangevraagd, kan met overleg-
ging van deze afwijzing alsnog een bijdrage bij de
Stichting Gelders Studiefonds worden aangevraagd.
Indien men een opleiding volgt of gaat volgen, waar-
voor geen Rijksstudietoelage kan worden verkregen,
kan men terstond een aanvraag op de daarvoor be-
stemde formulieren indienen bij de Stichting Gelder:
Studiefonds, eveneens via de^remeentesekretarie. De-
ze formulieren dienen zo spo^p mogelijk maar in elk
geval vóór l augustus 1974 te worden ingezonden.
Mocht een opleiding op een later tijdstip in het jaar
aanvangen dan dient het verzoek voor de aanvang van
de opleiding te worden ingediend. Indien een verzoek
om een Rijksstudietoelage wo^ afgewezen op andere
dan bovengenoemde gronderlMin met bijvoeging van
deze afwijzing na de sluitingsdatum van l augustus
1974 alsnog een verzoek worden ingediend.

Toch een wereldcup
voor Nederland ?
Zal de Amsterdammer Jöhan Wöisz Nederland toch
nog een wereldcup bezorgen? Het antwoord op die

Sorbetrit
In samenwerking met de plaatselijke WV organi-
seert de VAMC De Graafschaprijders zondagmiddag
14 juli een fietsoriiëntatierit over een afstand van ca
18 'km. Deze rit voert de deelnemers door de mooie
omgeving van Vorden. Onderweg dient men allerlei
leuke opdrachten uit te voeren. Bovenal zal de gezel-
ligheid de boventoon voeren. Start is bij hotel Bloe-
mendaal. Na afloop wordt de deelnemers een gratis
sorbet verstrekt.

Klootschieten
Na de prettymarkt die zaterdag 13 juli gehouden
wordt, zorgt de aktieve zwem- en poloklub Vorden
'64 opnieuw voor een primeur in Vorden. Op zater-
dag 20 juli a.s. zal er nl. een groot klootsclhiettoernooi
georganiseerd worden ten behoeve van de Vordense
ingezetenen én de toeristen.
Dit spel, dat in de Achterhoekse grensstreek en in
Twente een grote populariteit geniet, werd aanvanke-
lijk met ploegen van 10 man gespeeld. Geworpen
wordt er met een met lood verzwaarde houten bal
van ca 5 cm doorsnee. Tussen de ploegen, vaak ge-
vormd door buurtschappen, ontstond grote rivaliteit
en wanneer de gemoederen al te verhit raakten, vlo-
gen de „kloten" je om de oren zoals de overlevering
wil. Gelukkig gaat het er thans heel wat gemoedelij-
ker naar toe, men heeft de ploegen kleiner gemaakt
nl. 4 man en heit zijn 'beslist niet alleen buurtschappen
enz. die meedoen. Vaak doen hele gezinnen mee en
dat kan ook heel goed, mits de kinderen natuurlijk
niet al te jong zijn. Het gaat er om met het kleinste
aantal worpen een 'bepaald trajekt af te leggen, in dit
geval een parkoers van 3 kilometer.
Naar ons werd meegedeeld belooft het klootschiet-
toernooi een ware happening te worden waar iedereen
het grootste plezier aan beleeft. Maar dan wél de
deelnemers, want als kijkspel kan het niet op tegen
andere sporten.

vraag wordt op 5 augustus gegeven, als de strijd om
de Interflora Wereldcup in Miami (Florida) ont-
brandt. De o.m. van de Floriade bekende bloemsier-
kunStenaar Johan Weisz zal in Amerika ons land
vertegenwoordigen in een sterk veld van een twintig-
tal konkurrenten uit evenveel landen, die bij Inter-
flora zijn aangesloten. Alleen al uit Fjuropese landen
worden elf arrangeurs afgevaardigd. Zij zullen elkaar
'bekampen om de hoogste eer in de bloemsierkunst.
Interflora is de wereldomspannende organisatie waar
39.000 bloemisten bij zijn aangesloten. Met zijn allen
zorgen zij er voor dat elke sekonde van het etmaal
iemand ergens op de wereld met een bloemengroet
wordt verblijd. In ons land telt Fleurop-Interflora
1540 leden. Johan Weisz uit Amsterdam is een van
hen. Hij is - mede in verband met zijn rijke inter-
nationale ervaring - uitgekozen om dit jaar de inter-
nationale jury van zeven ontwerpers te laten zien op
welk hoog niveau de bloemsierkunst in Nederland
staat. Johan Weisz was hoofdarrangeur op de Flo-
riade in 1972 en onder zijn leiding is daar toen ook
de landententoonsteHing van Interflora ingericht. Hij
sleepte reeds in vele landen prijzen in de wacht, werd
o.a. met de zilveren medalje in de Oorde van Oranje
Nassau onderscheiden en bereikte vorige maal in
Stuttgart een zeer eervolle tweede plaats in de strijd
om de Interflora Wereldcup.

