
Donderdag 4 februari 1971
32e jaargang no. 44

Uitgave drukkerij Weevcrs v.h. Wolters
Nieuwstad 12 ~ V orden
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten]

ZONDAG 7 FEBRUARI

Hervormde kerk
10.00 uur de weledele heer W. van der Loon

Jeugddienst
19.00 uur ds. J. H. Jansen (gelegenheid tot vra-

gen stellen)

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. H. Meuleman te Apeldoorn

19.00 uur ds. J. H. Meuleman te Apeldoorn

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
Uitleenartikclen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M, Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
Behoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Willemina Hermina, dochter van Derk
Jan Beeftink en Antonia Willemina Eggink.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuifd: Geen.

Overleden: Geen.

„De Graafschaprijders"
De Vordense motorclub De Graafschaprijders had-
den jl. zaterdag de traditionele snertwandeling op
het programma staan. Er werd hieraan deelgeno-
men door een handjevol wandelaars. De crossers
van de vereniging die elke zaterdagmiddag trainen
hadden het zo uitgekiend dat ze op tijd bij het
troephuis van de padvinders waren, om daar geza-
menlijk te genieten van een voortreffelijk bereide
snertmaaltijd door leden van de David I Alford-
groep.

Prins
Hans de Eerste
nieuwe vorst
van
De Deurdraejers

De nieuw geïnstalleerde vorst
in vol ornaat

Over een paar weken zal het kerkdorp Kranenburg
onder de rook -van Vorden zeker tienmaal zoveel
inwoners tellen dan normaal. Met enorm geweld
zal ;het carnaval'S'joIijt losbarsten.
Vijf dagen lang, het wordt elk jaar een dag meer,
zal de carnavalsvereniging De Deurdreajers - voor
de 13e maal in suksessie „ dit grootste feest van het
jaar organiseren. Meer en n^fc heeft het carnaval
- het vroegere „vastenoaveifflfeest" - ook hier
terrein gewonnen en er is geen enkele Achterhoe-
ker dn een straal van 30 km die niet gehoord 'heeft
van het carnaval van De Deurdreajers oftewel het
carnaval van het oosten.

eWr,Het wordt dit jaar wel heeWjfrandioos, want het
aktieve bestuur, dat al vele maanden in touw is
geweest, heeft werkelijk de beste artiesten uitge-
nodigd om het feest van de zotten te doen slagen.
Van vrijdag 19 februari tot en met dinsdagavond
23 februari gaat -heel Kranenburg en Vorden aan
het „deurdreajen" en uit verre omgeving zullen ze
weer komen, de honderden feestneuzen uit Zut-
phen, Hengelo, Ruurlo, Lochem enz. zodat Kra-
nenburg mag rekenen op een ware invasie.

'Men fluistert zelfs in de wandelgangen van de ge-
meente, dat de vroede vaderen van Vorden, B & W
'inkluis, irikognito aanwezig zullen zijn om de me-
ningen van de ingezetenen uit het ,,enklave Kra-
nenburg" te polsen over urgente zaken als aanleg
van aardgasleiding, de parallelweg, het uitbrei-
dingsplan, het verharden van het tweede gedeelte
van de Eikenlaan en het Kranenburgs school- en
volksfeest.
De belangstelling van allen en veler medewerking
heeft het mogelijk gemaakt dat het werk van De
Deurdreajers telkenjare suksesvol was en men de

plannen steeds weer kon uitbreiden en perfektio-
neren. Het Deurdreajerscarnaval is een unikum
voor deze streek. Het bestuur, Prins Hans de Eers-
te en 'Raad van Elf, dansmarietjes en gevolg no-
digen iedereen dit jaar van harte uit: Kom uit de
sleur van alle dag en vier met ons carnaval. U
wordt er een ander mens van !

Prins Hans de Eerste
Prins Hans de Eerste werd op 'het 9 januari jl.
'gehouden Prinsenba1! van De Deurdreajers ge-
ïnstalleerd als de nieuwe vorst van 'het dertiende
carnavalsjaar. Twee maanden lang was er geen
Prins in de Kranenburg, v^k begin november nam
Paul de Eerste afscheid. OToot was de verrassing
dan ook toen uit de „Bütrednerstonne" op het ja-
nuari-Prinsenbal Prins Hans de Eerste (de 'heer
H. van der Linden) tevoorschijn kwam.

