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Bijenvereniging nam afscheid van
twee prominente bestuursleden
Na een lange reeks van jaren lid en/of bestuurslid
te zijn geweest, hebben twee prominente bestuursle-
den van de Vordense bijenvereniging De Macht van
het Kleine, afscheid genomen in verband met hun
gevorderde leeftijd. De heer P. de Rijk (vorig jaar
vierde hij zijn zilveren jubileum) en de heer H.
Goss-elink (ook meer dan 30 jaar lid, waarvan de
laatste jaren bestuurslid).
MvK-voor/itter A. van Bruggen wees op de gehou-
den jaarvergadering van de nu 52 jaar bestaande
vereniging, op de grote verdiensten van beide schei-
dende bestuursleden met wie in het bestuur een bij-
zonder goede verstandhouding bestond. Hij dankte
hen voor hun prettige en aktieve samenwerking.
Daar beide leden door ziekte niet aanwezig konden
zijn, zal het bestuur op een nader te bepalen datum
een bezoek aan hen brengen en hen een passende
attentie aanbieden.
De h-eer Van Bruggen vond de geringe opkomst
- de vereniging telt 27 leden — in procenten uitge-

drukt, redelijk goed. Ook uit Lochem (de vereni-
ging werd voor enige jaren uitgebreeid door toetre-
ding van de ter ziele gegane Lochemse vereniging)
waren vertegenwoordigers present. De voorzitter
deelde in zijn terugblik mee dat het afgelopen jaar
een goed bijenjaar is geweest, de voorjaarshoning
was redelijk tot goed; vooral van de koolzaadvelden
werd behoorlijk wat honing gehaald. De zomerho-
ning was wat minder, de heidehoning viel gemid-
deld genomen wat tegen. Hij was ten aanzien van
1975 wat pessimistischer gestemd daar door het zeer
natte najaar en winter kennelijk veel bijenvolken
zullen sneuvelen door de ozema-ziekte. In de herfst
is vrijwel geen stuifmeel binnengehaald.
Sekretaris/penningmeester W. Kamperman bracht
een keurig verslag over tle stand van zaken. Over de
toestand van de kas was hij optimistisch, er werd
goed „geboerd", de uitgaven waren lager dan de in-
komsten resp. ƒ 1.479,95 en ƒ 1.617,98 zodat er een
batig saldo van ƒ 138,03 resulteerde. Een kontribu-

tieverhoging achtte het bestuur niet nodig.
De heer A. J. Wanink uit Lochem, die met W. Kam-
perman de ANI-jaarvergadering in Barneveld be-
zocht, bracht een uitgebreid verslag. De afgevaar-
digde voorzag een drastische suikerprijsverhoging,
waarop in de AN I-vergader ing al was gewezen; de
marktprijs zal waarschijnlijk op ƒ 1,11 per kg, de
konsumentenprijs van ƒ 1,45 tot ƒ 1,52 per kg ko-
men (dt is de ongedenatureerde suiker).

In de pauze was «r gelegenheid tot kontributiebeta-
ling ad ƒ 7,— per lid, evenals voor het bijenvervoer
en staangeld op de heide (ƒ 4,— per kast). De Im-
kersdag zal waarschijnlijk dit jaar in Apeldoorn
worden gehouden.
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KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

De/e week komen aan de orde:

DE VERHOGING VAN DE
BIJSTANDSUITKERINGEN

Vanaf l januari 1975 zijn de bedragen als volgt
vastgesteld:

1. Gezinnen basisbedrag
Basisbedrag per week
echtpaar zonder kinderen ƒ 181,65
echtpaar met l kind ƒ 185,15
echtpaar met 2 kinderen ƒ 187.45
echtpaar met 3 of 4 kinderen ƒ 190,65
echtpaar met 5 of 6 kinderen ƒ 191,40
echtpaar met 7 of meer kinderen ƒ 192,00
per maand
echtpaar zonder kinderen ƒ 787,15
echtpaar met l kind ƒ 802,30
echtpaar met 2 kinderen ƒ 812,30
echtpaar met 3 of 4 kinderen ƒ 826,15
echtpaar met 5 of 6 kinderen ƒ 829,40
echtpaar met 7 of meer kinderen ƒ 832,00
Is het gezin ONVOLLEDIG dan Worden boven-
staande bedragen verminderd met ƒ 26,00 per
week of ƒ 112,65 per maand, (onvolledig gezin is
vader of moeder alleen met één of meer kinde-
ren).

PLUS:
Woonkosten. Dit bedrag is gelijk aan de „kale"
huur. Dat is het bedrag wat u aan huur betaalt,
verminderd met eventuele huur van stoffering
en meubilair, gas, licht, water enz. is bi j de huur
verwarming inbegrepen, dan wordt ƒ 480,00 per
jaar afgetrokken.

OF:
Woonkosten eigen huis. Als u in een eigen huis
woont, dan is dit bedrag gelijk aan de te beta-
len hypotheekrente, straat- en grondbelasting,
eigenaarsonderhoud e.d.

PLUS:
Premie. De premie die u betaalt voor een vrij-
willige verzekering of bejaardenverzekering bij
een ziekenfonds. Maar niet de aanvullende pre-
mie.

PLUS:
Een vergoedingen plaats van kinderbijslag.

PLUS:
Een vakantie-uitkering van ƒ 11,75 per week of
ƒ 50,90 per maand. Deze uitkering is voor het
onvolledige gezin ƒ 10,30 per week of ƒ 44,65
per maand. Eens per jaar , in jun i , wordt dit be-
drag uitbetaald.

2. Alleenstaanden
Basisbedrag
Alleenstaanden die niet zelfstandig wonen
Basisbedrag per week ƒ 145,60
Basisbedrag per maand ƒ 630,95
Alleenstaanden die wel zelfstandig wonen
Basisbedrag per week ƒ 119,25
Basisbedrag per maand ƒ 516,75

PLUS:
De premie die u betaalt voor een vrijwillige ver-

zekering of een bejaardenver/.ekering bij een
zieken fonds. Maar niet de aanvullende premie.
PLUS:
Vakantie-uitkering. Per week ƒ 8,25, per maand
ƒ 35,75. Deze uitkering wordt -eenmaal per jaar
in juni uitbetaald.
PLUS:
Voor alleenstaanden die wel zelfstandig wonen.
Woonkosten, (zie onder gezinnen).
3. Thuiswonende kinderen
Basisbedrag
16 jaar (werkloos)
Basisbedrag per week ƒ 32,05
Basisbedrag per maand ƒ 138,90
17 jaar (werkloos)
Basisbedrag per week ^^ ƒ 52,00
Basisbedrag per maand ^^ ƒ 225,35
18 tot 21 jaar (werkloos of invalide)
Basisbedrag per week ƒ 78,00
Basisbedrag per maand ƒ 338,00
PLUS:
Vakantie-uitkering 16 en i/J jaar (werkloos)
per week ƒ 2,95, per maand ƒ 12,80,
18 tot 21 jaar (werkloos of invalide) per week
ƒ 4,40, per maand ƒ 19,05.
Deze uitkering wordt eenmaal per jaar betaald
in juni.
4. Bewoners van bejaardentehuizen of inrich-

tingen.
Basisbedrag.
De kosten van verzorging of verpleging.

PLUS:
De premie die u betaalt voor een bejaardenver-
zekering of een vrijwillige verzekering bij een
ziekenfonds. Maar niet de aanvullende premie.

PLUS:
Een bedrag voor persoonlijke uitgaven eens per
maand. Voor een alleenstaande is dat ƒ156,00 en
voor een echtpaar is dat ƒ 269,50.
Als u door persoonlijke omstandigheden weinig
privé-uitgaven kunt doen, wordt de uitkering la-
ger, maar niet minder dan ƒ 58,50 voor een al-
leenstaande en ƒ 107,50 voor een echtpaar.

PLUS:
Een vakantie-uitkering die gelijk is aan de va-
kantie-uitkering van de A.O.W. Deze uitkering
wordt -eenmaal per jaar in mei uitbetaald.

MAAR:
De bijstand wordt verleend voorzover de eigen
inkomsten niet voldoende zijn om bovenstaande
kosten te betalen.

N TE U W (in voorbereiding):
Van een pensioen mogen bejaarden voortaan
een bedrag houden. Meer daarover leest u hier-
onder bij pensioenen.

EIGEN INKOMEN
Bijstand ontvang u als u geen of te weinig in-
komsten hebt. Heeft u helemaal geen inkomen
dan krijgt u de bedragen die in de tabellen hier-
voor vermeld staan.
Heeft u wel wat eigen inkomen dan vult de
bijstand dat bedrag aan tot dezelfde bedragen.
Bijverdiensten worden ni-et helemaal afgetrok-
ken. Welke bijverdiensten ziet u hieronder.

Bijverdiensten uit arbeid.
Van het geld dat u verdient met een bijbaan
wordt een derde niet als inkomen geteld. Met
de buitengewone kosten die u moet maken om
dat geld te kunnen verdienen, zoals bijvoor-
beeld crèchekosten, wordt rekening gehouden.
Is uw gezin onvolledig - geen vader of moeder -
dan wordt de eerst ƒ 21,35 van wat u per week
verdient niet afgetrokken. Per maand is dit
ƒ 92,50.

Bijverdiensten uit kostgangers
De helft van wat uw kostgangers u betalen,
wordt gezien als uw verdiensten. Die verdiensten
worden per kostganger gesteld op minimaal ƒ
40,05 per week of ƒ 173,50 per maand. Evenals
bij andere bijverdiensten wordt een derde deel
dus minimaal ƒ 13,35 per week of ƒ 57,85 per

maand, niet afgetrokken.
Heeft u 4 of meer kostgangers, dan wordt dat
beschouwd als een pensionbedrijf en worden die
inkomsten volledig afgetrokken.

Inkomsten uit onderverhuur
Een derde van de overeengekomen huur wordt
niet afgetrokken.

Maximaal mag u van al uw bijverdiensten niet
meer houden dan:
ƒ 53,45 per week of ƒ 231,50 per maand voor het
onvolledig gezin inclusief de eerste ƒ 21,35 per
week van bijverdiensten uit arbeid) ƒ 32,10 per
week of ƒ 139,00 per maand voor een gezin met
of zonder kinderen.
ƒ 22,40 per week of ƒ 97,0<^^r maand voor al-
leenstaande en ƒ 12,00 perTweek of ƒ 52,00 per
maand voor een thuisinwonende.

Andere inkomsten
Al uw andere inkomsten worden geheel van de
uitkering afgetrokken. Du,^g^>k uw per l jan.
1975 verhoogde A.O.W. o^^idere sociale uit-
kering.

Kostgeld van inwonende kinderen
Van uw kinderen die een inkomen hebben, kunt
u een redelijk kostgeld verwachten. Daarin zit
ook een bijdrage in de vaste gezinslasten. De
bijstand stelt daar een zekere aftrek tegenover.
Dit is tenminste ƒ 8,40 per week of ƒ 36,50 per
maand voor meerderjarige, en ƒ 5,65 of 24,50
per maand voor minderjarige kinderen.

Eigen vermogen
U hoeft niet al uw spaargeld aan te spreken
voor u voor bijstand in aanmerking komt. Het
vrijgelaten eigen vermogen is vanaf l januari:

ƒ 10.000,00 voor gezinnen
ƒ 5000,00 voor alleenstaanden
ƒ 6000,00 voor bejaarde echtparen in bejaar-

dentehuizen of inrichtingen
ƒ 3600,00 voor bejaarde alleenstaanden in be-

jaardentehuizen of inrichtingen
— de rente van dit vermogen is ook vrij.
— nieuw is de regeling voor vroegere zelfstan-

digen en langdurig werklozen boven de 50
jaar.

