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Volks- en Oranjefeest Medlertol
gaat normaal door
Ondangs de steeds stijgende kosten, waardoor het
elk jaar moeilijker wordt om een feest te organise-
ren en draaiende te houden, heeft de Volksfeestkom-
missie van het Medlerfeest toch besloten om ook dit
jaar nog een Volks- en Oranjefeest te houden. Tij-
dens een in het voorjaar gehouden vergadering werd
al besloten om de datum van het feest te vervroegen
en wel op 26, 27 en 28 juni 1975. Door diverse moei-
lijkheden zag men zich toen genoodzaakt het feest
af te schaffen en ook niet op een latere datum meer
te houden. Het bekende traditionele Medlerfeest,
dat bijna aan zijn gouden jubileum toe was — vol-
gend jaar (1976) — zou dan roemloos ten onder zijn
gegaan.

De kommissie kiwam op veler verzoek toen nogmaals
bijeen en zo zal het negenenveertigsste Volksfeest
toch doorgaan en wel op vrijdag 29 en zaterdag 30
augustus. Wel is het programma enigszins gewijzigd
en zaïl er dit jaar geen feesttent komen, maar zullen
'diverse feestelijkheden in zaal Eyikelkamp plaatsvin-
den.

In deze .zaal zal het feest vrijdagavond 29 augustus
beginnen met een gezellige dansavond, waarbij ook
beurtelings zullen optreden Het Vordens Huisvroiu-
wenorkest en de zanggroep gebroeders Eykelkamp.
Op dezelfde vrijdagmiddag wordt het jaarlijkse
schoolfeest gehouden voor de kinderen van de Med-
lerschool (basisschool Linde), die in en nabij de
school diverse spelletjes doen.
Het eigenlijke Volks- en Oranjefeest wordt op za-
terdag 30 augustus gehouden. Bij het vogelschieten,
zal burgemeester M. Vunderimk het eerste schot los-
sen. Verder is er gelegenheid tot bel- en schijf schie-
ten. 's-Middags is de officiële opening met medewer-
king van de muziekvereniging Concordia waarna
men in optocht naar het terrein trekt nabij de voor-
malige zagerij Ribbers. Hierna kan men deelnemen
aan de aloude voliksspdlen als het dogcarrijden voor
dames (de kommissie heeft een eigen dogcar aange-
kocht), h-et doeltrappen, korfballen, kruiwagenrace
met hindernissen enz. Het feest wordt zaterdagavond
besloten met een groot oranjebal in de zaal van
't Wapen van 't Medler.

NIEUWS
VAN JE
KERKEN

BELANGRIJKE BIJEENKOMST (15 september)
Van de voorzitter van de plaatselijke Raad van Ker-
ken (R.K., Gereformeerde en Hervormde Kerk), ds.
J. H. Jansen, emeritus predikant van en te .Vonden
ontvingen we het volgende bericht, dat we graag
ook aan u doorgeven:
„Van 23 november tot 10 december komen afgevaar-
digden van meer dan 250 kerken, die aangesloten
zijn bij de Wereldraad van Kerken, bijeen in Nairo-
bi (Afrika). Daar wordt, na de oprichting van de
Wereldraad van Kerken in 1948 te Amsterdam, de
vijfde Assemblee, de vijfde grote bijeenkomst van
afgevaardigden van de kerken gehouden. Uit ons
land gaan een dertiental afgevaardigden van onze
kerken daariheen. Wij hebben nu het voorrecht dat
een van de afgevaardigden prof. dr. K. Runiia uit
Kampen hier in Vorden komt vertellen over deze
bijeenkomst. Wij zouden het zeer op prijs stellen als
velen uiit onze kerken aanwezig zullen zijn op deze
belangrijke bijeenkomst van de plaatselijke Raad
van Kerken en wel op maandagavond 15 september
in de zaal van de huishoudschool aan Het Hoge.
Iedereen is er zeer welkom."

De Raad van Kerken te Vorden/Kranenburg

OPEN DEUR-DIENST
Zondagavond 31 augustus a.s. zal er een Open D-aur-
dienst in de Hervormde kerk worden gehouden. De
Interkerkelijke Evangelisa'iekommiss'ie nodigt daar-
om iedereen uit om deze dienst mee te maken. Ds.
Veenhuizen, Gereformeerd predikant uit Apeldoorn
hoopt in deze dienst voor te gaan. Hij zal het onder-
werp „De Kerk als bouwwerk" van verschillende
zijden belichten. Het orgel, samen met trompet, zul-
len ons begeleiden bij het zingen van de liederen.
Er zijn gestencilde liturgieën aanwezig. Van harte
welkom.

EEN KERK VOOR JOU
Op yondaigmorgen 31 augustus onder de kerk tij d
gaat in De Voorde de Je^Mkerk van start. Deze
jeuigtlikerkdicnsten zijn bedoeld voor de jeugd van
12 tot 16 jaar. Elke week zal er een andere spreker
-komen en er wordt gezongen mj||k%fijfeleiding van
piano, drum en andere instruimeflpBtilfwie wil mee-
werken om met leeftijdgenoten ^jjf eigen gezicht
aan de/e diensten te gevend^fcordt uitgenodigd om
zondag 31 augustus onder oWcerktijd in De Voorde
•te komen. Kom jij ook? (Wil je ook het liedboek
meebrengen?)

ging op reis
Het reisgezelschap Wiersse en Omstreken maakte
dezer dagen zijn tweede jaarlijkse uitstapje met een
GTW^bus met als reisleider der heer F. A. Bouw-

? * Ik ken heel wat mensen
met een privé-rekening bij
de Rabobank en dat bevalt
ze prima!"

Rabobank
geld en goede raad

meester. De tocht ging naar de Beekse Bergen en de
Riesbosch waar een boottocht werd gemaakt van
ruiim twee uur. Het safaripark in de Beekse Bergen
was geweldig mooi, maar jammer was het dat het zo
regende, zodat zelfs de apen zich geen raad wisten.
Chauffeur Harren reed het gezelschap verder door
Brabants dreven langs o.a. de Bauknecht fabrieken.
Bij de oud-Vordenaar H. Tjoonk in Hoenderloo
werd op de terugweg het diner gebruikt.
In totaal namen 52 personen uit Ruurlo, Hengelo
en Vorden aan de reis deel. De iheer Bouwmeester
dankte zijn medereizigers en chauffeur Harren voor
de goede samenwerking en uitleg en wenste een wel
thuis en tot het volgend jaar.

. .

Geboren: Sander, zoon van I,. Pardi js en H. J. Ko-
lenbrander.
Ondertrouwd: C. Eikelboom en M. E. Marlens.
Gehuwd: H. Elferink en^^ Lenselink.
Overleden: C. W. H. M^Pns-Stöhner, 80 jaar wo-
nende te Haarlem.

L V K R W I T CDELSTAAt .

KOERSELMAN CASSETTES

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

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

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

10-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelmen: donderdagmiddag van 16-17 our

Deze week komen de volgende onderwerpen aan
de orde, t.w.:

1. Afrasteringen.
2. Het uitlaten van honden.
3. Verwijdering/snoeien van beplanting op uitzicht-

hoeken.
4. Artikel 145 Algemene Politieverordening.

Ad. l
Afrasteringen

'Het is gebleken, dat bij de verplaatsing van afraste-
ringen, in verband met de overname van de bomen
door de gemeente in het igebied van de ruiilverkavie-
iling Warnsveld, diverse afrasteringsdraden aan de
bomen zijn bevestigd. Degenen, die aldus de draden
bevestigd hebben, worden er op gewezen, dat inge-
volge artikel 144 der Algemene Politieverordening
het verboden is binnen een afstand van 50 cm uit
de boord van bermsiloten, welke in onderhoud zijn
bij de gemeente, draadafrastering, ihekken of gaas
te höbben. Ook is bij onderhoud van de sloten ge-
bleken, dat diverse afrasteringen te dicht aan de
sloot/kant staan en dat verschillende spandraden
over de sloot zijn aangebracht. Dit is bijzonder hin-
derlijk voor het machinaal maaien. U wordt dan ook
verzocht de spandraden op een andere wijze aan te
brengen en de afrasteringen, waar ze te dicht bij de
sloot zijn, zodanig te verplaatsen, dat dit (geen hin-
der meer oplevert bij het maaien.

