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Vraogen
'Van vraogen woj wies' zullen ze in Hilversum wel
denken en zodoende kregen wi'j dr Mansholt op et
schrem um antwoord te geven op alle meugeleke vrao-
gen. Eene vroeg hoevulle geld of e had; een mense kan
zovulle vraogen.

't Was anders wel de moeite weerd - Mansholt is lange
iedereen niet - hie is, zok zeggen, uut et gewone mi-
nistersjesken egruuid. Eene die, net as in de fietse-
sport de kop nimp at d'r extra an etrokken mot wod-
den. Maor elke medalje hef zin keerkante, denk maor
an wat korts in de krante ston: Man an vekeerde been
epereerd! At een dokter kich vegist kuj d'r better ene
nemmen die alleene tande trekt as zo'n knappe keerl
die arme en beene afzet.

Trouwens wi'j hebt et ol es eerder metemaakt, toen
was d'r ook een boerenjonge die de weg in de wereld
wis, eene van 'grote allures' waor at ze van wied en
zied nao kwammen luusteren. En later was et toch
niet goed, toen kreeg en de schuld van alle narigheid,
beide keren wodden slim oaverdreeven.
Maor één ding ston d'r mien toe ook al niet van an:
hie kon met zeggewoorden goochelen zoo at e wol,
altied heel e mensen aover waor at nao zien zeggen
gien plaatse veur was. Die mossen dan maor op 'n
andere maniere eholpen wordenen!

En zoiets dat mos, dat kon, en dat soch niet. En 't is
gek, maor datzelfde gevuul hek now weer. Dat woord
'verdrijven der kleine boeren' heukt mien nog altied
as een angel in 't ooie!
Zoodoende hak ok wat vraogen willen, maor ik hebbe
gin telefoon, Anders hak ezegd: Meneer Mansholt, i'j
komt daor uut Groningen, et land van de groote boe-
ren, waor at nao ze zekt, gin arbeider veur in huus
kump, en de arbeiders van de weerschien knalrood
wodt. Hier is dat zoo heel anders. Wie in mien jonge tied
boerenknech wodden deed dat niet um knech te blieven
maor um later ook boer te wodden. En onafhankeluk
te weazen. Daor hebt ze veur eploeterd, eers bi'j d'n
boer, later veur zichzelf, man en vrouw in goeie en
kwaoje dagen, 7.0 at dat heit. En ok al mos et d'r soms
bi'jvediend wodden, in een goeien tied redden ze zich
bes, in een slechte tied wazzen ze better af as een wer-
keloze! En wo'j dat now die mensen weer af nemmen?
De grootten subsidie geven zoodat de kleinen weer eur
knesh kunt wodden?

Ik gleuvc niet dat et begonnen is um, zooat dat ze wie
es zekt, ouw soort weer an goed diensvolk te helpen
ol, da'j d'r eerluk gien licht meer in ziet, maor dat
kump, umdaj d'r zowiet afstaot! Zo'j ouw eerst niet
naoder bekieken motten?
Zie, dat hak um vraogen willen, maor daor is niks van
ekommen.

N.B. volgende wekke wat lichtere kost! d'n Oom
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KOERSELMAN CASSETTES

Vee-inspektie
Op de gehouden inspektie van het FH-veesl'ag door
inspekteur T. Terlouw, werden van de firma A. J. Zwe-
verink & Zoon de volgende dieren ingeschreven:
Boukje 80 met b+ 82; Mina 9 met b+ 82; Mina's Boter-
knop met b79; Renske 20 met b+ 81; Janet 2 met b+ 80.
Voorlopig opgenomen werd de stier Albertje Adema 91
met b+ 82.

s.v. Ratti bouwt aan haar toekomst
Nieuwe kleedakkomodatie

prachtig resultaat van 'zelf de handen uit de mouwen steken'!
Binnen niet al te lange tijd - in elk geval voor het volgend vncthalseizoen - is de sportvereniging Kat t i te Kra-
nenburg ecu geheel nieuw komplex rijk. Op het ogenblik is men nl. bezig om de nieuwe klccdkamerakkomodatir
aan de Banenkamp te realiseren, terwijl levens de aanleg van het nieuwe sportkomplex van twee velden al ver
gevorderd is.
/ell'werkzaamheid is bij de hedendaagse jeugd bijna een onbekend woord. De verenigingen doen liever een
beroep op de overheid dan zelf voorzieningen te treffen in het belang van hun leden. (Jebrek aan zelfwerkzaam-
heid kan de leden van de sportvereniging Ratti zeker niet worden verweten, want al verschillende mandagen is
een groep leden bezig om zo snel en goed mogelijk hun eigen kleedakkomodatie uit de grond te „stampen".
,,Alles wat lang duurt heeft zijn nadelen, maar wat in de vrije tijd gebeurt, mag zeker niet lang duren", zegt
Ratti-praeses de heer W. Lichtenberg.

MEDEWERKING
,,We kregen medio september 1971 di' ve rgunn ing du:
bij besluit van B & W van 31 augustus was goedgekeurd.
Op zaterdag 9 oktober werd dd^fc-ste spade in de grond
gestoken, terwijl zaterdags dalrma de fundering werd
gestort. Het is een homogene groep die de werkzaam-
heden verricht, hoewel de aktiviteiten nu zijn stopgezet
in verband met de vorstperiode."

De Ratti-voorzitter heeft voor de leden niets dan lof.
Ook de sympathieke en daadwerkelijke steun van het
bouwbedrijf Rondeel wordt zeer gewaardeerd evenals
de fa Klein Gunnewiek welke een bouwkeet beschik-
baar stelde.

R l IM VAN OPZET
De heer G. Tolkamp, die de tekening heeft geleverd en
W. Nijenhuis die de leiding op de bouw heeft: „Het plan
voor de kleedakkomodatie is ruim opgezet; dat heeft
men durven doen omdat de leden het gebouw zelf willen
bouwen. Een niet geringe taiak. Het gebouw krijgt een
lengte van ruim 15 meter en is ruim 8 meter breed en
2,60 meter hoog. De buitenmuren (dubbele) zullen uit
geelgekleurde stenen bestaan en van binnen worden wit-
te gevoegde stenen gebruikt. Behalve 4 kleedkamers
komen er 2 kleedkamers voor de scheidsrechters, ver-
der is in iedere kleedkamer was- en douchegelegenheid
ingebouwd." Deze nieuwe akkomodatie is beslist geen
overbodige luxe omdat het oude kleedlokaal - voor plm.
22 jaar geleden gebouwd - aan het aftakelen is.

(iKOOT SPORTKOMI'I.EX AAN DE BANENKAMI'
Overigens behoort de realisering van het nieuwe Ratti-
onderkomen tot een onderdeel van het groots opgezette
nieuwe sportkomplex aan de Banenkamp. Voorzitter
Lachtenberg heeft veel waardering voor de optimale
medewerking van de gemeente Vorden, niet alleen voor
het goedkeuren van de vergunning, maar ook financieel.
,,Het eerste veld dat in 1971 al werd gereed gemaakt
ligt er al keurig bij, ingezaaid en al, terwijl met goed-

| keur ing van Staatsbosbeheer ook een b e p l a n t i n g werd
aangebracht. De plannen voor een tweede veld x i j n later
gekomen toen ook de beschikking werd gekregen over
een aangrenzend perceel gjMKl waar nog een tweede
nieuw terrein kon worden alBpelegd. Beide velden heb-
ben de voorgeschreven KNVB-afmetingen."
,,De werkzaamheden aan het tweede veld schieten al
lekker op. Het leeuwendeel (het egaliseren) is gebeurd.
In het voorjaar wordt alles geschaafd en gefraisd tot
een meter ondergrond en daarna ingezaaid. In totaal
is er dan ongeveer aan beide velden 30.000 kubieke me-
ter g-rond verzet."

EXPLOITATIE
De hele exploitatie komt wel hoog in onderhoud omdat
men eerst drie velden moet runnen. Zodra echter het
nieuwe komplex zal worden bespeeld en alles goed draait
wordt het oude veld afgestoten. Wel blh'ft het oude
veld voor een deel als trainingsgelegenheid fungeren en
zal rondom worden voorzien van verlichting.
,,Bij de planning is men zeker niet over één nacht ijs
gegaan", aldus de heer Lichtenberg ,,en zonder abnor-
male tegenvallers zullen de financiële konsekwenties
kunnen worden opgebracht."

Het bestuur denkt het komplex begin volgend voetbal-
seizoen in gebruik te nemen. Alle Ratti-elftallen zullen
dan gebruik maken van de nieuwe akkomodatie. De ver-
eniging telt momenteel 5 seniorenteams (3 zondag- en
2 zaterdagelftallen), 3 juniorenteams en ca 55 pupillen
samen ruim 180 leden. Daarnaast is er nog een vete-
ranenelftal.

De sportvereniging Ratti heeft na de realisering van
de grote plannen niet alleen een deugdelijke akkomo-
datie voor de eigen vereniging, maar het gehele komplex
draagt bij tot het aanzien en het leefmilieu van Kra-
nenburg in zijn totaliteit en dus ook van de gemeente
Vorden, waarvan het een niet weg te cijferen onderdeel
is.

VERGADERING VORDENSE WINKELIERS VERENIGING
Vit de gehouden ledenvergadering van de Vordense VVinkeliersvereiiiging is gebleken
dat de Sint Nicolaasaktie 1 S ) 7 1 te omslachtig is geweest. De enquête welke door de
uitgever van Contact op eigen initiatief is gehouden, bleek een siikses te zijn geworden,
mede hierdoor wordt voor 1972 zoveel mogelijk aan de wensen van geëqueteerden
voldaan.

* Prijzen uitkering in waardebonnen fe besteden in Vorden

* Keuze uit waardebonnen van ƒ 2,50 ƒ 70 ,— ƒ 25,— ƒ Ï O O , —

* Eenvoudig van opzet, geen bijkomende spelen e.d.
Op de waardebon (welke u krygt aangeboden bij het besteden vanaf ƒ 2,50) behoeft
alleen maar de naam en de oplossing van een pu///.le ingevuld te worden, waarna zij
in een speciale bus wordt gedeponeerd. Na de trekking ontvangen de winnaars hun
prijs (waardebon) thuis.