Sta achter hem,
die er alleen vóór staat
NATIONALE REKLASSERINGSAKTIE

Heel wat mensen sitaan alleen in het leven maar er
zijn maar weinig mensen die de samenleving zo na-
drukkelijk uitstoot als degenen die met justitie in aan-
raking zijn geweest.
Dikwijls ervaart de naaste familie het als een schande
haar aangedaan; zij, die zich vrienden noemden keren
zich af; kollega's doen schichtig of negeren hun ex-
medewertker. Sommigen zeggen: „Hij heeft pech ge-

Voor
de vrouw
NIEUWS VAN MARGARET ASTOR:
„EEN IJZIG WARME LIPSTICK"

Een nieuwe lippenstift van Margaret As-
tor, die mij werd aangeprezen met de
bloemrijke titel van „Silver frost lippen-
stift" geeft inderdaad ook een „nieuw ge-
zicht". Het klinkt misschien wat ijzig,
maar deze lipstick gloeit als „bestoven
met ijskristallen", geeft bepaald een sexy
aanblik. In de reklame staat zelfs dat het
kissproof is.

Ik heb een stift geprobeerd en mij bleek,
dat het nieuwe materiaal zich soepel en
gemakkelijk laat opbrengen, niet vlekke-
rig wordt. De mond wordt stevig en
scherp aangezet en het zilverige rood
blijft zijn kleur behouden. Gewoon een
lekkere stift, die een tikje erotisch effekt
geeft.

Er zijn 12 modetinten leverbaar van de-
ze „zilver-vorst-lipstick". Sfeervolle war-
me rood tinten. Diepgekleurde koraal to-
nen. Opvallend kleur intensieve kopertin-
ten. Vurig t'/i_ bestendig houdende don-
kerrode stiften. Karakteristiek pruim en
lila.

Voor modebewuste vrouwen iets nieuws
onder de zon, lipstick „on the rocks".

MARTINE

had", maar zelfs in dat geval is de animo om kontakt
met hem te onderhouden verdwenen. Alle betrokke-
nen zijn er steevast van overtuigd dat hen zoiets niet
zou gebeuren.
Het merkwaardige is dat er heel wat meer misdrijven
worden gepleegd, dan ontdekt. Voor mannen is de
kans om gepakt te worden^Ló op de 1000 deukten,
voor vrouwen 3 op de lOO^pblikten. Bij die niet ge-
pakten moeten toch heel wat mensen zitten die als
oer-fatsoenlijke burgers door het leven gaan. In ieder
geval worden zij door hun medeburgers als zodanig
gezien. Dit alleen al maakt het vreemd dat de afwij-
zing en uitstoting van iemaj|^viens delikt wel is ont-
dekt en vervolgd, zo duideflJPis. „Zoiets" kan name-
lijk kennelijk heel wat meer mensen gebeuren dan we
weten. En in dat „weten" zit het hem nu juist.
We vonden buurman A. altijd zo'n geschikte vent:
aardig met z'n kinderen, attent voor z'n vrouw en een
juweel van een volkstuin. Dan horen we dat hij er
met de kas van zijn werkgever vandoor is en plotse-
ling is niets meer aardig aan hem. Was ie wel zo aar-
dig met z'n kinderen? Was ie wel attent voor z'n
vrouw? Is z'n volkstuin echt iets bijzonders? Zo door-
gaande zijn we dan geneigd om te zeggen: „Eigenlijk
hebben we hem nooit helemaal vertrouwd, 't Ver-
baasd ons niks dat hij dit heeft gedaan".
Wat is dat voor trekje? Gaan we zo denken omdat de
rechter heeft gezegd: „Mijnheer A. heeft een misdrijf
begaan en daarom wordt hij gestraft'" De rechter
heeft zijn vonnis namens de samenleving uitgespro-
ken en daarmee zou de kous wat betreft onze ver-
geldingsdrang of ons rechtvaardigheidsgevoel af moe-
ten zijn. Niets is minder waar. Na het vonnis van de
rechter volgt nóg eens het vonnis van de samenleving
en dat luidt dikwijls: levenslang.
Misschien valt daar iets aan te veranderen. IMAR.

Mijn
voetbalheld
Wat was je zondag goed op dreef,
Hoe heb ik je bewonderd!
Je spel, zowaar ik leef,
Heeft mij toen overdonderd.
Ik stond - maar neen, je zag me niet,
Dat speet me zo ten zeerste -
Te trillen in de rij en heel avide,
Nog wel in de allereerste.
Wat kreeg me toch die bal 'n schop!
Hij zou er aan bezwijken.
En dan die stoten met je kop,
Hoe bokkig kon je kijken!
Ook dat „andere" had je fiks,
Zo fel zo onverschrokken:
Je zette ze 'n voet en verder niks,
En zie! ze lagen van de sokken!
Toen heeft die domme referee
Z'n vonnis bruut gestreken.
O! ik had hem voor m'n knie
Heel graag aan stukken willen breken!

MAX HOLT

Nieuw blad voor zelf-
bierbrouwers en
wijnmakers
Op de hobbybladenmarkt is een nieuw krantje ver-
schenen voor de zelfmakers van wijn en de zelf-

brouwers van bier. Het wordt uitgegeven door het
Self BrouWhuys in Barchem (Gld.) en draagt als titel:
De Selfbrouwer.
De inhoud bestaat uit tips om mislukkingen te voor-
komen, recepten, een overzicht van andere publikaties
in Nederland en in het buitenland, een inleiding tot
het zelf brouwen van bier, een vragenrubriek en zelfs
een interviewtje met Barend Servet, die een brouwer
in de dop blijkt te zijn.
De Selfbrouwer kondigt verder aan dat amateurwijn-
makers zich bij het BrouWhuys, Maandagsdijk 2 in
Barchem kunnen melden voor de vorming van reigo-
nale, lokale of provinciale wijnkringen, waarin men
tot een uitwisseling van kennis en ervaring kan komen
en zelfs wedstrijden kan organiseren.
Het blad zal ongeregeld verschijnen, in kiosken, boek-
handels, drogisterijen en per abonnement. Het for-
maat is bijzonder handzaam, even groot als een uit-
gevouwen zakagenda. De druk is uitgevoeerd in off-
set. Foto's en tekeningen verduidelijken de tekst.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
Iedere donderdagavond knip- en naaflessen ia het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybal verenig ing
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

13 juli
17 juli
20 juli
27 juli
31 juli
17aug.