Ad. 2
Het uitlaten van honden

Het gemeentebestuur acht het wenselijk om de be-
zitters van honden te wijizen op enkele bepalingen
aait de Algemene Politieverordening, welke betrek-
king hebben op de verplichtingen van houders van
honden.
Het uitlaten van honden door hun baas betekent in

zeer veel gevallen dat de honden tijdens dit „uitla-
ten" het een en ander „achterlaten". Voor zover dit
„achterlaten" uitwerpselen betreffen levert dit nog-
al klachten op, en terecht, want het al wandelend
stappen in een „hoop" is allerminst plezierig te noe-
men. Ook is nooit de bedoeling van trottoiraanleg
geweest een plaats aan te wijzen waar honden vrije-
lijk hun behoeften zouden mogen doen. Terwijl ook
niet verondersteld mag worden, dat zeer vele Vorde-
naren op de trottoirs de slalom wensen te beoefenen.
Al met al moet een hondebezitter er rekening mee
houden, dat het houden van een hond een aantal
lasten met izich meebrengt en dat het niet zo mag
zijn dat buren of spelende kinderen de dupe worden
van het niet op de juiste plaatsen uitlaten van hon-
den.
De genoemde bepalingen uit de Algemene Politie-
verordening, welke betrekkinig hebben op deze
kwestie:

Artikel 22:
Ieder is verplicht er voor te zorgen, dat een onder
zijn hoede staande hond zich niet van uitwerpselen
ontdoet op het gedeelte van de weg, dan uitsluitend
is bestemd voor voetgangers.

Artikel 138, lid 2:
Ieder is verplicht er voor /org te dragen, dat een
onder zijn hoede staand dier zich niet van uitwerp-
selen ontdoet in gemeentelijke plantsoenen en/of
parken.

Het eerste artikel ziet vooral op de veiligheid voor
voetgangers en het vermijden van onsmakelijke aan-
blik (openbare orde); het tweede artikel beoogt de
bescherming van de openbare gezondheid en boven-
dien het voorkomen van smerige overlast voor de
gemeentelijke plantsoenendienst (bedenkt u eens
hoeveel uitwerpselen de gemeentewerk!i-eden om en
in het (gezicht vliegen bij het grasmaaien; indien dit
bij u in de tuin zou gebeuren, zou u er toch wat aan
doen!!!).

Ad. 3
Verwijderen/snoeien van beplanting op
uitzichthoeken

Nogmaals maken wij er u attent op, dat in dit jaar-
getijde hoog opgroeiende beplantingen op uitoicht-
hoeken van gemeentewegen weer gevaar (kunnen)
opleveren voor het verkeer.

Derhalve wijst het gemeentebestuur de belangheb-
bende eigenaren van deze beplankingen op de vol-
gende bepaling van de Algemene Politieverordening
(artikel 27):

„Gerechtigden op beplantingen, aanwezig op of
langs andere dan Rijkswegen en de in artikel l van
het Provinciaal Wqgenreglement Gelderland bedoel-
de wegen, zijn verplicht op aanschrijving van burge-
meester en wethouders de naar hun oordeel voor het
verkeer gevaarlijk of hinderlijk geachte beplantin-
gen binnen de bij die aanschrijving gestelde termijn
te verwijderen, dan wel deze ten genoegen van bur-
gemeester en wethouders te snoeien."

Indien, in het eerste geval, miet zou worden voldaan
aan het gestelde in de aanschrijving, dan zijn burge-
meester en wethouders bevoegd, zelf de betreffende
werkzaamheden te (daten) verrichten, en wel geheel
op kosten van de overtreder.

Gezien het veronderstelde verantwoordelijkheidsbe-
sef van iedereen, hopen wij dat dergelijke aanschrij-
vingen achterwege kunnen blijven en / a l een ieder
die beplanting heeft die voor het verkeer gevaar te-
weeg brengt, deze uit eigen bewegin» verwijderen.

Ad. 4
Artikel 145 Algemene Politieverordening

Het is verboden heggen, struiken, bomen of afraste-
ringen van prikkeldraad op kortere afstand dan 50
cm te brengen of te hebben.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur GEEN dienst; 10 uur ds. J. Veenendaal;
19 uur Open Deur^dienst, voorganger ds. F. H.
Veenhuizen, Geref. evangelisatie predikant te Apel-
doorn. Samenzang: orgel en trompet.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uiur ds. H. J. Hcgger te Velp kindernevendienst
19 uiur Open Deur-dienst in de Hervormde kerk,
m.m.v. het Leger des Heiils. Voorganger ds. F. H.
Veenhuizen van Apeldoorn

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warr i nga-H endriks, tel. 1277.
Horsterkamp 3, Vorden
Let op: de weekeinddiensten zijn gewijzigd, het is
geen wisseling om de week!

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzuster» en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrif-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 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 van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30-12.30 uur; zo gesloten

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

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.80 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd 1.15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeahalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uut
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 UUT
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SUPER-SLAGERIJ
Bief tartaar

Boomstammetje

Ajuinburgers

Malse riblappen

Runderstooflappen

3 stuks ...

geheel gevuld
± 400 gram ..

3 stuks

500 gram

Heel kilo

500 gram

Heel kilo

nu

ALLEEN DINSDAG:

Fijne worst of

saucijzerï
500 gram

Heel kilo.

Vleeswaren
Rolspek
Gebraden gehakt

Varkensrollade

Boterhamworst

Slagersleverworst

100 gram

150 gram ....

Uit eigen grill
100 gram ....

200 gram ..

aan stuk
± 250 gram

ZONNETUIN
Malse sla
Tomaten
Spaanse meloen
Worteltjes
Sinaasappelen
Handappelen

2 kroppen

kilo

per stuk .

panklaar
500 gram

per net

JAMES GRIEVE
2 kilo

298
348
298
588
1098
478
918
248

298
548

Alles zolang de voorraad strekt

79
98
198
59
275
198

Dupm
Doperwten

Kippesoeppakket

Kroketten

Gehaktballen

Bamischijven

A & O Us

ES-VOORDEEL
zeer fijn

grijpzak 30 stuks

4 stuks

4 stuks

aardbeien of vanille

119

98

298
198
139
175

Frambozen/
MARGARINEbessenwijn

met jonge jenever

literfles

DAGVERS VOORDEEL

2 kroppen

3 stuks

MAANDAG 15 AUGUSTUS:

Malse sla
Slavinken

DINSDAG 16 AUGUSTUS:

Sperzieboontjes 500 gram

Verse kuikenpootjes 500 gram

WOENSDAG 17 AUGUSTUS:

500 gram

500 gram

79
198

98
298

49
238

GRAAG TOT
MOGISTEl

Shampoo
Haarlak
Shampoo
Hairform

Damesverband

Damesverband
Panty's

W VOORDEE,
PALMOLIVE

MISS KIRA

SUNSILK

KEMT

KOTEX

KOTEX

LTJES

198
198
325
250
298
195

WASl
Omo zeeppoeder
Dixan zeeppoeder
Dash zeeppoeder
Persil zeeppoeder
Sunll zeeppoeder
Knijp afwas

fOORDEEL

koffer .

koffer .