Tijdens de speciale ledenvergadering, welke maandag-
avond in petit-restaurant De Rotonde werd gehouden
onder voorzitterschap van de heer Polman, bloken de
aanwezige leden zeer ingenomen te zijn met het boven-
staand Sint Nicolaasaktieplan 1972. De voorzitter heette
allen welkom, speciaal ere-voorzitter Remmers. Enkele
ogenblikken stilte werden hierna in acht genomen voor
de overleden leden de heren Mombarg en Brandenbarg.

Het hoofdagendapunt van deze vergadering was de Sint

Nicolaasaktie welke in 1971 hier en daar was overge-
organiseerd waardoor de aktie voor het publiek wat om-
slachtig is geworden. ,,Wij hebben veel begrip voor kri-
tiek wanneer deze ook werkelijk opbouwend is" aldus de
voorzitter welke zeer verheugd was over de enquête die
drukkerij Weevers had gehouden in het weekblad Con-
tact. ,,Wij zullen hier zeer beslist goede nota van nemen
en trachten dit jaar een aktie voor te bereiden die meer
aan de wensen van het publiek zal beantwoorden."

Dat het bestuur aktief is, bleek wel uit de zeer duidel i jke
uiteenzetting van de heer Schoolderman over de nieuwe
aktie. De leden kregen een drukproef van de waardebon
welke gebruikt zal worden en een uiteenzetting van de
aktie. Wel deelde de voorzitter mede, dat alle leden ook
werkelijk deze aktie dienden te steunen door hun deelna-
me. Hier zal in 1972 op toegezien worden.

Sekretaris Boersma las de notulen voor welke onder
dank werden goedgekeurd. Penningmeester Schoolder-
man gaf hierna op een bord de bedragen te zien zodat
men duidelijk kon zien waar het geld aan besteed was.
De voorzitter vroeg of er dit jaar nog animo was voor
de jaarlijkse feestavond doch door de hoge kosten wilde
men liever wachten tot het volgend jaar wanneer het
25-jarig bestaan van de vereniging wordt herdacht.
Hierna werd de lijst samengesteld waarop vermeld staan
de sluitingen van de winkels en de enkele koopavonden
voor het komende seizoen. Het publiek is hier zeer bij
gebaat wanneer men weet wanneer de zaken wel en
wanneer ze niet geopend zijn.

Na dit agendapunt ontspon zich een di.skus.sic over een
uniforme winkelsluiting voor de maandagmorgen. Juist
in het kader van de steeds grotere toeloop van toeristen
vragen wij ons wel af of het nog zin heeft ons de woens-
dagmiddagsluiting te handhaven, aldus de voorzitter.
Aangezien dit punt alle leden aangaat, zullen wij ons
binnenkort hierover ernstig beraden. Hierna sloot de
voorzitter deze geanimeerde vergadering.

Frankering Wj abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10,00 uur de eerw. heer G. D. Vossers uit Vaassen
Jeugddienst
19.00 uur ds. J. H. Jansen dienst van woord en wederw.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. N. Schelhaas te Lochem

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

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

WKKKKNDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
haar telefoonnummer is geworden 05752-2178.
Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1 I S 7

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoof Hengelo Gld.

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

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

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

BURGERLIJKE».
STAND

(Jeboren: Udith Ingeborg, dochter van B. H. Braakhekke
en B. E. Janssen; Johannes Martinus, zoon van H. Vos-
kamp en H. J. Boer.

N.B.v.Plattelandsvrouwen
De afdelingen Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen, GMvL en Jong Gelre belegenden vrijdag-
avond in zaal ,,'t Wapen van Vorden" een kulturele
avond waarvoor een flinke belangstelling bestond.
Voor deze avond hadden de organisatoren de bekende
journalist-schrijver Wim Hornman uitgenodigd. Voor de
pauze besprak hij verschillende door hem geschreven
boeken. Na de pauze liet de heer Hornman -via dia's

•én en ander zien van Zuid-Amerika, waarbij ook
de bewoners onder de loupe werden genomen. Samen
met zijn echtgenote heeft de heer Hornman nl. een
autotocht door de zuidelijke landen van Amerika ge-
maakt.
Zijn betoog en de vertoonde dia's vielen bij de aanwe-
zigen zeer in de smaak.



Ibers
PRESENTEERT:

CELTONA

CLOSETPAPIER
PAK VAN 4 ROLLEN VOOR

HAGELWITTE BLOEMKOOL

BLANKE WITLOF

ZOUTE SNIJBONEN OF

SPERZIEBONEN

Voor uw hochée:

GESNEDEN UIEN

GOLDEN DELICIOUS

per stuk

500 gram

per pak

500 gram

2 kilo

SPAANSE SINAASAPPELEN

25 stuks slechts

Tegen de griep:

CITROENEN

JAFFA GRAPE FRUITS

PERSSINAASAPPELEN

PRACHT BANANEN

4 stuks

3 stuks

15 stuks

heel kilo

98
49

98

249

79

119

198

98

W/J KOCHTEN VOOR U EEN RESTANT-P ART l J

KERSTKRANSJES
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT VOOR MAAR SLECHTS

Coforno

KOFFIEMELK

literfles

van Ï75 voor

159

Herschi'

VRUCHTEN-

LIMONADE 89

elke 2e fles

45

v. d. Pijl

AUGURKEN

literpot

van 135 voor

109

Royale

ROOKWORST

van 729

voor

99

t/nox

KJPPE-

SOEP

nu per blik

79

Ovaal blik

HARING IN

TOMATENSAUS

voor

109
^^

LITERBLIK PERZIKEN
VOOR SLECHTS

3/4 LITERPOT

Geurts
APPELMOES 75

ELKE 2e POT SLECHTS

Zakje a 200 gram

SINAS-

SN/PPERS

voor maar

105

Grote zak

ENGELS

DROP

nu

79

Zakje a

250 gram

IJSCUPS

nu

109

Heerlijke

KERSEN-

BONBONS

179

Voor de hoest:

HOEST-

MEL4NGE

400 gram

139

v.v.

jong belegen

KAAS

500 gram

D/T IS GOEDKOOP:

DOPERWTEN FIJN
LITERBLIK

Koen Visser

NASI of

BAMI

/iterb/ik

198

P.C.D. Roodmerk

KOFFIE

500 gram

van 389 voor

349

Allerfijnste

MARGA-

RINE

4 pakjes

129

Blikje

SOEP-

ASPERGE

van 729 voor

98

Uit onze diepvries

HAANTJES

7700 gram

per stuk

359

1/2 /iterb/ok

OLA IJS

van 769

voor

119

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

SPEKLAPPEN

3 stuks

500 gram

KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

HACHEEVLEES

TONGEWORST

SN/JWORST

AMSTERDAMSE LEVERWORST
aan stuk

GELDERSE KOOKWORST
alleen aan stuk

500 gram

500 gram

98

188

278

338

328
150 gram 89

750 gram 89

250 gram 89

200 gram 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
APPELTAART

heerlijk gebak

ADVOCAATRONDJES

pak

KRENTEBROOD

Populair

voor

voor

nu

169

139

98



Blij en dankbaar geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje
Edith Ingeborg

EDITH
Bennie Braakhekke
Els Braakhekke-

Janasea
Stefhan

Vorden, 27 januari 1972
Wilhelminalaan 12

Voor de vele blijken van
deelneming door ons onder-
vonden tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve man, onze dierbare va-
der, schoonvader en opa
ALBERTUS HENDK1KIUS
JOHANNES MOMBARG

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fani. Mombarg
Vorden, februari 1972
Ruurloseweg 68

Getroffen door de vele blij-
ken van belangstelling en
medeleven, die wij mochten
ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man en onze
vader, behuwd- en groot-
vader
GARRIT JAN HILFERINK
zeggen wij allen hartelijk
dank.

A. Hilferink-Wolsink
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, februari 1972
Het Hoge 48

CARNAVAL!
Prachtige daint's-, lieren- en
kinderkostuums ! < • huur.
Tel. 05750-2219 na 19.00 uur

Wie wil een nieuwe woning
in Hengelo G?
Wij vragen dan een woning
in Vorden als ruil.
Wilt u kontakt opnemen met
drukkerij Weevers, Nieuw-
stad 12, Vorden, telefoon
05752-1404

Te koop: /.g.a.n. kinderwa-
gen, waiidclwagcn, wieg.
Het Kerspel 25, Vorden

Te koop: Hoge noren maat
45. Lindeseweg l, Vorden

Te koop: Kunstschaatsen
maat 36y2. Gevraagd: noren
maat 40. G. H. Winkel, Joos-
tinkweg l

Te koop: Uitneembarc kin-
derwagen donkerblauw
(Mutsaer t ) . l1, v. Vol lenl io-
venlaan 2, Vorden

Te koop: Duitse herders m.
stamboom 8 weken.
Telefoon 05752-1947

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar !

FOTO ZEYLJEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIEIÏKAL VEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

A. GROOT JEBBINK
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, telefoon 08344-414

i " .

t s

Daar ik op onze afscheidsreceptie niet meer in
staat was onder woorden te brengen hoe diep wij
getroffen waren door de stromen van brieven,
bloemen en de prachtige cadeaus, willen mijn
vrouw en ik langs deze weg nog eens onze dank
uitspreken tegenover allen die de laatste dagen,
maar ook in het verleden, op velerlei wijze uiting
gaven aan de aanhankelijkheid welke in de loop
der jaren tussen hen en ons is gegroeid.

Het is dan ook met weemoed, dat wij besloten
uit Vorden te vertrekken. Wij meenden echter dat
liet juister was volledig plaats te maken voor
onze opvolger, en een nieuwe episode van ons
leven in een nieuwe omgeving te beginnen.

Wij hopen dat u begrijpt dat wij hierdoor de
hechte banden met Vorden niet hebben willen
verbreken en wij zullen allen die de tocht naar
Arnhem niet te ver vinden van ganser harte in
ons nieuwe huis aan de Van Hardenbroeklaan
no. 11 ontvangen.

Aan allen die afgelopen zaterdag tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt, nogmaals onze
zéér hartelijke dank en voor zover het mogelijk
zal zijn, voor velen tot ziens

DOKTER EN MEVROUW LULOFS

De heer en mevrouw Lulofs-Scheffer verhuisden
per l februari naar Arnhem, Hardenbroeklaan 11
telefoon 085-614253.