Meer daarover leest u hieronder bij Reserve
voor de oude dag.

Per l januari 1975 verander het volgende:

Reserve voor de oude dag
Ex-zelfstandigen van 50 jaar en ouder mogen
boven het bedrag dat bij ,,Eigen vermogen" staat
nóg een deel van hun vermogen bewaren voor
de oude dag. Dat geldt ook voor werklozen van
50 jaar en ouder die niet langer in aanmerking
komen voor een uitkering van de werkloosheids-
voorziening.
Dit gaat alleen op als u dat vermogen zou moe-
ten gebruiken voor het dagelijks levensonder-
houd. En u moet er voor instaan dat dat bedrag
inderdaad voor de oude dag wordt gereserveerd.
De bedragen die u extra mag houden, lopen van
ongeveer ƒ 12.500,00 als u 50 bent tot ƒ 33.200,00
als u 64 bent.

De volgende regelingen worden nog voorbereid

Pensioenen
Bejaarden in tehuizen of inrichtingen moesten
tot l jan. hun A.O.W. én hun gehele pensioen
gebruiken om de verzoigingsprijs te betalen. De
bijstand paste dan de rest bij. Vanaf l jan. zal
dat anders worden. Als u naast de A.O.W. een
pensioen hebt, mag u daarvan als echtpaar ƒ
33,00 en als alleenstaande ƒ 16,50 per maand
houden.

16-jarigen
Voor thuisinwonende kinderen die HO-T geen
werk hebben gevonden, wordt de leeftijdsgrens
voor het aanvragen van een bijstandsuitkering
verlaagd van 17 naar 16 jaar.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink (ook kinderen zingen
in de dienst
19 uur Interkerkelijke Jeugddienst, ds. Kooy, Geref.
predikant te Lochem
Elke zondagmorgen is er voor de dienst van 10 uur
kinderoppas in De Voorde, Kerkstraat 15

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier (kindernevendienst)
19 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Herv. kerk
ds. W. van de Kooy van Lochem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de weck
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 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 zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters 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
spoedrecepten.

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 vrij-
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, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 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 uur
Nu ook verkoop van oude tijdschriften

Ongeval
In de Dorpsstraat reed G.M.J.v.H. uit Vorden met
zijn Simca tegen een geparkeerde Toyota op. Beide
auto's werden flink beschadigd. De politie heeft de
Simca uit het verkeer genomen voor een nader tech-
nisch onderzoek.



SUPER-SLAGERIJ
ROOMSCHNITZELS
HACHEVLEES
RUNDERSTOOFLAPPEN
RIBLAPPEN
SOEPPAKKET
SCHOUDERKARBONADE

PALINGWORST
GEKOOKTE HAM
ROLSPEK
SNIJWORST
SAKS JUNIOR

3 stuks
voor .

300 gram
voor ....

500 gram
voor —

HEERLIJK MALS
500 gram

(ons overbekende)
voor

500 gram
voor ....

100 gram
voor ....

150 gram
voor ....

100 gram

150 gram
voor

200 gram
nu

238
238
398
498
248
298

69
119
79
119
99

VUL NU VOORDELIG UW DIEPVRIES !

5 stuksGELD. SCHIJVEN
VERSE WORST ,„„,„„
VARKENSLAPPEN ,«,..
O PEK LAPPEN 1000 gram

SCHOUDERKARB.

pakket voor slechts

2750
1000 gram

ZONNETUIM
SPRUITEN
WITLOF
HANDPEREN
HANDAPPELEN
SINAASAPPELEN

heel kilo
voor ...

500 gram
voor ....

\Y2 kilo
voor ..

1Y-2 kilo
voor ..

2 kilo
voor

98
98

168
119
115

DIEPVRIES-ARTIKELEN
SPINAZIE
BITTERBALLEN
DOPERWTEN
SPERCIEBOONTJES
SPRUITJES

heel kilo
voor ...

30 stuks
voor ..

900 gram
voor ....

900 gram
voor ....

900 gram
voor ....

149
239
255
265
295

Poederkoffie

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

HACHEE
UIEN
DINSDAG

KLAPSTUK
HUTSPOT
WOENSDAG

RODE KOOL
VLEESGEHAKT

300 gram
voor ....

2 kilo
voor

500 gram
voor ....

500 gram
voor ....

PANKLAAR
500 gram .

500 gram
voor ....

169
98

39
69

69
228

A O RAAG TOT
VOOR DE LANGE A VONDEN

PALAGE PUZZLE

EUROPACUP SPEL

PLASTIC EMMER

625 STUKJES

nu

STEVIGE

365

275

325
Verder o.a.:

mens-erger-je-niet, bingo, teletesf, tafel tennis, kwartet enz. enz.

WASVOORDEEL
ZEEPPOEDER
ZEEPPOEDER
ZEEPPOEDER
ZEEPPOEDER

DASH
draagkarton

DIXAN
ton van 26,35 voor

OMO
koffer van 780 voor

WITTE REUS
koffer voor

625
2150

650
498

Alles zolang de voorraad strekt

^«^<>^^^^^^Ö«^^^^O^$^O^^^^^Ö^^$©$^^$^^OO^$O^^O^O
v«$«»*s*̂ «««>$«̂ ös*̂ $̂$$$$5oo



Roosvicee Doperwten
MIDDELFIJNE

litersblik

VOORDEEL SLIJTERIJ
MOKKA LIKEUR

RHUM BOLS

BALANTINES WHISKY

CITROEN BRANDEWIJN

JONGE GENEVER

VIEUX

TIA MARIA
van 16,90 voor

APPLE TON
van 14,95 voor

van 17,45
voor

liter

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

1295

1095

1295

645

945

945

UW DIENS
UIT ONZE GEBAKSKOELIfê

MOKKASTAM
TOMPOUCEN

van 340 nu

doos a 4 stuks
van 228 voor .

298
198

BLOEMEN EN PLANTEN
TROSANJERS GROTE BOS

nu voor 298
Verder grote sortering droogbloemen r kamerplanten, stukjes, pokon, chrysai
enz. enz.

SPECULAAS
PRINCE FOURRE
JODENKOEKEN
NIBB-ITT COCKTAIL

groot pak

BEUKELAAR
per rol geen 128 - nu

BUS
van 198 nu

per zak
nu

A&O WEEKVOORDEELTJES

BOLLETJE
EIERBESCHUIT

nu 59
MACARONI 500 gram 89

SINAASAPPEL
nu 109

LIMONADESIROOP FRAMBOZEN 109

GROENTESOEP HONIG
6 bordenpak 79

BOERENLEVERPASTEI UNOX
nu van 132 voor 119

GLANS, DENNEN, CRÈME van 145 voor

CHOCOLADEHAGEL PUUR OF MELK
500 gram 219
EXTRA FIJN
literblik van 142 voor 129

TOMATENSOEP UNOX
4 bordenblik 98

VRUCHTENLIMONADE A&O
literfles 79

COMBANO SHERRY
2 flessen van 11,50 voor 1000

BAVARIA BIER 3 flesjes
nu 99

MAYONAISE CA1VE
jampot van 251 voor 219

GROENTESOEP MAGGI
2 pakjes nu 89

SNELFILTERKOFFIE COMBO
250 gram 198

LUIERS ARDITA
pak a 15 stuks nu 139

80 APPELMOES
literblik 68

NIEUWSTAD 5
VORDEN

TELEFOON 1232

222022^



JANSE VO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager! iKEURSLAGER

'ngoeie slager

Woensdag

Vrijdag

VAN DE HAM
500 gram ....

500 gram
voor

500 gram
voor

DOORREGEN
500 gram

PRACHTIG
500 gram

500 gram
voor ,

500 gram 250
heel kilo

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOTERHAMWORST
150 gram

TONGEWORST
150 gram

ZURE ZULT
150 gram

SAKSISCHE LEVERWORST
200 gram

VERSE WORST 50°gram 35°heel kilo

Uit onze moderne

ZUIVEL-AFDELING
VOLLE MELK
MAGERE YOGHURT
BLOEM- OF GORTEPAP,,».,
MAGERE MELK

1 liter

1 liter

1 liter

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
MANDARIJNEN
SPRUITEN
SINAASAPPELEN
STOOFBJIEI
RODE KOOL
ZUURKQOL
HUTSPOT
Maandag en dinsdag:

GEKOOKTE BIETJES

CLEMENTINES
zonder pit ca 1 kg

1 kilo

(Spaanse)
2 kilo

1 kilo

GESNEDEN
500 gram

UIT HET VAT
500 gram

500 gram

500 gram

Kassakoopje! DEZE WEEK 4 gevulde koeken Mormaan» . o™ 44 4

MAG. CHOCOLADEMELK
VIVO
van 103 voor

BETUWE HALVITURA JAM
2 smaken - van 198 voor

UNOX SMAC
200 gram van 173 voor

VIVO FRITESSAUS
emmertje 3/4 kg norm. 220 onze prijs

VIVO KOFFIE
bonen of gemalen
van 23 5voor

MARTINI WASKNIJPERS
a 50 stuks van 235 voor

POT POEDERKOFFIE TIK-TAK
200 gram - onze prijs

KOOPMANS PANNEKOEKMEEL
van 106 voor

VIVO SPLITERWTEN
van 153 voor

KARVAN CEVITAM
0 3 litpkp wan ??A V/OOK

NOBO SPRITS
groot pak van 15 stuks van 137 voor

Diepvries
VISSTICKS
IGLO

RODE KOOL
GROKO
450 cjram van 150 voor

ZEESCHNITZELS
VIER STUKS
van 345 voor ••

139

119

235

115

298

VIVO APPELMOES

RADION
van 570
nu

BONTKRACHT
VAT
nu

OMO
KOFFER
nu

VRUCHTEN OP SAP 3 smaken

PRACHT COMPOTESCHAALTJES
slechts

89

398

1395

595

75
59

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig tot en met 1 8 januari

TIK-TAK Koffiebonen •••"• t~"i">» 5°° »»"••• 298



Donderdag 16 januari 1975

86e jaargang nr 45 TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEN
Prins Bart de Eerste
vorst der Deurdreajers

De karnavalsvereniging De Deurdreajers heeft een nieuwe Prins. Zaterdagavond j!, is het karna-
valsjaar 1975 op grootse wijze ingezet met het traditionele Prinsenbal waarin de installatie van de
Prins, Raad van Elf en Tanzmarikes was opgenomen in het programma. Dit gebeurde in residentie
zaal Schoenaker te Kranenburg waar vele Deurdreajers waren samengekomen om hun nieuwe
Prins Bart de Eerste (de heer B. Overbeek) officieel in funktie te zien treden, waardoor er aan het
Prinsloze stadium een einde is gekomen.

Terwijl de Prinsenkapel The Flamingo's dé feest-
gangers vanaf ach tuur al in de juiste stemming had
gebracht, nam President Paul Eykelkamp zo tegen
kwart voor negen de leiding in handen. Na een
kort openingswoord kwamen ouder liet geluid van
geheimzinnige oosterse muziek, een aantal Klu—
Klux—Klan figuren binnen. Zij trokken een ij/eren
kooi voort waarin een geheel zwarte gedaante zat
die kennelijk de nieuwe Prins voorstelde. Na enkele
malen langs het publiek getrokken te z i jn verzocht
de President de klan-leden zich voor het podium op
te stellen en zich van kappen en kleding te ontdoen.

