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De Graafschaprijders organiseert
driedaags int. motorsportfestijn

De Vordense auto- en motorklu b De Graaf'schaprij-
ders organiseert volgende week voor het zevende
achtereenvolgende jaar de Achtkastelenrit. Deze rit
is de laatste jaren uitgegroeid tot een motorsporteve-
nement met deelnemers uit binnen- en buitenland.
Onder hen deelnemers uit o.a. Zweden, Denemarken,
Frankrijk, liclgië, Engeland en Duitsland.

Telde men heit eerste jaar 63 deelnemers, dit jaar ver-
wachten de organisatoren een kleine 500 deelnemers,
l literaard spelen 'hierbij de weersomstandigheden een
grote rol. Frappant is dat de deelnemers uit de eerste
jaren steeds zijn teruggekomen, zodat de Achtkaste-
lenr i t meer een internationaal trefpunt voor motor-
sport lief hebbers is geworden.
De Achtkastelenrit bestaat in feite uit een drietal on-
derdelen t. w. een sterrit. toerrit en een oriënteringsrit.
Het geheel zal plaatsvinden in en om café Schoen-
aker te Kranenburg. Voor de deelnemers is hier gra-
tis gelegenheid om te kamperen. Natuurlijk ontbreekt
een kampvuur niet. Hiervoor zullen de Vordense
padvinders zorgen, die tevens het opzetten van tenten
voor hun rekening nemen. Tegen een kleine vergoe-
ding is voor een beperkt aantal deelnemers gelegen-
heid te overnachten in één van de pad vinderstenten.
De eerste deelnemers worden reeds donderdag 25 juli
verwacht. De officiële ontvangst van de deelnemers
is vrijdagavond 26 juli. De organisatoren hebben een
ak'kordeonist aangetrokken zodat rond het kampvuur
uit volle borst gezongen kan worden,
ledere deelnemer/rijder die is ingeschreven ontvangt

de Achtkastelenplakette of een hanger. Er zijn extra
prijzen voor de verst wonende deelnemer/ster; oudste
deelnemer/ster; grootste motorklub; bromfietsklub;
KNMV-klub; buitenlandse klub, enz.
Zaterdagmiddags gaat de gezamenlijke toertocht van
start. Dit is wel 'het allermooiste gedeelte van de ge-
hele Achtkastelenrit. Een lint van honderden motoren
die rustig toerend een gedeelte van de Achterhoek
gaan 'bekijken. Rond half drie zullen de deelnemers
door het dorp rijden. Bij de Exelse Molen is een
rustpauze ingelast. Zaterdagavond vindt de grote
feestavond plaats waarbij tevens de prijzen zullen
worden uitgereikt. The Starlets verzorgen de dans-
muziek. Zondagmorgen is 'het weer vroeg dag voor
de deelnemers. Dan gaat men van start voor het ma-
ken van een ochtend wandeling van ca 7 kilometer
met onderweg gezellig koffiedrinken.

De Achtkastelenrit wordt zondagmiddag besloten met
een oriënteringsrit van plm. 50 kilometer. Deze rit
voert de deelnemers geheel door de omgeving van
Vorden. Men kan starten in de A/B-klasse. Het se-
kretariaat van deze Achtkastelenrit is in handen van
de heer D. J. Rouwenhorst terwijl als kontaktman
zal fungeren de heer D. G. Klein Brinke. De organi-
satoren ondervinden ook dit jaar weer grote mede-
werking van OK. Naast een financiële bijdrage ver-
zorgt de OK de programma's, giftartikelen, enz. ter-
wijl er tevens een beker beschikbaar wordt gesteld
door de OK voor de beste Vordense prestatie. Dit
geldt voor de oriënteringsrit van zondags.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

DRUKBEZOCHTE OPENLUCHT KERKDIENST
De weersomstandigheden waren zondagmorgen jl. in
de Wildenborch zó dat het nét 'kon: de geplande kerk-
dienst buiten in de openlucht. In de luwte van de
kapel, goeddeels uit de wind en met een prachtig uit-
zicht op het weelderige groen van het park rond het
kasteel „de Wildenborch", hadden vele gasten, va-

kantiegangers en gemeenteleden uit Vorden en de
Wildenborch op stoelen en kistjes een plaatsje ge-
vonden. De belangstelling voor deze dienst in de
openlucht 'overtrof inderdaad (de hoop) en de ver-
wachting van de organiserende interkerkelijke evan-
gelisatiekommissie (Gereformeerd/Hervormd). Ver
over de ^tweehonderd gemeenteleden woonden name-
lijk daar deze dienst bij.

De chr. muziekver. SursurnXtorda begeleidde de sa-
menzang en speelde geestelijk eliederen voor en na
de kerkdienst, die geleid werd door ds. J. C. Krajen-
brink. Na de dienst was er koffie voor iedereen (en
voor de kinderen limonade^^Vel moest in allerijl, ge-
zien de goede belangstellii^pkoffie bijgezet worden.
De genoemde interkerkelijke kommissie belegt een
volgende openlucht kerkdienst in de Wildenborch (bij
de kapel) op volgende week zondag 28 juli; dan onder
leiding van ds. J. Veenendaal. In de 'hoop dat het dan
ook weer buiten kan. Zo niet, dan is de kapel een
hut-om-in-te-schuilen.

Drie dagen kermis
in Vorden
Donderdag, vrijdag en zaterdag kan men kermis vie-
ren in Vorden. De VVV heeft dit jaar de kermis
groots opgezet, andere jaren moest men het doen met
twee dagen, doch dit jaar kan men zich drie dagen
uitleven. Ook de vermakelijkheden zijn uitgebreid en
er komen zelfs botsautootjes en een swing-mill enz.
dus voor elk wat wils.
Hopenlijk zal het weer meewerken, zodat u rustig
rond kunt wandelen in het dorp en de vermakelijk-
heden bezoeken.

wff-
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Veel deelname aan
natte sorbetrit
De fiets-sorbet-rit die afgelopen zondag door de Vor-
dense Graafschaprijders werd georganiseerd, trok
ruim 70 deelnemers. Bij de start bij hotel Bloemen-
daal was het een gezellige drukte, temeer daar de zon
toen nog scheen. De deelnemers moesten een mooie
natuurroute, uitgezet door de heren Luiten en Ver-
steege, afleggen van ongeveer 18 'kilometer. In deze
route waren allerlei opdrachten en spelletjes verwerkt.
Veel deelnemers moesten echter de strijd voortijdig
staken door de aanhoudende onweersbuien. Niettemin
waren allen vol lof over de, voor zover gereden, rou-
te.
Na afloop kregen alle deelnemers (waaronder diverse
vakantiegangers) een gratis sorbet aangeboden. Nadat
de laatste groep deelne^^s was binnengedruppeld
kon aan de volgende per^nen een prijs worden uit-
gereikt. AJklasse: 1. Erik Koning, Vorden; 2. Lidy
van de Wey, Vorden; 3. B. J. Berendsen; 4. J. Slag-
man; 5. G. van de Peyl; 6. Karel van de Wey; 7.
Mariene Elbrink, allen uk"Vorden. B-klasse: 1. Ber-
tha Regelink, Vorden; 2^fcrda Regeling, Vorden; 3.
G. Weustenenk, Hengelo^. H. Berendsen, Hengelo;
5. H. Zwanenburg, Amersfoort; 6. J. Zwanenburg,
Amersfoort; 7. F. Zwanenburg, Amersfoort. De poe-
delprijs werd in de A-klasse uitgereikt aan J. van de
Wal uit Drachten en in de B-klasse aan E. Bos uit
Delft.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderïnk: vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink dinsdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Deze week gaan wij in op de kwestie (subsidie
voor) „bedrijjsbeplanting om boerderijen".