995
1850
750
725
698
79

j j j
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VAN HELLE

Supra koffie
normaal of srrelfilter

per pak

VOORDEEL SLIJTERIJ
Vieux GANZEBOOM

liter

Beerenburg

Frambozen- of
Kersenbrandewijn

Polar rum

Whisky

Mokka likeur

DOYER EN VAN DEVENTER
literfles

*/> liferflesje nu voor

WHITE LABEL
met gratis fles Cola

Black Prince Select Scotch
per fles nu

CAFÉ ORIENTAL
van 13,55 voor ..

895

950

450

1295

895

1195

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK*

Appelmixtaart

Tompoucen

van 3,35 voor

doos a 4 stuks

298
215

Bloemen en Planten
VRIJDAG - ZATERDAG

Chrysanten grote bos 225

ZOETWAREN VOORDEEL
Prince Fourre

Kleutertaai
grot rol nu

grote baal

Calvé Zoute pinda's zak 194 nu...

Frisia spek Zakè1me»er

Bros repen melk of puur
pak a 3 stuks

89
129
169
129
98

SUPERVOORDEELTJES

A&O

literfles voor

VRUCHTEN
LIMONADE 79

Krings appélsap 3 flessen 198

Hoy rookworst
250nu 2 voor

Nasi of Bami KOEN VISSER
literblik van 2,94 voor 219

Rode kool mei stukjes appel 3/4 pot 79

Roosvicee
dubbele fles van 3,80 voor 298
Fruitcocktail DELMONTE

literblik 2,90 nu 269

Completa 200 gram van 2,02 voor 179
Felix Diner 350 grams pak van 1,44 voor 129

2 rol van 1,54 voor 135
BETUWE

Halviture jam 41Q
ibrikozen of aardbeien, qeen 2.14 of 1.99 mar nu • M %^

Maggi kippesoep 2 zakjes 98

Halvarine BLUE BAND
kuipje 500 gram 109

Closetpapier pak a 4 rol 98

Amstel pils krat a 24 pijpjes 995

Advokaat TWENTSE HOEN
grote fles 398

Montilla
nu 3 flessen voor 850

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232

i

!



DISCOUNT CENTRUM RUURLO
V

oor de deur staat de meubelbeurs In Utrecht
oor u kopen wij daar de nieuwste kollekfie
oor de volgende aanbiedingen kunt u het beste bl) ONS terecht
oor meubelen, tapijten en gordijnen met de volgende prljzenkorrektle:

a. Wandmeubel
180 cm, Wengé/ wif
van 995,— voor

b. Bankstel
massief eiken, oersterke stof
van 1795,— voor

795,-

1550,-
c. „Bonanza" eethoek

groen of bruin
van 575,— voor 475,-

d. Los te leggen Vinyl
voor keukens etc. Q7
van 45,— voor W i j

e. Slaapkamertapijt
400 cm breed
van 59,— voor

f. TV-fauteuils
diverse kleuren
van 345,— voor

Gevraagd
voor directe indiensttreding een

net meisje
voor onze afdeling slagerij

Leeftijd: plm. 18-19 jaar.
Aanmelden voor 6 september a.s.

SUPERMARKT

Het Zuivelhuis
te Ruurlo - Telefoon 05735-1688

GEVRAAGD:

enkele aankomende

houtbewerkers
Leeftijd plm. 18 jaar

BIJENHOF's
FIJNHOUT BEWERKING B.V.

Induatrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
ta de modekleuren, water, en wind-
dicht, ftzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen en Sporthandel

Martens
itteds doeltnfftndl

Zutphenseweg •— Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPbJlALIST !

Vorden - Telefoon 05752- 151 4

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden • Telefoon 05752.1334

Wij gaan met

vakantie
van 1 tot en mef 6 september

SMEDERIJ

Henk van Ark
Burg. Galléestraat - Vorden . Telefoon 05752-1554

Najaarsmode 1975
nu reeds bij
Modecentrum Feunissen Ruurlo

L

Modieus - Wijd - Van soepele stoffen gemaakt zijn onze
NIEUWE KOLLEKTIES uit binnen- en buitenland

JAPONNEN EN PAKJES
van zijden Yersey's en Mohairstoffen in uni en bedrukt

MANTELS
Wijdvallend in Velours - Tinneroy en Tweeds

ROKKEN
in ruiten - strepen - tweed - wevenit en flnneroy

Hierop eindeloos kombineren uit onze

GROOTSE KOLLEKTIE pullovers - blousons - blouses - vesten en
pulll's

Weesf u gerust nieuwsgierig naar de nieuwe moder komt vrij kijken
en passen I

Modecentrum
Teunissen - Ruurlo
Toonaangevend in mode voor Ruurlo en omstreken
Vrijdags koopavond

39,-

295,-

g. Gordijnen
per meter vanaf

h. Vitrage, val etc.
per meter reeds vanaf

5,-

V
VERDER NOG VELE AANBIEDINGEN

IN ONZE ZAAK !!

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 t/m 10 september

Groente . Fruit - Bloemem

E G. KLUMPER
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 1436

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 tof en met 6 september

ESKES
Levensmiddelenbedrijf

TEXTIELREINIGING

SIEBELINK B.V.
InduMeweg 3 Telefoon 1465

heeft plaats voor een flink en net

MEISJE
Aanmelden telef. 1465 of 's avonds H.K. van
Gelreweg 30.

Vrijdags koopavond
Zaterdags geopend tot
16 uur
Maandag v.m. gesloten

BRUIDS- EN
MODEHUIS

NET
EVEN
IETS
ANDERS
BRUIDSJAPONNEN
Exclusieve
modellen
van wereldbe-
kende modehui-
zen uit Parijs,
Rome, Wenen,
Brussel en
Londen
Reeds v.a. 195,-
Daarnaast voor
feestelijke gelegen-
heden een enorme
kollektle

AVONDJAPONNEN
LANGE ROKKEN
FRAAIE BLOUSES
Maak een afspraak
05448-222

BELTRUM - Telefoon 05448-222
De grootste speciaalzaak van Oost-Nederland.

Noteert u alvast onze showdatums

Zutphen: dinsdag 23 sept. Rest. De Gulden Helm
Doetinchem: dinsdag 30 sept. Schouwburg Amphion
Arnhem: maandag 13 okt. Hotel Haarhuis

GEMS-
AANBIEDINGEN
Kleurentelevisie

een moderne kleurentelevisie in
witte uitvoering. Met tiptoets ka-
nalenkiezer. Eenvoudige bediening
met ideal kleurentoets. Beeld 51 cm
met 110 graden beeldhoek.
Apparaat van wereldmerk.
De prijs 2238,— tijdelijk 1595,—

Grootbeeld kleurentelevisie
van het merk Erres met 66 cm
beeld. Tiptoetsbediening. Fraaie
houten kast in kleur, noten.
De prijs 2695,— tijdelijk 2200,—

Stereo radio
van Philips met 2 x 1 8 Watt ver-
sterker nu van 835,- voor 599,—
Bijpassende boxen per stel 250.—

Royale draagbare radio
met geweldige geluidsweergave,
geschikt voor lichtnet en batterijen.
Merk Erres. Nu voor een vlotte
prijs. Van 239,— voor 175,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Fijne kwaliteit

acryl
damespull's

moderne kleuren 14,90

2 stuks 27,-

r*J/chooloermoft
iMB^^ imOMBtmt M1307 «M»

ORANJEFEEST
MEDLERTOL
Vrijdag 29 augustus

Gezellige dansavond
m.m.v. Vordens Huisvrouwen
Orkest
Zanggroep Gebr. Eykelkamp

Zaterdag 30 augustus

Volksspelen

's Avonds Oranjebal
Muziek: The Spitfires

Café-Restaurant
't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp
Ruurloseweg 114 - Vorden
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VORDENS BELANG
TERUG OMWILLE
VAN DE KIEZERS

PvdA bleef weg:
CDA weigert onze beleidsnota serieus te nemen!