Tevoorschijn kwamen de Raad van Elf en Tan/.-
marikes welke met een applaus werden begroet. De
President stelde de leden aan de Deurdreajers voor
waarna hij hen verzocht door handoplegging op het
symbool „de Deurdreajer" hun uitverkiezing te be-
krachtigen. Nu bleef alleen de gekooide gemaskerde
over. Hij werd uit zijn kooi bevrijd en naar het po-
dium begeleid waar hij met de rug naar de Deur-
dreajers de mantel, masker en pruik aflegde. Presi-
dent Paul overhandigde hem de cape, st-eek en scep-
ter en verzocht de geheim/innige f iguu r zich om te
draaien naar de Deurdreajers. De nieuwe Prins be-
gon gelijk aan een polonaise zodat de stemming er
volop in was. Hierna verzocht de President de nieu-
we Prins door handoplegging op de Deurdreajer cle
funktie van Prins der Deurdreajers te aanvaarden
en onder welke naam hij zal worden bijgeschreven
in de rij van Prinsen. Dit bleekte zijn Prins Bart de
Eerste. Na een felicitatiewoord van de President
sprak de nieuwe Prins de Deurdreajers toe in een
korte maar krachtige maidcnspeech. Hij dankte hen
voor deze geweldige ontvangst en hoopte in samen-
werking met zijn gevolg en bestuur het komende

k a r n a v a l in dezelfde geest te leiden welke zo ken-
merkend is voor deze vereniging. Aan het eind werd
de regeringsproklamatie do^^de President voorge-
le/en waarin de Prins enk^^p persoonlijke wensen
verwezenlijkt wilde zien o.a. het kampioenschap van
R a t t i l afdeling zondag en aans lu i t i ng van Kranen-
burg op het aardgasnet alsmede dat de gehele Vor-'
dense bevolking aanwezig zal zijn tijdens de grote
karuavalsoptocht op 8 febri^^i a.s.
Nadat de Prins zijn Prins^^^ipel The Flamingo's
had voorgesteld, werd het karnaval 1975 officieel
geopend door een dans van de Prins met zijn echt-
genote waarbij zich weldra alle Deurdreajers aan-
sloten.

Keu ander hoogtepunt van deze avond was de uit-
reiking van onderscheidingen van de karnavalsver-
eniging The Limburg Kangeroes uit Melbourne,
Aust ra l ië aan Prins, President, dagelijks bestuur en
het oudste bestuurslid H. Iluit ink door mevr. L.
Smeets-Janseu. / i j deed dit namens de Prins van
The Limburg Kangeroes die hierdoor dank bracht
voor de onderscheidingen welke mevr. Jansen tij-
dens een familiebezoek aan hen had uitgereikt na-
mens de Prins van De Deurdreajers.

De groep Tanzmarikes stelden zich in de loop van
de avond aan de Deurdreajers voor door een dansje
ten beste te geven welke onder leiding van instruk-
trice mevr. Kraxner-Pardijs was ingestudeerd. Zij
hadden met dit optreden veel sukses wat bleek uit
het applaus dat zij na afloop kregen. Al m«t al kan
gesteld worden dat de karnavalsvereniging De Deur-
dreajers het seizoen 1975 bijzonder goed hebben in-
gezet en dat deze avond de verwachting rechtvaar-
digt dat 1975 op ondubbelzinnige wijze een gran-
dioze karnavalstopper wordt. \

Uitslag kerstpuzzels
KINDERPUZZEL

Ie prijs ƒ 10,—: Benny Stegeman, G 25, Ruurlo, 10
jaar; 2e prijs ƒ 7,50: Ralph de Rozario, Het Wiem-e-
link 26, Vorden; 3e prijs ƒ 5,—: Christiene Tennis-
sen, Vordenseweg 11, Warnsveld; 10 troostprijzen
van 2,50: Marcs Ober, Groenendaalseweg 3, Hen-
gelo (Giet); Marieke Schuurman, Jul ianalaan 6,
Vorden; Hetty Schutte, Veenweg 9, Loc hem; Wilma
Elsman, Thorbeckestraat 42, Zelhem; Jolanda Las-
sche, Oosterinkdijk 2, Hengelo (Gld.); Stephen Bos-
man, Dorpsstraat 28, Schoondijke (Zeeland); Marian
Wissink, Eikenlaan 10, Vorden; Jacqueline Zents,
Ruurloseweg 119, Vorden: Linda Bredeveld, Le-
monystraat 19, Zutphen; Wim Esselink, Tobbert 2,
Barchem.

PUZZEL VOOR GROTEN
Ie prijs ƒ 25,-: W. G. Beeftink-Hissink, Toldijkse-
weg 31, Steenderen; 2e prijs ƒ 20,—: mevr. G. Kreu-
nen, Nieuwstad 63, Vorden; 3e prijs ƒ 15,—: M. A.
Baayens, Borculoseweg 18, Ruurlo; 4e t/m 10e prijs
ƒ 10,—: mevr. Spekkink-Aalderink, Kon. Wilhelmi-
nastraat 46, Steenderen; mej. G. Bom, Kerkstraat 9,
Keyenborg; mej. Lamers, Wolsinkweg 3, Keyer>
borg; mevr. R. Kranenburg-Luesink, Hengeloseweg
C 13, Ruurlo; C. Kuipers, Asterstraat 12, Hengelo
(Gld.); mevr. M. Veenhuis-Schouten, Asterstraat 20,
Hengelo (Gld.); H. Strang, Prins Clauslaan 4, Vor-
den.

De prijzen zijn af te halen bij Drukkerij Weevers
B.V., Nieuwstad 12, Vorden tot en met 31 j a n u a r i
1975.

Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
De plattelandsvrouwen hebben het programma tot
jun i weer klaar. Maandag 20 januari is er een kul-
turele avond met de GMvL en Jong Gelre. Ds.
Knottnerus uit Diepenheim houdt dan een lezing
met dia's over cle Paul-Krüger wildtuin in Afrika.
In februari is er de jaarvergadering. Voor maart is
er een ecndagsbestuur die de avond verzorgt. Dit
bestuur heeft de heer De Jong van cle Sorbo ge-
vraagd over huishoudelijke artikelen te komen ver-
tellen. In april houdt mevr. Kerff, stafhoofd van de
kinder- en zedenpolitie uit Apeldoorn een lezing
over haar werk. In mei besluit het Vordens Huis-
vrouwenorkest het seizoen met een nieuw program-
ma.

Ook op het gebied van de kursussen zijn er weer
ruime mogelijkheden. De kursussen makramé en
taalontwikkeling zijn deze week begonnen. Hele-
maal nieuwe is de ku r sus woonmilieu, die de pro-
vinciale woningkommissie werd voorbereid. In deze
kursus wordt a a n d a c h t besteed aan het woonkli-
m a a t voor b innen- en b u i t e n s h u i s ; aan het wonen
in het groot, waarbij het plaatselijk uitbreidingsplan
ter sprake komt. Bovendien wordt er een ekskursie
gehouden door de gemeente, waarbij diverse wo-
ningen zullen worden bekeken. Een int-eressante
kursus waarvoor veel belangstelling bestaat. Ook
zijn er in provinciaal verband weer diverse ekskur-
sies. Al met al een programma dat een ieder wat
b ied t .

Voorzitter voetbalvereniging

Vorden F. Scharrenberg:

„Wij zijn uit ons
jasje gegroeid"
ten jaar geleden wist men nauwelijks in Vorden
wie hij was. Thans /waait hij sinds enkele maanden
met de voorzittershamer van de voetbalvereniging
Vorden. Ja, het is allemaal heel snel gegaan met de
t h a n s '50-jarige F. Scharrenberg. Toen nl. halverwe-
ge vorig jaar de vereniging in een ernstige bestuurs-
krisis was verzeild geraakt werd op hem een beroep
gedaan zich kandidaat te stellen voor een bestuurs-
iunktie. De nood was groot en het duurde niet lang
o l' hij werd voorgedragen als voorzitter. Juist voor
het begin van de nieuwe kompetiie werd hij als'
zodanig door de leden gekozen. Sinds die tijd is het
rustiger geworden binnen de vereniging. Voor ons
een reden om eens -een praatje te gaan maken met
de heer Scharrenberg.

VERSCHILLENDE VOORZITTERS

Dat hij zich destijds kandidaa t stelde voor het voor-
zitterschap deed hij louter om Vorden uit de moei-
lijkheden te helpen. Scharrenberg is zich er terdege
van bewust dat het geen gemakkelijke funktie is om
voorzitter van een voetbalklub te zijn. (Speciaal bij
Vorden, wanneer men bedenkt dat de vereniging in
5 jaar tijds vier verschillende voorzitters heeft „ver-
sleten").

| „Bij het aanvaarden van deze funktie heb ik hier
i echter geen moment bij stil gestaan. Ik heb bij mij-

zelf gezegd: sta boven de partijen maar zorg ervoor
dat «r een goed werkklimaat heerst in het bestuur.
Voorts dien je goed in de gaten te houden dat de
jeugd de toekomst is", aldus de heer Scharrenberg.
Wat dit laats te betreft behoeft men zich bij Vorden
geen zorgen te maken want de jeugd heeft altijd de
belangstelling van Schan^Boerg gehad. Hij heeft nl.

j tal van jaren zitting gehad in het jeugdbestuur van
i de Zutphense korfbalvereniging Rapiditas. Ook hij
was daar tot zijn 23e jaar aktief lid. R mm 8 j .utr
speelde hij in het eerste twaalf ta l van deze vereni-
ging. Tocïi nam ook de MB|tballerij een belangrijke
plaats in zijn hart in. D|^dat hij een funktie aan-
vaarde bij het Oude en Nieuwe Gasthuis maakte hij
daar kennis met de voetbalklub ONG en speelde
hij 6 jaar in kompetitiev-erband mee.

KLUBBLAD

Eenmaal als voorzitter bij Vorden in funktie stelde
hij zich als eerste doel dat er een klubblad moest
komen. Dit om een betere kommunikatie tussen de
leden te krijgen. Het bestuur slaagde er in dit te
realiseren en dankzij een ijverige redaktiekommis-
sie zag „De Tackle" rond de Kerst het eerste levens-
licht. Een klubblad die bij de leden zeer in de
smaak is gevallen en waarvan het in de bedoeling
ligt dat het i-edere maand verschijnt.

UITBREIDING KLEEDGELEGENHEID

Nu moet men niet denken dat het bestuur zich bij
Vorden alleen heeft bezig gehouden met de organi-
satie rondom een klubblad. Verre van dat. Door de
vorige voorzitter de heer L. de Boer, waren nl. plan-
nen ontwikkeld om de bestaande kleedakkommoda-
tie uit te breiden.
De heer Scharrenberg zag het als zijn taak deze plan-
nen van zijn voorganger (voor wiens organisato-
rische kwaliteiten hij een grote bewondering heeft,
denk maar aan de kantine) te realiseren. Er konden
een veertiental leden „gemotiveerd" worden om de
plannen in daden om te zetten. Gedurende een half
jaar heeft dit groepje leden al zijn vrije tijd gegeven
aan de verbouw van de oude kantine. Het resultaat
is dat de vereniging begin februari drie nieuwe
kleedgelegenheden in gebruik kan nemen. Twee
van de/e kleedkamers, met in elk drie douches en
centrale verwarming, zijn bestemd voor de elftallen

terwijl de derde wordt gebruikt door de scheids-
rechters. De oppervlakte van dit lokaal is net zo
groot als een normale kleedkamer.
„Dit hebben wij met een speciale bedoeling gedaan.
Bij vele verenigingen wordt een se heidsrechter maar
weggestopt in een klein hokje. Wij vinden juist dat
ook een scheidsrechter recht heeft op wat meer
„leefruimte" en ook dat hij rustig voor en na de
wedstrijd (er worden toch vaak meerdere wedstrij-
den op hetzelfde t i jdstip gespeeld) met een kollega
van gedachten kan wisselen", aldus de heer Schar-
renberg, die er aan toevoegde dat de scheidsrechters-
vereniging Zutphen en Omstreken reuze enthousiast
op deze zienswijze reageerde. Deze drie nieuwe
kleedlokalen (waardoor Vorden de beschikking
heeft over in totaal /even kleedgelegenheden) wor-
den begin februar i tegelijk met de nieuwe bestuurs-
kamer en massagekamer officieel in gebruik geno-
men.