Zoals velen van u zich wellicht nog herinneren,
werden vroeger de boerderijen en erven meestal
omgeven door een ruim plantscherm. In de laatste
10 jaar heeft de zgn. intensieve vee- en pluim vee-
houderij een geweldige vlucht genomen, met o.m.
als gevolg dat nogal veel nieuwe bedrijfsgebouwen
met silo's duidelijk zichtbaar, open en bloot, in het
landschap verrezen; omdat deze gebouwen niet
altijd even fraai van vorm en materiaal zijn, en
daarom dikwijls het fraaie landschap aantasten,
heeft Staatsbosbeheer een regeling in het leven ge-
roepen om agrariërs, die een plantscherm om hun
(bed rijf s-)gebou wen willen, hiervoor subsidie te
verlenen. Behalve om ons fraaie landschap te 'be-
schermen, geeft Staatsbosbeheer ook nog enkele
andere redenen waarom bedrijfsbeplanting zou
kunnen worden aangebracht:

- boomgroepjes of hier en daar een enkele boom
laten het (agrarisch) 'bedrijf duidelijk uitkomen
en kunnen daardoor het aanzien van het ge-
heel verhogen;

- de mensen in de omgeving wordt er een plezier
mee gedaan;

- de waarde van de woning wordt er door ver-
hoogd;

- enkele bomen in groepjes of apart breken de
wind maar houden hem niet tegen; hier en
daar om een moderne stal geplant, hinderen
ze de ventilatie niet;

- bomen en struiken geven luwte en/of schaduw
op die plaatsen waar dat graag wordt gewild;

ze maken het werk plezieriger, en ze behoeven
ook niet het uitzicht op de weg, op het vee,
kortom op het bedrijf te belemmeren.

Indien Vordense agrariërs van plan zijn of er voor
voelen om iets aan bedrijfsbeplanting te gaan
doen, dan kunnen zij in aanmerking komen voor
een subsidie; dit subsidie kan tot 40 procent be-
dragen, o.m. afhankelijk van het feit of het erf
buiten of binnen een ruilverkavelingsblok ligt.
Hoeveel het subsidie precies bedraagt, welke rege-
len er voor zijn, wat u het best kunt planten en
waar, dit zijn allemaal zaken die medewerkers van
Staatsbosbeheer gaarne rustig met u willen door-
praten.
U 'kunt daarvoor kon takt opnemen met Staatsbos-
beheer te Arnhem, Gildemeesterplein l (telefoon
085-629111). Deze instantie is gaarne bereid u alle
mogelijke informatie te geven.
Voor 'belanghebbenden en belangstellenden volgt
hierna een uittreksel van de subsidieregeling van
Staatsbosbeheer.

Ministerie van Landbouw en Visserij Staatsbos-
beheer

Regeling voor de verlening van subsidie in de
kosten van landschapsbouw.

1. Algemeen
Deze regeling verstaat onder landschapsbouw het
aanbrengen van een beplanting met bomen en/of
struiken, die voor het landschap van belang is.
Waar in deze regeling wordt gesproken van de
direkteur, is hiermede bedoeld de direkteur van
het Staatsbosbeheer of diens plaatsvervanger.
De direkteur kan namens de minister aan eigena-
ren of gebruiksgerechtigden van gronden een sub-
sidie verlenen in de kosten van het aanbrengen
van een beplanting, indien deze beplanting naar
zijn oordeel uit een oogpunt van landschapsbouw
noodzakelijk of gewenst is.

2. Wijz.e van aanbrengen
Het subsidie moet worden aangevraagd bij de
hoöfdingenieur-direkteur voor de Landinrichting
in Gelderland, adres: Gildemeesterplein l, Arn-
hem en wel door middel van een daartoe bestemd
formulier. Dit formulier moet volledig ingevuld
en ondertekend met het bijbehorende 'beplantings-
plan en de begroting in tweevoud worden ingezon-
den. In enkelvoud moet hierbij worden gevoegd
een schetskaartje of een topografische kaart, waar-
op de plaats van de aan te brengen beplanting
duidelijk is aangegeven.

3. Bedrag van het subsidie
Het subsidie wordt vastgesteld naar een wisselend
percentage van de beplantingskosten en bedraagt
ten hoogste 40 procent van deze kosten. Bij de
vaststelling van het percentage worden behalve
de belangrijkheid van de beplanting uit landschap-
pelijk oogpunt, o.m. de voor de eigenaar eventu-
eel te verwachten baten in overweging genomen.
Voor de bepaling van het subsidiebedrag kunnen
in aanmerking worden genomen de kosten van de
grondbewerking en/of -verbetering, het planten,
de aankoop van plantmateriaal en eventueel: mest-
stoffen, boompalen, andere nodige hulpmiddelen,
voorzieningen, de lonen die daarmee verband hou-
den, de kosten van uitvoering of toezicht en kon-
trole, alsmede de kosten van inboeten en onder-
houd. De kosten voor het doen opstellen van een
beplantingsplan kunnen voor 100 procent worden
gesubsidieerd, doch tot een maximum van 14 pro-
cent van het eindbedrag van de begroting. Indien
het subsidie minder dan ƒ 250,— zou bedragen,
wordt het niet toegekend.

4. Voorwaarden aan het subsidie verbonden
De aanvrager van het subsidie onderwerpt zich
door het indienen van de aanvrage aan de vol-
gende voorwaarden:

1. Hij zal niet met de uitvoering der werkzaam-
heden beginnen, alvorens het beplantingsplan
door de hoöfdingenieur-direkteur is goedge-
keurd.

2. Hij zal de werkzaamheden uitvoeren overeen-
komstig het goedgekeurde plan. De oplevering
van de werkzaamheden dient te geschieden
binnen de geldigheidsduur die zal worden aan-
gegeven op de subsidiebeschikking.

3. Hij is gehouden op zijn kosten al datgene te
verrichten of na te laten, wat naar het oordeel
van de hoöfdingenieur-direkteur voor een goe-
de groei en ontwikkeling van de beplanting
noodzakelijk is.

Bij het niet-nakomen van deze voorwaarden
kan een reeds toegezegd subsidie worden inge-
trokken.

5. Uitbetaling van het subsidie
Het subsidie wordt uitbetaald in twee termijnen,
nl. 50 procent zo spoedig mogelijk nadat de be-
planting tot genoegen van het Staatsbosbeheer ge-
reed is gekomen en 50 procent nadat de eventueel
noodzakelijike inboetingen en/of verbeteringen zijn
uitgevoerd.

Frankering brj abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal (Heilige Doop)
19.00 uur interkerkelijke jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. N. van Haeringen te Schalkhaar tevens
kindernevendienst
19.00 uur interkerkelijke jeugddienst in de Geref.
kerk, voorganger ds. G. A: Waardenburg, Herv. pre-
dikant te Rheden.

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; 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 8.0X)
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
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 Harmsma, telefoon (05752) 1277

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 woensdag 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 polïtieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENTSDIENST
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

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Anlonius Richardus, z.v. H. A. Rombouts
en M. H. Rijoken.

Ondertrouwd: J. H. W. Ruiterkamp en B. Norde.

Gehuwd: A. J. Ribbers en M. Staal.

Overleden: geen.