Prins Hans is geen onbekende in Kranenburgs
dreven. Al meer dan zes jaar is hij ingezetene
in de gemeente Vorden en weet alles wat met car-
naval te maken heeft. Lichtenvoorde en Harreveld,
gebiedsdelen met een ,,tevölle an kollen- en öllie-
kachels" waren de eerste plaatsen waar zijn voet-
stappen stonden. Hie wödt noe Markgraaf in 't
land van törf, zandweggen en Ganzesteeg, presi-
dent van toekomstige piepenleggers en gasbloazers
en de nieë boerenleenfeanke, ritmeester van het
Kranenburgse peerdevolk enzovoort, enzovoort.

Hij zal zonder twijfel met gulle hand de scepter
zwaaien op de vijf dolle dagen die te wachten
staan. Met behulp van zijn gevolg, Raad va,n Elf,
adjudanten, dansmarietjes enz. zal hij het 13e
carnaval tot een illuster feest omtoveren, waar nog
vele maanden over gesproken zal worden.

NCBO afd. Vorden-Hengelo G
In tegenwoordigheid van een groot aamal leden
met hun dames werd in ,,'t Wapen van Vorden"
het 30-jarig bestaan herdacht van de afdeling Vor-
den-Hengelo G van de NCBO (Ned. Chr. Bond
van Overheidspersoneel).

In zijn welkomstwoord werden inzonderheid wel-
kom geheten door voorzitter Bekman de heren L.
Post, bondssekretaris en Ploeg, distriktsbestuurder.

Vervolgens gaf de voorzitter een overzicht van de
afgelopen 30 jaar. De afdeling werd opgericht op
12 december 1940 ten huize van de heer N. J.
Klein Ikkink met een ledental van 7 personen. Een
half jaar later waren dit er 11. Het ledental groei-
de gestadig en bij de herdenking van het 25-jarig
jubileum waren er 45 leden. Thans bedraagt het
ledental 53.

,,Inderdaad", aldus spreker, ,,is de bond er voor de
leden en niet alleen de leden voor de, bond. Er zijn
al genoeg leden die zeggen: ,,We betalen alleen
maar koritri'butie en verder zien wij niets !" Is het
niet zo, dat men gelukkig is, indien men de bond
niet nodg heeft. Dit houdt evenwel niet in dat er
niets gebeurd. In het afgelopen jaar heeft het
werkvoorzieningsschap regio Zu'tphen zicih met een
afdeling van de Blshorst in Vorden gevestigd,
waarin twee leden van onze afdeling zitting 'heb-
ben in het georganiseerd overleg. Het geheel gaat
in nauw overleg met de distriktsbestuurder, de heer
Ploeg, die wij hiervoor hartelijk willen bedanken.

Des te meer is het te betreuren dat er met het ge-
meentebestuur van Vorden zo moeilijk te werken
is om een georganiseerd overleg tot stand te bren-
gen. Veel korrespondentie en besprekingen zijn er
al aan gewijd, maar nog steeds zonder resultaat,
doch de moed zal niet worden opgegeven.

Bij de herdenking van het 25-jarig bestaan wer-

den 5 leden gehuldigd die 25 jaar of langer lid
waren geweest. Helaas zijn er vanavond geen jubi-
larissen. Dankzij de organisatie is het aantal ver-
lofdagen weer met l verhoogd tot 17. De lonen
zijn aangepast doch ook de prijzen gaan weer naar
boven. Het 'is en bli jf t voorlopig een kringloop.

De algemene vergadering van de bond zal dit jaar
in Amsterdam worden gehouden. De kosten van de
vakorganisatie stijgen, vandaar dat de kontributie
daaraan aangepast dient te worden. De kontributie
zal da.n ook met een gulden per maand worden ver-
hoogd."

Voorzitter Bekman sprak de wens uit dat zich nog
veel niet-georganiseerde overheidspersonen van
christelijke huize zich bij de afdeling Vorden zul-
len scharen. Hij eindigde zijn in alle stilte aange-
hoorde rede met te zeggen: ,,Laten wij ons niet
schamen het organisatiewerk vanuit het Evangelie
te doen".

Na een ruime traktatie verkreeg de heer Post het
woord. Deze wenste de afdeling geluk met deze
mijlpaal namens het hoofdbestuur en liet vervol-
gens het werk van de bond de 'revue passeren,
waarbij hij duidelijk liet uitkomen het noorden en
het westen van ons land. Het noorden met een on-
voldoende werkgelegenheid en het westen met een
overspannen arbeidsmarkt.
De voorzitter dankte de heer Post voor zijn dui-
delijk betoog.