TE WEINIG VELDEN

Naast deze vreugdevolle vermelding van voldoende
kleedakkommodatie te hebben, waarbij men hoopt
dat het gemeentebestuur een bijdrage zal leveren in
de kosten, maakt voorzitter Scharrenberg zich ern-
stig zorgen over de velden. „Wij hebben momenteel
in totaal 10 seniorenel f ta l len , ( > junior- en vijf pu-
pillenelftallen. In totaal hebben we de beschikking
over twee velden en één trainingsveld. Dit betekent
dat als de si tuatie niet sn-el wordt verbeterd, wij ons
moeten beraden over een ledenstop."
F T e t is beslist noodzakelijk dat er op zeer korte ter-
mijn een vierde veld bijkomt. De heer Scharrenberg
heeft goede hoop dat het gemeentebestuur de ver-
eniging de helpende hand zal bieden, temeer daar
/ i j van de Vereniging Nederlands-e Gemeenten des-
tijds een raport hee l l doen samenstellen Waarin het
noodzakelijk werd geacht dat het vierde veld er be-
slist voor 1980 moet komen. „Dit is echter het hete
hangijzer, wij z i jn nu uit ons jasje gegroeid en er
moet nu wat gebeuren", aldus de heet Scharrenberg.

VERLICHTING

Ook aan de verl icht ing wordt momenteel hard ge-
werkt (papierakties, instuifavonden zijn op touw ge-
zet om de benodigde gelden bijeen te brengen). Pri-
mair voor de training komen er voor de volgende
kompetitie vier nieuwe masten. Tevens kunnen er
dan bij kunstlicht oefenwedstrijden gespeeld wor-
den. Konkluderencl kunnen wij stellen dat het bij
Vorden alles behalve rustig is, hetgeen natuurlijk
in positieve zin is bedoeld. Het beste bewijs hiervan
was wel toen wij bij voorzitter Scharrenberg op be-
zoek waren. „Ik moet zelf even een kopje koffie zet-
ten, want mijn vrouw is vanavond met andere echt-
genotes van bestuursleden naar de kantine om gor-
dijnen te maken voor de nieuwe bestuurs- en mas-
sagekamer", verontschuldigde hij zich. Over zelf-
werkzaamheid gesproken.

Toneeluitvoering
De toneelvereniging KRATO (Kranenburgs toneel)
heeft wel sukses gehad met de opvoering onlangs
van het blijspel „Een beeld van een man". Dit werd
zowel te Kranenburg alss in Hengelo (O.) opge-
voerd. Van verschillende zijden heeft men het ver-
zoek gedaan aan het bestuur om een heropvoering.
Dit zal gebeuren op zaterdag 18 januar i in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

Prinses Margriet
19 januari jarig

Op zondag 19 januari zal h.k.h. prinses
Margriet haar 32e verjaardag vieren.
Wij wensen haar temidden van haar gezin
een goede verjaardag toe.



Koopjesfeest in de grandioze * manufacturen
* konfectie
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bij modecentrum Teunissen Ruurio * woninginrichting

COEN POULUS
VLOERT DE TEGELPRIUZEN

Mosa
vloertegels
slijtvast
van 35,50 per m2

voor I5r$n

Decortegels
Cerabati
van 55,— voor

19r75
Ongelooflijk !

Wand-
tegels

gewolkt 15 x 15

Ie keus
van 29,— per m2

voor

13,95

nergens
goedkoper

Plavuizen
onverglaasd

donkerrood ge-
vlamd

van 51,— per m2

voor

37r50

Hoe is dit mo-
gelijk?

SANITAIR
Wastafels

gekleurd vanaf

39,95

Closetpotten
gekleurd vanaf

47,50

Te gek hè ?

TEGELDISCOUNT „HET OOSTEN
VERHEULSTRAAT 2,'T^O N.S. STATION

DOETINCHEM 08340-24681

OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VR.

ZATERDAG
VRIJDAGS KOOPAVOND

9-30-12.00
13.30-17.30
9.30-17.00.

WELKE JONGEMAN
(16-19 jaar)

wil er in de weekeinden wat
bijverdienen \

Op ons bedrijf bestaat de mogelijk-
heid om eens per 14 dagen op za-
terdag en zondag te assisteren bij
het eieren rapen. De werkzaamhe-
den nemen 5-6 u. p. dag in beslag.
Wil je hierover meer weten, neem
dan 'even kontakt op met de be-
drijfsleider: de heer A. Bruins,
Boggelaar 7, Warnsveld, telefoon
05752-1919.

PLUIMVEEBEDRIJF

'Boggelaar' B. V.
Boggelaar 3 - Warnsveld - Telefoon 05752-1919

opleuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
A TEW BRIIMKE S

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

Adverteren doet verkopen

EN TOCH . . IS
SNvds te leveren

a l l e soorten

ruwvoeders

AN FRANKEN
ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

VINOTHEEK

SLIJTERIJ

heeft slechts één nadeel,

je kunt er niet aan voorbijgaan!

DORPSSTRAAT 10

VORDEN

Tel. 05752-1391SMIT

BIJ INSCHRIJVING TE KOOP:

PAKHUIS EN WEILAND

totaal groot plm. 16 are gelegen
in De Heurne, Tolhutterdijk
A 38a. Kadastraal bekend sektie F
nr 578.

Inschrijvingen te richten vóór
l februari 1975 aan

V.LC- „De Graafschap" G. A.
Ruurio, Stationsstraat 14, postbus 8

Door het bestuur wordt gunning
voorbehouden.

Wenst u inlichtingen ever

deskundige behandeling van
schurft- en luisbesfrijding

bij al uw groot- en kleinv«», varkens,
biggen en mestvee?

Bel dan uw vertrouwd adres:

EERSTE NED. ZUIYERINGSBEDRIJF

„ATOMICA"
Wij behandelen uw vee met uitsluitend toe-
laatbare en betrouwbare middelen, door ge-
heel Nederland.

Hengelo (Gld.) 05753-1507 of 2139
Zutphen 05750-16124

Welk aannemersbedrijf of architekt heeft
interesse in een

LICHTDRUKMACHINE
/.o goed als nieuw

DRUKKERIJ

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

hengelc <gid>
tel.OS763-1461

:ip

DANSEN
19/1 Arne Jansen en

Les Cigales

QQQ
kenner
ÉBfeM

Ö
U w kanarie heeft méér
noten opz'n zang met

Kenner kanarie zangzaad
kwaliteitsvoer van de beste bouwstoffen.
Welkoop zet 't jaar goed in met 'n aktie waar
muziek in zit: - ^ -^
pak a 1 kg van f 2.45 nu I 2.1U
pak a 5 kg van f 11.25 nu f 9.50
pak a 25 kg van f 47.85 nu f44.35

Kenner beestachtig lekker.

Pechlamp
voor pechvogels
Uitgerust met
verstelbare
steunbeugel.
Gelukkig be-
taalt U maar

f11.50

Peddinghous
klauwhamer
met geslepen en gepo-
lijste kop. Sla d'r lustig
op los voor f17.65

OK ruitesproeier/
de-icer
in 300 cc
fiacon.
Met gratis
ijskrabber

f3.05

Blank gepolijste

combinatietang
met plastic geïsoleerde
grepen. Grijp'm voor

f8.50

Sta stevige

aluminium
huishoudtrap
voor binnen en buiten.
De prijs is geen struikel-
blok, 5 treeds f 45,45

i i l * « i waar tulnenthousiasten, dierenvrienden,

goed voordelig... voor iedereen fiffissssasr

HENGELO-G Spalstraat 37*LINDE Ruurloseweg 120• RUURLO Stationsstraat 14
VORDEN Stationsweg 20

A.S. DONDERDAG GROTE Zowel in stoffen als confectie veel sterk afgeprijsde koopjes bv.

VEEL JAPONSTOFFEN 25-50% korting

JAPONNEN met 30-50% korting
en nog veel meer koopjes, ook in de grote maten

Confectiebedrijf

AMMERS
Zutphenseweg — Vorden



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

Lambert Ronald

RONALD

Henk, Jo en Mirna
Visschers

Vorden, 9 januari 1975
De Boonk 43

Dankbaar en zéér blij ge-
ven wij kennis van de
geboorte van onze zoon

ALEXANDER
Edith en Jan
Berenpas

Vorden, 9 januari 1975
„Koning" Mosselseweg 8

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

Anet Evelien
Wij noemen haar

SABINE
H. te Linde
G. te Linde-Lij f togt

Vorden, 13 januari 1975
Dorpsstraat 13
Tijdelijk adres: Wilhel-
minaziekenhuis, Doetin-
chem, kamer 216

Te koop: televisie groot-
beeld zwart-wit, in prima
staat. De Boonk 41
Vorden

Hartelijk dank voor de
vele felicitaties, bloemen
en geschenken ondervon-
den bij ons huwelijk.

Henk en Henny
Fleming

Kranenburg-Vorden,
januari 1975
Banekamp 3

Woningruil:
Ruurlo—Vorden—Amster-
dam. Gevraagd: eensge-
zins- of grote bejaarden-
woning. Aan te bieden:
Amsterdam, mooi-e 4-ka-
merwoning met varanda
op het zuiden, huur plm.
ƒ 150,- p. mnd. (inkl.
warm water).
Fam. van Voorst, telefoon
020-823780

Woningruil:
Een eensgezinswoning in
Eefde (hoekhuis) grote ka-
mer, keuken, hal, w.c., 3
slaapkamers, douche, gro-
te zolder, garage ƒ 119,50
huur. Ruilen voor een
woning te Vorden.
Brieven onder nr. 45—1
buro Contact

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's
GARAGE KURZ
Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

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

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel
Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Meisje, 20 jaar, zoekt
werk voor vrijdagavond
en/of zaterdagmorgen.
Liefst in winkel, ervaring
als verkoopster.
Brieven onder nr 45—2,
buro Contact

Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw

huwelijksreportage
De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds .vanaf ƒ 200, -
maken wij een kleurenre-
reportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
voorkomen.
FOTO DOLPHIJN
Vorden

1950 - 1975

Op 25 januari vieren wij ons

25-JARIG BESTAAN VAN DE KPO

VORDEN-KRANENBURG

De plechtige Eucharistieviering is om
14.00 uur in de St. Antoniuskerk te Kra-
nenburg, waarna receptie om 15.00 tot
16.30 uur in zaal Schoenaker.

Bedroefd over h-et gemis, maar dankbaar voor
wat zij gedurende haar lange leven voor ons
betekende, delen wij u mede dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, na voorzien te
zijn van het H. Oliesel, onze dierbare moeder
en oma

ANTONIA MARIA HERFKENS

weduwe van W. J. Hartman

op de leeftijd van 77 jaar.