Dit is ongekend

WITTE REUS
ZEEPPOEDER

tonnetje voor slechts

Literblik

HERO
TOMATENSOEP

van 215 voor

vlees en vleeswaren

Fricandellen
3 stuks

Gelderse schijven
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Saucijzen
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Fijne verse worst
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Royaal soeppakket
voor

150 gram ZURE ZULT 79
150 gram SNIJWORST 119
150 gram HAMWORST 119
200 gram GELD. KOOK WORST (alleen aan stuk) ... 99
250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

Pak

ENKHUIZER
MERGPIJPJES

van 138 voor

Blik

CHINESE
SPERZIEBOONTJES

van 129 voor

groente en f ruit

Malse andijvie
per kilo

Export tomaten
per kilo

Flinke komkommer
per stuk

Tuinbonen
per kilo

Italiaanse pruimen
per kilo

Panklare spitskool
500 gram

Groente- en vleesaanbiedlngen geldig f.m. zaterdag

llit ons
wijnhoelije

Framb.-bessenwijn
'Arosa' literkruik

Advokaat
'Adel Rosa' grote fles van 525 voor...

Montilla Amontillado
2 literkruik van 925 voor

Nipoli Vermouth
grote fles voor

PRACHT BOS ROZEN nu voor 175

Nieuw ! Liter Friese

Bokma Beerenburger
W.F. kersen of framb.brandewijn
van 1175 voor

1240

1075

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Legner Vieux
liter van 1025 voor

Vetter likeuren
per fles van 955 voor ...

Een heerlijk koekje
KLETSKOPPEN pak van 119 voor .
ENGELS DROP
grote baal voor
PEYNENBURG KANDIJKOEK
van 124 voor

VICTORIA PANKYWAFELS
pak van 116 voor
Diverse smaken PRINCE FOURRE
grote rol

IJSCUPS
wit of bruin, bakje nu
SMARIUS EIERBESCHUIT
2 rol

ARDITA LUIERS
pak a 45 stuks van 470 voor
SCHWARZKOP 7 kruiden shampoo
flakon voor
Maak zelf uw ijslollies
PAK a 10 STUKS voor

DIVERSE SMAKEN GEURTS JAM
per pot
DIXAP goed voor 3 liter appelsap
per fles
RAAK SINAASAPPEL- OF
FRAMBOZEN RANJA 11/2 liter
NOCCI BOTERHAMPASTA
met hazelnoot, per emmertje

Voor uw vakantie UNOX PICK UP's
blik van 168 voor
UNOX WEENSE WORST
blik van 162 voor
UNOX SMAC
200 gram van 167 voor

UNOX LEVERPASTEI
3 blikjes van 157 voor
CALVEO TOMATEN KETCHUP
fles van 228 voor
SUNSILK HAARSPRAY
bus van 610 voor
GEURTS APPELMOES
3/4 pof nu voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met grote vreugde en dank.
baarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
JEROEN

Jan
en Dini Oosterink
Esther

Vorden, 12 juli 1974
Het Gulik 15

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje
Paulien Bernadette
Wij noemen haar PAULIEN

W. Rakitow
A. Rakitow.Wentink

Vorden, 12 juli 1974
Stationsweg 16

Voor de vele blijken van
hartelijk medeleven bij het
overlijden van mijn geliefde
echtgenoot

Jan Gerardus Vedders
wil ik al degenen, die geen
persoonlijke dankbetuiging
hebben ontvangen, langs
deze weg mijn hartelijke
dank uitspreken

Mede namens de fam.:
M. Vedders-Boerrigter

Vorden, juli 1974

Voor de vele blijken van
deelneming, ontvangen bij
het heengaan van onze lieve
man en vader

WUlem Leunk
betuigen wij u onze
oprechte dank

J. H. Leunk-Klein
Wassink

Wilma
Gerdien

Vorden, juli 1974

Staatsloterij
Per l augustus 1974

Het verkoop adres:
Mw. STOFFELS
Zutphenseweg 4
Vorden - Telefoon 2367

Kantooruren: uitsluitend
op werkdagen
van 7 tot 9 uur 's avonds
Verkoop van de eerstvol-
gende trekk. begint 5 aug.

Te koop boerenkool-,
spruitkool-, selderie-,
peterselie-, sla- en knolraap
planten
D. Klein Geltink 'Klein
Garmel' Schuttestraat l
Vorden ,

Afwezig:
N. J. EDENS
tandarts
Van zaterdag 20 juli
t.m. maandag 12 aug.

Waarneming:
tandarts W. F. Haccou
Prins Bernhardweg 3
Telefoon 1908

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1849
Showroom: Burg. Galléestr.

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Gevraagd te koop of te
huur: 20 a 30 are grasland
geen bouwterrein. Liefst in
omgeving Vorden
Brieven onder nr 29-1
buro Contact

Ze zijn er weer !
Prachtige dahlia's te koop
bij Dijkman
Riethuisweg 6 Delden

Te koop diverse hengels
met toebehoren en een
aanhangwagen 140x90 cm
T. Vos, H.K. van Gelre-
weg 34, Vorden

Te koop dragende NL
BB zeug, uitgeteld 23 juli
moeder: sterzeug met
gezondheidscertificaat
G. B. Lebbink, Vorden
Eikenlaan 27 tel. 05752-6739

Te koop nieuwe
eetaardappelen (Doré's)
D. A. Lenselink, Vorden
Zomervreugdweg 9

Waar men kijkt
Steeds meer bUjkt:

Tegen bederf
Uiterweerd's verf!

Te koop nog enkele gas-
kachela (aardgas) rond
model, gastoestel (aardgas)
en een oliehaard met tank
Drukkerij Weevere, B.V.
Nieuwstad 12 - Tel. 1404

HENDRIK MA VLDEKINK
en
HENNIE BIETMAN

hebben de eer u, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
hebben op vrijdag 26 juli a.s. om 11.00 uur
in het gemeentehuis te Warnsveld

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Warnsveld door de wei-
eerwaarde heer ds Weenink m.m.v. de heer
J. Oortgiesen

Warnsveld, juli 1974
„'t Aalderink" . „Groot Starink"

Toekomstig adres: Lochemseweg 21,
Warnsveld
Dagadres: cafe-rest. „Den Bremer", Toldijk

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17 uur

Inplaats van kaarten

ïJ Op donderdag 25 juli a.s. hopen wij met onze
g kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk
b; te herdenken

G. J. PELORUM
R. PELGRUM-MEULENBRUGGE

x] Vorden, juli 1974
^j „'t Lebbink" Lindese Enkweg l

i& Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 15 tot
g 16.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10, Vorden

s ^
VWUtÊNHHNIMHNIN^^

Op zaterdag 27 juli hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren

J. L. SMIT

E. SM1T-DITZEL

Vorden, juli 1974
Raadhuisstraat 28

Receptie van 19.30-20.30 uur in zaal Smit
Dorpsstraat 10, Vorden

WAYWWWWWWWWW

Heden is toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

JAN OOST

op de leeftijd van 60 jaar

J. Oost-Dillingh
Zutphen: Lidy en Henk

Driebergen: Harry - Joke en Carinne

Vorden, 13 juli 1974
de Boonk 17

De crematie heeft op woensdag 17 juli te Dieren
plaatsgevonden

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd
Heel Iets aparts en exklusief,
leuke komblnafles.

Niet duurder, wal boter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloaeweg 35 - Vorden - Telefoon OB752-1523

Onze HERENSALON
is wegens

vakantie
gesloten van 29 juli t.m. 12 augustus

Kapsalon

HEERSINK
Zutphenseweg - Telefoon 1215

Gelders tarwebrood
de gezonde oase
in onze Welvaartswoestijn

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384

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

De markt op vrijdag 19 juli wordt

VERPLAATST

naar de

parkeerplaats van Hotel Bakker

Donderdag 18 juli
begint onze grote

|UIT!
'GOBD VOOR U

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medlcr - Tel. 6634

Uw vakmarrbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

WIE
vers brood belangrijk vindt,

WAT
de gehele dag door verkrijgbaar is,

WAAR
haalt u dat ?