Pretty-markt
Touwtrekkampioenschap van Vorden
Klootschieten
t/m 3 aug. kampeerweek van de CJV
Touwtrekkampioenschap van Vorden
Feestavond S.V. Ratti voor leden in
zaal Schoenaker
Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
Bloemschikkursus Floralia, Bakker
Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
Floraliatentoonstelling, hotel Bakker

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



Schoenenhuis JANSEN
Donderdag 18 juli a.s. start onze grote

De voorverkoop begint echter al op
donderdag 11 juli a.s.

HONDERDEN KOOPJES
liggen op u te wachten, tegen ongekend
lage prijzen, maar.. . dat weet u toch
immers al lang van vorige opruimingen !

Want opruiming betekent koopjes halen bij:

Schoenenhuis JANSEN
(H. Smeets) - Dorpsstraat - Vorden - Telefoon 05752-1304

P.S. Zoals altijd ook nu weer Piedro schoenen/sandalen in onze opruiming

Onze zaak is

van 15 t.m. 29 juli

GESLOTEN
wegens VAKANTIE

JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEQ11 - VORDEN - TELEFOON 1605

adidas
het merk met de 3 strepen

verzorgt het Nederlands

Elftal !

Wapen en Sporthandel

steedt doeltreffend!

Zutphenseweg — Vorden

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. O. Tragter, tel.

Ook voor vakantiegangers deze tip :

kwaliteit en vers vlees
is ons begrip !

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo .

500 gram RIBLAPPEN f 5,28
1 kilo

SPEKLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanat

VARKENSLAPPEN
500 gram

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

f7,00

f 10,00

f 1,98

f4,88

f 4,75

f 1,50

f 1,50
Voor de boterham:

100gramHAM Of98

100 gram PEKELVLEES 0,89

150 gram BOTERHAMWORST 0,89

250 gram KOOKWORST (alleen stuk) 1,40

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

SEIZOEN Donderdag 18 juli tot en met

zaterdag 27 juli

HERENAFDELING
HERENKOSTUUMS f 119,-

HEREN KOLBERTS f 98,— f 69,-

TERLENKA PANTALONS f 39,-

TERLENKA REGENJASSEN

HEREN JACKS

CORDUROY PANTALONS enz.

98,—

49,—

29,—

59,—

39,—

19,50

ONDERGOED
voor dames, heren en kinderen voor spotprijzen

Dames nachthemden f 9,90

Heren pyama's f 19,90

Nylon huishouddusters f 9,95

El Mior overhemden f 14,90

Jongens overhemden f 5,95

Meisjes pullovers f 4,95

Dames pullovers f 7,90

Dames vesten f 17,95

HUISHOUDGOEDEREN
Baddoeken f 2,88

Badstof keukendoeken f 2,38

Gastendoekjes f 1,95

Badlakens f 12,50

Bonte slopen f 3,35

Theedoeken f 2,25

ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKENS

moderne dessins

150x220 f 79,— 190x240 f 112,—

ACRYL DEKENS

moderne dessins

150x220 f 52,50 190x240 f 75,—

CAMPING DEKENS

bonte kleuren f 19,50

PLAIDS 130x170 f 18,75

MOLTON DEKENS 1 persoons. f 5,95 2 persoons

CHENILLE SPREIEN gekleurd 1 persoons

2 persoons

LUXE POLYETHER MATRASSEN 80 br. f 98,— f 75,—

90 br. f 115,— f85,— f69,— 120 br. f 155,—f 105,—

7,95

32,50

37,50

59,—

84,—

STALEN LEDIKANTEN 80x190 cm f 69,-

90x190 cm f 79,-

120x190 cm f 98,-

DIVANBED

met houten borden, in moderne kleuren f 69,-

L. SCHOOLDERMAN
Geopend 8-12.30 uur en van 13.30-18 uur
Vrijdagsavonds geopend van 19.00-21.00 uur

Woensdagmiddags gesloten - Zaterdags na 16 uur gesloten

Raadhuisstraat 22 Vorden Telef. 05752-1367



Sensationele koopjes

in de grandioze

bij MODEHUIS TEUNISSEN - RUURLO
Koopjes in onze afdeling

WONINGINRICHTING
VLOERBEDEKKING BERBER
360 cm breed, per strekkende meter f 59,—

NYLON TAPIJT
woonkamer kwaliteit, 400 cm breed, p.str.mtr f 79,—
SLAAPKAMER VILTTAPIJT (kleuren oranje)
200 cm breed, per strekkende meter f 14,95

Koopjes: NYLON KEUKENLOPERS
70 cm breed ... f 11,95 100 cm breed ... f 16,95
ACRYL PLAIDS
mooie ruiten 130x170 cm f 19,95

ZUIVER WOLLEN DEKENS
met kleine schoonheidsfoutjes
1-persoons f 69,50 2-persoons (extra groot) f 96,50

Partij 1 -persoons DRALON DEKENS f 39,95
BEDKUSSENS gebloemd f 9,95
VEREN KUSSENS f 14,95

GROTE PARTIJ DEKENS 150x190 f 19,95

POLYETHER MATRASSEN (doorgestikt) prima afwerking
Wij kochten dit jaar voor unieke prijzen !