A. Hartman-Snoek
P. Snoek

J. Dickman
D. Dickman-van de Pavert

D. Krabbenborg-Hartman
J. Krabbenborg

A. Hartman
A. Hartman-Booltink

J. Onland

en kleinkinderen

Keyenborg, 9 januari 1975

Korrespondentie-adres: Almcnseweg 14
Vorden

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
het R. K. kerkhof te Vorden-Kranenburg.

cj.v.
De jongerenklub van 14 t/m 16 jaar ziet graag
het aantal leden stijgen. Dit is een gemengde
groep. Dus jongens en meisjes. We houden
elke vrijdag van 20—22 uur een gezellige ont-
spanningsavond. Als één van de hoogtepunten
is de jaarlijkse kampweek. Nadere informatie
tel. 05752-1279. Tot ziens. De leiding.
De jongensklub van 11—14 jaar is van 19.00—
20.30 uur. Alle beide klubs worden gehouden
in het Jeugdcentrum.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is ge-
weest, behaagde het de Heer uit ons midden
weg te nemen onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

WILLEMINA GROOT OBBINK

weduwe van Jan Willem Burkink

in de ouderdom van 81 jaar.

Hengelo: ,. G. Memelink-Burkink
H. J. Memelink

Almen: M. Klein Kranenbarg-Burkink
J. Klein Kranenbarg

Wichmond: H. Burkink
R. Burkink-Wesselink

Warnsveld: W. H. Riefel-Burkink
H. Riefel

klein- en achterkleinkinderen

Wichmond, 12 januari 1975
Polweg 6

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag
17 januari om 11.30 uur in de Ned. Hervorm-
de kerk te Wichmond, waarna de teraardebe-
stelling zal plaatsvinden om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Uw vakmarvbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

GEBEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden ma-
ken bekend, dat zij, met inachtneming van
artikel 4 van het bestemmingsplan Brinker-
hof 1973, nr l, voornemens zijn gemeld be-
stemmingsplan te wijzigen, en wel ten behoe-
ve van de bouw van een gasregulateurkast.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 17 ja-
nuari t/m 30 januari 1975 ter gemeentesekre-
tarie voor een ieder ter inzage, gedurende wel-
ke termijn een ieder schrif te l i jk bezwaar tegen
het ontwerp-plan kan indienen bij burgemees-
ter en wethouders voornoemd.

Vorden, 7 januari 1975.
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Al is het tijdens de verbouwing behelpen wat de ruimte
betreft, toch staan wij gaarne voor u klaar om u te bedie-
nen met ons kwaliteitsvlees en vleeswaren

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
1 kilo

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
1 kilo

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

BOOMSTAM
500 gram

ROOMSCHNITZELS
3 stuks

A.S. ZATERDAG 18 JANUARI

BAL
voor gehuwden en
verloofden
Muziek THE SPITFIRES

aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

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

Voor de boterham:

METWORST 150 gram 119
GEBRADEN GEHAKT 150 gram 89
BOTERHAM WORST 150 gram 89
PEKELVLEES 150 gram 148
KOOKWORST (stuk) 250 gram 140

Rund- en varkensslagerij

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Tijdens de verbouwing is de winkel achter
in de slagerij

GEVRAAGD:

NET WINKELMEISJE

BAKKERIJ

VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 — Telefoon 1384

mooie
boel hieiè! inter-style

Of niet soms.

Leest u onze „mooie 0el"-folder maar!

MORGEN GAAN WIJ STARTEN !

'signatuur van beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22

O
<£

iüat
. ,

wsi

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT

of a/s u sterven moet
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31).
Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luistert naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

* * OPHEFFINGS UITVERKOOP + *
10.-
19.-

VANAF NU VOLOP KINDERSANDALEN
met steun, vanaf

ECHTE ZWEEDSE KINDERKLOMPJES
in leuke moderne dessins, nu slechts

ALLE NU NOG AANWEZIGE RESTANTEN DAMES-, HEREN- OF
KINDERPANTOFFELS

3 paar halen 2 betalen
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele tientallen koopjes
in onze opheffingsuitverkoop. Doe uw voordeel zolang hef
nog kan!

Schoenenhuis JANSEN
(SMEETS) Dorpsstraat Telefoon 1304

•f/oolze ftg touutoeg 6$<to

Rabobank Q
zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken



l

l
i

Januari
PRIJZENSLACHTMAAND

l

l
l

l

l

l
l

l

l

NU BIJ

VISSER - VOR i
• ^^^^^ ^^^^^ •̂̂ ••̂  "̂ " ••* ^^^^^ «™ î ^ «̂ 1̂ "̂ _

GRAMMOFOON-

* „Arcade" twintig
Top Speed Hits

* „Story" The Cats op
hun best

* Alle 13 Goed
de hits van nu

* Nana Mouskouri
* Toon Hermans one man

show dubbel LP
* „Arcade" 20 Orchestral

Greats
* André Moss, Rosita
* Alle 13 Goed klassi-ek
* Favorite operette-

melodieën
* Romantiek in klassiek

dubbel LP 29,00
" Kinderlangspeelplaten

vanaf 7,90

Ons assortiment langspeelplaten is
sterk uitgebreid.

Musicassettes óók in voorraad

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

11,90
9,90

35,00

17,50
15,00
11,90

8,90

P

van 16 tot en met 25 januari

o. a.:
Sportieve truien v. a. 10,95

Pulli's .................. 9r95

Mutsen v.a ............. 1,95

T-shirfs
met ... 3r95

Wanten v.a .......... 0,9$

Petten v.a^. ........... Or75

SfropdassW ......... 5, —

Laarzen v.a .......... 7,50

Jacks v.a ............. 15, —

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
siredr -lotltrcffendl

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

HET KAN NOG NET
Er zijn nog een paar plaatsen open
voor de volgende nutskursussen:

FILM & FOTOGRAFIE

5 lessen van 2 uur
Ie les 20 januari 1975 om 8 uur
ƒ 30,- (niet-leden ƒ 40,-)

PECH ONDERWEG - ANWB

4 lessen
Ie les 4 r u a r i 1975, 7.20 uur
ƒ 45,- (niet-ledcn ƒ 60,-)

Inlichtingen:

telefoon of 1988.

Storting op rekening 92.31.23.334
van de Nutsspaarbank, Vorden of
op de bank /elf.

Postgiro van de bank 94 92 14

NUT - VORDEN

TONEELVERENIGING

KRATO
geeft op veelvuldig verzoek op
zaterdag 18 januari a.s. een
heropvoering van het blijspel

EEN BEELD VAN EEN MAN

Aanvang 8 uur in zaal Schoenaker te
Kranenburg—Vorden

EEN MOOIE

Japon of
Pakje

VOOR ZEER LAGE PRIJZEN

VINDT U BIJ

H.LUTH
Nieuwstad

ZIE ETALAGE

Vorden

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20
Telefoon 085-422442

— Arnhem

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Nordp
Wilhelminalaan 5 . Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN

Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

in café Eskes, Dorpsstraat

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenheest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

KARNAVALSARTIKELEN

maskers, hoeden, pruiken,

schmink, boerenkielen, neu-

zen, snorren, baarden,

stickers, brillen, enz. enz.

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

REKLAME
vrijdag en zaterdag:

80SBESSENGEBAK
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit: zwanehalzen

HAAL NU

UW VAKANTIEGIDSEN

allen met ANVR-garantie

REISBURO NUENHUIS
Vorden — Het Wiemelink 16

Telefoon 2207

VAN DE WARME BAKKER
lekker en gezond

vanaf donderdag 1 6 januari

WIT WEN GE EETHOEK

bestaande uit dressoir 250
br., tafel en 4 massief wen-
ge stoelen met biezen mat

van 1890,00 nu 890,00

EETHOEKSTOELEN

nu 19,50 42,50 49,50

EIKEN SALONTAFEL

140 x 60 iets beschadigd nu 175,00

EIKEN SALONTAFEL

120 x 55 iets beschadigd nu 65,00

RESTANTEN GORDIJNSTOFFEN
NU ZEER GOEDKOOP

12 m' HEUGALUX TEGELS

van 489,00 nu 240,00

ZUIVER WOLLEN ZAALBERG
DEKENS l- en 2-persoons nu

25 PROCENT KORTING OP
DE OUDE PRIJS

Zie ealage !

WONINGINRICHTING

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

Voor uw oufori/lessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bfl:

G. J. Buunk instrnkteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 125A

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken
• bedrijfsadvfezen

WIJ WENSEN ALLEN EEN
GELUKKIG 1975



Donderdag 16 januari 1975

36e jaargang nr 45 DERDE BLAD CONTACT - VORDERT
KPO afd. Kranenburg/Vorden
herdenkt 25-jarig bestaan
Binnenkort, op zaterdag 25 januari, zal de plaatse-
lijke afdeling van de Katholieke Vrouwen Organi-
satie (KPO) Kranenburg/Vorden het heuglijke feit
herdenken dat voor vijfentwintig jaar geleden de
afdeling werd opgericht. Dit zilveren jubileum zal
op feestelijke en waardige wijze worden gevierd. Op
die zaterdag zal er 's-mddags in de parochiekerk
een plechtige Eucharistieviering plaatsvinden, waar-
na een receptie wordt gehouden in zaal Schoenaker.
's-Avonds is er een grote feestavond waarop een
aantal leden, die vanaf de oprichting lid zijn, zullen
worden gehuldigd.

OPRICHTING
De KPO Kranenburg/Vorden werd op 3 februari
1950 opgericht. Toen kwamen in zaal Schoenaker
een aantal initiatiefneemsters bijeen waarbij tevens
de toenmalige pastoor Dr Gerz ofm, kapelaan Tor-
pl i inus van Buren ofm (de grote stimulator) en de
landelijk voorzitster van de R. K. Boerinnenbond
mej. Merkx uit Arnhem. Laatstgenoemde gaf daar
een uiteenzetting van het doel en streven waarna tot
oprichting werd besloten en elf dames toetraden.
Omdat er te weinig leden waren, werd op de vol-
gende bijeenkomst op woensdag 29 maart 1950 een
d e f i n i t i e ! bestuur geko/en. Mevr. G. Mokkink—See-
sing (Medler) werd presidente, mej. M. Zents se-
kretaresse en mej. W. Lichtenberg ('t Waarle) pen-
ningmeesteresse. Kapelaan Van Buren, die geestelijk
adviseur werd, hield toen een inleiding over „goud-
dorst" waarin hij op boeiende wijze het mooie en
rijke boerenleven schetste. Als naam van de Boerin-
nenbond werd St. Martha gekozen.

GROTE LEDEN AAN WAS
De afdeling bleek in ecu behoefte te voorzien en
na enige tijd was het ledental al tot ruim 40 ge-
groeid. Men verrichtte veel en goed werk in de
plaatselijke gemeenschap. Gedurende de winter
werd elke maand een ontwikkelingsavond gegeven
di-e druk bezocht werden. Allerlei onderwerpen
werden aangesneden: van het slachten van een var-
ken en de bereiding van vleesgerechten tot de kin-
derrechtspraak toe. Voorts demonstraties over ko-

ken enz. Daarnaast weiden in de loop der jaren
talrijke kursussen gegeven onder meer op culinair
terrein, opvoedkunde en sport, ten aanzien van de
hygiëne, kweken van bloemen en planten enz. Be-
langrijk voor de gezelligheid waren en zijn nog
steeds de jaarlijkse feestavonden, de uitstapjes, Sin-
terklaasavonden, Kerstbijeenkomsten met de bejaar-
den e.d. Ook werden rij- en volksdansen, gegeven,
gingen verschillende leden een studie-weekeind vol-
gen in Ons Erf te Berg en Dal. Enkele leden konden
naar Lourdes o-p bedevaart gaan.