De PvdA-fractie boycotte ook dinsdagavond de vergadering van de Vordense raad. In
een brief lieten de socialisten weten dat zij hadden besloten nog niet aan het raads-
werk deel te nemen omdat de CDA weigert hun alternatieve beleidsnota investerin-
gen serieus te nemen.

Die mededeling werd hen niet in dank afgenomen door de CDA-er Geerken.,Vreemd',
vond hij, ,want we hebben de hele zaak met de fractievoorzitters doorgesproken'.

Afwezig was ook burgemeester Vunderink. De ver-
gadering werd daarom voorgezeten door loco-burge-
meestter wethouder Bannink. Aanwezig was wel weer
de fralktie van Vordens Belang. In een brief aan de
raad lichtte zij toe dat h-et verlaten van de openbare
raadsvergadering in juli een duidelijk, protest was.

Hoewel de fraktie van mening was dat het daarna
gevolgde overleg over de werking van de gemeente-
raad voorlopig geen essentiële verschilpunten heeft
opgelost, vond zij dat de belangen van haar kiezers
het best werden gediend door weer aan het raads-
werk deel te nemen.

R.K. SCHOOL-KWESTIE
Door de blijivende afwezigheid van de PvdA-fraktie
kwamen een paar belangrijke punten niet in behan-
deling: de problemen rond de nieuwe r.k. lagere
school aan Het J-öbbink en het standpunt van de
PvdA ten aanzien van de meerjarenplanning en de
financiering van de restauratie van kasteel Vorden.
Nadat de heer Gerritsen (VB) had voorgesteld de
schoolikiwestie uit te stellen tot de PvdA in de raad
zou zijn teruggekeerd, merkte voorzitter Banninik
op: „Ik voel er eigenlijk niets voor het raadswerk
te laten stagneren. De fraktie van de PvdA heeft
alle stuikiken gekregen en is dus volledig op de hoog-
te".
Ook de heer Van de Wall Bake (WD) meende:
„Tot de PvdA terug is, is voor mij een te onbestem-
de termijn". Maar de raad besloot toch het advies
op te voilgen van de kommissie ailgemeen bestuur en
de zaken op de korrel te nemen zodra de PvdA weer
aan liet raadswerk deelneemt.

Ten aanzien van de Vordense jeugdsoos merkte
wethouder Bogchelman (WD) op dat de aktivitei-
ten voorlopig onderdak hebben gekregen. Hij
dankte daarvoor degenen die ruimte beschikbaar
hebben gesteld en deelde verder mee dat er een
concept huishoudelijk reglement is, dat nu wordt
bestudeerd. >

Zonder discussie ging de raad akikoord met een wij-
ziging van de gemeentelijke bouiwtverördening, die
ondermeer betrekking heeft oip een betere wiarmte-
isalatie van te bouwen woningen, verbetering van
de bepalingen met betrekking tot antenne-inrich-
tiingen, de afivoer van afvalwater en de in de praik-
tijk wenselijk gebleken verbetering van de tekst van
de bepalingen.
Instemming kreeg ook het voorstel de verordening
op de heffing en invordering van leges te wijzigen
met het oog op de invoering per l december van
een algemeen landelijk paspoort voor bejaarden.
De bejaarden in Vonden kunnen een dergelijk pas-
je, dat korting geeft op de toegangsprijs van allerlei
evenementen bij de gemeente krijgen voor ƒ 6,50.
Zowel voor 1973 als 1974 besloot de raad siulbsidies
van telkens ƒ 375,— te verlenen in de onderhouds-
kosten van de molen Ons Belang. De werkelijke
onderhoudskosten zijn ƒ 1500,—.
De raad had evenmin iets in te brengen tegen het
voorstel ƒ 336,72 uit te trokken voor de aanvulling
en uitbreiding van de personeelslbilbliotheek in de
openbare kleuterschool Het Kiwetternest. Op advies
van de School Advies Dienst Oost Gelderland zul-
len boeken worden aangeschaft over goede taalont-
wikkeling en soepele overgang van kleuter- naar
basisonderwijs.
Een bedrag van ƒ 9822,56 trolk de raad uk voor ver-
goeding van de kosten, die de bijzondere lagere
school op Het Hoge voniig jaar maakte voor het
handwerikonderwijs. Acht mille was al voorgescho-
ten, de rest dient nog te wonden betaald.
Vragen bracht het voorstal berm-verharding aan te
brengen op de T-ikruisiingen van Gazoonweg-Warr-
kenseweg, Gazoorweg-Wilmerinkweg, Kruisdijk-
Strodijk, Hamminkweg-Riethuiisweg, Hammink-
weg-Spiökenweg, Mosselseweg^KapöIiweg en Mossel-
seweg-Kapeliweg.

AMBULANCEDIENST UITBREIDEN
De verharding is nodig omdat het zwaardere vracht-
verkeer steeds meer gebruik maakt van de wegen
in het buitengebied en dan diepe sporen trekt in
de berme bij de kruisingen, waardoor gevaar ont-
staat en de afvoer van water wordt belemmerd.
„Maar al verbreed je die kruisingen, men blijlit
toch de binnenbocht nemen. En dan zit je over
twee jaar weer met hetzelfde probleem," meende
de heer Lichtenberg (CDA). Daarom, vroeg hij of
h-et mogelijk zou zijn een verhoogde steenrand in
het laatste stuik]e te leggen.

„Het voorstel is goed," vond voorzitter Bannink,
„maar het gevaar in het buitengebied is, dat er dan
gras over gaat groeien en dan kunnen er ongeluk-
ken gebeuren. Dan zouden we ook de ambulance-
dienst moeten uitbreiden." Naar aanleiding van op-
merkingen uit de raad dat nog wel meer kruisin-
gen voor verbreding in aanmerking komen, ver-

zekerde de heer Bannink dat het voorlopig gaat
om een proef. Kosten 12 mille.
Voor het bouwrijp maken van het bestemmings-
plan Brinkerhof 1973 I stolde de raad zonder dis-
cussie een krediet van ƒ286.517,26 excl. btw uit.
D-e werken zuilen deels door straatmakers en deels
in eigen beheer wonden uitgevoerd.
De raad was het met B. en W. eens dat het slui-
tingsiuiur van de horecaibedrijiven in Vorden dient
te worden gesteld op 01.00 uur. De exploitanten
van de bars Het Pantoffeltje en De Posthoorn had-
den verzocht het sluitingsuur op 02.00 uur te stel-
len.
Maar in het voorstel om het toch maar op 01.00
uur te houden hadden B. en W. al geschreven:
„Het moet ons inziens niet zo worden, dat als in
buurgemeenten de horecabedrijven gesloten zijn,
men nog naar Vorden kan voor een afzakkertje.
Dit legt de basis voor moeilijkheden."
Een onderzoek ingesteld door de Kamer van Koop-
handel had uitgewezen dat in 14 gemeenten het
normale sluitingsuur middernacht is, in 5 gemeen-
ten 01.00 uiur. Van de gemeenten met een sluitings-
uur van 24.00 zijn er 7 die bij uitzondering (in
weekeinden en/of zomermaanden) het sluitingsuur
hebben gesteld op 01.00 en 3 op 02.00 uur.