Zondag 13 februari 1972 hopen onze ouders

J. O. HULSHOF
en
W. B. Ht LSIIOF-DEKKSEN

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is
de wenst van hun dankbare knideren.

f Jan - Willemien
Gerard - Jeannette
Wim
Henk - Willy
Dinie

Vorden, februari 1972
De Haar 5

Iveceptie op maandag 14 februari 1972 van
16.30 tot 18.00 uur in zaal „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

HERVORMDE KERK

XONDAG (5 FKKRI MM 10.00 I I K

JEUGDDIENST
Voorganger:

Onderwerp:

Organist:

de weieerwaarde heer G. D. Vo.
uit Vaassen

„Bezin je op je kerkgang"

•er Engel
JIJ KOMT TOCH OOK ! ! !

Er is ook dienst om 19.00 uur.

EMPO
RUWIELFABRIEK
H B. EMSBROEK N.V. - VOKDEN

EMPO vraagt voor spoedige
indiensttreding:

rijwiel-biezer
of iemand die in dit vak
opgeleid wenst te worden.

lasser
deze medewerker dient zowel
autogeen als elektrisch te
kunnen lassen.
Ruime ervaring in dit vak
strekt tot aanbeveling.

Inlichtingen dagelijks bij de
,,EMPO" Rijwielfabriek, Enkweg 17
te Vorden afdeling personeelszaken

EMPO

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAGAVOND 7 F E B I M A I M

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNENBULT
AANVANG 20.00 TTTIR

SIMCA1100
De wagen voor mensen die ervan houden te

improviseren en initiatieven te realiseren.
Voor hen zijn al die technische en andere
snufjes van belang die de 1100 verheffen ver

boven het conventionele "vervoermiddel". Ervaar
ook het comfort en de moeiteloze besturing

in één van de acht
verschillende

uitvoeringen.

1 6 7

AUTOBEDRIJF

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

pMK'iSLKRJ

SIMCA

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis dat er in de maand februari
geen zitting voor woningzoekenden zal worden
gehouden.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Tur r en wethouders van Vorden bi <
U-r openbare kennis, dat het in hun voornemen

•n artikel 19 van
dr Ruimtel i jke Ordening bouwvergunnii

aan Aral Nederland n.v. te 's-Gravenhage
het gedeeltelijk vergroten van het verkoop-

punt van motorbrandstoffen met quickservii
drijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie K nr. 3853, gelegen aan de Zut-
phenseweg.

Voor het bouwperceel is bij besluit van de ge-
meenteraad van 24 oktober 1962 de bestemming
,,verspreide bebouwing" vastgesteld.

Met toepassing van artikel 20 van de Wcderop-
bouwwet werd bij besluit van Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland d.d. 15 januari 1968 nr. 7648/
231-3309, goedkeuring verleend voor o.m. de bouw
van een benzineverkooppunt met servicestation.

Het bouwplan zal van 3 februari tot en met 17
februari ter sekretarie ter inzage worden g<
tijdens welke termijn schriftelijk bezwaren tegen
de verlening van de bouwvergunning bij burge-
meester en wethouders kunnen worden ingediend.

Vorden, 2 februari 1972.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat het in hun voornemen
ligl met toepassing van artikel 19 van de wet
op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te
verlenen aan makelaarskantoor Peters n.v., Sta-
tionsplein 35 te Zutphen, voor de bouw van 8 wo-
ningen op een perceel bouwgrond gelegen op de
hoek De Steege-Het Vaarwerk-Het Jebbink te
Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden, sek-
tie K nr. 2733

Voor het bouwperceel is bij hesluit van de
meenteraad van 24 oktober 1962 de bestemming
„openbare en-of bijzondere gebouwen" vastgesteld.

Het bouwplan zal van 3 februari tot en met 17
februari ter sekretarie ter inzage worden gelegd,
tijdens welke termijn schriftelijk bezwaren tegen
de verlening van de bouwvergunning bij burge-
meester en wethouders kunnen worden ingediend.

Vorden, 2 februari 1972.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
Drijfhout

Potje Kick poederkoff/e van 720 voor 98

2 BLIKKEN SPERZIEBONEN van 178 voor i:u»

LITEKSFLES S I I E K 1 C Y 41)8

2 BLIKJES LEVEKI'ASTEl 8»

2 KOLLEN SPA K BKSC I I I 1 1 75

Kifo uien + kilo winterpeen 69

DE SPAR
KOPEN BIJ DF. SPA
IS SPAREN BU DE K0<

5 KOLLEN DROPDRAGEES van 125 voor J)8

150 G K A M HAM 108

l ' i , I I OF Ui JAFFA'S voor 1 < ) X

2 KILO GOLDEN DELK 1 O I S l J.r,

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 11 - Telefoon

ZONDAG 6 FEBRUARI

orkest

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

CORDIA
HENGELO (G£D.L

3 BARS VOL GE IELLIGHEID

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Adverteer in Contact

In onze administrat ie hebben wij nog plaats voor een

MEISJE
van ca 16-19 jaar.

Het gaat hier om verantwoordelijk werk, dat akkuraat
moet wolden ve r r i ch t , dat in het algemeen gedaan kan
worden ook wanneer men geen speciale kantooropleiding

genoten.

lijks tijdens de kantooruren alsmede ,s MAAN-
DAGSAVONDS van 7.00 tot 8.00 uur zijn wij gaarne
bereid verdere inlichtingen te verstrekken over de
werkzaamheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.

' wenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen, telefoon (05750) 5551, toestel 353.

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN



werd
en de deegifcoe ken ECHTE BAKKER

HOF
Vorden • 't Hoge 24
Telefoon 1394

WINTERSPORT
KLEDING

Helanca trainingspakken met aktie-
biezen in diverse kleuren

Sportieve truien, vesten, sweaters,
sjaafs en wanten

Noorse wollen sokken en kousen

lJsmutsen, duivelcaps en bivakmutsen

Warm gevoerde rubber/aarzen
Geiten/iaren /aarss/offen

Tiofer loden jagers/assen voor dames en
heren

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

U kunt bij ons
een keuze doen uit vele
vakantiemogelijkheden

De voorpret begint af bij het
doorbladeren van de kleurrijke
reisgidsen.

Kom even langs of telefoneer l

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

Te koop: Volkswagen 1302
bouwjaar 1971 km-stand
22.000. Rosengtaardseweg 62
Doetinohem tel. 08340-26780

AUTORIJDEN
GOEDKOOP

TANK
MERKBENZ1NE
tegen vrjje pryzen
Tankstation Enkwcg

(J. WEULEN
KRANENBARG

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN rfi BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. l maart 7972 verzorgen wij uw binnen-

schi/derwerk met subsidie ad ƒ 15,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Bezoekt het

carnaval van het oosten
van

DE DEURDREAJERS
te Kranenburg-Vorden

in de grote, verwarmde feestsafon bij café Schoenaker

Vrijdag 11 februari De NOS-Road Show met Go-Go-G/Y/s, flash-lights en
van 20.00 tot 23.00 uur Miss-vcrkfezing

Toegangskaarten ad ƒ 4,— JUT persoon.

Zaterdag 72 febr.
aanvang 7.30 uur

Zondag 73 febr.
aanvang 13.30 uur

Zondag 73 febr.
aanvang 20.00 uur

Groot carnava/sba/ voor gehuwden

Kindercarnava/
niet Wim Bosch en het optreden van de Cordans bekend van radio en t .v.

Een avondje uit met bekende tefevisie-artfesten
Harry Touw als konferencier, Wi in Bosch, Ciska Peters (vokaliste),
Jacques de Beer, het LOWLAND TRIO en Geraldine.
Toegangskaarten in voorverkoop ƒ 4,— per persoon; aan de zaal ƒ 5,— p.p.

Maandag 74 en Groof carnavafsbaf onder leiding van Prins Herman
dinsdag 75 februari de Eerste en zijn gevofg

het grootste carnavalsbal van de Achterhoek.

Toeqanqskaarten JANSEN HET SCHOENENHUIS, vorden
SKiARENMAGAZIJN EIJERKAMP, Vorden

in voorverkoop JANSEN HET SCHOENENHUIS, Hengelo G
vanaf heden CAFÉ SCHOENAKER, Kranenburg
tot en met 11 februari by: FA MOMBARG, Kranenburg

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!

GOUDREINET

LOMBARTS CALVIL,

(iOLDEN DELICIOUS v.a. ƒ 8,50
per kist

STOOFPEREN

A.s. zaterdag verkoop van 9-12 uur
in de schuur te Medler

FruitteeltbeTlrijf MEDLER
II. Hl ITINK

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

7 febr. Kontaktavond Vordense Winkeliersver-
eniging in hotel De Konijnenbult

7 febr. EHBO-lezlng rayon Zutphen
9 febr. Hervormde Vrouwenvereniging dorp

10 febr. Operette-avond OLS dorp
10 febr. Hervormde Vrouwengroep Linde
10 febr. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
10-17-24 Jong Gelre kursus fotograferen o.l.v. de
februari heer Reesink uit Zutphen
11 febr. Operette-avond OLS dorp
11 febr. Jeugdavond in de f eestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor de jeugd in ,,'t Wapen van

't Medler van 12-17 jaar
12 febr. Carnaval voor gehuwden In de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) In de

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. NVEV Veilig Verkeer in zaal Bruggink

te Hengelo G

15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum
15 febr. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
16 febr. Jaarvergadering Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen
20 febr. Zangdienst in de Herv. kerk te Vorden
24 febr. KPO lezing met dia's (bloemen en tuin)
24 febr. Jaarvergadering vogelvereniging Ons

Genoegen in ,,'t Wapen van Vorden"
24 febr. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
6 mrt. Ringvergadering Herv. Vrouwenver.