HANDBAL EN VOLLEYBAL
De Boerinnenbond die voor enige jaren geleden
haar naam wijzigde in KPO opdat ook niet-boerin-
nen lid /ouden kunnen worden, heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd voor de sport. Omstreeks
1951 werd als onderafdeling de handbalvereniging
VIOS opgericht, terwijl in 1959 de volleybalklub
De Kraanvogels het levenslicht aanschouwde (het
tegenwoordige DASH).
Óók in het bestuur kwam uiteraard wijz iging. Na-
dat het eerste lustrum in 1955 was gevierd, werd
mevr. T. Schoenaker—Smit benoemd tot nieuwe
presidente wegens vertrek van mevr. Mokkink—See-
sing naai' elders. Mevr. Schoenaker bekleedde deze
f u n k t i e van januar i 1958 tot 14 februari 1968 en
werd toen opgevolgd door mevr. W. Huinink—
(.lobben. In 1953 kreeg de afdel ing het vaandel dat
bij allerlei gelegenheden werd meegedragen. Ook
de funk t ies van sekretaresse en pcnningmeesteresse
wisselden in de loop der jaren, terwijl het bestuur
in 1952 tot v i j f leden werd uitgebreid.
Het bestuur wordt nu gevormd door de dames A.
Cupers—Besselink presidente; mevr. Lichtenberg—
Hildcrink vice-presiclente; mevr. Scholten—van Dee-
len sekretaresse; mevr. A. Garritsen—Nijenhuis pen-
ningmeesteresse en mevr. v.d. Sligte—Oosterlaar. Bij
het koperen jubileum dat op 26 januari 1963 op
luisterrijke wijze werd gevierd, telde de afdeling 70
leden. Nu, bij het zilveren feest, bedraagt het le-
dental bijna 100.
Een uit acht dames gevormde f eest k om miss i e is druk
doende om deze historische vlag op grootse wij/.e te
vieren.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

DE RAAD VAN KERKEN
De bekende Kerstaktie van.de plaatselijke Raad van
Kerken te Vorden/Kranenburg is ook nu weer goed
geslaagd dank zij de medewerking van velen, in het
bijzonder de kommissie die het werk letterlijk doet.
De rondgang door de gemeente heeft deze Kerst-
groet mogelijk gemaakt. De opbrengst was 5.598,38
gulden. Ongeveer vijfhonderd gulden kon gereser-
veerd blijven voor het voortgaande werk van de
Raad van Kerken. Heel hartelijk dank aan u allen.

GESPREKSGROEPEN
In het Kerkblad van de Hervormde gemeente (voor
de maand januari) staan weer enkele gespreksgroe-
pen aangekondigd. Een drietal avonden. De onder-
werpen zijn: „gezag en vrijheid"; „het konflikt tus-
sen de generaties"; „het gesprek thuis over gebed,
geloof". De avonden worden gehouden in twee se-
ries. Serie l op drie dinsdagavonden; serie 2 op drie
donderdagavonden (beide in de maand februari).
Opgave bij de Herv. predikanten, de jeugdouder-
lingen en de leden van de Jeugdwerkgroep is ge-
wenst. Voor data enz. verwijzen we u gaarne naar
genoemd Kerkblad van de Hervormde kerk (het
nummer van januari). De onderwerpen verdienen
een goede belangstelling vanuit de gemeente. Ieder-
een is er zeer welkom. Graag opgave, dan kunnen u
nadere gegevens toegezonden worden.

Donateursaktie
De onlangs gehouden donateursaktie is voor de mu-
ziekvereniging Sursum Corda een groot sukses ge-
worden. Het bestuur is de Vordense gemeenschap
dan ook dankbaar voor hun spontane reaktie.
„Muziek kost veel geld, maar door het financieel
gezamenlijk dragen is het voortbestaan van onze
vereniging gewaarborgd. Dit geeft een extra stimu-
lans om op de ingeslagen weg door te gaan en de
vereniging nog verder uit te bouwen. We kunnen
dus in de toekomst blijven musiceren", aldus vertel-
de ons sekretaris A. Schouten.
De jaarl i jkse uitvoering /al worden gehouden op
vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 's-avonds in het
Jeugdcentrum. De toegang is gratis. Voor de pauze
is er een muziekprogramma terwijl na de pauze de
toneelgroep COC uit Holten -een blijspel zal op-
voeren.

Aanbesteding
Onder architektuur van de heer Ing. J. van Houte
ui t Vorden had dinsdagmorgen de openbare aan-

besteding plaats in zaal Smit van de bouw van een
vijfklassige school voor r. k. kleuter- en basisonder-
wijs. Deze zal gebouwd worden aan Het Jebbink te-
genover de Christus Konij^kerk.
Er bleek een grote animo^w zijn van de zijde der
inschrijvers, er waren 32 inschri jvingen. De uitslag
was als volgt:

Perceel l gehele bouw, eksklusief de installatiewer-
keu. De tien laagste inschrijvers waren:

A. ten Brinke bv, Zelhem
Vriezen, Varsseveld
Klein Gunnewiek, Lichtenvoorde
Stapelbroek, Keyenborg
Rondeel, Vorden
Ekelder, Lichtenvoorde
Elferink, Lichtenvoorde
Ernst, Gaanderen
Rondeel, Keyenborg
Schot, Barchem
De begroting van de architekt was

ƒ 415.565,-
ƒ 459.210,-

496.000,-
497.560,-
502.000,-
504.500,-
509.000,-

ƒ 512.700,-
ƒ 517.128,-
ƒ 517.356,-
ƒ 492.253,-

Van de resterende 22 inschrijvingen waren de drie
hoogste:

Lusink, Ruurlo ƒ 572.000,-
Böhmer, Doetinchem ƒ 573.500,-
Lukkassen, Wehl ƒ 616.000,-

I)e gunning is in beraad gehouden.

Perceel 2 te weten installatiewerken, loodgieters-
werken, elektra en centrale verwarming is niet open-
baai- gemaakt.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

VERVOLG BASISSTRUKTUURPLAN
OPENLUCHTREKREATIE
voor de gemeenten Hengelo ,Ruurlo, Vorden en
Zelhem

Tegenstellingen die in het plan naar voren komen.

Het betreft hier een ontwikkelingsplan dat geen
formele rechtskracht heeft. Bovendien is het een
inbreng in een groter struktureel verband, waarvan
het totaal beleid nog verdere overwegingen vereist.
De uitgangspunten voor het beleid die de basis
vormden voor de planontwikkeling zijn:
1. bevordering van de rekreatieve ontwikkeling in

de 4 gemeenten;
2. behoud landschappelijke kwaliteiten van het ge-

bied, enz.:
3. koncentratie van nieuwe voorzieningen voor de

verblijfsrekreatie;
4. het aanbrengen van dag-rekreatieve voorzienin-

gen voor de verblijfsrekreatie.

1. Bevordering van de rekreatieve ontwikkeling
Getwijfeld moet worden aan het nut van de „van
hogerhand" toebedeelde taak om de rekreatieve ont-
wikkeling in deze streek te bevorderen. De plannen
van hogerhand, d.w.z. het ministerie van ruimtelijke
ordening, heeft daartoe'wel de eerste aanzet gege-
ven, doch aangenomen mag worden dat zij over het
behoud van de landschappelijke waarde en de waar-

de als landbouwgebied ter plaatse weinig zinvols
kan zeggen, gezien het feit dat de plannen aan re-
gionale instanties ter ontwikkeling zijn voorgedra-
gen.
Een inventarisatie van het gebied kan zijn nut heb-
ben, maar de belangen van de agrariërs en de hui-
dige bewoners mogen in geen geval geschaad wor-
den. Inmiddels hebben de ontwikkelingen van de
laatste jaren, zoals oliekrisis, volgepropte wegen en
milieuvervuiling, de regering al genoopt zodanige
maatregelen te treffen dat er dagrekreatieve gron-
den op grote schaal gekreëerd moeten worden in de
nabijheid van de grote bevolkingscentnt.

2. Behoud landschappelijke kwaliteiten van het
gebied

Ten aanzien van dit punt kan gesteld worden, dat
men het er algemeen over eens is, dat het betrokken
gebied landschappelijk van leer grote waarde is. Het
huidige karakter dient dan ook zo goed mogelijk
behouden te blijven.
Aangevoerd wordt, dat de ontworpen boszones en
de rekreatie-ontwikkelingszones liggen in gebieden
die, wat landschappelijke ontwikkeling betreft, val-
len onder het agrarisch produktiegebied, op minder
goede gronden.
Ook al zouden hiermee de minst beste gronden voor
de landbouw bedoeld worden, dan nog is het zaak
deze voor de agrariërs te behouden, omdat zij voor
het rendabel houden van hun bedrijf op uitbrei-
ding van grond zijn aangewezen en het in vroegere
tijden zoveel moeite heeft gekost deze gronden te
ontginnen. Toegegeven wordt door de opstellers
van het rapport, dat „open landschappen" zeer
kwetsbaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij
dient men dan te bedenken dat, wil rekreatie van
enige omvang kans van slagen hebben, diverse nieu-
we wegen moeten worden aangelegd en bestaande
wegen moeten worden verbreed. Op grote afstand
zullen zij het landschap bederven en geluidshinder
veroorzaken, nog afgezien van milieuverontreini-
gende werking.

3. Koncentratie van nieuwe voorzieningen van de
verblijfsrekreatie

Een koncentratie als hier bedoeld, zal het landschap
in zijn totaliteit veranderen. Noch in bossen, noch
op open gronden, is het toelaten van zomerhuisjes
en/of stacaravans gewenst omdat zij niet alleen het
nog levende wild én de natuur zullen terugdringen,
maar bovendien milieubedervend werken. Een goe-
de kontrole daarop zal veel geld vergen.
Van enige ongereptheid van de natuur die het ge-
bied hier en daar nog aantrekkelijk maakt, kan dan
geen sprake meer zijn. ^^

4. Het aanbrengen van oagrekreatieve voorzienin-
gen voor verblijfsrekreatie

Ook hier gelden weer de hiervoren genoemde be-
zwaren. Berekeningen over benodigde extra ruimte
voor de verblijfsrekreat^*«p lange termijn kunnen
als gevolg van zich wijzijUKie omstandigheden, men
denke bv. aan benzinetekort, tot onnodige reserve-
ring van grond, die dan aan de landbouw onttrok-
ken wordt, aanleiding geven.
Tijdige onderkenning en begeleiding van een an-
dere ontwikkeling is in een ambtelijke staat moei-
lijk denkbaar en wat eenmaal is aangevangen draai t
men niet zo snel meer terug.

ZANDWINNINGEN
Ook bij de prognoses over zandwinningsprojekten,
gebaseeerd op de behoeften voor eigen gemeente en
het aanleggen van wegen, is veelal van de gedachte
uitgegaan dat deze wegen in een later stadium ook
werkelijk noodzakelijk z i jn .
Reeds gedurende de laatste jaren valt op te merken
dat terughoudendheid moet worden betracht bij de
realisering van bestaande plannen omdat de nood-
zakelijke geldmiddelen ontbreken.
Wat bv. te denken van een totaal overbodig zijnde
parallelweg naast de bestaande, overwegend zeer
rustige weg Vorden—Ruurlo?
De behoefte aan zand is allerwege groot, doch hier-
in moet op andere wijze te voorzien zijn dan door
het aantasten van een uniek landschap.