AVONTURIERS WEGHOUDEN
Voorzitter Bannink legde er nog eens de nadruk
op: „Dek eens aan avonturïj» uit andere dorpen.
Dat kunnen we hier nie^Bjbben." Voorgesteld
weid de Algemene Politie Verordening te wijzigen
evenals de Legesverordening.
B. en W. willen een soepel ontheffingsbeleid voe-
ren. De ontheffing kan telk^^voor drie maanden
worden verleend. Dat gaat^ n 200 gulden kosten
of 75 gulden afhankelijk van het feit of men ge-
durende drie maanden elke avond dan wel 3 avon-
den per week een uur na het algemeen sluitingsuur
open blijft.
De heer Tjoonk (VVD) zei te hebben gehoord dat
men in het laatste geval in Zutphen 85 gulden dient
te betalen. (Hij vroeg daarom of de verhouding niet
werd scheef getrokken. Voorzitter Bannink: „Dat
weet ik niet." De heer Gerritsen (VB) informeerde:
„Wat adviseert de commissie belastingen?" De voor-
zitter: „Die is zondermeer akkoord." De heer Ger-
ritsen suggereerde de wijzigingen nu maar door te
voeren en eventueel later met een voorstel te ko-
men voor aanpassing van de legeskosten.
Algemeen gelach leverde de stemming op over het
voorstel de heer L. de Boer (VB) te benoemen als
opvolger van de heer Duursma in de raadscommis-
sie voor financiën en belastingen en openbare wer-
ken. Een raadsilid had een stembriefje ingeleverd
met een kruisje er op. Toen dat bekend wend ge-
rnaalkt kon de gekozene nauwelijks verhullen dat
hij zichzelf het kruisje had gegeven.
Om het de h-eer Broekigaarden aan de Toldijk 2
mogelijk te maken achter zijn boerderij een lig-
boxenstal te laten bouwen nam de raad een voor-
bereid inigsibesluit, dat B. en W. de mogelijkheid
geeft via de art. 19 procedure -een verklaring van

geen be/vvaar te krijgen van GS van Gelderland.
De heer Gerritsen (VB) informeerde hoe lang die
procedure nu duurt. „We doen het zo snel moge-
l i jk ," verzekerde de heer Banning en een ambte-
naa r van de secretarie lichtte toe dat de zaak al
/odauig is voorbereid dat er snel een beslissing uit
Arnhem kan komen.
Tenslotte besloot de raad een voorbereidingsbe-
slu.it te nemen tot herziening van het bestemmings-
plan Buitengebied 1970, voor het gebied tussen het
Lekkebekje en de Galgengoorweg ('t Schapenmeer).
Het draagt nu het karakter van een zomerhuisjes-
terrein. Om ongewenste bebouwing te voorkomen,
zoals ook in het structuurplan voor de openlucht-
recreatie is voorgesteld, komen er enkele specifieke
bouwvoorschriften in bet bestemmingsplan.
De heer Gerritsen informeerde nog hoe het staat
met de voorbereiding van een heel nieuw bestem-
mingsplan. Daarover kon de voorzitter hem nog
niet inlichten. Maar hij beloofde het na te zoeken
en er in een volgende vergadering op te antwoor-
den.

TENNISSEN IN APRIL
Bij de rondvraag wilde de heer Kok (CDA) weten
hoe het s l a a t met de tennisplannen. Wethouder
Bogchelman (VVD) van sportzaken antwoordde dat
er voniigc wccik een bespreking is geweest met het
bestuur van de tennisclub, over de organisatievorm.
Het is de bedoeling dat de plannen zo snel moge-
l i jk in overeenstemming worden gemaakt. B. en W.
hebben de volle medewerking, verzekerde hij. Er
wordt naar gestreefd dat er volgend voorjaar, in
april of mei, kan worden getennisd.
In een nagekomen stuk van de gewestraad Midden
IJssel werd de raad van Vorden uitgenodigd vier
vertegenwoordigers uit zijn midden aan te wijzen
voor deelname aan de werkzaamheden van het ge-
west. ^^
Uit een toelichting bleek qMde Gewestraad is sa-
mengesteld uit 14 vertegenwoordigers van de PvdA,
7 van de VVD en 11 van de CCP, de afgevaardigde
B. en W.'s niet meegeteld. Vertegenwoordigers van
andere fracties, zoals Vordgjis Belang zouden zich
in de Gewestraad bij PvdflWVD of CCP moeten
aansluiten.

Naa i aan l e id ing van de brief van het gewest vroeg
vooriztter Bannink de fracties elk een kandidaat
aan te wijizen en de kandidatuur schriftelijk in te
dienen in het gemeentehuis ter bespreking in de
commissie Algemeen bestuur.
Door het omzeilen van de sohoolkwestie, de grie-
ven van de socialisten en de vlotte leiding van voor-
zitter Banninik kon de raad na veertig minuten
vergaderen ail terug naai ' huis.

VERKOOPSTER
Inlichtingen dagelijks bij

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Herman

„de koster1

kreeg hoge

pauselijke

onder-

scheiding

Vordens Belang

De fractie van Vordens Belang keerde dins-
dagavond terug in de gemeenteraad, op
grond van de volgende overwegingen die door
vooi/ . i tkT Bannink werden voorgelezen:
„De gang van /aken betreffende de beleids-
n o t a i n / a k e investeringen en het verloop van
de buitengewone raadsvergadering van 3 juli
nood/aakten onze fractie uit protest de raads-
zaal te verlaten.
Het hierna gepleegde overleg over de wer-
king van de gemeenteraad in de commissiie
van bestuur heeft onze ontevredenheid niet
geiheel kunnen wegnemen. Als positief punt
is overeengekomen, dat de werkwijze van de
commissies gewijzigd zaïl worden, hetgeen 'n
goed overleg /ai kunnen bevorderen.
On/e f rac t ie is mede daardoor van mening,
dat wij door l i e t verlaten van de openbare
raadsvergadering in juli een duidelijk, protest
in voldoende1 m a l e h e b l M ' i i betoond.
On/e f r a c t i e is de overtuiging toegedaan, dat
wij de belangen van onze kiezers het beste
dienen door weer aan het raadswerk deel te
nomen.

Zondag 24 augustus 1975 is voor de heer H. E. R.
Jansen, beter bekend als „Herman de koster" van
Kranenburg, een onvergetelijke dag in zijn leven
geworden. Ter gelegenheid van het feit dat hij 30
jaar koster/uinman was van de St. Antonius van
Paduaparochie te Kranenburg en tevens de pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikte, werd hij door de

gehele parochiegemeenschap letterlijk en figuurlijk
in de bloemetjes gezet. De hoogste bekroning was
wel de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesiae et
Pontifice, waarvan de gouden medalje met oorkon-
de hem tijdens de plechtige hoogmis in de Kranen-
burgse parochiekerk door pastoor Sutorius ofm werd
uitgereikt.

Kohier onder de aantekening, dat voorlopig
geen essentiële verschilpunten door het over-
leg /i j n opgelost."

FEESTPREDIKATIE
De viering van di t unieke jub i l eum werd zondag-
morgen inge/ei met een plechtige eucharistieviering
in de parochiekerk, gecelebreerd dooi pastoor Su-
torius ofm. Het r.k. gemengd zangkoor vertolkte op
voortreffelijke wijze de ge/angen. Pastoor Sutorius
belichtte in zijn toespraak in de overvolle kerk hoe
plichtsgetrouw Herman de koster elke dag in touw
was voor de parochiegemeenschap. „Als eerste open-
de hij de kerkdeur en als l a a t s t e vertrok hij weer.
Hij behandelde iedereen zoals hij /.elf behandeld
wilde worden, eenvoudig, eerlijk en evenwichtig.
Ook in de nieuwe ontwikkeling van de r.k. kerk —
die soms drastisch waren — ging hij mee. Hij is trots
op zijn kerk en vindt het p rach t ig als deze stampvol
is. Met h a r t en /iel versiert hij het kerkgebouw bij
blijde gebeurtenissen en /et hij ook de kerststal. Wij
/.i j n trots op zo'n koster", aldus pastoor Sutorius.
Hij deelde vervolgens mee dat Z. H. de Paus, Her-
man Jansen vanwege /i j n vele verdiensten de gouden
onderscCheiding IVo Kcclesiae et Pontifice had toe-
gekend en spekkie 'hem de/e onderscheiding op.