11 mrt. Uitvoering drumband en muziekvereni-
ging Concordia

17 mrt. Jong Gelre quizavond in ,,'t Wapen van
Vorden"

15 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 mrt. Nutsavond in hotel Bakker
22 mrt. Hervormde Vrouwenvereniging dorp
22 mrt. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
22 mrt. KPO Pastor Verwey lezing met diskussie
3 april Meubel, en tapijtenshow fa Helmink

12 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
18 april Ned. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering

19 april Hervormde Vrouwenvereniging dorp

Schoolnieuws
STICHTING ANTOMl SSCHOLEN
KUANEMU KG-VORDEN
De ouderavond van de Stichting St. Antoniusscholen
Kranenburg-Vorden welke in zaal Schoenaker werd ge-
houden, was zeer druk bezocht. Voorzitter H. Havekes
benadrukte in zijn openingswoord de grote waarde die
van een ouderavond kan uitgaan en hoopte oj
vruchtbare gedachtenwisseling.
Mevrouw Baronesse van Dorth tot Medler bracht in
haar verslag naar voren dat er gedurende de laatste
jaren vele verbeteringen aan het schoolgebouw waren
aangebracht om de school aan de eisen van deze tijd U'
laten voldoen. Ten aanzien van de kleuterschool deelde
/.ij mede dat een verzoek tot de instanties om een gron-

reparatie en modernisering in principe gunstig
was beoordeeld. Momenteel telt de St. Antoniusschool
115 leerlingen, de kleuterschool 37 leeringen met v U-i

lachten aan de lagere school en een hoofdleidster
aan de keuterschool.
Administrateur-penningmeester H. Scherpenzeel bracht
een duidelijk financieel verslag en kreeg na afloop hier-
van een dankbaar applaus van de vergadering voor zijn
goede zorgen.
Het hoofd der school, G. Bekker, gaf hierna een uiteen-
zetting over de schooltest, de nieuwe methode die in
samenwerking met het CITO (Centraal Instituut voor
'Toets Ontwikkeling) te Arnhem is opgezet.
Na de pauze kwam de bestuursuitbreiding resp. oprich-
ting van een ouderkomité of -vereniging ter sprake het-
geen op een vorige kontaktavond was gesuggereerd. De
personen hiervoor zullen op een volgende ouderavond
worden gekozen.
In verband met het aftreden van mevrouw Baronesse
van Dorth tot Medler en de heer H. Scherpenzeel die
/,ieh niet meer herkiesbaar stelden, alsmede de vaka-
ture van de heer A. Bunkers, werden tot nieuwe be-
stuursleden gekozen de dames K. Besselink-Sok, J. M.
W. Garritsen-Nijenhuis en de heer B. T. J. Rouwenhorst.
Voorts werd besloten om zo spoedig mogelijk te komen

a oplossing voor het vervoer van de leer l ingen
uit Vorden naar de school te Kranenburg.
Pastoor van Berkel sprak in zijn slotwoord zijn grote
waardering uit voor de inzet van het bestuur in d >
gelopen jaren. De voorzitter onderstreepte dit ten volle
en deelde nog mede dat op de eerstvolgende bestuurs-
vergadering onderling- afscheid genomen zal worden
van de scheidende bestuursleden en de nieuwe funkties
worden verdeeld.

Damrubriek
Onze oud-wereldkampioen P. Roozenburg moest in
zijn titel afstaan aan de Canadees M. Deslauriers. Deze
heef t echter niet lang zijn titel mogen behouden, want
daarvoor was zijn spel teveel op de kombinatie afgesteld.
In de match tegen zijn uitdager de Rus J. Koeperman
liep laatstgenoemde met open ogen in zo'n valstrik. Zie
diagram. De Rus had 42—37 gespeeld en werd verrast
door:

Wtt

1)
2)
3)
4)
5)
6)

37x26
25x14
28x30
27 x 9
9x20

Zwart

26—31
14—20
19x10
18—22
10—14
15x42

zwart

wit

met winnende doorbraak. Het afspel verliep als volgt:
7) 43—39 42—48
8) 39—33 48—42
9) 33—28 42—29
10) 32—27 29— 7

zwart kan gerust zijn dam laten vangen, want hij wint
daarna gemakkelijk

11) 45—40
12) 28—23
13) 26x37
14) 36—31
15) 37—32

7x45
45x31
6—11
8—13

13—18

en wit gaf op, want op 32—28 volgt 16—21 en na :;i
27 komt 18—23.

De stand van het probleem uit de vorige rubriek:
wit schijven op 38 en 41 en een dam op 47; zwart schij-
ven op 15 en 21 en een dam op 36. Oplossing:

Wit
47—42
42—26
26x25

Zwart
36x47
47x20

Ons nieuwe probleem: wit schijven op 6 en 7; zwart een
schijf op 40. De oplossing vindt u in de volgende rubriek.
Korrespondentie over deze rubriek kunt u sturen aan:
H. Wansink, Prins Bernhardweg 18, Vorden.



Tweede blad Contact
jaargang "<•• • l

AFSCHEID DOKTER LULOFS
Meer dan 1000 Vordenaren

kwamen dr Lulofs de hand drukken

Het gi'ng er vrolijk toe op de afscheidsreceptie!

Vele patiënten en vrienden lieten zich zaterdagmiddag
de kans niet ontnemen om persoonlijk afscheid te nemen
van dokter Lulofs en zijn echtgenote, zoon en schoon-
dochter. Dit gebeurde tijdens een afscheidsreceptie in
zaal Bakker waar meer dan 700 personen waren samen-
gestroomd. Tevens kon men hier kennis maken met de
opvolger van dokter Lulofs t.w. dokter Sterringa en

echtgenote.
Zoals bekend gaat dokter Lulofs zich op l februari
in Arnhem vestigen. Van daaruit gaat hij elke dag op
en neer naar Ape'doorn waar hij een werkkring heeft
aanvaard a ls k o n t ; oh - r end geneesheer b i j l i e t gem<;en-
schappeHjh administrat i e k a n i o o r (GAK).

Dot er /.ale: dagmiddag voor de afscheidsreceptie zo'n
o v e r w e l d i g e n d e be lang ' s i e l i i ng bestond, was niet zo ver-
wonderlijk want de naam Lulofs is nauw met Vorden

uiden . Keeds in !!:():; vestigde de vader van de hui-
«l ige dokter zich in Vorden. Zijn praktijk werd later

MOOI zoon VVim die hel nu op 59-jarige
ü id t en de t i j d gekomen acht het wat

door zijn echt-
;• Lulofs jr in Vorden ruim 'joon ba-

by's ter wereld geholpen.
Op i n i t i a t i e f van e n k e l i p . - t i é ' n t . en was de afgelopen we-
;;en een l nd teneinde dokter Lulofs
een passend afsc.heidskado te kunnen aanbieden. Dit
verd t i j d e - , s de M - c e p t i e door ds. Jansen in de vorm
1 an e loppe met inhoud aan de familie Lulofs
ove ihand igd . Va-i het bedrag, ca ƒ 1900,—, wil de dokter
xich een bandrecorder aanschaffen.

32 jaar praktijk
Ds. Jansen sprak in zijn rede over een historisch feit dat
de Lulofsen Vorden gaan verlaten. Veertig jaar heeft
dokter Lulofs sr en 32 jaar jr hier zijn praktijk gehad.
„U dckter had een enorme assistent in de persoon van
uw echtgenote die vooral in de beginperiode veel met

Hingen heeft geholpen en de laatste jaren tijdens
he t spreekuur. De oude dokter is nu al legendarisch ge-
worden en t.z.t. zal junior het ook wel worden", aldus
ds. . l ansen . Hij sprak namens alle oud-patiënten en

zich dankbaar voor alles wat de dokter in al die
Vpor l i ' ' . i l-a. i : • steun in moeilijke

nkbare nu nse i i /.ijn ech ter die, welke
van u\v i
ds. Jansen.

Ontroerd
^Bnkte dokte r Lulofs

voor ; mede VOO
Ing.

: ig van dl ' U - d e n
Ie fami l i i^^ lofs i en koiïiemaal-

L ü d aa :e in^^e bijeenkomst sprak
r De V r i i r Stoop woorden van dank voor

de k. ' i die zij alt i jd van de f a m i l i e L u l o f s heb-
B blijk van waardering werd

dokter Lu' golf t as en karre!
' o,:i z ich h i e r iu ::ijn v n j - t i j . l i

seren.

Schoolnieuws
FEESTELIJKE OUDERAVOND BIJZ. CHIi. SCHOOL

De feestelijke ouderavond welke donderdag in het Nuts-
gebouw werd gehouden was van de zijde van de ouders
der leerlingen van de bijzondere christelijke lagere school
aan Het Hoge druk bezocht.
Ds. J. H. Jansen, voorzitter van de schoolvereniging,
sprak allereerst een kort welkomstwoord en verzocht
daarna enige ogenblikken stilte in acht te nemen ter
herdenking van het overlijden van oud-onderwijzer der
school de heer J. A. Berenpas.

Het gehele programma dat door de leerlingen van de
hoogste klas was verzorgd, bleek goed ingestudeerd te
zijn. Enkele leerlingen ontpopten zich als ware muzi-
kanten op blokfluit, piano en trompet. Zij mochten een
verdiend applaus in ontvangst nemen. Onder leiding van
de heer Te Winkel zongen de leerlingen enige leuke
liedjes. Het toneelspel ,,Kevertje weet raad" werd vlot
gespeeld. Na de pauze volgde de opvoering van „Dwaze
dingen in d'Amsterdam". Vooral de leuke kostuums
waarmee de spelers waren gekleed trokken de aandacht.
Ook dit toneelspel viel zeer in de smaak.

Het hoofd der school, de heer A. J. Zecvalkink, dankte
aan het slot allen die tot het welslagen van deze fees-
telijke ouderavond hadden meegewerkt.

Voor VISITEKAARTJES naar Drukkerij Weevers te Vorden

van
de kerken

Hl LI' AAN |)K Y'EKKK NAASTE
Zondag 6 februari a.s. staan de kerkdiensten in < 1
. epi rmeerde kerken in het teken van het Werelddiako-

Ln dr/A' diensten x,;il er dan ook gekollckteerd
vorden voor dit be langr i jke werk. De kollekte die in de

i-rmeerde kerk van Vorden hiervoor wordt gehou-
/.il bes teed t wo lden voor het projekt in Suriname

h u i en i lia Lenselink werkzaam zijn.

Onlangs organiseerde de Raad van Kerken een voor-
d'.t projekt. Jan Lensclink heeft toen

l ' j k e en uitgebreide voorlichting gegeven. Ge-
zien de grote belangstelling voor deze avond en de

•agde aktie PakSu van enige tijd geleden, durven
te vragen om een bedrag hiervoor beschikbaar te

stellen en over te maken op postgiro 95 26 06 diakonie
Gereformeerde Kerk Vorden. Gaarne met vermelding
,,projekt Suriname". Dan zullen we voor doorzending

Iragen en de opbrengst vermelden in Contact.
N; 'mens Jan en Ria Lenselink en de mensen in Alalapa-
doe waarvoor het besteed wordt, danken we u nu al
hartelijk. Gaarne willen we u ook wijzen op de televisie
uitzending van vrijdag 4 februari a.s. NCRV. In deze
uitzending zal de heer N. van Gelder in „Ander bericht"
aandacht schenken aan het Werelddiakonaat.