NATUURLIJK BIJ:

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 40 - Vorden - Telefoon 1877

Kamperen ?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ

leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BAREN DSEN
Zutphenaeweg 23 - Vorden - Telef. 1261

en dit
verstaan

i onder

Opruiming

Komplete slaapkamer
bed 140x190, 2 nachtkastjes, toilet
en 3 delige spiegel

(iets beschadigd) ongelofelijk samen

f 498,-

3 en 2 zits bankstel
voor slechts f 785,-

BIJPASSENDE CLUB f 270—

VELE SOORTEN MATRASSEN
vanaf f 79,— (leeslampje gratis)

LOSSE DIVANBEDDEN vanaf ... f 69,—

STAANDE KAPSTOKKEN f 65,—

EIKEN BUIKKASTJES f 179,—

EIKEN MINISETS vanaf f 139,—

Moderne eethoek
bestaande uit: tafel en 4 stoelen

f 220f-
(old pine en groen)

3 del. moderne kast
zwart essen met wit laque

nu f 695,-

Zie onze speciale opruimingskrant

De koopjes uit onze

TEXTIEL-AFDELING
zijn te veel om op te noemen

Koopf nu uw meubelen en vloerbedekking. Desgewenst
nemen wij deze goederen gratis voor u in opslag !

Komt, ziet en overtuigt u

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514



T
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

Kassakoopie Victoria Panky Wafels f 0,99
VLEES 1 e kwaliteit van uw

echte slager!
KEURSLAGER

Runderrollade
(doorregen) 500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Speklappen
500 gram

Mag. malse riblappen R9ft
500 gram WhO

418
198

Hamburgers 1/1Q
3 stuks Î V

Gelderse schijven 149

149
• 298

nu 3 stuks

Gehaktballen
nu 3 stuks
Vrijdag: 500 gram

Verse worst

Nasi en Bami
(uit eigen keuken) 500 gram

(MET GRATIS 4 SERVIESBONNEN)

0 198
(MET GRATIS 4 SERVIESBONNEN)

woensdag Gehaktdag
500 gram 250
Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

150 gram BOERENMETWORST

150 gram GEBRADEN GEHAKT

100 gram WILDROLLADE

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST

109
109
98
98

Dagelijks verse
groenten en fruit
Aardappelen 2
Bloem koo l per stuk
Granny Smith i kg

kg

Grape Fruits
1 tas appels
Maandag en dinsdag:

Rabarber

net Q 3 stuks

Golden Delicious, 2 kg

per kg 58

Uit onze
zuivelpfdeling
Volle melk

_ f̂l̂ L

1 liter voor ••

Vanille vla
1 liter van 124 voor

Vruchten yoghurt
]/2 liter van 98 voor

77

109
89

UIT ONZE BROODBOETIEK
7 BESCHUITBOLLEN
voor slechts

WIENER APPELTAART
van 255 voor

ECHTE HARDE DUITSE BROODJES
5 stuks

79
229
89

Pracht bos FRESIA's met groen f 1,35
Beschuit

Groentesoep

2 ROLLEN

HONIG
van 85 voor

Toiletpapier

Augurken

VIVO

VIVO
1/3 pot

Raak limonade

•••••̂ ••••̂ Ml

4

cl n A !ƒELPAK

99 voor

OF SINAS

98

MVv

CAO598

75

98

149

Pepsi Cola
Limon.siroop
Halvarine
Vulling
• • f | •

Houtskool
P ï n Ha lcr> A Ic^ n1 1 1 1 vld •V^/wfYwI l

Aanbiedingen geldig t. m. 22 juli

FLES
w**n 114 \/ortp

VIVO, 3 SMAKEN

VIVO

JONKER FRIS, 3 SMAKEN

GROTE ZAK

GROOT PAK

1974

99
99

109
159

4% M ••245
109l\/w
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Geslaagd
Bij de gehouden kleermakers va'kefcsamens te Am-
sterdam slaagde Willy Bos, werkzaam bij kleerma-
kerij Aartsen, met het hoogste aantal punten voor
zijn B-brevet (kölbert).

Orgelconcert
Het 'tweede orgelconcert in de serie zomeravondcon-
certen die onder auspiciën van de Stichting Orgel-
centrum in de Grote of St. Walburgkerk: te Zutphen
plaats vinden, wordt op maandagavond 22 juli a.s.
gegeven door organist Feike Asma.
Het programma dat zal worden uitgevoerd vermeldt:
Preludium en Fuga in D, J. W. Kersbergen; Konzert
(trio) in Es, J. S. Bach; Prdlludium en Fuga in c, F.
Mendelssohn; Variaties op een thema van Purcell,
Jac. Bonset; Elévation, L. Boëllmann; Sonate no. III
in c, A. Guilmant en Fantasie ps. 42, Feike Asma.

Waarom u zo weinig van
de reclassering weet
NATIONALE REKLASSERINGSAKTIE

Op zekere dag beseft u dat u de zoon van de buur-
man een hele tijd niet hebt gezien. Waar zit die jon-
gen? U staat er verder niet bij stil tot uw vrouw u
vertelt dat de jongen „zit". Het fijne weet ze er ook
niet van, maar ze heeft het gehoord van een buur-
vrouw verderop. De jongen zou, samen met anderen,
hebben ingebroken in een kantine op een sportveld.
Geruchten. Niemand weet precies wat er is gebeurd.
En daar blijft het meestal bij. Als er een rechtzaak
van komt en de kranten vinden het belangrijk genoeg
om erover te schrijven.'zal misschien iemand het le-
zen en zeggen: „Hé, is dat niet die jongen van de fa-
milie X?" Hoe zou iemand moeten weten dat een
maatschappelijk werker van de reklassering al maan-
den kontakt heeft met de jongeman in kwestie en zijn
f 'mi l ie? Eerst tijdens zijn verblijf in het huis van be-
waring en later tijdens zijn detentie - als die is ge-
volgd. (Tachtig procent van de veroordeelden ziet
nooit een gevangenis van binnen.) De hulp die de
reklassering verleent speelt zich af in het verborgene.
Is er 'iemand die het aan de grote klok zou willen
hangen dat hij met de justitie in aanraking is geweest
met alle gevolgen van dien? Is er iemand die rond
bazuint: ..ik heb nu toch zo'n aardige reklasseerder
getroffen!" Niemand immers! Vandaar dat niemand
ooit hoort wat die man dan wel voor goeds heeft ge-
daan. Wie een zware operatie heeft ondergaan en
daar goed is doorgekomen, laat niet na tegenover
vrienden en magen de lof te zingen van die knappe
chirurg. Maar wie doet dat wanneer hij maatschap-
pelijke hulp heeft moeten aanvaarden en dan nog wel
in justitieel verband? Iedereen voelt dat als een
schande en tegen dat officieel het leed geleden zou
moeten zijn, staat de samenleving maar al te dikwijls
nog levenslang mot opgeheven vinger. Is het een won-
der dat u niets van de reklassering weet? I.M.A.R.

In het westen van ons land, waar wij wonen, is al zo
veel schoons verwoest door te grote haast, dat ik i
graag wil waarschuwen: „Bezint eer ge begint".

Mij ervan bewust zijnde dat ik geen zakelijke bezwa
ren kan aanvoeren, wil ik besluiten met de opmer
king dat het aantasten van een uniek stuk natuur
schoon het ergste is wat u de gejaagde mens van te
genwoordig kunt aandoen, om van het nageslacht
maar te zwijgen.

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 naailessen in bet
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
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 weekmarkt 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.