KONKLUSIE
Uit de resultaten van het tot dusver gevoerde over-
leg kan de konklusie worden getrokken dat aan zeer
gedetailleerde punten van het plan of persoonlijke
wensen weinig of geen aandacht geschonken kan
worden. Het is dus noodzakelijk eventuele bezwa-
ren gezamenlijk ter kennis te brengen.

C. M. van Reeuwijk-Hoffschulte

Een olde
veurspelling
Veurspellen is een geveurlek dinge — et löp vake
zoo anders as dat et zik lot anzien. En at et een keer
goed uutkump is et nog vake meer geluk as wies-
heid ewes. D'n èènen v«urspelt een losse winter —
een ander zeg dat et hard zal vriezen. Mien allemoa-
le niks weerd. At'r werkelek van die knappe weer-
veurspellers rondloopt, dan mossen ze een pak
smeer hemmen. Woarumme hebt ze dan de bek
niet op tied lösedoan — dan hadden de boern in
Zeeland niet zoolange ewacht met de èèrpels en was
hier in de wèèrld de mais wel eerder van et land
ehaald
Hier is niet elke veurspelling met veroordeeld — ik
doe d'r zelf ok gros an met — moar dan is et meer
et gevuul dat èèn of ander op d'n duur niet goed
/al goan — of venr later van volle grooter belang
zal wezen as at de mensen nou denkt
Eén zon veurspelling schot mien de leste dage deur
et heufd. Ik zoage een man goan — ik denke: „wie
is dat ok weer? — ja dat is den en den » dat is nog
een kleinzoon van die man die veur meer as zestig
joar een veurspelling deed die mien nou weer in
et geheugen schot. Ik kan mien die grootvader nog

«oo iets veurstellen — een börgerman rnet klümp-
les an — een donker petjen op, en met een paar
slimme eugkes. 'k Heb umzelf nooit esprokken, zjen
veurspelling woelden verteld deur een ol'de buur-
man van ons. Et was in de tied ewes van de eerste
gresmaaimasiens en dbrsmöllen. Veural in de wejde-
str-eken — met alleene groote boern en arbeiders,
wodden die dinge met wantrouwen bekekken.
Straks hadden de boern de arbeiders niet meer neu-
<Jig — die kennen dan op een höltjen bieten
„Tjluu boern" — had die man ezeg „as i 'jluu een
paar cent oaver hebt, dan goa'j weer noar de Stad
en zuukt ow een masiene uut. Et kump nog een
keer zoo wied dat ze bi'j ow komt kieken en noar
da'j een boerderi'je hebt, et werkvolk toewi-est!"
Die man mot al anevuult hemmen wat d'r vandage
de dag goande is. Hie stellen zik natuurlek die tied
volle kotter veur — hie kon niet veuruut wetten van
twee keer wèèrldoorlog woarin onnuumelek volle
grei emaakt en nog volle meer vernield zol wodden.
Hie kon zik natuurlek ok niet veurstellen met wat
veur dinge de mensen zik later druk zollen maken
um zik gelukkig of ongelukkig te vuulen. Moar dat
de mensen zikzelf een keer te leep af zollen wodden
— zik deur de masiens et werk uut de hande zollen
loaten nemmen — zoodat d'r veur een deel van eur
gien werk en loon meer in zol zitten — doar mot dat
slimme menneken toch een veugevuul van ehad
hemmen. En 't mooiste is dat e doar gien vree met
had, en op zien èèntjen al an 't uutprakkezeern was
hoe of dat opelöst mos wodden. Doarin is e een
heeleboel geleerde luu van zien tied — en later —
een heel ende veur ewes. En at d'r nou -es een hoo-
gje politieke oome zien idee oavernom en an disse
tjed anpassen — dan kreeg die ok mensen achter
srich die dat nog niet zoo gek zollen vinnen

d'n Oom

De aquariumliefhebberij
Deze hobby, het houden en verzorgen van óf in-
heemse óf van tropische vissen, bestaat al heel lang.
Door de voortschrijdende techniek, het wegvallen
van afstanden door het gebruik van supersnelle
vliegtuigen en de toenemende „welvaart", is het
a(]uariumhouden voor een ieder die daar belang in
stelt, veel gemakkelijker geworden. Zo treft men in
v r i j w e l alle steden en plaatsen van enige omvang,
één of meer winkels aan waar van alles voor deze
liefhebberij te koop is. Maar aquariumhou-
den is niet zo maar: „vissen in een bakje", neen,
daar komt wel iets meer bij kijken.
In Nederland hebben meer dan 30.000 aquarianen
zich verenigd in een landelijke organisatie, de Ne-
derlandse Bond Aqua-Terra, of kortweg NBTA,
welke organisatie gevormd wordt door een 250 ver-
enigingen. In Zutphen en omgeving (Brummen,
Gorssel, Vorden, Warnsveld) is één van deze vereni-
gingen en wel „De Natuurvrienden", die meer dan
175 leden telt.

Moet u lid zijn van een aquarium vereniging?
Dit is geheel afhankel i jk van uw eigen inzicht. Wel-
licht hebt u een prachtig aquarium en lukt het u
best dit stukje natuur in zeer goed staat te houden.
Mogelijk hebt u geen aquarium! Geen enkele reden
dus om lid te worden van een aquariumvereniging.
Maar als het nu eens niet zq goed zou gaan
met uw aquarium; als u met een aquarium ZQU wil-
len beginnen maar er eerst iets meer van wilt we-
ten; als u zich wilt raden raden dopr mede-liefheb-
bers met langere ervaring; als u gespecialiseerde
boeken op het gebied van de aquaris t iek wilt lezen
Qznder dure aanschaffingen te doen; als u maan-
delijks een prachtig maandblad wilt ontvangen met
een schat aan informatie over nquaria en terraria.
fa, dan is het wel aan te bevelen om lid teworden
van een aquariumvereniging!

Wat ontvangt u als lid van „De Natuurvriendcn"?
a) het maandblad van de vereniging „Onder de
dekruit", waarin wordt opgenomen: een program-
ma voor de bijeenkomst op de komende avond;
eventuele artikelen van leden; tips voor het aqua-
riumhoudcn; bestuursmededelingen; vraag en aan-
bod, enz.
b. maandblad van de NBAT „Het aquarium",
welk blad voorlichting geeft op het gebied van:
aquariuminrichting; aquariumtechniek; aquarium-
vissen; aquariumplanten. Voorts talloz« artikelen
over alle aspekten van de liefhebberij. Alle leden
van aquariumverenigingen ontvangen dit blad gra-
tis. Het is een liefhebberstijdschrift op niet-kom-
m-erciële basis en wordt geredigeerd dopr specialis-
ten.

Als lid van onze vereniging wordt u geboden:
ledere maand, behalve in juli en augustus, een bij-
eenkomst waarop a) diverse sprekers u over on/.e
l iefhebberi j komen voorlichten; b) dia-bandlezin-
gen over de liefhebberij of over de natuur in hft
algemeen; c) enkele malen een f i lmavond; d) één 9Ï
tweemaal per jaar een onderling geregeld ledenbe-
zoek; e) bij voldoende belangstelling een ek&kursie.
Tijdens de bh/eenkomsten is er gelegenheid tot het
lenen van boeken uit de bibliotheek. Ook worden
er op iedere bijeenkomst tropissche vissen verloot.
Tenslotte nog de mededeling, dat er ook een jeugd-
a f d e l i n g is (leeftijd tot en met 18 jaar) die eigen
avonden, ekskursies, onderlinge bezoeken en andere
aktiviteiten organiseert.
Ken ieder, die eens een bijeenkomst van „De Na-
tuurvr iendeu" wil meemaken, is van harte welkom
in het Volkshuis te Zutphen.

Turnen
Zaterdag 11 j a n u a r i namen de jeugdturmlers van
de gymnastiekvereniging Sparta deel aan de spring-
weds t i i j den ie Lochcm. Deze wedstrijden waren ge-
organiseerd door het rayon Berkelstreek een onder-
afdeling van de turnkring Gelderland. Zij behaui-
den hierbij een mooi resultaat nl. een 2e prijs in de
afdeling kast niet rheuterplank een 3c pr i j s bij het
sei i e s j ) i i i igen (bok, minitramp).



Maandagmiddag: bibliotheek van 14- 17.30 uur
Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: knip- en naaikursus van 7—9
uur in het Jeugdcentrum
Maandagavond: repetitie muziekver. Concor-
dia in zaal Smit
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagmiddag: oefenen kindercantorij
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond N W
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

18 jan. Bal voor gehuwden/verloofden in
't Wapen van 't Medler

18 jan. Uitvoering toneelvereniging Krato in
zaal Schoenaker ,,'n Beeld van 'n man"

20 jan. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
23 jan. Bejaardenkring nieuwjaarsvisite in het

Jeugdcentrum
24 jan. Uitvoering muziekver. Sursum Corda
25 jan. Uitvoering muziekver. Sursum Corda
25 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden
25 fan . Kontaktavond Vordens Mannenkoor
25 jan. Feestavond KPO
27 jan. Vergadering PvdA, hotel Bloemendaal
28 jan. Lezing NCVB, zaal Eskes
6 fbr. Be j aarden kring in het Jeugdcentrum
8 fbr. Grote karnavalsoptocht karnavalsvereni-

ging De Deurdreajers door Vorden
8 fbr. Karnavalsbal voor geh./verl. karnavals-

ver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker
9 fbr. Karnavalsoptocht te Kranenburg en kin-

derkarnaval inde grote tent van de karna-
valsvereniging De Deurdreajers

9 fbr. Showavond karnavalsver. De Deurdrea-
jers m.m.v. De Hooiplukkers in zaal
Schoenaker

10 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de grote karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Bejaardensoos Kranenburg
1 1 fbr. Toneeluitvoering TAO Wildenborch
15 fbr. Toneeluitvoering TAO Wiildenborch
15 fbr. Jubileum 105-jarig bestaan muziekver.

Concordia. Uitvoering met het Huis-
vrouwenorkest in zaal Smit

18 fbr. Lezing NCVB, zaal Eskes
19 fbr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
20 fbr. Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
22 fbr. Bal voor gehuwden/verloofden in zaal

Langeler te Hengelo (Gld.)
6 mi t. Bejaardenkring in het Jeugdcentrum

11 mrt. Bejaardensoos Kranenburg
18 mrt. Lezing NCVB, zaal Eskes
20 mrt. Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

8 apr. Bejaardensoos Kranenburg
15 apr. Lezing NCVB, zaal Eskes
23 apr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
20 mei Jaarvergadering NCVB, zaal Eskes
21 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
juli '75 Pretty markt

De besturen van de verenigingen worden verzocht
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen deze in deze rubriek worden geplaatst.