KAAI) VAN KEUKEN VORDEN-KltANKMiUUi
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg, bestaande
uit afgevaardigden van de plaatselijke Hervormde Kerk,
Gereformeerde Kerk en de beide Rooms-Katholieke pa-

rochies, vergaderde vorige week.
Hij een terugblik op de gevoerde aktiviteiten werd me-

leeld dat de gehouden kerstkollekte heeft <
bracht het prachtige bedrag van ƒ 4.314,—. Er werden
460 kerstbakjes en attenties bezorgd. Dit was mogelijk
dankzij de gewaardeerde medewerking van velen.
Van de landelijke Raad van Kerken in Nederland was
een uitvoerig schrijven binnengekomen over de verga-
dering van het centraal komité van de Wereldraad van
Kerken. Dit centrale komité dat jaarlijks bijeen komt
om in grote lijnen de koers van de Wereldraad van
Kerken vast te .stellen, hoopt dit jaar in a u g u s t u s in
Nederland te vergaderen en wel in Utrecht. De Raad
van Kerken wil t i jdens genoemde vergader ing- van het
eentiaal komité van de wereldraad een l a n d e l i j k e b i j -
eenkomst organiseren van regionale en plaatselijke ra-
den van kerken, aktie- en gespreksgroepen. Als voorbe-

' deze landelijke vergadering op 19 augustus
worden plaatselijke raden en groepen opgewekt in
dorp en s tad gesprekskringen te beleggen. Werkmate-
riaal en gespreksstof werd reeds toegezonden, samen-
gevat in een handzaam boekje. Thema's zijn: ,,God kiest
voor deze wereld". ,,Gods kerk en onze vele kerken".
,,Brood VOOr het leven dei- wereld". ,,I.)e daad bij het
woord".

De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg belegt een
avond voor de gesprekskring op donderdag 17

i r i 's avonds S uur in het katechisatielokaal van de
Hervormde kerk, Kerkstraat 15 (achter de kosterswo-
ning van de t'am. Eggink). Zij die reeds eerder aan een
kring hebben meegedaan, worden daar graag verwacht.
Ook zij die voor de eerste keer komen zijn er van harte
welkom. We willen u opwekken mee te doen.
Op genoemde vergadering werden ook twee diensten
in de lijdenstijd vastgesteld en doorgesproken. Dinsdag
14 maart 19.30 uur in de RK kerk te Kranenburg en
dinsdag 21 maart om 19.30 uur in de Gereforme
kerk te Vorden. Koren worden gevraagd mee te werken.

Prins Herman de Eerste
nieuwe vorst van De Deurdreajers

t*
Prins Herman de Eerste met de Dam.irarietjes doot zijn intrede

i-let carnavalsjaar 1972 is begonnen. De carnavalsvei -
Buiging De Deurdreajers heeft zaterdagavond met pracht
en praal haar nieuwe Prins voor het 14e carnavalsjaar
een feestelijke ontvangst bereid. Prins Herman de Eerste
luidt de naam van de nieuwe vorst, die nu een jaar lang
het rijk van De Deurdreajers gaat regeren. *
In de pi inselijke residentie (zaal Schoenaker) heerste
voor de komst van de nieuwe machtshebber al een vro-
lijke en ook wat nerveuze stemming. President J. C. van
Langen hield in de feestelijk versierde zaal een toe-

i k waarin hij in het bijzonder de oud-Prinsen en
re ere-leden welkom heette. Hij wenste de vereni-

ging en allen persoonlijk een voorspoedig jaar toe.

.a werd door de Dans mar i et j es en Raad van Elf
een ..potlood op een wagentje" binnengebracht welke
getrokken werd door 4 in ouderwetse kleren gestoken
..schooljongens". Het „potlood" werd onder gejuich en-

malen langs de aanwezigen gereden en voor het
! opgesteld. De president verzocht de nieuwe Prins

zich van zijn omhulsel te bevrijden en onder enorm ge-
iu i ch trad de nieuwe heerser in 1972 Prins Herman de

t« (de heer H. v. d. Sligte) tevoorschijn. Hijn nam
onmiddellijk de leiding van een polonaise waaraan ieder-
een deelnam waardoor de feestvreugde snel tot een

. 'pun t op l i ep .

President Van Langen verwelkomde de Prins na deze
uitbundige ontvangst in zijn residentie en bracht naar
voren hoe Prins Herman de Eerste al verschillende jaren
het carnaval als ingezetene had meegemaakt en dat het
leidinggeven hem niet vreemd is aangezien hij als on-
derwijzer daar wel de nodige ervaring mee heeft. Hij
wenste hem veel sukses en sterkte toe op deze eerste
avond en bij de komende carnavalsfeesten die van vrij-

i l tot en met dinsdag 15 februari over Kranenburg
zullen losbarsten. Met het omhangen van de ambtsketen
verleende de president hem het recht om te regeren
over het narren- en zottenrijk van De Deurdrea

In zijn maidenspeech richtte Prins Herman de Eerste
zich vervolgens tot zijn onderdanen voor wie het onge-
twijfeld een verrassing was geweest. ,,Het is voor mij
een grote eer en een aparte ervaring om deze funktie
te bekleden, maar ik hoop dat het carnaval 1972 even
grandioos als andere jaren zal zijn". Tevens sprak hij
zijn waardering uit aan het adres van de Dansmariet jes
en Raad van Elf met wie hij de komende feestelijkheden
zal leiden. Nadat hij bekend maakte dat het motto voor
het carnavalsjaar 1972 lu id t : „feestvieren en deurdrea-
jen" las een van de adjudanten de proklamatie voor.
Tot in de kleine uurtjes ging het feest door, dat een
waardige inzet vormde van de a.s. carnavalsdagen.

Tot ons leedwezen geven wij kennis van het over-
l i j d e n van ons geachte lid, de heer

(J. HASSINK
op de leef t i jd van bijna 60 jaar.

Als lid en als leraar voor de leerlingen van onze
vereniging zullen wij hem node missen. Hij zal bij
ons in herinnering blijven als een korrekt l id .

Bestuur en leden muziekvereniging
en drumband Concordia Vorden

GESPREKS-KRING
van de Raad van Kerken
te Vorden-Kranenburg

donderdag 17 februari om 20.00 uur
Herv. katechisatielokaal, Kerkstraat
15 te Vorden.

De masserende,
verjongende,
rimpelloze,
steungevende,
langlevende,
modieuze
Supp-hose'
pantiesennylons
met of zonder naad
zijn verkrijgbaar bij:

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Ook voor Iwren



DEEL 14 — 3 februari 1972
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL
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De heer Dekker
schiet goed !
Evenals vorig jaar is ook dit jaar de heer C. Dekkers,
Storm van 's Gravesandestraat 7 uit Vorden gerechtigd
om deel te nemen aan de Europese kampioenschappen
schieten (luchtbuks). Deze kampioenschappen worden
van 15 februari tot en met 21 februari in Belgrado ge-
houden.

De heer Dekker dankt zijn uitverkiezing aan het feit
dat hij in Nederland (hoofdklasse) tot de vier beste
schutters behoort. Vorig jaar, toen de Europese kam-
pioenschappen in Tsjechoslowakije werden gehouden,
eindigde de heer Dekker van de 200 deelnemers op de
30e plaats. De Nederlandse ploeg vertrekt maandag 14
februari vanaf Schiphol.

Schaatsen
Op de ijsbaan achter de landbouwschool werden dins-
dagmiddag dankzij de welwillende medewerking van het
bestuur van de ijsvereniging Vorden, schaatswedstrijden
gehouden waaraan door de leerlingen van de klassen
4 tot en met 6 van de volgende lagere scholen werd
deelgenomen t.w. school dorp, school Medler en de bijz.
scholen Het Hoge, Wildenborch en Kranenburg.

De meisjes en jongens waren per klas (alle scholen sa-
men) ingedeeld. Men ging per vijf rijders (sters) van
start. De afstand bedroeg één ronde.

Meisjes 6e klas: 1. Nelleke van Eyk; 2. Mirjam Wen-
tink; 3. Willy Tragter; 4. Gerrie Lichtenbarg; 5. Caro-
line Buitendijk.
Meisjes 5e klas: 1. Wilma de Jonge; 2. Erna Arends; 3.
Monique Denkers; 4. Marjo Janssen; 5. Margriet Nij-
land.

Meisjes 4e klas: 1. Hermien Tiessink; 2. Ina Schut; 3.
Annelies Heuveling; 4. Gerda Dinkelman; 5. Els Abbink.

Jongens 6e klas: 1. Berrio Duistermaat; 2. Mark Rou-
wen; 3. Gerrit Bouwmeester; 4. Harry Dinkelman; 5.
Theo Huetink.
Jongens 5e klas: 1. Alex Poelder; 2. Arno Bosch; 3.
Leo Toebes; 4. Alfred Maalderink; 5. Gerard Scheffers.

Jongens 4e klas: 1. Bennie Wentink; 2. Rolf Oosterink;
3. Eddy Schunselaar; 4. Reinier Hendriksen; 5. Jan
Maalderink.

Dammen
DISTKIKT OOST ORGANISEERT VIJFTALLEN.
TOERNOOI

Gezien het sukses van het vorige jaar heeft het bestuur
van de KNDB van het gewest Gelderland distrikt oost
besloten om ook dit jaar weer het zgn. ,,vijftallentoer-
nooi" te organiseren. Het toernooi zal dit jaar weer
dezelfde opzet krijgen.

Het toernooi vindt plaats op zaterdag 11 maart in zaal
Slot te Doetinchem. Men kan inschrijven voor de hoofd-
klasse en de Ie klasse. Elke vereniging mag met zoveel
vijftallen deelnemen als zij wil. Men mag niet lager in-
schrijven dan waarvoor men de laatste bondskompetitie
heeft gespeeld. De inschrijvingen dienen uiterlijk 10 fe-
bruari in het bezit te zijn van de sekretaris de heer W.
Walgaard, 't Spijker 45, Warnsveld.