80 breed f 69,50 f 98,50
90 breed f 95,— f 110,—
120 breed f 135,— f 155,—

LEDIKANTEN
1 persoons f 64,— 2 persoons f 69,50
1 persoons ledikant met matras, deken, kussen
en matrasdek, geen 245,-maar f 169,—

KOMPLETE SLAAPKAMER
kast 3-deurs, ledikant + opbouw met spiegel, 2
(licht beschadigd) nu f
TIENER KAMER met buro f
SLAAPKAMER
ledikant, 2 nachtkastjes, 1 tafel, 2 stoelen f
LOSSE KASTEN 2-deurs, ongemonteerd f
EETHOEK
kast, tafel, 4 stoelen, van 835,- voor f
LOSSE KLUBJES f
BURO's vanaf f

GROTE PARTIJ BEKLEDINGSSTOFFEN
diverse kleuren RIB 75 cm breed f

EIKEN LADENKASTJES vanaf
KEUKENSTOELEN vanaf
KEUKENTAFEL vanaf
DE LAATSTE TUINMEUBELEN
Visstoeltjes f 5,50 Kinderstoel..
Tuinstoelen v.a. ... f 11,95 Veldbed v.a. ...
Parasols f

kastjes
650,—
350,—

598 —
159,—

595,—
98,-

139,-

14,75

169,50
24,95
57,50

9,95
27,50
39,50

Vele koopjes in restanten vitrages-overgordijnen

Uif de afdeling

KONFEKTIE
JAPONNEN nu f 10,— f 19,80 f
MANTELS f 39,50 f 69,50 f
BLAZERS vanaf f
PAKJES f 39,50 f
TUNIEKPAKKEN vanaf f
BLOU^£ vanaf f
PANïJR)NS vanaf f
TRUITJES f 5,— f 7,50 f

29,50
99,50
19,80
69,50
20,—

10,—

KINDERJURKJES
KINDERPANTALONS vanaf
TRUITJES f 3,90
T SHIRTS vanaf
DENIMPAKKEN vanaf .

f 5__ f 10,—

f5,-

f 15,-
f 10,—
f 10 —
f 2,98
f 20,-

HERENKOSTUUMS vanaf f 69,50
KOLBERTS vanaf f 29,50
PANTALONS vanaf f 25,—
JACKETS vanaf f 15,—
!M. LEREN JASJES f 79,50 f 120,—

REGENJASSEN vanaf f
TINNEROY JASJES vanaf f
TRUIEN vanaf f
OVERHEMDEN f 12,95 f
SPIJKERBROEKEN nu . f

49,50
12,95
10,—
19,95
19,80

Koopjes in:

ONDERGOED HUISHOUDGOED
L'NGERIE - BEHArs - BADPAKKEN

'ïSlr3 PROFITEERT ! Alle modestoffen moeten weg
50 procent korting of halve prijzen

Op alle niet speciaal geprijsde goederen geven wij van
donderdag 18 juli t.m. zaterdag 27 juli 10 proc. korting !

Het modehuis voor Ruurlo en omgeving :

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond Gratis koffie

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
Vraagt met spoed

flink net meisje
5 daagse werkweek, geen weekends

Met vakantieafspraken houden we
rekening

DE ROTONDE
ANWB bondsrestaurant
Kerkstraat - Vorden

N. H. A. v. Goethem
Telefoon 05752-1519

Rabobank
de bankvoor iedereen

Vraagt ter assistentie van het hoofd
van de administratie een bekwame

administratieve
kracht

Vereisten voor deze funktie z^jn:
Leeftijd tot 25 jaar
Opleiding op MEAO niveau, bij voor-
keur aangevuld met
praktijkdiploma boekhouden

WIJ BIEDEN:
-JL Een aantrekkelijk salaris
-̂ - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

waaronder een pensioenregeling en een
bedrijf sspaarregeling

Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtin-
gen betreffende opleiding en eventuele referenties
vergezeld van een recente pasfoto, kunnen tot 14
dagen na het verschijnen van deze oproep worden
gezonden aan de direktie der bank,
Postbus 28 te Vorden

HENGELO (GLD)

Vrgdag 12 juli The Moodchers

STEMMINGSMUZIEK
Zaterdag 13 en zondag 14 juli

DANSEN
met The Evening Stars

Te koop leren jas maat 54
geluidsinstallatie best. uit:
verst. 2x100 Watt, 2 piek
up's, mikrofoon, 2 boxen
met lichtshow (alles inge-
bouwd) en evt. ca 300 sin-
gels, massief eikenhouten
bankstel, koopje: koel.
installatie voor bar met
kleine beschadiging (zo uit
bedrijf) en ouderwetse
motorfiets merk NSU 1951
met kenteken, Kip caravan
1971 i.z.g.st., verschillende
oude en nieuwe bromfiets
onderd. merk Kreidler
Tel. inlichtingen 05753-2062

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219 «

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

M EU B ELS HO W VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt

Raadhuisstraat 18 Vorder

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrjj-
dagavond van 7-9 uur

Op foto- en fUmgebtod
nu mini.prflzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A.D. - Ruurlo

Gezeur met losse ver-
lengsnoertjes lost
Welkoop definitief
voor U op met deze
voordelige hobby-
kabelhaspel. Waar dat
stopkontaktookzit,
met 10 m kabel VMVL
3 x 0,75 mm2 komt U er
altijd bij. De kunststof
haspel heeft verzon ken
kontaktdozen. Voor hobby
en huis bent U voordeliger uit:
Normaal f 22,25 n u
f 15,75

V.LC. De Graafschap
Afdeling Welkoop

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 12

oplevering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEN BRINKE 5:

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL. 08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.