20 juli Klootschieten
27 juli t/m 3 aug. kampeerweek van de CJV
31 juli Touwtrëkkampioenschap van Vorden
17 aug. Feestavond S.V. Ratti voor leden in

zaal Schoenaker
21 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
28 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
4 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.

11 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
18 sept. Bloemschikkursus Aöralia, Jeugdcentr.
26 sept. Bloemschikkursus ̂ roralia, Bakker
27 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
28 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
29 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker

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

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

OPEN BRIEF

J. van der Veen,
Alb. Thijmkade 3. Voorburg.

Vorden, 13 juli 1974.

Aan het sekretariaat van de Stichting Dorpscentrum
Vorden

L.S.,

Zelf geen inwoners van Vorden zijnde, hebben mijn
vrouw en ik geen enkel recht om bezwaren naar vo-
ren te brengen tegen uw bestemmingsplan voor een
dorpscentruin.
Toch neem ik de vrijheid dit wel te doen en ik hoop
(hit u van het volgende kennis wilt nemen.

Wij hebben vakanties doorgebracht zowel binnen- als
buitenlands en van ons eigen land zijn er niet veel
provincies waar we geen redelijke kennis van hebben.
Enkele jaren geleden kwamen we heel toevallig in
Vorden terecht en sindsdien is dat ons favoriete va-
kantieoord. Niet alleen werden we getroffen door de
uitzonderlijk vriendelijke aard van de bevolking,
maar ook door de bijzonder mooie natuur rondom.

Merkwaardig is wel dat ons eerste besluit om het hier
maar eens te „proberen" werd genomen toen we op
doorreis op een bankje zaten bij de Boonk. Sindsdien
vinden we nog steeds het Vogelbosje met de prachtige
bomen het mooiste gedeelte van het toch al zo fraaie
Vorden.

Dat nu uitgesproken de naaste omgeving daarvan ge-
teisterd moet worden door een „dorpscentrum" met
allerlei rustverstorende aktiviteiten, vinden we heel
erg jammer en dat u daartoe met spoed wilt besluiten
alleen om een mogelijke subsidie niet mis te lopen is
iets wat we nu juist hier niet hadden verwacht.

O, dee kinder . . . !
Een ambachtsman, hier in 't kontrein,
Mos veur 'n akkefietjen noa 'n klant.
De keerl was vlot, de kinder klein,
En 't wie f anhaalderig en bi'j de hand.
Ze kwam al gauw met koffie en met kuukskes,
En proaten as dat mense kon . . .!
Heel wat schandaaltjes dee ze uut de duukskes,
Schandaaltjes, dee z'allichte zelf vezon.
Et wark gong deur, moor onder dee bedrieve,
Kwam z'ok nog met 'n hele flesse snaps . . .
De ambachtsman: Ik gleuve, da'k moor blieve . . .!
Twee kleine deerntjes: O, wah fijn! Alweer 'n ni'je

paps.

MAX HOLT

UIT DE OMGEVING

KIVADA
KEYENBURG — Bij de KIVADA de Kinder VA-
kantie DAgen te Keyenburg werden zaterdag op de
speelplaats van de St. Bernardusschool rolschaats-
wedstrijden gehouden waarbij een vrij behoorlijke
deelname was. De deelnemers aan deze races werden
door enthousiaste kinderen aangevuurd. Er werd in
twee groepen gereden opdat de verschillen niet zo
vreselijk groot zouden zijn, want de kleinsten zouden

het anders so-wie-so af moeten leggen tegen de gro-
teren. Ingrid Menting alsmede Marcel Limbeek bij
de andere groep werden winnaar.

In de 'school werd in het handenarbeid lokaal de ruim
50 kinderen bezig gehouden met o.a. het maken van
stempels, schuimrubber poppen maken, fiiguurzagen
enz. Ook op andere wijze konden de kinderen zich
trachten te ontplooien in kreatieve zin zodat de dag
veel sneller voorbij ging dan wellicht de bedoeling
was. De aktiegroep KIVADA heeft in elk geval weer
voor veel kinderen voor een fijne vakantiedag ge-
zorgd. Volgende week zal het een dag zijn met ver-
rassingen, want men noemt het „de verrassingsdag".

Jos Veenhuis
schutterskoning 1974
HENGELO -- Door een welgemikt schot v,crd Jos
Veenhuis schutterskoniing 1974 van Henge' > en deze
titel wist de sympathieke schutter van Eendracht
Maakt Macht Zich te veroveren door in het 257e
schot de vogel neer te halen bij het trad i time Ie vogel-
schicten van de Hengelose kermis, dat gehouden werd
aan de Berkenlaan en waar zeer veel schutters hun
geluk beproefden op de vogel.
Ju i s t daarvoor was het Tinus Lenseh'nk geween, die
met een welgemikt sdhot de vogel „los" schooi maar
Jos Veenhuis haalde de vogel van de paal en werd
als schu tterskoning geërd.

Het was echter niet alleen het vogelschieten wat in
Hengelo tijdens de jaarlijkse kermis werd gehouden,
ook met andere aktiviteiten was de kermiskommissie
van schutterij EMM dit jaar bezig geweest en steeds
tot volle tevredenheid van de bevolking die toch graag
iets „anders" wil dan normaal. Zo was er eerder de
behendigheidswedstrijd op motoren, bijgestaan door
de supportersklub „Gerrit Wolsink", die tevens de
organisatie in handen had van dit gebeuren waar ook
telkens weer grote belangstelling voor bestaat. Deze
behendigheidswed strijden werden gehouden op het
parkeerterrein aan de Leliestraat en werd van kom-
mentaar voorzien door de heer J. van Burk, voorzit-
ter van de supportersklub.

Dan waren er de kinderspelen, waar meer kinderen
aan hebben meegedaan dan ooit tevoren, opvallend
was dat er ook veel ouderen hun belangstelling toon-
den voor de verrichtingen van de kinderen die met
leuke spelletjes een middag bezig waren. Uiteraard
kon de kermiskommissie dit allemaal niet alleen af,
zij kregen spontaan hulpj^i verschillende ouders
waardoor dit kermisonderd^J vlekkeloos verliep.

De volksspelen op zaterdagmorgen trok als vanouds
cc n bökend aantal belangstellenden en ook een groot
aantal deelnemers, zowel het ringsteken per paard,
als ook per rijwiel bracht d* nodige spanning en er
moest tenslotte verschillen^«eren gekampt worden
om de hoofdprijzen.

Zaterdagmiddag was het traditionele vogelschieten,
het werd ingeluid door een optocht door het dorp met
muziek van Concordia, de majorettes van de schut-
teerij, ook de majorettes van Sint Jan te Keyenburg
met hun tamboerkorps maakte een goede indruk. Na
het vogelschieten waren het de vendelzwaaiers van
Baak die het vaandel zwaaiden voor het nieuwe ko-
ningspaar, dit laatste onderdeel viel echter niet mee
omdat juist op het allerlaatst een fikse regenbui er
voor zorgde dat de vaandels extra zwaar werden en
daardoor moest e.e.a. worden ingekort. Overigens
werden bij het vogelschieten de eerste schoten gelost
door de beide wethouders G. J. Hiddink en Th. A. A.
Hooman alsmede door gemeentesekretaris W. C. Gie-
ling en notaris H. van Hengel.

Door de enthousiaste medewerking van de bevolking
was het mogelijk geworden voor de kermisikommissie
om zoveel aktiviteiten te ontplooien; Hengelo heeft
de kermis 1974 zeer bewust gevierd.