Het toernooi wordt gespeeld volgens het zgn. Vos-sy-
steem d.w.z. elk vijftal wordt ingedeeld in een poule
van zes teams. Per klasse kunnen meerdere poules
gevormd worden. Bij gelijk aantal punten beslist het
bordgemiddelde. Het ligt in de bedoeling dat het speel-
tempo 50 zetten per anderhalf uur bedraagt en daarna
15 zetten per half uur.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:

Hulshof—Heuvink 2—O, Esselink—Oukes O—2, Breuker
Nijenhuis O 2, Dimmendaal—Wiersma O—2, Van Dijk
Hoenink 2—O, Wansink—Wassink O—2, Harmsma—

Sloetjes afgebroken, Lamers—Wassink O —2, Ro.-
Grotenhuis O—2, Dimmendaal—Lamers 2—O, Wassink

Wan.sink l l, Breuker-Oukes 2—0, Ter Beest
Sloetjes afgebroken, Esselink—Rossel 2 0 , Hulshof—•
Nijenhuis O—2, Van Dijk—Offereins O—2, Harmsma—
Ter Beest O—2.

Voor de onderlinge jeugdkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld:

Wolsing—Steenbreker 2—0, Teerink—A. Teerink 0—2,
Brinkerink—Aalderink O—2, Wiekart—Hamond O—2,

Wagenvoort—Oltvoort 2—O, Eskes—Bosch O—2, Koren-
blik—Baank O—2, Reuver—Lammers O—2, Geerken—
Stokkink 2 O, Masselink—Wentink l—l, Verkerk—
Bolink 2 0 , Bargeman—R. Bargeman 2—O, Brinkerink

Wiekart l—l, Teerink -Reuver l—1.

Turnen
DAMES VAN SPARTA WONNEN

De dames van de Vordense gymnastiekvereniging Sparta
hebben de kompetitiewedstrijd in Diepenheim tegen DGV
tot een goed einde gebracht. De thuisclub bracht het
tot 163 punten terwijl de VordcMise dames 183 punten
scoorden.

De return in Vorden leverde eveneens een overwinning
voor Sparta op. Ook nu scoorde Vorden plm. 19 punten
meer t.w. Sparta 172,8 en DGV 154,7 punten.

De meisjes van Sparta verloren met 270—257 punten in
en van de meisjes uit Lochem.

Volleybal
VOLLEYBALVERENKJINC; DASII IIEKFT
HONDERD LEDEN

De volleybalvereniging Dash begint zo langzamerhand
bij een van de grootste sportverenigingen in Vorden
te horen. Op de jaarlijkse feestavond die zaterdag jl. in
zaal Eykelkamp te Medler werd gehouden, kon voorzit-
ter H. v. d. Sligte het honderdste lid bekend maken t.w.
de jeugdige Wim Schmitz die is ingedeeld bij de aspi-
ranten. Zodra hij aan de kompetitie gaat deelnemen zal
hij van de vereniging gratis een shirt krijgen. Het leden-
tal is inmiddels al weer verder gestegen want momen-
teel zijn er al 104 genoteerd.
Dash heeft op het ogenblik 9 teams die meespelen in
de volleybal kompetitie sektie Zutphen van Nevobo t.w.
4 damesteams, 3 herenteams, l jongensjunioren- en l
meisjesaspirantenteam.

Op de feestavond die leuk en gezellig verliep werd even-
eens besloten dat ieder lid een donaturskaart zal krijgen
die hij of haar ,,aan de man" moet zien te brengen.
Een belangrijk aandeel in de uitstekende resultaten die
Dash momenteel behaald in de kompetitie - de heren l
en dames l en 2 staan bovenaan de ranglijst - heeft de
trainer, de heer G. Kuiper uit Deventer. Hij werd op de
feestavond nog speciaal voor het voetlicht geroepen en
door de voorzitter gehuldigd.

Motorsport
(JRAAFSCHAPRIJDERS

iv penningmeester van de Vordense auto- en motorclub
De Graaf se hap rij der s t.w. de heer W. Bielderman, zal
dezer dagen weer een flinke aanslag op de clubkas
•moeten plegen. Zoals te doen gebruikelijk worden de
kampioenen die De Graafschaprijders jaarlijks voort-
brengt, op de feestavond gehuldigd. Voor de heren cou-
reurs een beker of i.d. en voor de dames bloemen. Nu
zult u zeggen, wat kost een beker zoal.

H. t is bij iv Cruafschaprijders evenwel zo dat er f l ink
aan de weg wordt getimmerd en dan bedoelen we in
sportief opzicht. Gedurende het motorseizoen komt de
naam De Graafschaprijders regelmatig in de publiciteit.
In bijna alle takken van motorsport (crossen, betrouw-
baarheidsritten, oriënteringsritten etc.) doen vele leden
van zich spreken. Zowel provinciaal als landelijk worden
jaarlijks verschillende titels door De Graafschaprijders
behaad. Al deze suksesvolle coureurs worden a.s. zater-
dagavond tijdens de feestavond in „'t Wapen- van Vor-
den" gehuldigd. Vanzelfsprekend worden de clubkam-
pioenen dan niet vergeten.

Biljarten
BILJABTDISTRIKT 7A TI 'HKN KN OMSTREKEN

In klasse Cl verstevigde Voorst l haar positie aan de
kop van de ranglijst door de uitwedstrijd te-en l v-
met liefst O 7 te winnen. DLS l verloor thuis met
van KOT 1.

Doordat ook de konkui renten enige- steken lieten vallen
bleef in klasse C2 Voorst 2 ondanks een 5 • • -2 nederlaag

de Pauw l aan de kop van de ranglijst. De ver-
dere uitslagen in deze afdeling waren Pelikaan l
KOT 3 3 -4, KOT 2 Carambole l 5 2, Lindeboom l
---DLS 2 2—5, Poorte 2 Boerderij l 2 T>.

In klasse C3 duurt de spanning onverminderd voort en
doen de ploegen nauwelijks iets voor elkaar onder. Tus-
sen nummer l en 6 op de ranglijst zijn maar 4 punten
verschil. De Pauw 2 is naar de bovenste plaats geklom-
men door met 2 7 uit van Lindeboom 2 te winnen. De
overige uitslagen waren KOT 5—KOT 4 5—4, Notekra-
kers l Poorte 3 5—4. Carambole 2—Pelikaan 2 i» < > ,
Boerderij '2 Notekrakers 2 4—5.

In klasse C4 kwam Lindeboom 3 aan de leiding door een
O !» zege op Lindeboom I. I V verdere uitslagen waren
bid- Carambole 3 Boerderij 3 4—5, KOT 7—KOT 6
2 7.

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

IN CONTACT
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!



CTV610

Olympische winterspelen
in Sapporo. Volg uw
favorieten op de t.v.!

KLEUREN TELEVISIE

Hi Fi STEREO

Speciale aanbieding
in

confectie
voor

Dames Heren Jongens
Zie etalages

Verkoop v.a. vrijdagmorgen a.s.

f 1695,-
FA BREDEVELD
Vooraan in service
Vooraan in techniek
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813

Geachte
adverteerder
Hoezeer het ons ook spijt, wij kunnen voor
telefonisch opgegeven advertenties

beslist
GEEN reklames in ontvangst nemen! Zorg er
daarom voor, uw advertenties schriftelijk (of
mondeling) aan ons door te geven. Het spaart
u (en ons) een boel narigheid.

Profijt
aanbieding

Waar warmfe helpt,
helpt infraphil

PHILIPS INFRAPHIL
type HP 3603 o.j. van ƒ 49,15 voor

ƒ 38,50

HOOGTEZON
voor ultraviolette en infrarode
bestraling met üjdklok en twee
veiligheidsbrillen

ƒ n 5,00

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TLlEFOON OS752• 15 46

VOOR4LUW

Wapen- en sporthandel

Maitens
tteedr

OOK DE LAATSTE OPRUIMINGSRESTANTEN
MOETEN WEG!

Nu elk tweede paar
opruimingslaarzen,
schoenen of pantoffels
voor de halve prijs!
(uiteraard geldt steeds het goedkoopste paar als tweede paar)

Profiteer van dit ongekende voordeel

br,

Schoenenhuis Jansen
H. SMEETS - DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

TELEVISIE Erres
Kleuren televisie

beeldbuisgrooffe 66 cm ƒ 2295,00 met
inruil tot ƒ 1975,00

beeldbuisgrooffe 56 cm ƒ 2095,00 met
inruil f of ƒ 7795,00

Televisie zwart-wit
groofbeeld 67 cm, modern van vorm,
simpele bediening vanaf ƒ 599,00

Erres fafelradio's vanaf

Erres draagbare radio's mef FM vanaf

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT

ƒ 769,00

ƒ 99,00



Burgemeester van Arkel
25 jaar in het ambt te Vorden

Dat er dinsdag jl. iets bijzonders in ons dorp aan de hand was, bleek wel uit het feit dat de Vordense driekleur
(het groen, wit en geel) van het gemeentehuis wapperde, terwijl van de gemeentetoren de Nederlandse' vlag
/ijn banen uitspreidde. Het was dan ook hierin gelegen dat burgemeester Van Arkel vóór 25 jaar terug werd ge-
ïnstalleerd als burgemeester van ons dorp. Door het dagelijks bestuur van de gemeente werd dan ook besloten
om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan en d.iartoe in de raadszaal een buitengewone raadsvergade-
ring te beleggen om dit heuglijk gebeuren niet aan de vergetelheid te (uittrekken, waarbij alle leden van de raad
de gemeentesekretaris, de oud-wethouders de heren Lenselink en Wuestenenk, enige leden van het gemeente-
personeel en de pers aanwezig waren.

TOESPRAAK VAN LOCO-BURGËMEESTER
WETHOUDER BANN1NK
„Allereerst wens ik u van harte geluk met dit 25-jarig
ambtsjubileum. Als raad meenden we niet ongemerkt
aan dit gebeuren voorbij te kunnen gaan. Aangezien u
over twee jaar met pensioen giaat en we dan nog wat in
het „vat" moeten hebben, zijn de feestelijkheden nu wat
eenvoudig van opzet. Toch hopen wij dat het voor u bei-
den een onvergetelijke dag mag worden.
Ondanks uitvoerige berichtgevingen over uw levensloop
in Contact en andere streekbladen, willen we nu nog
enkele gebeurtenissen uit uw loopbaan memoreren. Om
niet in herhaling te vervallen zal ik eerst een korte in-
leiding houden en krijgen de frakties daarna de gelegen-
heid u met een enkel woord geluk te wensen.
Zoals we hebben kunnen lezen, was u in de oorlogsjaren
wel een handige jongen. U dook onder en veranderde
in een mum van tijd in een rasechte boer. Behalve het
boerenwerk zal de boerenkost u wel goed bevallen zijn.
Nauwlijks was de oorlog voorbij of u liet het boerenwerk
weer over aan de mensen die „zo kundig met oe" gewor-
den waren. Spoedig was u toen waarnemend burge-
meester van de gemeente Neede. De kleur van de raad
was u daar wat fel, u houdt nl. meer van groen en het
was voor u een grote vreugde toen u met ingang van l
februari 1947 werd benoemd tot eerste burger van de
gemeente Vorden.