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

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

Catalogusprijs

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

W.A.-prcmle

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

AII-Risks-premle

Land-
bouwers

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

Particulieren
tot 20.000 km

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

Particulieren
boven 20.000 km

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

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 %*•** /o
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekking tot / 1.000.000,—
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAQ: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Wildenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Oldenhof

Donderdagmorgen 18 juli begint onze grote

sei-
zoen

Vele werkelijke koopjes
zult u in de zaak vinden!
Enkele ervan laten we hier volgen

DAMES JAPONNEN v.a. ... f 15,—

DAMES BLOUSES v.a f 12,50

BADDOEK v.a f 2,95

BADLAKENS zeer goede kwaliteit
70x140 nu f 12,50

PRIMA THEEDOEKEN nu ... f 2,38

WAFELDOEKEN nu f 0,49

100% stretch DAMESSLIPS
all pas maten f 1,68

Stretch DIRECTOIRES met pijpje
ass. kleuren, nu f 3,75

HEREN SOKKEN topkwaliteit
ass. kleuren, 2 paar voor ... f 6,75

HEREN PARAPLUIES
autom. uitklapbaar nu f 9,95

DAMES PARAPLUIES nu ... f 6,75

En nog veel meer!

HUISHOUDDUSTERS v.a. ... f 9,50

DAMES NACHTHE^EN v.a. f 14,95

LAKENS EN SLOPEN
zeer lage prijzen !

100% KATOENEN SLOPEN
(restant) nu 2 stuks voor ... f 4,98

PIKE LUIERS

prima merk, 6 stuks voor ... f 16,50

BOXPAKJES t 5,98

KLEUTER TERLENKA PAKJES
ass. kleuren f 12,50

SPIJKERBROEKEN

met bovenstuk, nu maar ... t 17,50

JONGENS BLOUSES
ruit motief, sportief model

maten 122 t.m. 167 nu f 12,5Q

En nog veel meer !

Zie etalages

H.LUTH
Nieuwstad 4 - VORDEN - Telef. 1396

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Ochtendblad Trouw

Vraagt voor bezorgw^jk te Vorden

EEN BEZORGER-STER
geen inkasso

Aanmelden: Smidsstnuit 10 - Vorden

Te koop roodbont
nuchter vaarskalf
W. Klein BrameJ
Reeoordweg 2 Vorden

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokkrm,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tyd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kamp ser servies
ook in Carnabij kleuren

Taf als, sto2ien, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

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

Wapen- en Sporfhancfe/

steeds doeltreffend!

Zutphensweg - Vorden

Vrijdag 12 juli de hele dag

GEGOTEN

Fa H. {gieters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

Ruurloseweg 91 - Telefoon 6658

Uitslag van onze

WK 74 prijsvraag
Alfons Arendsen, Insulindelaan 24
Tinka Stertefeld, Het Molenblick
G. Greven, Nieuwstad 28
A. Boerma, De Haar 10
Harry Graaskamp, Ruurloseweg 46
Bert Maalderink, Nieuwstad 23
Chris Berenpas, Nieuwstad 41a
G. van Emden, Zutphenseweg 24
Gerard Wissink, Eikenlaan 10
Henrike Dekker, Zutphenseweg 8
Martin Overbeek, Hamsveldseweg 4
Hans Rouwenhorst, Insulindelaan 16
Peter Koers, Ruurloseweg 56
Arie Reinderink, Zutphenseweg 32
Herbert Heuvelink, Eikenlaan 14
Theo Brandts, Zutphenseweg 24
Eddie Lammers, H.K.v. Gelreweg 32
Harro v.d. Zande, Nieuwstad 18
G. Dengerink, Strodijk 5
Ronald Hoenink, Ruurloseweg 22
Bennie ten Pas, B.v.Hackfortweg 13
Henry Barmentlo, Zutphenseweg 24
Gerard Kettelarij, Groen van
Prinstererstraat 23, Zutphen

Zij kunnen hun prijs aan onze zaak
afhalen !

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

Bespaar de komende winter op de stijgende
stookkostenrekenlng

en neem bovendien maximaal f 1000,
subsidie mee door NU

isolerende
beglazing
te bestellen !

Wij leveren en plaatsen ook bij u vakkundig:

^ THERMOPANEGLAS
^ POLYGLAS
+ 2-GLAS
^ ALUMINIUM VOOBZETRAMEN

Vraagt snel inlichtingen en prijsopgave bij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

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

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 15 juli t.m. 31 juli

*

RADIO EN TV SERVICE
GAAT DOOR !

U kunt voor klachten bellen
van 8.30 tot 10.30 uur

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813

Zomerjaponnen en stoffen
tot 70 procent korting!