DRUKKE RECEPTIE
Dat de Kranenbungse koster/tuinman een belangrij-
ke plaats in de parochiegemeenschap inneemt, be-
wees de door h-et kerkbestuur aangeboden receptie
in /aal Schoenaker, waar Herman en zijn dochter
Trees vele gelkwenseii in ontvangst mochten nemen.
De heer A. Zents sprak als voorzitter van het r.k.
kerkbestuur en noemde liet 30jjarige kosterschap in
één parochie een uniek feit. „Ü hebt het langer uit-
gehouden dan v i j f pastoors en in dit tijd geassisteerd
bij 761 doopsels, 280 huwelijken en 186 uitvaart-
d i e n s t e n . M a a r ook het schoonhouden der kerik en
de versiering behoorde tot /i j n taken. Bij Herman
gold het motto: „U vraagt en Herman versiert het
wel." De heer Zents wees eveneens op de prima ver-
/orging der plantsoenen en de eenvoud van de kos-
ter, die nu in de verbouwde onderwijzerswoning
woont. Namens de gehele parochi-egemeenschap
bood h i j de jubilaris voor ,zijn hobby, de bijenteelt,
een ihoningsliniger aam. Daar de Kranenburgse koster
ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd geen afscheid neemt, wenste hij hem nog vele
jaren toe.
Mevrouw Tolk a m p^G root Kormelink dankte als
voor/jitster van het r.k. gemengd zangkoor voor de
goede samenwerking die vooral bestond uit het ver-
wannen van het reptitielokaail, de verzorging van de
programma's bij kerkelijke diensten enz. Zij bood
een enveloppe met inhoud aan, terwijl dochter
' l ' rees bloemen ontvang.
Mevrouw Van de Sliigte wenste als presidente van
de plaatselijke KPO namens alle leden de jubilaris
geluk. Vooral /.i j n medewerking bij het zilveren ju-
bileum van de KPO, onlangs gehouden, werd hoog
.gewaardeerd. Ook dochter Trees, die de kleine kne-
pen van het vak wel kent en de kerk verzorgd als
Herman soms /iek is. werd dank gebracht, / i j bood
•een h o n i i u g i p o t j e (met g e l d e l i j k e bi jdrage) aan .
De heer Valk , voor / i t t e r van de Diocesane Kosters-
bond van het Aartsbisdom Utrecht en het bisdom
Groningen, sprak namens het hoofdbestuur zijn
dankbaarheid ui t . „Kosters / i j n dankba re en tevre-
den mensen en laten de kerk in het midden, maar
draigcn de/e ook midden in hun h a r t . Wij z i j n wel
werknemers van de kerk, maar cx>k lidmaat. Ik heb
gezien hoe goed de verhoudingen hier liggen en de
waardering die priesters, kerkbestuur en parochie-
gemeenschap u toedragen. Juist door de hele kleine
dingen die de vorm van de kerk gestalte geven, zijn
van ont/a'glijkc waande."
X a mens de kring Deventer en Omstreken van de
Kostersbond sprak de h-eer Orie: „Herman, je bent
een van on/e t r o u w s t e leden, geen reis is je te ver,
xolfs in Dedemsvaar t IXMI je present". Hij overhan-
digde hem een kadobon.
De heer H. Havekes d a n k t e de j u b i l a r i s voor zijn
taak als schoonmaker van de scholen te Kranenburg
een werk dat hij plu hctsgetnonw en zonder proble-
men verrichtte.
Als laa t s te dankte Herman zelf de vele spreikers, de
vele parochianen, zijn beide Vordense koMega's de
heien Groot Ki i /e i i nk en Kgigink i esp. van de Gere-
formeerde en Ned. Hervormde Kerk, de oud-pastoor
Van Berkel, kapelaan Keverkamp en allen die deze
dag voor hom tot een igroot feest hadden gemaakt.
, , l k ben er een beet je ondei steibovcn v a n , het was
een gro te verrassing."



Met blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon

MAARTEN RICHARD

We noemen hem
Ricbard

Martin en José
Jansen-Waenink

Vorden, 22 aug. 1975
Dorpsstraat 16

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok*
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,-
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Fruitverkoop Medler
James Grieves
heerlijke hand- en
moesappel
Zaterdag 30 aug.
van 9.00 tot 12.00 u.

Fruitbedrijf Medler
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Maandag l sept. begint
de verkoop weer van de

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5 — 7 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

de
besten
dragen

adidas
h«t merk met de 3 bancten

Wapen- en Sporthandel

sleede doeltreffend!

Zutphenaewe^r - Vorden

NIEUWE KOLLEKTIE

. MODESCHOENEN

o.a. bandschoenen en

laarzen

WULLÏNK
Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

r

wel k® o |»
Wij komen weer met zeer

speciale aanbiedingen van

* WASAUTOMATEN

* VAATWASSERS

* DIEPVRIEZERS

* KOELKASTEN
en andere

* HUISH. APPARATEN

op de Jaarbeurs van het Oosten,
van 17 september tot en met 24 sept. a.s.

Voor geïnteresseerde kopers GRATIS toegangsbe-
wijzen verkrijgbaar.

V.L.C. De Graafschap

DANSLES bij

Th. A.
Houtman

MDMMG9E BOND VAM OINUWMN

Vervolg-inschrijving
(voor jongeren, verloofden en
gehuwden klubs)

In Vierakker en omgeving
Ludgerusgebouw op 31 augustus
van 11-12 uur. Verder dagelijks

In Vorden
Jeugdgebouw op 30 augustus van
18.00-19.30 uur; de heer Schoen-
aker 30 augustus van 8-9 uur.
Verder dagelijks.
Inschrijfgeld ƒ 5,—

Leer beter dansen - Leer het landelijk - Les-
programma van de N.B.D. Ie en 2e jaars kur-
sussen.

DASH DASH DASH DASH
I
00

2 Volleybal-
vereniging Dash

DASH
O
CO

Afdeling Welkoop
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 12

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

I
CO

00

00

I
l/)

is weer gestart met haar trainingen.

Hebt u vroeger gevolleybald, of zou u er
graag aan beginnen, kom dan eens bij
ons kijken.

Dames, heren in 't bijzonder,
jongens en meisjes zijn van harte
welkom!

Verdere informatie kunt u krijgen bij

MEVROUW A ARTSEN
Stationsweg 12, telefoon 1427.
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DASH DASH DASH DASH

00

DASH

Weekendaanbieding f
Zware kwaliteit

woonkamertapijt
beige en groen, 400 cm breed
per meter van 119,— voor

Volle garantie en gratis gelegd

Slaapkamertapijt
per meter vanaf

UW ZAAK

98,—

49,—

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zie ook onze overige kollektie. Alles uit voorraad!

De Kon. erkende modeschool Ver.

start^Pseptember a.s. te Vorden
met een kursus

patroontekenen, knippen en
naaien

Voor nadere inlichtingen donderdag 28 aug.
in het Jeugdcentrum te Vorden van half acht
tot negen uur.

Veel meer wooncomfort en

gezelligheid in een huis voorzien van

CENTRALE
VERWARMING
vraag vrijblijvend prijsopgave,

ook voor uw huis, bij

gedipl. gas-, water-,
sanitair-, centrale verwar-
ming- en elektro technisch
installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Telefoon 05753-1280

Voor 65-plussers en mindervaliden
mogelijkheid tot rijkssubsidie

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 t.m. 16 september

A.s. zaterdag 31 augustus
om 12.30 uur gesloten

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 1321

ORANJEFEEST
MEDLER
Vrijdagavond 29 augustus:

GEZELLIGE DANSAVOND

m.m.v. Het Vordens Huisvrouwen
Orkest en Zanggroep
Gebrs. Eykelkamp

Zaterdag 30 augustus 10.00 v.m.:

VOGELSCHIETEN ENZ.