Het was prachtig winterweer toen u door de heer Len-
selink in de Wiersse, temidden van de besneeuwde bo-
men, werd begroet. Bij de kom van het dorp heette
Baron van Westerholt u welkom namens de gehele Vor-
dense bevolking. In de raadszaal werd u geïnstalleerd
door wethouder Lenselink. Een dreigende moeilijkheid

vwerd gauw opgelost. De wethouder was nl. nogal kort,
hetgeen niet bepaald van u gezegd kon worden. Maar
door een diepe buiging te maken behoefde de wethouder
niet op zijn tenen te staan en kon hij u sieren met de
ambtsketen van de gemeente Vorden. Misschien is dit
wel een symbolisch gebaar geweest. Want vanaf de
eerste dag dat u kwam tot op heden heeft u steeds ge-
tracht de belangen van de bevolking te willen dienen.
Bij de aanvaarding van uw ambt telde de gemeente 5500
inwoners. Dit aantal bedraagt momenteel 7100. Door
deze bevolkingsaanwas is u steeds gekonfronteerd met
de grote woningnood, die er nog steeds in onze gemeente
is. Ondanks de bouw van 600 woningwetwoningen en
een groot aantal in de vrije sektor, is dit probleem nog
steeds niet opgelost. Nu de grond voor de woningbouw
op raakt, is het uw grootste wens om plan Brinkerhof
waar zo'n 800-900 woningen gebouwd kunnen worden,
te realiseren. We hopen met u dat voor uw pensionering
hier met de bouw is begonnen. Niet alleen heeft u voor
veel woningen in de nieuwe wijken gezorgd, ook het
komfort van de woningen werd zeer verbeterd. De voor
de PGEM onrendabele percelen werden van elektriciteit
voorzien. De gehele gemeente werd aangesloten bij de
WOG, trwijl de kom van het dorp werd voorzien van
aardgas en riolering.

Onder uw bewind werden gronden voor het industrieter-
rein aangekocht en vestigden zich nieuwe industrieën op
dit terrein. Ook werden, dank zij uw medewerking, be-
staande bedrijven gemoderniseerd of door andere ver-
vangen. Door dit alles werd er werkgelegenheid gescha-
pen en is het aantal werkzoekenden in onze gemeente
altijd laag. Een woord van dank aan onze industriëlen
is hier zeker op zijn plaats. Het onderwijs had uw volle
belangstelling. Alle scholen werden in de loop der jaren
vernieuwd en van goede leermiddelen voorzien. De la-
gere landbouwschool en huishoudschool hebben nog
steeds een flinke leerlingbezetting. Om de kleuters op
te vangen werden 5 kleuterscholen gesticht terwijl de
verbouw van de chr. school aan Het Hoge en de bouw
van een nieuwe chr. kleuterschool al weer op de urgen-
tielijst staan.
Bij dit alles heeft u het buitengebied niet vergeten. Veel
boerderijen kwamen in het kader van het raamontslui-
tingsplan en de ruilverkaveling aan een verharde weg te
liggen. Langs landschappelijk mooie zandwegen kwamen
prachtige VRIGA-rijwielpaden. Nationaal en internatio-
naal is de achtkastelentocht onder leiding van burge-
meester Van Arkel dan ook bekend. Als tweede Neder-
lander ontving u hiervoor de „Gouden Fiets". Bij de
vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied en
het ontwerpen van het openluchtrekreatieplan weegt u
steeds met grote nauwkeurigheid de belangen van ver-
schillende groeperingen van bewoners tegen elkaar af.
Hoewel ik zeer onvolledig ben wil ik het hier bij laten
en nog slechts enkele nevenfunkties noemen. Zo is u
voorzitter van de plaatselijke VVV, voorzitter van het
zwembad In de Dennen, voorzitter van de kommissie
van toezicht van de lagere landbouwschool, voorzitter
van de VRIGA, direkteur van de HEK en bestuurslid
van Nazorg, Gamog, WOG en het regionale woonwagen-
kamp. Als dank voor al deze werkzaamheden werd u
kort na uw ziekte bevorderd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.

Treffend is de passage in Contact: „Als je geen goede
wethouders en raad hebt, bereik je niets". Kennelijk
bedoelt u hiermee dat er alleen door goede samenwer-
king in en gemeente iets bereikt kan worden. U heeft
met acht wethouders samengewerkt nl. de heren A. J.
Meyer, Emsbroek, Baron van Westerholt, G. J. Wueste-
nenk, A. J. Lenselink en R. A. v. d. Wall Bake en mo-
menteel met de heren J. W. M. Gerritsen en G. J. Ban-
nink. Als sekretaris waren in deze periode werkzaam
de heren Bergsmia, Plas en thans de heer Drijfhout. Bij
elke benoeming van de laagste tot de hoogste ambte-
naar staat u steeds op het standpunt dat de beste kan-
didaat benoemd moet worden. Bij alle benoemingen en
alle besluiten staat u boven alle politieke en godsdiens-
tige stromingen, die er in de gemeente zijn. Dit maakt
dat u als echte burgervader bij de bevolking geliefd is.
Bij een jubileum behoort een kado. Een van uw hobby's
is tuinieren. De tuin bij de ambtswoning heeft u altijd
keurig verzorgd. Bij uw nieuwe woning moet nog een
tuin aangelegd worden. Als leden van de raad meenden
wij u (figuurlijk gesproken) een handje te moeten hel-
pen en mag ik u deze conifeer aanbieden. Dit conifeertje

verln-r^l . een k le ine schat waarvoor u, naar wij h < v e n
een groot gedeelte van het plant i j iateriaal voor uw tuin
gekocht kan worden.
Verder ho. ien wij dat u nog jaren met uw vrouw onder
Gods zege*n in goede gezondheid aan de Prins Alexan-
dcrlaan mag wonen. Nog een paar j aa r t j e s als burger-
vader en dan als burger in het u zo ; lorpje
Vorden."

TOKSPRAAK VAN (iEMKUM USEKIÏETAKIS
J. DRIJFHOrT
,,Zoals u weet, vervult neente.sekreUiris in een
raadsvergadering meestal een zwijgende rol. Het enige
wat hij kan doen is het maken van een gefluisterde op-
merking naar de voorzitter of naar de wethouder die
direkt naast hem zit.
Nu echter vandaag de burgemeester zijn 25-jarig ambts-
jubileum herdenkt, wil ik graag iets hardop zeggen en
ik dank de voorzitter dat ik daartoe de gelegenheid krijg'.
Van de 25 jaren, burgemeester, die u hier uw ambt ver-
vult, heb ik maar ruim twee jaren meegemaakt. Ik kan
me zo indenken, dat toen mijn voorganger met pensioen
ging, u wel eens gedacht zult hebben: wat krijg ik er
voor terug. Omgekeerd heb ik dit tenminste meerdere
keren in mijn ambtelijke loopbaan gedacht, als ik weer-
met een nieuwe burgemeester te maken kreeg. En u
bent de zevende in een periode van ruim 26 jaar.

in uw t u i n geplaatst. De wimpel biedt ik u hierbij aan".

TOESPRAKEN KAADSI KAKTIES
Vervolgens kwamen alle raadsfrakties door hun verte-
genwoordigers aan het woord, waarin een ieder op zijn

burgemeester geluk wenste met dit zilve-
ren jubileum en de wens uitspraken dat de laatste twee
jaar welke hem nog resten voor zijn pensionering nog

irijk mochten worden voor dr gemeente Vorden en
daarna als ambteloos burger.

DANKWOORD IH 1UJEMEESTKK VAN A R K K L
„Al is op zichzelf een zilveren ambtsjubileum, wanneer
men over een goede gezondheid beschikt en plezier heeft
in zijn werk, niets bijzonders, toch stel ik het buiten-
gewoon op prijs dat de gemeenteraad deze mijlpaal in
mijn leven niet zonder meer is voorbijgegaan, maar dat

. i ler ing heeft willen uitschrijven om
dit heuglijke feit te herdenken. Ik vind het prettig dat
mijn vrouw, di' s zo intens met het wel en wee

.te Vorden en sneu meeleeft,
enwoorxlig

maf l i e t moment, dat. ik als burgvmeester van
Vorden ben geïnstalleer akboek aangelegd waar-
in ik a l les dat maar enigszins met mijn burgemeesters-
anibt Ie maken heeft, inplak. Deze plakboeken heb ik

'aderd. Zo viel het mij op, dat de heer
Van ' . M , torn hij mij namens de burgerij bij de
spoor' . ;'ang aan de Ruurloseweg bij mijn aan-

l te Vorden op l februari 1947 welkom heette, o.a.
pel; „U k" ut thans binnen met een auto en het is te
hopen dat wanneer u uw zilveren jubileum zult vieren,
u er niet u i i t zult worden met een tank". Welnu
de tank is vanmiil . >kig niet aanwezig. Ook las
ik, dat de Muziekvereniging- Concordia, die mijn intrede
in Vorden meer luisler wilde bijzetten, op die dag niet

vanwege de barre koude.
In mijn 25-jarige ambtsperiode is Vorden gelukkig niet
stil blijven staan, maar is er wel het een en ander voor-
uit gegaan. Dat dit zo is, is verheugend, maar allerminst
aan mij alleen te danken. Wij allen, en onder allen ver-
sta ik in deze de gemeenteraad, de wethouders, de ge-
meentesekretaris en het gehele gemeentepersoneel, zo-
wel van de sekretarie als van gemeentewerken, van hoog

Een burgemeester en een sekretaris hebben dagelijks
kontakt met elkaar. Zijn deze kontakten niet goed, dan
zijn de gevolgen daarvan verstrekkender voor een ge-
meente dan een buitenstaander zou kunnen denken. Ik
meen te mogen stellen, burgemeester, dat wij vanaf mijn
komst hier, op een prettige wijze hebben samengewerkt.
De dagelijkse besprekingen die wij hebben, verlopen
altijd in een bijzonder harmonische sfeer. Natuurlijk
verschillen wij op bepaalde punten wel eens van mening.
Ik geloof ook niet dat het goed zou zijn indien er nooit
eens verschilpunten waren. Toch hebben deze verschil-
punten nimmer tot gevolg gehad, dat er iets aan de
goede verstandhouding tussen ons beiden is veranderd.
Dit komt geloof ik ook wel omdat wij over de meeste
hoofdzaken gelijk denken en we bepaalde eigenschappen
en eigenaardigheden gemeen hebben, waarbij ik niet
alleen denk aan hoogtevrees in de letterlijke betekenis
van het woord.
Burgemeester ik zeg u dank voor de prettige wijze
waarop wij samen hebben mogen werken. Ik twijfel er
niet aan dat dit ook in de nog komende twee jaren het
geval zal zijn. Ik feliciteer u van harte met dit jubileum
en in deze felicitatie betrek ik dan ook direkt u, me-
vrouw Van Arkel.