Enkele restanten tegen weggeefprijzen bij

Confectiebedrijf LAMMERS
Raadhuisstraat — Vorden

Geopend elke di, do, vr en zat.middag en vrijdagavond
Zie ook onze noodetalage aan de Zutphenseweg
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Keyenburgse Boys
in de zorgen
KEYENBURG — De algemene ledenvergadering van
de voetbalvereniging Keyenburgse Boys stond gehee
in ihet teken van het dieptepunt wat de vereniging nu
doormaakt. Tijdens de vergadering - welke zondag-
morgen in café Winkelman werd gehouden - werden
verschillende suggesties gedaan over twee punten
waar de Boys zorgen over hebben nl. de training (du:
beter spelpeil) en ook de financiële zorgen
Over de training stelde voorzitter Van Aken zich zéér
scherp op, waarbij hij zonder meer verwachtte dat -
vooral in het komende seizoen - de trainingen Zich
niet alleen moeten beperken tot de lichamelijke trai-
ning tweemaa1! per week voor het Ie en 2e team, maar
met de meeste klem drong hij er op aan om óók za-
terdagavond s te trainen in de vorm van minder uit-
gaan en de verdere bijkom stigheden „waar ik geen
woord bij hoef te voegen" zo drukte 'hij zich uit
„Wanneer toetere resultaten uitblijven vanwege dit
laatste punt, dan ligt hier binnen twee jaar een voor-
zittershamer werkeloos", aldus de Boys-praeses. Het
standpunt van de voorzitter en met hem het bestuur
was zo duidelijk dat eer geen enkele reakfle op kwam
en er werd om geen enkele verduidelijking gevraagd
Als tweede - en niet minder belangrijk - punt was
het feit dat Keyenburgse Boys afgelopen seizoen met
een groot tekort heeft moeten afsluiten. Penning-
meester H. Deijcker noemde de cijfers op voor de
ongeveer 70 leden, die op de vergadering aanwezig
waren. Men werd er even stil van, doch de heer Deij-
oker meende er aan toe te moeten voegen dat er in
het bedrag van het tekoft een flinke som geld 'begre-
pen was voor de aanleg en aanschaf van verlichting
e.d., desondanks zou er toöh een tekort zijn geweest.
En wat nu? zo werd er gevraagd, het kan zo niet
doorgaan. De prestaties 'moeten opgevoerd worden
waardoor Keyenburgse Boys in de belangstelling te-
rug komt, maar de eerste jaren zal dit moeilijk gaan
vooral ook omdat voor het terrein (overigens een
pradht sportkomplex) een jaarlijkse huur betaald
moet worden en wanneer dat niet meer - of onvol-
doende - opgebracht kan worden, wat gaat er dan
gebeuren? Voorzitter Van Aken kon er geen ant-
woord op geven, wél moet de realiteit onder ogen
gezien worden.
Keyenburgse Boys telt nu 151 leden waarvan 76 se-
nioren. Het afgelopen seizoen geld als dieptepunt van
de vereniging, die betere dagen heeft gekend, het
eerste team degradeerde naar de 3e klas GVB de
andere elftallen hadden wisselende resultaten gekend
maar er was géén kampioenselftal in de Keyenburgse
familie. Als positief punt gold het feit dat de schor-
singen beduidend zijn afgenomen.
Na het financieel overzicht van penningmeester Deij-
ckers kwamen toch zo links en rechts reakties los, zo
was reeds vóór de vergadering door de terreinverzor-
ger medegedeeld dat deze twee oefefibaïlen beschik-
baar wilde stellen. Van de wedstrijdballen die Seezo
Kledingindustrie had toegezegd was nog niets ont-
vangen, maar de voorzitter stelde het volste vertrou-
wen dat dit zeer zeker teredht zal komen.
Bij de bestuursverkiezing werden L. Tankink en J.
Berendsen gekozen ter opvolging van A. Otten en J.
Niesink voor wie de vakatures waren ontstaan.
Tenslotte kwamen er verschillende suggesties ter on-
dersteuning van de vereniging die het nu zo moeilijk
heeft. Wij mogen het gerust onder ogen zien dat wij
moeilijke tijden tegemoet gaan, aldus vooraitJter Van
Aken. De konributie zal met één gulden per maand
worden verhoogd er is al steun toegezegd door de
muziekvereniging St. Jan die Keyenburgse Boys dit
jaar wil laten meedelen in de opbrengst van de jaar-
lijkse rondgang door het dorp. Er werd gesproken
over een papierinzamölaktie; het bestuur stelde zich
op dit punt positief op door te zeggen dat dit de aktie
van St. Jan zou gaan doorkruisen en dat is niet fair,
vandaar dat men vanaf de bestuurstafel hiervoor niets
voelde, wel om verschillende andere akties te gaan
kreëren. Zo kon nog worden meegedeeld dat een in-
stantie in Keyenburg een flink bedrag had toegezegd
teneinde de financiële nood te ledigen. Ook werd
meteen de koe bij de horens genomen door een blik-
semtóto in te stellen gericht op de WK '74.
Met een laatste aansporing zich voor de vereniging
in te zetten zodat volgend jaar gunstiger geluiden
gehoord kunnen worden, werd de vergadering be-
sloten.