De Shetlandruiters
vieren derde lustrum
HENGELO — Het is al weer 15 jaar terug dat mede
door het initiatief van de toenmalige dierenarts H.
van Soest in Hengelo een ponyklub werd opgericht.
Inmiddels is de heer Van Soest al 'lang weer uit Hen-
gelo vertrokken maar de ponyklub is blijven bestaan
en heeft in de loop van de jaren op verschillende
konkoersen fraaie suksessen geboekt.

Zaterdag a.s. gaat de ponyklub haar derde lustrum
vieren, het bestuur - met nu als voorzitter de heer
D. M. Wullink - zal zaterdag een receptie houden
in hotel Langeler. De heer B. Boers .- thans sekreta-
ris - is van het begin af bestuurslid van de ponyklub.

Veel belangstelling bij
gekost, voetbalwedstrijd
fflENGELO --De gekostumeeerde voetbalwedstrijd
:ussen de karnavalsverenigingen Hoest Meugluk uit
Hengelo en De Deurdreajers uit Vorden, trok zon-
dagmiddag veel belangstelling. Velen wilden zien hoe
of de karnavalsleden zich hadden opgemaakt voor dit
treffen op het parkeerterrein welke dik werd om-
zoomd door toeschouwers.

Uiteraard had het geheel niet veel met voetballen te
maken, maar dat was juist de bedoeling. Jammer
was het dat een onweersbui met fikse regen voor een
vroegtijdig einde zorgde, want de bui die in aantocht
was had reeds velen afgeschrikt zich naar het par-
ceerterrein aan de Leliestaat te komen. Toen de he-
melsluizen zich helemaal openden was er geen enkele
toeschouwer meer en ook de „arbiter" bij dit duel,

Prins Piet de Eerste, had inmiddels al een beter on-
derkomen gezocht, zodat ten laatste de onderdanen
het ook maar lieten afweten en zich gewillig lieten
vervoeren naar een paar „verzorgingscentra" bij de
kermis. Toch bleek maar weer zonneklaar dat be-
paalde initiatieven voor het kermisprogramma de
meeste inwoners toch wel welkom zijn en dat zij naar
dergelijke gebeurtenissen willen komen.

Overigens was er voor de kleinere jeugd een middag-
programma in zaal Concordia waar de kleintjes zich
vermaakten bij de dolkomische avonturen van Tijl
Uilenspiegel. De kermis in Hengelo is over het alge-
meen druk bezocht, ook zaterdagavond waren er zeer
velen die naar het kermisterrein kwamen en/of een
gelegenheid opzochten om zich te verpozen. Voor
Hengelo zit kermis 1974 er weer op.

Pax bereid zich voor
HENGELO - - Pax gaat zich terdege voorbereiden
op de komende voetbalkompetitie die zeer waar-
schijnlijk zwaar zal worden. Zo zijn er tot die voor-
bereiding al oefenwedstrijden samengesteld waarvan
'het programma er als volgt uit ziet:

27 ju l i Pax—Vorden; 3 augustus Pax—Steenderen;
1 1 augustus Hooiplukkerstoernooi te Lochem; 18 au-
i M i . i u s Hooiplukkerstoernooi te Lochem; 25 augus-
tus Sallandia—Pax te Deventer.

Verder wordt er op het sportterrein op 28 juli, 4 en
11 augustus een seniorentoernooi gehouden waarbij
van minstens 40 elftallen de inschrijvingen binnen
zijn. Ook Pax 2 heeft reeds enige oefenwedstrijden
ter voorbereiding op de kompetitie o.a. 28 juli en 4
augustus naar het Koollhazentoernooi te Lochem en
op 11 augustus naar het nederlaagtoernooi van Ratti
te Kranenburg.

Boerenbruuloft had
veel bekijks
HENGELO - - De boerenbrulfte had donderdag-
avond zeer veel bekijks, vooral het „bruudhalen"
was voor velen aanleiding zich naar het dorp te be-
geven en iets te zien van de folklore. Met name veel
vakantiegangers en pensiongasten kwamen in de ge-
legenheid iets „onvervalst" Achterhoeks mee te ma-
ken.

Omstreeks zeven uur 's avonds kwamen reeds hon-
derden naar de Vordenseweg om het ,.bruudhalen"
te zien en ook hoe de ..hruiidskoe Daatje" meegeno-
men werd naar de feestzaal van Langeler waar de
huwelijksvoltrekking plaats vond. Het was een echte
folklore, kompleet mef boerend ansers en een boeren-
kapel. o.m. de boerendansers Wi'j eren 't olde en de
kapel van Union beide uit Zelhem kwam, gezeten
op een boerenwagen, deels getrokken door een wa-
gen van de gemeente, maar ook het paard, trokken
de boerendansers en de kapel naar het begin van de
Vordenseweg waar het bruidspaar wachtte tot de
bruidswagen kwam, een fraai versierde boerenbrik.

Met de 35 man sterke boerendansgroep alsmede mu-
ziek en de koe trok het bruidspaar het dorp door.
hartelifk toegewuifd door de velen die zich langs de
route hadden opgesteld. Zoals ook de oude gebruiken
waren, werden die ook nu toegepast, want bij de hoek
op de lekink werd de bruidsstoet staande gehouden
door Kormelink en Wolsink, die de bruidsgasten
reeds feliciteerden, hetgeen hen een „olde klare" op-
leverde. Via de Rozenstraat ging het naar het be-
jaardencentrum De Bleijke en ook hier werd de stoet
weer staande gehouden en ging het glaasje en de fles
van hand tot hand. Dit gebruik was vroeger overal in
ere, want aan de posten van de boerderijen kregen de
bruiloftsgasten een glaasje aangeboden allen uit het-
zelfde glas en dat gebeurde nu ook.

Intussen stond bij de bruidszaal een groot aantal be-
langstellenden die iets van de bruidsstoet en ook van
het bruidspaar wilden zien, met een pittig marsje van
de muzidk eindigde hier het „buitengebeuren" en het
bruidspaar met alle gasten gingen in de feestelijk ver-
sierde zaal Langeler waar de boerendansers hun eer
brachten aan het bruidspaar door één klomp op te
heffen en daarmee een erepoort te vormen voor het
bruidspaar.

„Aornt van den Zilverberg en Aaltje van 't Botter-
huus" werden ten aanhore van allen in de „echt"
verbonden door burgemeester Jan Willem van den
Döker, die assistentie had van „den schriever". Aan-
vankelijk had de „burgemeister" nogal moeite met
het „sprekdroad", waar een lekje aan zat maar toch
kon hij zich zo verstaanbaar maken dat allen de of-
ficiële akte en de plechtigheid konden volgen. Vooral
het „jao-woord" kwam er kort en krachtig uit.

De toespraak van de burgemeester was vervolgens in
onvervalst dialekt, iets waar Jan Willem van den Dö-
ker en enorme voorvechter van is, zijn speech was
dan ook zeer smeuig van inhoud en gaf meerdere
keren aanleiding tot algemeen applaus en ook ge-
lach. Het „bniudspoar" kon echter de speech zonder
tranen aanhoren waarna de muziek een vrolijke mars
bracht om vervolgens gevolgd te worden met het ont-
haal aan alle gasten van een kopje koffie en een snee
Achterhoekse krentewegge.

Hierna begon het bruiloftsfeest; begonnen werd door
de boerendansers met een polonaise waarna de stem-
ming er al spoedig in zat. Ook het uitnodigen van
een dansje niet de gasten - door de boerendansers -
sloeg geweldig in. Het Hengelose VW die deze boe-
renbruiloft organiseerde, heeft ook nu weer veel suk-
ses gehad, waarbij weer duidelijk is komen vast te
staan dat de oude gebruiken ook door de heden-
daagse bevolking toch iets aantrekkelijks heeft en
waar men toch weer van kan genieten.