Voetbal
RATTI l - ULFTSE BOYS l 1-1

De belangrijke wedstrijd in de kopgroep tussen lei-
der Ratti l (a f d. zondag) en runner-up Ulftse Boys
is onbeslist geëindigd; het werd een 1—1 puntenver-
deling met welke uitslag vooral de thuisklub bijzon-
der tevreden kon zijn, gezien het vertoonde spel-
beelcl. De bezoekers waren in de eerste helft tegen
het — ondanks het Prinsenbal van De Deurdreajers
— in volle „uitrusting" verschenen Ratti-team, bij-
zonder goed op dreef en slaagden er al binnen vijf
minuten in om de leiding te nemen. De Ulftse mid-
denvoor sprintte tussen de Ratti-defensie door en
gaf doelman Huitink met een lage schuiver het na-
kijken 0—1. De Boys kregen even later een penalty
wegens hands toegewezen maar Huitink wist de bal
op voortreffelijke wijze te stoppen. Hoewel de gas-
ten een klein overwichl hadden, kwam Ratti nog
geregeld met uitvallen voor het doel der Boys maar
sukses bleef ui t .
De Kranenburgers begonnen in de tweede helft met
een offensief waarbij G. Huitink er na een kwartier
in slaagde om uit een voorzet van Polman de ge-

lijkmaker te plaatsen 1—1. Bekker kreeg nog een
uitstekende kans om Ratti de leiding te geven maar
h i j sehoot naast. Aan de andere kant ontsnapte Rat-
ti aan een groot gevaar doordat Bijen de reeds in-
geschoten bal nog net van de doellijn kon trappen
In de laatste tien minuten waren de gasten bedui-
dend sterker maar de Rattianen wisten stand te
houden. Door dit resultaat heeft Ratli de kans op
het kampioenschap behouden.

SP. DIEREN l - RATTI l 0-5 (afd. zaterdag)

Ratti l blijft runner-up. Op overtuigende wijze wis-
ten de groenwitten in de uitwedstrijd het team van
Sp. Dieren met liefst 0—5 te verslaan. De gaslheren
waren in het veld zeker niet minder maar Ratti wist
de geboden kansen beter te benutten. Nijenhuis
opende de score 0—1 waarna Arendsen een fraaie
voorzet van Dijkman subliem inkopte 0—2. Nijen-
huis switchte* even later alleen door de Dierense
defensie en het was 0-3. Dezelfde speler verrichte
de hattrick 0—4 waarna Dijkman met een hoge bal
over de keeper aan alle onzekerheid een einde
maakte 0—5.
In de tweede helft kon Ratti haar voorsprong kon-
solidercn. De uitvallen van de groenwitten waren
gevaarlijker dan de tegenstoten van de Dierense
voorwaartsen. Klein Ikkink, die doelman Wassink
onder de lat verving, verrichtte nog enkele fraaie
safes maar echt gevaarlijk werk kreeg hij niet te
doen, ook al omdat Reindsen als laatste man een
voortreffelijke partij speelde.

VORDEN VERSTEVIGDE KOPPOSITIE

De met spanning tegemoet geziene wedstrijd tussen
Vorden l en Ajax Bredenbroek werd halverwege de
tweede helft binnen twee minuten in het voordeel
van cle geelzwarten beslist. Eerst was het Heersink
die langs drie tegenstanders slalomde om vervolgens
vanaf de rand van het strafschopgebied met een ju-
weel van een schot raak schoot. Ajax was nog maar
nauwelijks van de schrik bekomen toen uit een pass
van Te Veldhuis Nijenhuis de bal doorkopte. De
Ajax-doelman -- die overigens een voortreffelijke
wedstrijd speelde — liet de bal los waarna één der
verdedigers keihard in eigen doel schoot 2—0.
In de eerste helft was het een tam partijtje waarbij
de thuisklub op h-et middenveld domineerde dank-
zij de deze middag voortreffelijk spelende Te Veld-
huis en Ter Beest. De bezoekers speelden in feite
met twee spitsen die, hoewel zeer ijverig, niet tegen
de Vordense defensie waren opgewassen. Kansen
kregen de mannen uit Bredenbroek dan ook nau-
welijks. Ook de Vordense voorhoede kreëerde wei-
nig kansen doordat de fout werd begaan de ballen
steeds hoog voor de goal te plaatsen waardoor de
Ajax-verdediging via de boomlange verdedigers de
ballen konden onderscheppen. En werd het -een en-
kele maal gevaarlijk dan stond steeds de Ajax-doel-
man op zijn post die o.a. een fraaie inzet van Heer-
sink onschadelijk maakte. ̂ ^
Na de thee legde de thui|^b het aksent meer en
meer op de aanval hegeen resulteerde in een fraaie
kopbal van Heersink juist over de lat en een prach-
tige booelnl van Te Veldhuis die de keeper nog
juist corner kon tikken. Dat de thuisklub uiteinde-
l i jk toch cle volle en verdMjde winst naar /ich toe
trok hebben we in de aoni^Preeds omschreven.

VORDEN ZATERDAG LEED NEDERLAAG

Vorden l dat vorige week thuis met 0—1 verloor van
Overwetering moest dit weekeind voor de return
aantreden. De Vordense ploeg telde drie invallers
in hun gelederen. Voor de rust had de thuisklub de
wind in de rug waarvan al spoedig werd geprofi-
teerd 1—0. Overwetering n.am hierna het heft in
handen waardoor de Vordense achterhoede hè ui-
termate zwaar te verduren kreeg. Nadat de stand
op 2—0 was gebracht, gelukte het Aalderink de ach-
terstand tot 2—1 te reduceren. De Vordense vreugde
was van korte duur want enkele minuten later was
de stand reeds 4—1.
Na de thee kwam Vorden via een doelpunt van Eg-
gink uit een pass van Van Eist op 4—2. De geel-
zwarten begingen hierna de fout massaal ten aan-
val te trekken waardoor er in de verdediging grote
gaten vielen die tweemaal achtereen doeltreffend
werden afgestraft 6—2.

VOETBALPROGRAMMA
Het eerste elftal van Vorden speelt a.s. zondag een
vriendschappelijke wedstrijd tegen Colmschate 1.
Het programma ziet er verder als volgt uit: Be
Quick 3-Vorden 2; Vorden 3-Sp. Neede 4; Vor-
den 4—Deo 2; Zelhem 4—Vorden 6; Vorden 7—Ju-
ven tus 4.

De uitslagen van afgelopen weekeind waren: Vor-
den 3-WVC 4 5-2; Vorden 4-Diepenheim 2 6-0;
Vorden 5—Warnsveldse Boys 2 1 — 1; Keyenburgse
Boys 4-Vorden 4 11 — 1; Vorden 7—Zutphen 4 5-2;
Vorden 2 (afdeling zaterdag)—Sp. Eibergen 4 3—3;
Zelos 4—Vorden 31—1.

Waterpolo
HEREN l BEHAALDEN BENAUWDE ZEGE

In een doelpuntrijke wedstrijd hebben de heren l
van Vorden zaterdagavond een benauwde 5—6 over-
winning behaald op ZVV uit Vaassen. In de eerste
periode lieten de Vordenaren enkele goede kansen
ongebruikt. Het gelukte de thuisklub wel om te
scoren 1—0. In de tweede periode lukte het beter
bij de Vordenaren en wisten zij een veldoverwicht
te veroveren. Dit resulteerde in twee doelpunten
van resp. Mengerink en Rikkerink waardoor deze
periode met 1—2 stand werd afgesloten. In de derde
speelperiode vrijwel hetzelfde spelbeeld. Nadat de
thuisklub de balans in evenwicht had gebracht hiel-
pen Mengerink en Oudsen Vorden aan een 2—4
voorsprong. Toen in de laatste periode dankzij een
doelpunt van Gotink op 2—5 was gekomen, leek
niets een Vordense overwinning meer in de weg
te staan. ZVV dacht hier blijkbaar anders over en
dankzij enkele grove blunders in de achterhoede
slaagde Vaassen er zowaar in de 2—5 achterstand ge-
heel weg te werken. Toch konden de bezoekers nog
met een 5—6 zege het water verlaten toen Gotink
vlak voor tijd scoorde.

NAUTILUS TE STERK VOOR VORDEN

Zaterdagavond werd in het verwarmde zwembad te
Eefde de kompetitiewedstrijd gespeeld tussen Vor-
den 2 en Nautilus l uit Terborg. Dit werd een in-
teressante wedstrijd waarbij de Nautilusploeg aan-
vallend meer in haar mars had dan de Vordenploeg.
Toch duurde het tot vlak voor de rst alvorens Nau-
tilus er in slaagde om een 0—1 voorsprong te nemen
toen een hard schot van de rechtsvoor via het hoofd
van Krijt in het doel belandde. Na de rust opnieuw
een sterker Nautilus dat-er in slaagde een 0—2 voor-
sprong te nemen toen bij Vorden Brandenbarg ge-
heel onnodig uit het water werd gezonden. Vlak
voor tijd werd een verdedigingsfout doeltreffend a f -
gestraft 0—3.

VORDENJEUGD VERLOOR VAN BRUMMEN

In het overdekte zwembad te Eefde hebben de
jeugdteams van Vorden (zowel jongens als meisjes)
dinsdagavond gespeeld tegen Brummen. De jongens
verloren met 3—2. Bij de rust was de stand 0—3 in
het voordeel van Brummen waarna Hazekamp twee-
maal scoorde.

De meisjes verloren na een spannende strijd met
5—4. Voor de doelpunten zorgden Christa Ringlever
Carla Hartman en Marieke Velhorst tweemaal.

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAPPEN

Aan het kampioenschap van distrikt oost voor de
jeugdvijftallen nemen dit jaar vier teams deel t.w.
Dios Eibergen, ADC Aalten en twee teams van DCV
Vorden. Dit weekeind werden de volgende wedstrij-
den gespeeld: Dios-ADC 2-8; DCV A-DCV B 8-2
ADC-DCV A 3-7; DCV B-Dios 6-4.

In de strijd om het jeugdkampioenschap van Gel-
derland speelde de Vordenaar G. Wassink zaterdag-
middag in Arnhem remise tegen J. Bootsma uit
Wolfheze. Bij de adspiranten verloren alle drie Vor-
dense deelnemers t.w. J. Reuver van G. Jansen uit
Huisscn; J. Masselink van R. Schooien uit Huissen
terwijl koploper T. Harmsma verrassend verloor
van j. Crum uit Lunteren. Hierdoor moet Harmsma
zijn koppositie nu delen met Crum.

Volleybal
Heren eerste klasse:

Dash 2 maakte een goede beurt door Harfsen l een
flinke 3-0 nederlaag toe te brengen, waardoor
I la i Isen en Dash van plaats verwisselden op de rang-
lijst

Dames eerste klasse:

De Dash-reserves waren suksesvol tegen Wilhelmina
3 dat met 0-3 het veld'moest ruimen, de Vordense
dames bezetten hierdoor een gedeelde vierde plaats
met DVC/Sparta l

Dames 2e klasse B:

Bruvoc 3 moest tegen h-et fel spelende Dash 4 een
set laten vallen 1-2 maar behield op de ranglijst de
tweede plaats.

DISCO 72
Vanaf 18 januari weer om de
veertien dagen geopend in
„ONS HUIS"

Zaterdag 18 januari m.m.v.
de groep

ZABUREC
aanvang l ! ) . ( ) ( ) uur

Alleen voor leden !

Voor de vele fe l ic i ta t ies , bloemen en geschenken die
wij mochten ontvangen op onze trouwdag danken
w i j allen hartelijk.

Gerhard en Bertha de Greef
l anua r i 1975

Te koop: partij tegels 30 x 30 en 3 drooglijnpalen.
G. J. Weulen Kranenbarg, Het Karspel 8, Hengelo
telefoon 2318 b.g.g. 1848

IN ONZE
KINDERpffiïOFFELS
20 tot en met 24 Dj" O," Ij"

HERENSCHOENEN
leer met leren binnenzool en sterke
rubberzooi f29,90
DAMESMOCASSINS , 9« qn
zwart en zwart-groen, normaal 49,90 nu • fcWjVw

KIJK EERST BIJ:

Wullink
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Heden begint onze grote

Wij duwen de inflatie terug
met onze enorme lage prijzen
Zie onze opruimingscourant

U kunt hier alleen maar van profiteren!

Uw zaak
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

H ELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514
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