Brand
TOLDIJK - - Een felle uitslaande brand heeft don-
derdagavond het woonhuis met winkel in huishoude-
lijke artikelen van de firma A. Willemsen (voorheen
bewoond door de firma D. Aalbers) aan de Hoog-
straat te Toldijk geheel verwoest.
Tijdens afwezigheid van de bewoners bemerkten bu-
ren een grote rookontwikkeling waarna onmiddellijk
de brandweer werd geaHarmeerd, die spoedig met
groot materieel uitrukte. Dacht men eerst de vuurzee
die op de zolder een gretig voedsel had gevonden, te
kunnen bedwingen, na een uur spuiten moest men te-
vergeefs opgeven en lokten de vlammen, aangewak-
kerd door de sterke wind, door de pannen. Van de
inventaris en inboedel kon niets worden gered en de
schade die zeer aanzienlijk was, valt nog moeilijk te
schatten. Gezien de gróte belangstelling bij dit drukke
kruispunt wist de politie het verkeer in goede banen
te leiden. Onder de zeer velen die het blussingswenk

aanschouwden was o.in. burgemeester S. Buddingh'
die zich steeds van het gebeuren op de hoogte liet
houden. Omtrent de oorzaak van de brand is tot he-
den nog niets bekend.

Karpervangst
STEENDEREN - - De laatste viswedstrijd in dit
seizoen die zaterdagmorgen onder niet al te beste
weersomstandigheden plaats vond in een der kweek-
vijvers van de hengelaarsvereniging De Brasem in de
Molenkolk, gaf een inschrijving te zien van 60 deel-
nemers w.o. vele seizoenkaarthouders buiten onze ge-
meente. De vangst werd ongetwijfeld be-invloed door
het weer, aangezien zich maar 48 karpers lieten ver-
schalken. De eerste prijs werd gewonnen door de
heer G. Hulshof met 4 s-tuks terwijl met 3 stuks twee-
de en derde werden J. Wissels en Godat. Na afloop
reikte voorzitter G. B. Hulshof de prijzen uit en deel-
de voorts mee dat vanaf heden de kweekvijvers vrij
te bevissen zijn voor diegenen die in het bezit zijn
van een geldig bewijs.

m

Benoemd
STEENDEREN -- Het oud-hoofd van de openbare
lagere school, de heer M. L. de Grip, thans onder-
wijzer te Haren (G.), wiens vele aktiviteiten in onze
gemeente velen is bijgebleven, is met ingang van l
oktober a.s. benoemd als hoofd aan de openbare la-
gere school in Velp.

Indeling kompetitie
STEENDEREN - - Voor de a.s. kompetitie is de
voetbalvereniging Steenderen ingedeeld in de 4e klas
D van de KNVB met de volgende teams: Babberich,
Dierense Boys, DW, Gova, GSV '38, MvR, RK
PCS, Rijnland, Sp. Brummen, Sp. Westervoort, Velp-
se Boys en Steenderen.

Braderie
HENGELO - - De braderie die op de twee laatste
woensdagen van juli zullen worden gehouden, wor-

den nogal groots opgezet, aldus het voorlopige pro-
gramma van de organisatie die in handen is van de
winkeliersvereniging van Hengelo en Keyenburg.
De braderie. die gehouden zal worden in de Kerk-
straat, zal woensdag 24 juli a.s. 's avonds worden
geopend welke gepaard zal gaan met een muzikale
rondgang van de muziek en de majorettes nl. „om
het dorp wakker te schudden voor de braderie".
Er zal zo van alles te believen zijn, want naast de
stands van de middenstanders komen ook stands van
een drietal 'banken nl. de Rabobank, ABN en Amro-
bank, welke laatste bezig met de nieuwe vestiging in
de Spa'lstraM. Verder zullen ook drie sportvereni-
gingen vertegenwoordigd zijn met een stand nl. de
voetbalverenigingen Pax en Keyenburgse Boys en de
sdïietveren'igTng WiHem Teil alsmede enkele horeka-
bedrijven en zal een vistent de zaak kompleteren.
Het geheel kan nog een geweldige drukte gaan wor-
den in de Kerkstraat waar dan zo ongeveer 40 stands
hopen dat zij voldoende publiek trekken om deze
braderie te laten slagen. De organisatie heeft daar
overigens het volste vertrouwen in, want er zullen
ook enige oude beroepen te zien zijn die demonstra-
ties zullen geven van hoe men vroeger het werk ver-
richtte.

Zwembadnieuws
HENGELO - - Tijdens de afgelopen weken werden
enkele evenementen georganiseerd in het zwembad.
Op woensdag 19 juni werden de jaarl i jkse school-
zwem wed strijden gehouden. Er waren series school-
slag, vrije slag en enkdie estafettes. Hjt werd een zeer
spannende wedstrijd en ook dit jaar ging het weer
sneller dan andere jaren. Met een zeer klein verschil
werd de lagere school De Leer winnaar die nu defi-
nitief de grote wisselbeker in ontvangst mocht nemen.
De eindklassering was als volgt: 1. De Leer, 2. Ds.
Piersonsohool, 3. St. Bernardusschool, 4. Bekveld. 5.
openbare lagere school dorp.

Op zaterdag 22 jun i was het eerste diplomazwemmen
van dit seizoen. In totaal werden er 43 A, 40 B en
12 C-diploma's uitgereikt. Als toezichthouder was de
heer Jansen uit Almen aanwezig. Het ligt in de be-
doeling dat op zaterdag 27 juli wederom diploma-
zwemmen wordt gehpuden. Over de oefentijden kan
men inlichtingen verkrijgen in het zwemkomplex.