Schoenenhuis JANSEN (H. SMEETS)
Dorpsstraat Vorden

Kermis Vorden
donderdag 18 juli

vrijdag 19 juli

en zaterdag 20 juli

Met vele attrakties!

Te koop gevraagd: oud
kippenhok, enigszins
vervallen geen bezwaar
A. Hissink
Telefoon 1778 Vorden

Te koop boerenkoolplanten
H. Walgemoet
Brandenborchweg 10
Vorden Telefoon 6646

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

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Te koop nog enkele gas-
kachels (aardgas) rond
model, gastoestel (aardgas)
en een oliehaard met tank
Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12 - Tel. 1404

Adverteren is niet goedkoop
Nief adverteren is echter duurder.'

Een neef goede manier om te
adverteren is hef weekblad
Contact, ook voor u.1.1

Het is bewezen dat geadresseerde
verspreiding beter gelezen wordt dan
losse verspreiding (dus zonder adres-
sering)

DRUKKERIJ

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

Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

Albertus Garrit
Wij noemen hem

GIJSBERT
A. Eggink
A. H. J. Eggink.

Maalderink
Belinda

Vorden, 16 juli 1974
Beatrixlaan 10

Aan allen die ons op
maandag 8 juli een onver,
getelijke dag bezorgd
hebben, willen wij langs
deze weg onze hartelijke
dank betuigen

H. J. Groot Roessink
J. Groot Roessink-

Heyink
Henny en Jan
Gerrit en Dinie

Vorden, juli 1974

Te koop jongensrljwiel
leeftijd 8-12 jaar
Te bevragen: J. Kettelerij
't Hoge 37 Vorden
Telefoon 2054

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 -1295

opleuering
altijd
op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB ATEN BRINKE S
ZELHEM INDUSTRIEPARK13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

SUPER BENZINE
per liter

95 cent
KEUNE
Industrieterrein - Vorden
Telefoon 05752-1736

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
de grote maten-speclalist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt

Raadhuisstraat 18 Vorder
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en
dagavond van 7-9 uur

Te koop jonge konijnen
N. J. Edens
Dorpsstraat 5 Vorden

Hebt u alzo 'n prachtige
achtkastelenkalender

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

Mikro-
voetbal
een boeiende
sport
binnen uw
eigen muren

Herman Kuiphof, promotor van het
mikrovoetbal in ons land, verricht een
aftrap.

Wie mocht denken dat de sport geen nieuwe ontwik-
kelingen kent, heeft het mis. Sinds enkele jaren be-
staat een geheel nieuwe tak van de voetbalsport, het
zgn. mikrovoetbal. Het gaat hier beslist niet om een
kinderachtig spel. Het betreft hier persé niet de be-
kende spellen welke in vele kantines worden aange-
troffen waarbij de spelers aan een stang bevestigd
zijn. Bij mikrovoetbal heeft men de volledige aktie
en dezelfde spelregels zoals die gelden bij het grote
voetbal. ^^
Ons land heeft zell^pen Nederlandse Mikro Voetbal
Bond met een bestuur, regelmatige vergaderingen en
een komplete kompetitie op landelijke schaal. De on-
derafdelingen van deze bond nemen zelfs deel aan
een serie Europakupwedstrijden, wedstrijden welke u
helaas niet op uw J^Mbuis zult kunnen volgen. He-
laas omdat mikro^^proal even spannend is als veld-
voebal. Deze bond voor het mrkrovoetbal strijdt voor
erkenning als officiële sport. Wij vernamen dit alles
bij monde van de heer F. D. P. M. Lether, de public
relationsman van de bond. Hopenlijk komt de er-
kenning van het ministerie voor Kuituur, Rekreatie
en Maatschappelijk Werk alsmede van de Neder-
landse Sport Federatie spoedig af.
Mikrovoetbal, hier te lande geleverd door de impor-
teur J. Th. Kamlag N.V. te Weesp in sets, onder de
naam Subbuteo, bestaat uit een doos met een tweetal
neutrale elftallen in rood en blauw, twee doelen, 2
ballen en een speciaal veldlaken waarop de bekende
witte lijnen zijn aangebracht. Verder een instruktie-
boekje met de beknopte spelregels. Deze set kost
ƒ 39,75. Men kan uiteraard de kleuren van de eigen
favoriete klub met zgn. plasticverf op deze elftallen
schilderen. Het is ook mogelijk elftallen te kopen in

de kleuren van de klubs van de Ie divisie KNVB of
van de eredivisie welke per set ƒ 8,95 kosten. Ook
elftallen van bekende buitenlandse klubs als AC Mi-
lan, Real Madrid enz. zijn als aparte sets leverbaar.
In totaal zijn er 86 verschillende elftallen verkrijg-
baar.
De spelers staan op een halfrond voetstukje en kun-
nen met de vingernagel zodanig bewogen worden dat
de bal in beweging komt. De speler kan daarbij draai-
en en cirkelen en dit is het kenmerkende van het
spel, men kan, evenals bij bui ten Voetbal, techniek en
taktiek in het spel brengen. Er is beslist oefening no-
dig om het tot een briljant mikrovoetbalspeler te
brengen, oefening die men gemakkelijk opbrengt,
want alles gebeurt immers in uw warme huis? Wan-
neer u dit spel beoefent met uw vrienden of gezins-
leden ontdekt u dat alles wat op het grote buitenveld
plaatsvindt, hier ook opgaat, dribbelen, effektbal
enz. De keeper wordt hier met een speciale stang be-
diend en kan aldus het doel verdedigen. Het enige wat
bij dit spel anders is, is de zgn. schietlijn voor het
doel. Pas als de bal deze lijn gepasseerd is, mag op
het doel geschoten worden. Uit alles blijkt dat deze
vorm van binnenvoebal de spelers dezelfde kansen
geeft om te komen tot een boeiend spel, beheersing,
zuiver schieten, overzicht van het spel, kombinaties.
Wie zich wil informeren omtrent de Nederlandse Mi-
kro Voetbal Bond kan zich schriftelijk wenden tot
de heer F. D. P. M. Lether, pro NMVB, Bilderdijk-
straat 96 te Den Haag. Informaties over de Siibbu-
teosets verstrekt J. Th. Kamlag N.V., Bloemendaler-
weg 30-42, Weesp.

Voor
de
vrouw

Dun haar
behoeft geen ramp
te zgn
Hoeveel vrouwen met dun en slap haar kijken met
enige jaloezie naar hun vriendinnen met zo'n mak-
kelijk kapseltje. Het haar dat je met een paar „du-
wen" voor de spiegel fatsoeneert en dat dan als ge-
goten zit? Met mijn haar kan dat niet. Ik doe er van
alles aan. Met toeperen en eindeloos krulspelden zet-
ten probeer ik om mijn haar althans een schijn van
stevigheid te geven, vaak nutteloos.
Tja, bovenstaande regel lijkt een tegenstelling, dun
haar kan stevig zijn. Maar het is tegenwoordig mo-
gelijk. De kosmetische industrie staat niet stil. Een
dezer dagen werd een nieuw preparaat gelanceerd
met de naam Poly Kur - vol en vast. Het lijkt de
ideale oplossing voor de 27 procent vrouwen boven
de 14 jaar die geen raad met hun haar weten.
Zoals de naam al zegt, Poly Kur - vol en vast geeft
het haar meer volume. Het wordt steviger doordat
het preparaat er een dunne filmlaag op aanbrengt
waardoor het kapsel langer Stand houdt. Miljoenen
vrouwen tobben met hun kapsel maar er is nu een
uitkomst.
Uit vrouwelijke nieuwsgierigheid heb ik het middel
zelf eens geprobeerd. Je wast het haar en brengt daar-
na het middel aan, waarna het doorgekomd wordt
en meteen op de gebruikelijke manier ingelegd. On-
danks het feit dat mijn eigen haar ook nogal dun is,
bleek dat mijn kapsel verrassend vol aanvoelde. Het
lijkt me een duidelijke aanwinst. Oek voor mijn sexe-
genoten die erg slap haar hebben. Door Poly Kur -
vol en vast wordt mij en hen een helpende hand toe-
gestoken.
Het middel is bij de drogist en parfumerie verkrijg-
baar in flakons. voldoende voor 12 behandelingen
van middellang haar.