Oud-voorzitter A. J. Klein Ikkink wenste de afde-
ling geluk met dit intieme feest, terwijl de heer D.
Norde eveneens zijn gelukwensen uitsprak.

Van de gelegenheid tot vragen stellen werd een
goed gebruik gemaakt, welke vragen op bevatte-
lijke wijze door de heer Post werden beantwoord.
Hierna bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.
Het bestuur en leden van de afdeling kunnen dan
ook op een waardige herdenking terugzien.

AR-Kiesvereniging
Over het onderwerp: ,,Jeugd en politiek in Amster-
dam" sprak drs H. van Ruller uit Amsterdam op
uitnodiging van de AR-kiesvereniging „Nederland
en Oranje" te Vorden in zaal Eskes.

Spreker behandelde in vogelvlucht de problemen
die zich afspelen bij de jeugd en de politiek in de
hoofdstad. Beginnende bij de huisvesting in de
jaren 1870 tot 1920 en van 1920 tot heden, wees
spreker op de oude vervallen huizen in de binnen-
stad welke stammen uit de tweede helft van de
vorige eeuw met een totaal van 70.000 huizen
(slecht gebouwd) met 300.000 bewoners. Sedert
1930 is er in de binnenstad van Amsterdam niet
meer gebouwd. Heden ten dage bewonen de inwo-
ners de randgebieden van de stad.

Het organisatieleven is in Amsterdam erg zwak,
bv. veel studenten en maar weinig predikanten,
wat spreker toeschreef als een gevolg van de be-
volkingsopbouw (oudere mensen in de binnenstad
en jeugdige gezinnen in de buitenwijken o.a. de
Bijlmermeer). Op de luchthaven Schiphol komen
70 procent van de toeristen in de zomermaanden
aan. Door eigen aktiviteit heeft men Amsterdam
ontdekt zodat de stad overstroomd wordt met jon-
ge toeristen, wat weer spanning op de arbeids-
markt teweeg brengt. Doordat Amsterdam veel
buitenlandse arbeiders moet herbergen, verkrijgt
de stad daardoor een internationaal karakter.

Verder wees spreker op het probleem van de open-
bare orde. Het politiekorps staat nog gelijk met
1945 wat de sterkte betreft. Er is een aanmerkelijk
tekort aan politiemensen. 'Het verkeer is bij enige
jaren terug bijna verdubbeld. De kriminaliteit neemt
grotere vormen aan.

Het bejaardenprobleem wordt, volgens spreker,
in Amsterdam goed aangepakt. De stad Amster-
dam heeft op haar begroting ruim 100 miljoen gul-
den tekort De samenstelling van de gemeenteraad
is thans als volgt: PvdA 12 zetels; CPN 8; VVD
6; Kabouters 5; KVP 5; CHU 1; AR 2; Bejaarden
2; D '66 3 en PSP l (totaal 45 zetels).

Na de pauze werden een aantal gestelde vragen
door spreker op uitvoerige wijze beantwoord.
Verder werd aan het slot medegedeeld dat het
bestuur van de kiesvereniging gaarne meer in-
spraak zou zien in de gemeentelijke problemen in
nauwe samenwerking met Ihet AR-raadslid de heer
Z. Regelink. De leden werden verzocht die hier-
voor voelen zich bij het bestuur op te geven.

Ook zal worden getracht te komen tot oprichting
van een Arjos voor AR-jongeren uit de gemeenten
Borculo, Eibergen, Laren G, Lochem, Neede, Ruur-
lo en Vorden.
Hiervoor heeft maandag l februari jl. de oprich-
tingsvergadering plaatsgevonden in Eibergen.

Beatclub „Turn"
Beatclub Turn te Kranenburg is weer helemaal 'her-
boren. Nadat het nieuwe jaar onlangs werd ingezet
met het suksesvolle optreden van „Amsterdam",
komt er op zaterdag 6 februari een nieuwe topgroup
naar zaal Schoenaker nl. Livin Blues uit Den Haag.
Het is een bekende group, die enorm veel ervaring
heeft opgedaan in het buitenland. Er zijn slechts
weinig bluesgroepen in ons land die de kwaliteiten
bezitten om alle aspékten van deze muziek op de
juiste en meest aantrekkelijke wijze te interpreteren.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensdw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Ned. Chr. Vrouwenbond
De leden van de afdeling Vorden van de Ned.
Chr. Vrouwenbond hebben op de eerste bijeen-
komst van het .nieuwe jaar in zaal Eskes een pret-
tige avon'd beleefd. Dit was te danken aan het Bu-
reau Voorlichting Merkartikelen uit Leersurn.