Goed verzorgde graskanten
vervolmaken uw gazon

Een accuschaar geeft u het
gemak dat u wenst !

Wolf accuschaar
met oplaadapparaat, van 139,- voor

f 89,50
Neem de Wolf accuschaar eens in de
hand. Dat kan in onze afdeling
tuinartikelen bij de

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124) P

Gevraagd:

per 12 augustus . Telefoon 05755-337

$^~

Hebt u alzo 'n prachtige

Voor slechts 5,-
kunt u ze kopen bij de navolgende adressen

BOEKHANDEL HIETBRINK, Zutphenseweg - Vorden

BOEKHANDEL 'HASSINK', Raadhuisstraat te Vorden

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, Zutphenseweg te Vorden

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad te Vorden

SUPERMARKT JANSEN, Smidsstraat te Vorden

SIGARENMAGAZIJN BOERSMA, Dorpsstraat te Vorden

DROGISTERIJ MARIANNE, Ruurloseweg te Hengelo Gld

BOEKHANDEL HOIJTINK, Borculoseweg te Ruurlo



Wees er als de kippen

bij op 18 juli a.s.

Weer
echte koopjes!

Zaterdags tot 5 uur geopend

BEGINT DONDERDAG 18 JULI A.S. OM 8 UUR

Zomer- en winterstoffen
en toebehoren 20 procent korting
(uitgezonderd de Triumph en Wala artikelen)

Dinsdag 16 en woensdag 17 juli zijn wij
gesloten

Fa LOOMAN
VORDEN

Donderdag

18 juli

starten we

met onze

DIT ZIJN ONZE PRIJZEN !

Dames zomerschoenen v.a.
Dames muilen v.a.
Heren schoenen v.a.
Heren sandalen v.a.
Meisjes schoenen v.a.
Kinder sandalen v.a.
Kindersfeunschoenen
(heel bekende merken)

Grote korting op steun- en gemakschoenen

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

f 12,90
f 9,90
f 19,90
f 19,90
f 12,90
f 13,95
f 24,90

Steeds voorradig

V.V.V. BROOD
Vers
Voedzaam
Variatie

Haal het bij:

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Gevraagd hulp in de tuin
voor l ochtend of middag
per week
Rietgerweg 6

Vanaf zaterdag a.s.
gelegenheid tot het plukken
van aardbeien voor eigen
gebruik H. Weenk
Schuttestraat 12 Vorden

Alle soorten

DRUKWERK
worden u snel en uiterst
verzorgd geleverd
door

DRUKKERIJ
WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden

Te koop nieuwe aardappelen
kunnen event. elke vrijdag
middag per half mud
thuis bezorgd worden
H. Scheffer, Deldense-
broekweg 7 Tel. 1333

Het Bestuur
van heftociaal Werk-
voorzieningsschap
REGIO ZUTPHEN

Roept sollicitanten op voor de
funktie van

stoker-
machinist
bij haar Industrieel Toeleverings-
bedrijf 'de Enk' te Vorden

Wij vragen een man met ervaring die
tevens zelfstandig onderhoudswerk
kan verrichten. Bekendheid met elek-
triciteit en het kunnen lassen strek-
ken tot aanbeveling

Salarisgrenzen:
f 1181,- - f 1500,- per maand
(exklusief toeslag machtigingswet)

Schriftelijke sollicitaties, met vermelding van
volledige personalia, opleiding en ervaring, binnen
14 dagen te zenden aan de direkteur van het
Sociaal Werkvoorzieningsschap, Oostzeestraat 2a
te Zutphen

Laat de lezers
weten dat u 'er bent'!

Adverteer daarom in

CONTACT
en u zit goed

Drukkerij Weevers b.v
Nieuwstad 12 — Vorden — Telefoon 1404

Vrijetijdskleding
Soepel rundnappa lederen
spencers of vesten

speels model met opgestikte zakken
en knopen

Dames maten f 158r—
Heren maten f 176,50

Wapen, en Sporthandel

itttdt doeltnfftndl

Zutphenseweg — Vorden

Kamperen?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ

leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - Vorden Telef. 1261

Ze zijn er weer !

BAMBOE
VLIEGENGORDIJNEN

ANTI INSEKTENSPRAY
nu voor slechts f 1,95

LUCHTVERFRISSER
in spuitbus f 1,95

Ook voor campingserviesgoed:

TIGER PLASTIKS
5 jaar garantie!

Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Vorden
Telefoon 1364

Kermis
Hengelo (Gld.)

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

Zaterdag 13 juli

Zondag 14 juli

Dansen
Orkest: 'THE WOODPECKERS'

VW Vorden
PROGRAMMA:

Donderdag 11 juli om 8 uur in het Jeugdcentrum

Demonstratie Boerendans-
groep De Knupduukskes
Na de pauze het
Vordens Huisvrouwenorkest
Entree f 2,- kinderen f 1,-

Zaterdag 13 juli

Groot bal
voor alle verloofde en getrouwde
gasten en inwoners in zaal Smit
Muziek: The Moodchers
Aanvang 8 uur Entree f 3,50

Woensdag 17 juli

Touwtrekken
om het Kampioenschap van Vorden
Aanvang 19.30 uur op het terrein
nabij Gymnastieklokaal
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