* NIET TE GELOVEN !

* ZO LAAG ZIJN ONZE PRIJZEN

* WANT ALLES MOET WEG

* OM DOL VAN TE WORDEN

U mist verschrikkelijk veel,
wanneer u geen bezoek brengt
aan onze

DOLLE
DAGEN
in zaal hotel Bakker

Donderdag 18 juli 8.00-18.00 uur

Vrijdag 19 juli 8.00-21.00 uur

Zaterdag 20 juli 8.00-12.00 uur

interieur-verzorging
wlm polman b.v.

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

Dé opruiming begint bij
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 15a - Vorden - Tel. 05752-1272

o.a.:
HOEDEN vanaf f 1,95
ZEILJACKS vanaf f 7,95
NYLON REGENJASSEN vanaf f 11,95
CORDUROY JACKS vanaf f 12,50
SAFARI PAKKEN CORDUROY (kompleet) f 45,—
NYLON DAMESJACKS f 11,95
T-SHIRTS met Tip & Tap f 5,—
BADSTOF TRUITJES f 5,50
DAMES SHORTS f 4,95
HEREN KORTE BROEKEN f 2,50
BADTASSEN vanaf f 1,25
BADPAKKEN EN BIKINI's vanaf f 4,95
BADMINTONSETS vanaf f 2,50
TURNSCHOENTJES vanaf f 1,50
VOETBALSCHOENEN vanaf f 7,50
ZIT-KOELBOXEN vanaf f 7,95

Wij starten met onze opruiming:
donderdag 18 juli 's morgens om 8 uur

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Tentevangelisatie
UITNODIGING

WANNEER:

WAAR:

D.V. beginnen we 20 juli. Verder elke
woensdag, donderdag, zaterdag en
zondagavond om 8.00 uur. Elke za-
terdagmorgen om 10.30 uur kinder-
samenkomsten

Op het terrein aan de Leliestraat in
Hengelo Gld

WAAROM:
Omdat God lankmoedig is, niet wil-
lende dat enigen verloren gaan, maar
dat zij allen tot bekering komen
2 Petrus 2:9

AANBIEDING

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)

•

EN TOCH.

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Adverteerders
Wij verzoeken u eventuele

matrijzen
in te leveren voor maandags 17 uur
voor de verschijningsdag

Nadien kan geen plaatsing van sfypen
gegarandeerd worden

Drukkerij Weevers b.v.
Vorden - Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404

m onze

JONGENSBOOTS (LEER)
vanaf

ZWEEDSE MUILEN
nu

HEREN WERKSCHOENEN (LAAG)
vanct

MEïSlESSCHOENEN (MOL.)
nu

f 29,90

f 10,00
lager geprijsd

f 24,90

f 27,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 — Vorden

Bezorg uw advertentie op tijd!
Koopt uw vers vlees en vleeswaren bij slager

VLOGMAN
dan weet u wat kwaliteit is

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram Malse
Runderrollade v.a. f 4,25

BIEFSTUK
250 gram

BIEFLAPPEN
500 gram ..

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN f 5,48
1 kilo

HAMLAPPEN
500 gram

VERSE WORST
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram ...

f3,98

f5,98

f7,00

f 10,00

f4,60

f3,25

f 1,98
Voor de boterham:

100 gram ARDENNER ONTBIJTSPEK

100 gram PEKELVLEES

150 gram BOTERHAM WORST

250 gram KOOK WORST (stuk)

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN

0,90

0,98

0,89

1,40

Nieuwstad 14 — Vorden

Donderdag 18 juli start onze GROTE OPRUIMING

Schoenenhuis JANSEN (H. SMEETS)
Dorpsstraat Vorden
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Zomerjaponnen en stoffen confectiebedrijf LAMMERS
tot 70 procent korting!

Raadhuisstraat — Vorden

Geopend elke di, do, vr en zat.middag en vrijdagavond
Zie ook onze noodetalage aan de Zutphenseweg

HENGE LO (GLD)

Zondag 21 juli

Arne Jansen

en Les Cigales

3 Barf vrt

A.s. zaterdag 20 juli

Drive-in show
van De Gelderlander

Aanvang 19.30 uur

in zaal Schoenaker, Kranenburg - Vorden

MET MEDEWERKING VAN

Hans Kriek
en de Lenada Go-Go Dancing Group

* Rock en Roll wedstrijd
ledere 50ste bezoeker ontvangt een gratis attraktie !

WEES ER

ALS DE KIPPEN BIJ

Weer
echte koopjes! Zaterdags tot 5 uur geopend

BEGINT DONDERDAG 18 JULI A.S. OM 8 UUR

Wij geven op alle goederen buiten de
opruiming 10 procent korting

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

begint donderdagmorgen 18 juli
Komt u even kijken, want de prijzen zijn
zo gemaakt

dat u het beslist meeneemt!
Woninginrichting - Lederwaren

BERT LAMMERS
Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Telefoon 05752-1421

P.S. Nog voorradig: Pracht kwaliteit

ny Ion tapijt 400 cm breed f 59,50
't is wel ongelegd

KIJKEN EN LUISTEREN
overal waar u maar wilt !

TELEVISIE
draagbare televisie 31 cm beeld, voor
lichtnet en accu aansluiting
vanaf l 425,—

ZWART-WIT TELEVISIE
met moderne bediening, grootbeeld
61 cm, vanaf f 498,—

KLEUREN TELEVISIE
in verschillende beeldformaten, met
goede inruilmogelijkheid
vanaf f 1595,—

DRAAGBARE APPARATEN
Schaub Lorenz draagbare radio voor
lichtnet en batterij
van 140,- nu f 99,—

ERRES
grote draagbare radio
van 199,- nu f 149,—

GRUNDIG
draagbare radio nieuw model
van 186,- nu f 159,—

Radio kassetfe rekorders
ruim assortiment onder andere
Philips, Erres en Grundig
prijzen vanaf f 239,—

Kasseffe rekorder
kompleet met draagtas, mikrofoon,
opname kabel, kassette en batterijen
merk Erres van 169,- nu ... f 139,—

Voor beeld en geluid:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

ARCHITECTEN BUREAU

De Wijs-Jansen
Wilhelminalaan 9 - Hengelo Gld

Vraagt per 35 september a.s.

administratief
medewerkster
(bij voorkeur 17-20 jaar en woon-
achtig in of omgeving Hengelo G)

VEREIST: snel en akkuraat werken, terwijl
enige administratieve ervaring duidelijke voor-
keur zal hebben

SALARIS: afhankelijk van leeftijd en ervaring
Sollicitatie bij voorkeur schriftelijk aan
bovengenoemd adres

(Wij zijn in verband met vakantie van 11 t.m. 28
juli niet bereikbaar)

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
Vraagt met spoed

flink net meisje
5 daagse werkweek, weekends vrij

Met vakantieafspraken houden we
rekening

DE ROTONDE
ANWB bondsrestaurant
Kerkstraat - Vorden

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

ONZE SEIZOENOPRUIMING laat u vele echte koopjes zien!

Kom gerust binnen en overtuigt u H. LU l H ~