's-middags VOLKSSPELEN

's-avonds ORANJEBAL

GEVRAAGD:

elektro-monteur
met enkele jaren ervaring

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

SPECIALE AANBIEDING

tafelgerei
roestvrij chroomstaai zonder
cassettekist

Model Gustav
6-pers. 40-delig 59,95

Model Tulp
6-pers. 30-delig 32r45

Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Vorden
Telefoon 1364

Wfföuuw
Voetbal
SP. LOCHEM WINT INT. VETERANEN-
VOETBALTOERNOOI TE VORDEN

De veteranen van Sportclulb Locihem zijn zaterdag
winnaar geworden van het door de voetbalvereni-
ging Vorden georganiseerde vetenan/envoetbaltoer-
nooi. Deelnemende ploegen waren Dortmund, Dink-
laige, Brookidorf, Ratüi, Vonden en Lochem.

De organiserende vereniging Vorden heeft eerst heel
wat problemen dienen te verwerken aangezien door
de slechte toestand van de velden op het Gemeente-
lijk S|x>i tpunk niiet „thuis" gespeeld kon worden. Ge-
ilukkiig toonde „noaber" Ratti zich bereid de helpen-
de hand te bieden, zodat het toernooi in twee ge-
deeltes op de Ratti-terreinen kon plaatsvinden.

Wel, het is een uitermate geslaagd toernooi gewor-
den, waarbij in sommige wedstrijden uitstekend ge-
speeld werd. De uitslagen van de verschillende wed-
strijden waren als volgt: Ratti^Vorden 0—1; Lo-
chem^Dorümund 2—2; Ratti-nDortmund 0—3; Lo-
chem—Vorden 1—0; Diniklage^Brockdorf 4—1; Lo-
chem-Diiniklaige 2-0; Vorden-^Brockdorf 2-0; Ratti
—Diniklaige 0—1; Lochem—Brockdorf 1—0; Ratti—Lo-
chem 0—2; Vo^den^Dortmund 0—0; Vorden—Dink-
ilage 1—0; Dortminul—iBrockdorf 2—0; Dortmund—
Dinklaige 0^0; Ratti—Brockdorf 0-2.

Zoails gezegd Lochem werd met 9 punten winnaar;
Vorden en Dortmund eindigden gelij'k met 7 pun-
ten. Na het nemen van strafschoppen werd de orga-
niserende vereniging tweede; 4. Dinklaige 5 punten;
5. Brockdorf 2 punten; 6. Ratti O punten. Tussen
het voetbailtoernooi door werd zaterdagmiddag door
de deelnemende ploegen in de kantine op h-et Ge-
mrcn lelijk Sportpark een koffiiemaaltijd genoten.

Nadat 's-aivomds de inwendige mens opnieuw was
verstenkt, maakten de teams met hun dames zich op
voor een grandioze feestavond. Tijdens deze feest-
avond braclit voorzitter F. Sharremberg de ploegen
dank voor de sportieve wijze waarop is gestreden.
Ratti wend bedankt voor de prettige samenwerking
terwijl bakker Oplaat, slager Vlogman, restaurant
De Rotonde en de Empo Rijwielenfabniek hartelijk
dank wend gebracht voor hun medewerking. Het sla-
gen van dit toernooi is voor een groot deel aan deze
firma's te danken, waarbij niet te vergeten Vorden 7
(veteranen) die samen met hun dames (welke zater-
dagmorgen o.a. 700 broodjes smeerden) de gehele
organisatie van dit toernooi op zich hadden geno-
men en zoals nadien bleek, met saikses.

Zwemvierdaagse
Met een ferme pkms in het water opende de wet-
houder van sporitzaiken, de heer H. A. Bogchelman,
maandagavond de zwerrKvierdaa^se te Vorden, welke
wordt gehouden in het zwembad In de Dennen.
De Vordense zwemvereniginig die deze zwemvier-
daaigse organiseert, kan tevreden zijn over de in-
schrijving, want maanidaigavond gingen bijna 300
ideelnemers(sters) van start. Bij deze zwemvierdaagse
is va n straffe regels geen sprake. Het gezellige as-
pekt overheerst. De deelnemers dienen nl. in to taa l
2000 meter af te leggen. Vijfhonderd /wemmen per
avond is voldoende om in het bezit te komen van de
zwennviierdaaigsemedalje. Kinderen beneden de 12
jaar mogen, indien /ij dit wensen, 250 meter per
avond zwemmen.

Zwemmen
ZWEMKLUB WEEKEND NAAR NAARDEN

De Vordense zwernkluib, die al jarenlang vriend-
schappelijke betrekkingen onderhoudt met zwem-
vcivndiginig Vest uit Naarden, gaat. a.s. weekend naar
Naarden toe voor het houden van een zwemtwee-
d ia^se met deze vereniging. Een dames-, heren-,
jongens- en meisjesteaim znlllen zaterdagmorgen van-
u i t Vorden vertrekken. Het gezelschap wordt zon-
d:i iL>middag weer in Vonden terug verwaohct.

ONDERLINGE KOMPETITIE VAN START

De onderlinge damikompetitie van de Vordensie dam-
ikliib DCV is weer van start gegaan. De uitslagen van
de verschillende partijen waren als volgt:
H. Briiikenink—R. Bangeman 0—2; H. Aalderinik—
A. Abbiiik 0-2; R. Bangeman-E. Postma 0-2; H.
Brinikeninik-^H. Teenimk 2-^0; A. Graaskamp—A. Ab-
bink 2-0; E. Postma-nH. Aalderink 2-0; A. Graas-
kamp—A. Abbink 2—0; E. Postma—A. Berends 1—1;
E. Bruiinsma-T. Gille 2-0; R. Bruinsma-C. Rid-
der 2—0; T. van Snellenberg—G. Brummelman 2—0;
H. Vreeman^N. de Klerk 2—0; G. Brummelman—R.
Bruinsma 0—2; T. van Snellemberg—C. Ridder 2—0;
E. Bruinsma—N. de Klerk 2—0; E. Bruinsma—C.
Ridder 0-2; H. Klein Brinike—H. Schipper 2-0; M.
van Oei—H. Graaskamj) 1—1; P. Steenlbreker—J. Olt-
voort 0—2.

Hotel-Café-Restaurant

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat, Vorden, telefoon 1312

vraagt met spoed
mannelijke en vrouwelijke

hulp voor de afwas
van plm. 17.00 tot 22.00 uur
Au torn. machine aanwezig



Blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van ons
zoontje en broertje

SANDER

Bertus en
Rinie Pardijs-

Kolenbrander
Richard

Vorden, 20 augustus 1975
Het Elshof 16
Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal,
Zutphen

Geboren:

SAMUEL ALBERT
(Sam)

op 21-8-75 om
11.33 uur in
Het Nieuwe Spittaal
Warnsveld

Roei Huizinga
Riet Huizinga-Stapper
Kitty

Kerkekamp 7,
Hengelo Gld.

Voor het medeleven tij-
dens en na het overlijden
van onze lieve vader en
opa

HENDRIK GARRIT
BREUKER

betuigen wij onze harte-
lijke dank aan fam. Ot-
tens, familie, buren, ken-
nissen en vrienden.

Fam. Breuker

Vorden, augustus 1975
Het Enzerinck

Te koop: l Etna gaskachel
8000 kcal./h.; l tafel
350 x 150 cm met 3 schra-
gen; 2 werkbanken elk 2
meter lang; l gebruikt rij-
wiel; 4 mahonie stoelen.
A. J. Lettink, Nieuwstad
18, Vorden.

Heden weer verkrijgbaar
jonge haantjes en slacht-
kippen bij H. J. Stokkink,
Lochemseweg 32a, Warns-
yeld, tel. 05751-387.

Te koop: een mooi dres-
soir. H. Burger, Juliana-
laan 12, Vorden.

Te koop: zoete en zure
appels. G. J. Rossel, Del-
denseweg 6. Vorden, tel.
1439.