Eén dezer dagen las ik in een vakblad de volgende tira-
de: „De echtgenote van de burgemeester zal geen lange
tijd nodig gehad hebben om tot het inzicht te komen,
dat met een burgemeester getrouwd te zijn geen
noegen, maar een noodlot is". U enigszins kennende
weet ik, dat u die stelling zeker niet zult onderschrijven.
Schrijver van die stelling, bedoelde daarmee te zeggen
dat de taak van burgemeestersvrouwe niet altijd ge-
makkelijk is. Zij moet haar man opvangen als hij eens
gedeprimeerd thuis komt. Zij moet hem vergezellen naar
uitvoeringen, tentoonstellingen etc. Voor een burgemees-
tersechtpaar geldt geen vijfdaagse werkweek. Ook za-
terdags en zelfs zondags wordt van hen verwacht, dat
zij belangstelling- tonen voor zang-, muziek- en toneel-
uitvoeringen, voor tentoonstellingen van honden, kana-
ries etc. Ik weet echter dat u zich beiden steeds weer
met opgewektheid van deze plichten kwijt. U, mevrouv/
Van Arkel, in deze felicitatie te betrekken is dan ook
zeker op zijn plaats.

Het spijt mij, dat het volledige gemeentepersoneel hier
niet aanwezig kan zijn. De raadszaal biedt daarvoor
helaas te weinig ruimte. Aangezien er straks tijdens de
receptie geen gelegenheid is voor het houden van toe-
spraken, wil ik vanaf deze plaats u burgemeester uit
naam van al het personeel zowel van de binen- als van
de buitendienst van harte feliciteren met uw jubileum.
Wij hebben gemeend deze felicitatie vergezeld te doen
gaan van een kado. Aangezien het bestaat uit een kan-
telbare vlaggemast met toebehoren voor uw nieuwe
bungalow, kan ik dit kado niet in zijn geheel aan u
overhandigen. De mast met toebehoren is gisteren reeds

der hun steentje bijgedragen aan het-
er in die 25 jaar aan verbetering en vooruitgang

in de gemeente valt te bespeuren. Vanaf deze plaats
dank ik al de zoeven genoemden voor de steun die ik
heb mogen ondervinden.
Toen ik mijn ambt in Vorden aanvaardde, bestond om
een voorbeeld te noemen, het sekretariepersoneel uit de

•entesekretaris, de gemeente-ontvanger, 3 ambtena-
ren ter sekretarie en de gemeentebode. Van dit personeel
is alleen de heer Potman nog- in funktie. Thans bestaat
de bezetting op de sekretarie alleen al uit 17 personen.
De heer Lenselink heeft mij als loco-burgemeester op
l februari 1947 de ambtsketen omgehangen. Tot l sep-
tember 1970 heb ik met hem als wethouder in het kol-
lege van B & W mogen samenwerken. Bij mijn installa-
tie heeft hij o.a. gewezen op de grote woningnood die er
in Vorden heerste. Helaas is die woningnood, na 25 jaar,

n van de grootste problemen waarmee
Vorden heeft te kampen. En dit, ondanks het feit dat in
die 25 jaar van gemeentewege zo'n 500 woningwetwo-
ningen zijn gebouwd.

Ik verheug' mij er over dat oud-wethouder Lenselink en
ook oud-wethouder Wuestenenk, met wie ik vele jaren
als raadslid en ook 12 jaar als wethouder mocht samen-
werken, hier vanmiddag in de raadszaal aanwezig zijn.
In dit verband gedenk ik alle raadsleden en al het per-
soneel dat in de afgelopen 25 jaar mijn verantwoor-
delijke taak als burgemeester heeft helpen verlichten en
die ons door de dood zijn ontvallen of anderzins plaats
hebben gemaakt voor een opvolger in hun funktie. Ik
wil hier geen opsomming geven van al hetgeen met uw
aller onmisbare steun in onze mooie gemeente Vorden
is verbeterd of nieuw gesticht. Diverse vertegenwoor-
digers van de j d a a l s r i i j k e en regionale pers hebben mij
de afgelopen dagen hierover g-eïnterviewd en ik neem
aan dat u allen van deze artikelen in diverse couranten
kennis hebt genomen.
In mijn 25-jarige ambtsperiode hebben 3 gemeentese-
kretarissen mij ter zijde gestaan, nl. tot 1948 sekretaris
r.ergsma, van 1948 tot 1969 sekretaris Plas en sedert
1969 sekretaris Drijfhout. Ik ben van mening, dat het
van het grootste belang is voor het besturen van een
gemeente, dat de verstandhouding tussen gemeentese-
kretaris en de burgemeester goed is. Welnu, ik kan uit
de grond van mijn hart verklaren, dat deze verstand-
houding tussen de drie genoemde sekretarissen en mij
niets te wensen heeft overgelaten of overlaat. Zowel
de sekretaris als de burgemeester heeft een bepaalde
inbreng in het bestuursapparaat van een gemeente. Wan-

de een niet treedt in de bevoegdheden van een an-
der, maar integendeel een goed samenwerkingsteam
vormt, wordt het voor ieders taak zoveel aangenamer
en gemakkelijker.
Een g-oede sfeer in de vergaderingen van burgemeester-
en wethouders en in de gemeenteraad is ook een eerste

vereiste. Natuurlijk kan men verschillend over tal van

zaken denken, maar met respekt voor ieders mening is
het toch altijd „Ie ton qui fait la musique". Mevrouw,
mijne heren, wij zijn dankbaar met alle verbeteringen
die er de afgelopen 25 jaar zijn tot stand gekomen, doch
nog lang niet voldaan. De schreeuwende behoefte aan
bouwterrein voor sociale woningbouw, de verbetering
van sport- en zaalakkomodatie (om enige voorbeelden
te noemen) vragen nog om een afdoende oplossing. Van
harte, hoop ik dat wij er gezamenlijk in zullen slagen
deze zaken tot een goed einde te brengen. Ik g'
gaarne de verzekering dat ik met volle interesse de
twee jaren die mij als burgemeester nog scheiden van
mijn pensioen, mijn beste krachten aan de gemeente
Vorden zal blijven geven.
Ik ben in de loop der jaren, evenals mijn vrouw, van
Vorden gaan houden, vandaar dat wij een huis in Vorden
hebben gebouwd en hier ook na mijn pensionering blij-
ven wonen. Ik hoop met uw aller steun Vorden steeds
meer vooruit te kunnen brengen."

/KI:R DRI'K IÏE/OCHTE KECEITIK
Na afloop van de buitengewone raadsver vond
in zaal ,,'t Wapen van Vorden" een reeeptie plaats

de. jubi lar is en zijn echtgenote door het gcmeen-
u u r werd aangeboden. Van de/.e ge legenheid werd

door enige honderden inwoners gebruik ge maak i. t.w.
door afgevaardigden van de middenstand- en andere
veieuigingen in de gemeente Vorden, de plaat:-

jke autoriteiten, de bui gemresters met h u n echt-
omliggende buur tgemeentcu en \vle no-

tabelen ui! - ente ze l f . Het zilveren paar mocht
een schat van bloemen en kadoos in ontvangst nemen,
s Avonds bracht de chr. muziekvereniging Sursum Cor-
da in volledige bezetting- met de drumband in hun
nieuwe uniformen een serenade aan de burgem»
en zijn echtgenote. Hit was jammer dat de mu/ iekv r-

; Concordia door het plotseling overlijden van
een der leden van t ! 'iging verstek moest l a t e n
g-aan. De voorzitter van Sursum Corda, de heer M. I I
Gotink, sprak de jubilaris toe. De burgemeester dankte
in hartelijke bewoordingen voor deze geste welke door

iltallige gemeentebestuur en gemeentesekretaris
werd bijgewoond.
Hierna bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen.

Een goede rashond koopt men bij
een bonafide fokker

Het adres voor een goed gezonde

Tackef-pup
met stamboom en inentingsbewijs.

Dekreuën in kort-, lang- en ruwhaar
zijn in onze kennel aanwezig voor
goede teven.

Tevens gelegenheid uw hond vakkun-
dig te laten knippen, trimmen en
toiletteren. Behandeling volgens af-
spraak.

MEVR. VAN SOEST
10 - Zelhem - Telefoon 08342-1585

Per GTW
N A A R DK CrrWEDSTRMD

AJAX-ARSENAL
OP 8 M A A R T

Itepcrkl aantal zitplaatsen beschik-
baar. Vertrek l.!5 uur.

Opgave zo spoedig mogelijk bij
Sigarenmaga/.ijn Hijerkamp telefoon 1386 of hij
de heer Harren te Voorst telefoon 384

Voor
ELEKTRISCHE
DEKENS

is uw adres

WONING. NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Gevraagd per l mei of eerder:

PIENTER MEISJE
voor winkel en huishouding
5-daagse werkweek

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Ter kennismaking

10% KORTING
Wij leren u gaarne kennen dus:
breng nu al uw stoomgoed en
profiteer van de/.e tijdelijke aanbie-
ding tot 10 februari u.s.

SUPER CLAENING
UW VERTROUWEN WAARD
Burg. Galléestraat 44