Te koop: voedsters, half-
was en jonge konijnen.
D. J. Ruesink, Almense-
weg 12, Vorden

Te koop: Empo H.W.
Spec. ds. rijw. 22" AVA.
velgr. en dubb. remst.
zwart 26" w. z.g.a.n. In-
sulindelaan 13, Vorden.

Jongeman zoekt woon-
ruimte of kamer, liefst in
Vorden. Brieven onder nr.
25—l aan het bureau van
dit blad.

Te koop: een jonge witte
dwergpoedel met stam-
boom. A. Smallegoor, De
Haar 26, Vorden.

Te koop: i.g.st. verkeren-
de tweede hands terras-
stoelen. Heko, tel. 05752-
1309.

Te koop: jonge foxhond-
jes. G. Berendsen, Van
Lennepweg 8, Vorden.

Gevraagd:

voor de winkel

vrouwelijke
part-timer

Boekh. HIETBRINK
Telefoon 1253

Triumph-Wala

verkoop aan huis.
Geopend 8.30-12.30
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

In plaats van kaarten

HENK WOLSING

en

JOKE BAX

Wij gaan trouwen op vrijdag 5 septem-
ber a.s. in het stadhuis te Zutphen om
14.30 uur.

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

Vorden/Zutphen, augustus 1975

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn. met inachtneming van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aan
de heer G. Broekgaarden, Toldijk 2 te Vorden,
vrijstelling te verlenen van het bestemmings-
plan Buitengebied 1970, zulks teneinde door
wijziging van het bouwperceel aldaar, de
bouw van een ligboxenstal mogelijk te maken.

De betreffende bouw- en situatietekeningen
liggen vanaf 27 augustus 1975 gedurende 14
dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie ter
inzage; gedurende deze termijn kunnen belang-
hebbenden schriftelijk bezwaren indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Vorden.

Vorden, 27 augustus 1975.

Burgemeester en Wethouders
van Vorden,

mr. M. Vunderink,
burgemeester.

J. Drijfhout, secretaris.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend,
dat de Raad dezer gemeente in zijn openbare
vergadering van 26 augustus 1975 heeft be-
sloten, dat:

a. betreffende het perceel Toldijk nr. 2, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie
N, nr. 245, een herziening van het bestem-
mingsplan Buitengebied 1970 wordt voor-
bereid; zulks teneinde het agrarisch bouw-
perceel aldaar te wijzigen;

b. betreffende het voormalige complex „het
Schapenmeer" gelegen tussen het Lekke-
bekje en de Galgengoorweg, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie M, nrs.
505 t.m. 516 een herziening van het be-
stemmingsplan Buitengebied wordt voor-
bereid.

De voorbereidingsbesluiten — die in werking
treden op 27 augustus 1975 — alsmede de be-
treffende situatie-tekeningen liggen vanaf die
datum voor een ieder ter gemeentesecretarie
ter inzage.

Vorden, 26 augustus 1975.

De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink.

Aparte
bruidsreportages

vakkundig

uitgevoerd

door:

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10 - Hengelo - Tel. 05753-2386

Voor het nieuwe schooljaar!!
TINNEROY BROEKEN
div. kleuren, alle maten,
Speciale prijs

JACKETS

vanaf 16,95

vanaf 19,50

PARKA COATS - ZEIUOPPERS -
NAPPALON JASJES met wintervoering

SCHIPPERSTRUIEN
vanat maat 116 in een fijne Acryl
PULU'S in alle kleuren

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Telefoon 05735-1438
Vrijdags koopavond

/"..„speciaal

Damesblouses
lange mouw,
effen terlenka poplin
modekleuren 19f50

coneomiift

Damesblouses
lange mouw,
modekleuren v.a. 19,90

textiel en mode
/chooldermcin

tel.O5753~146l

DANSEN
31 augustus

De Musketiers

Voor ons bedrijf zoeken wij een ervaren

tractor-diesel
monteur
Nadere inlichtingen worden
gaarne verstrekt bij

H. KI. Hesselink & Zn,
A 38 - Ruurlo - Telefoon 05736-278

'SUPERKNALLERECHT PORSELIET

NU EXTRA VOORDELIGLimonadeglazen
diverse soorten

GEMS- VORDEN

Kamerbreed nylontapijt
met foamrug, 400 en 380 cm breed
per strekkende meter 49,50 - 79, 99,—

Uit voorraad te leveren en gratis gelegd

Gordijnstoffen
leuke drukstoffen per meter vanaf 7,50

Grote kollektie overgordijnen

Keuze uit 300 stuks
Drukstoffen - Velours - Weefstoffen -
Jacquards

Vitrages - Open weaves
in alle mogelijke kwaliteiten en dessins

o.a. Gardlsette en Egger

Aanbieding
Polyether matrassen

80, 90,120, 130 en 140 cm breed v.a. 89,—

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond

TOT 31 AUGUSTUS BIJ ALLE 350 SIMCA-CHRYSLER DEALERS!
Tl SIMCA-CHRYSLER

© Hoge inruil prijzen! © Alle aandacht voor uw
© Extra accessoires! wensen! SIMCA i wordt prof ijtnt!



ANSENSUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
n goe/e slager

Donderdag:

Vrijdag:

. Tartaar

Verse worst

Stooflappen

Riblappen

Verse lever

Geld. schijven

Maandag: Varkenslapjes

Dinsdag: Hamburgers

3 stuks

Heerlijke
500 gram

Malse
500 gram

Magere
500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

CHAMPIGNON PATE
100 gram

BOTERHAMWORST
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartmarl^ELE SOORTEN

BROOD. Wordf gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Bananenstam

Gezinscarré
voor

voor

318
259

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Witte druiven

Tomaten

Bami-rakket

Worteltjes

Maandag en dinsdag:

Verse andijvie

bakje circa 1 kilo

heel kilo nu slechts

normaal 1,59 nu

500 gram

kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

Deze week bij de Vivo HERO-week

Witte Reus
koffer
van 6,30 voor

HERO SINAS
1/1 liter van 1,11 voor

HERO CASSIS
1/1 liter van 1,69 voor

HERO CONFITURE
aardbeien van 2,20 voor

HERO CONFITURE
abrikozen van 2,20 voor

Wasverzachter
Robijn
van 2,79 voor

HERO SPERZIEBONEN gebroken fijn
1/1 liter van 1,68 voor

HERO DOPERWTEN z.f.
1/1 liter van 1,98 voor

HERO AARDBEIEN
y2 liter van 1,75 voor

HERO TOMATENSOEP
1/1 liter van 2,35 voor

HERO ERWTENSOEP
1/1 liter van 2,45 voor

HERO TOMATENPUREE
1/8 liter van 0,72 voor

DIEPVRIES
Us
1/1 liter

Kuikenlever
250 gram

ZUIVEL-AFDELING
Yoghurt
1/1 liter

Slagroom
1/4 liter

HERO APPELMOES
1/1 liter van 1,74 voor

DUYVIS SALATA
0,75 liter van 3,24 voor

DUYVIS LIVORNO
0,75 liter van 3,55 voor

VIVO PANTIES
geel maat 36-40 van 1,54 voor
Idem maat 42-44

Andy
gezinsflacon
van 3,90 voor

PAGE POPLA 1000
van 1,75 voor

Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw -Nieuw
ANNABEL GLASGROENTES

BRUINE BONEN
1/1 liter 149
Jodekoeken
Enkhuizer, plastic bus
van 2,05 voor 189

RODE BIETEN
1/1 liter

TUINBONEN wif E.F.
1/1 liter

WORTELEN fijn
1/1 liter

DOPERWTEN WORTELEN E.F.
Y2 liter

WITTE BONEN in tomatensaus
1A liter

Deze aanbiedingen zijn geldig t.m. 30 augustus a.s.