Het was een gevarieerd programma onder de ge-
zellige titel ,,In de winkel van Sinkel". Bijna 150
jaar geleden opende Anton Sinkel zijn alombeken-
de winkel en sindsdien is er wel wat veranderd.
Dit werd belicht in een boeiende kleur en klank
diapresentatie. Verschillende merkartikelen van
vooraanstaande hedendaagse produkten voor huis,
tuin en keuken, werden onder de loupe genomen.
Het geheel werd gevolgd door een aantrekkelijke
quiz met 'vele ronden en leuke prijzen.

Presidente mevrouw Berenpas-v, d. Kamp was dan
ook de tolk van de aanwezigen toen zij de heer
Nobel en zijn assistente hartelijk dankte voor de-
ze genotvol'le avon'd.
Vervolgens wekte zij de leden op om bij voldoende
deelname een uitstapje te organiseren naar de HE-
MA in Utrecht.
De volgende vergadering zal op 16 februari a.s.
worden gehouden waarin de heer Kremer uit Zwol-
le zal spreken over het onderwerp: „De gevange-
ne en zijn gezin".
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lUt
SLAVINKEN

HACHEEVLEES

3 stuks 98

300 gram l f O

RUNDER STOOFLAPPEN
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram 378

GEKOOKTE HAM

GEKOOKTE LEVER

SNIJWORST

PALINGWORST

150 gram 99

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

Denk aan uw diepvries voor- en achterbou-
ten tegen speciale prijzen. Gaarne tijdig op-
geven om teleurstelling te voorkomen

INSTANT PUDDING
div. smaken 4 pakjes

GROOT PAK GUSTARD
van Koopman s van 75 voor

DOREX KEUKENROLLEN
2 stuks van 230 voor 185

CLOSETPAPIER
4 in een pak 100 nu

KOFFIEF1LTERZAKJES
no. 6 geen 145 maar 115
PAPIEREN ZAKDOEKJES
6 x 10 normaal 105 nu 79
SERVETTEN
groot pak a 75 stuks nu slechts 1O5

Grote fles

Royal Crown

COLA

nu weer p. fles

55

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89

Rinse

APPEL-

STROOP

per beker nu

69

Jampot P.C.D.

PINDAKAAS

van 119

voor

99

2 x 200 gram

LEVER-

PASTEI

normaal 130

nu slechs

119

ONZE STUNT VAN DE WEEK

Pak kletskoppen
HEERLIJK KOEKJE NORMAAL 100 NU SLECHTS 7S
3/4 literpot

Reine Victoria

PRUIMEN

van 105 voor

89

3/4 literpot

ZILVER-

UITJES

normaal 109

nu

2 x 100 gram

ZOUTE

STICKS

deze week

weer

89 85

Verkouden ?

Neem dan een

zakje

HOESTMRX

250 gram

79

Zak vol

SPEK

van Frisia

van 79 voor

69

PROFITEER NU

classe royal
bier

24 FLESJES 30 cl NORMAAL 864

NU SLECHTS

WEER ZO'N KOOPJE: GROTE BAAL

Paprika of potato C h lp S
GEEN II© OF 98 MAAR 79

Rol a 5 stuks

heerlijke

PENCE's

nu slechts

55

Heerlijke

NUTS

chocolade

3 stukjes

69

Verschillende

smaken

Patriotjes

ZOUTJES

3 pakjes

139

Van Kwatta

5 choc. repen

89
Hierbij een

gevulde reep

GRATIS

Zakje met

10 KNOTS

LOLLRES

nu voor

39

(Zuofc
MALSE ANDIJVIE kg 69

PRACHT BLOEMKOOL per stuk 129

PANKLARE WORTELTJES 500 gram 35

HEERLIJKE GRAPEFRUITS 4 stuks 98

FIJNE HANDSINAASAPPELS 10 voor 159

PANKLARE RODE KOOL 500 gram

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

KOP EN SCHOTELS
6 in een doos voor

STER AFWAS
literflacion 98 elke 2e fles

W.C. LUCHTVERFRISSER
3 blokjes

ERDAL SCHOENCREME
div. kleuren 3 doosjes

1,6 liter WIJN Donna Rosa of
Muskateller van 398 voor

49
39

99

TANNER SHERRY
grote fles voor

ZOETE SPAANSE WIJN
grote fles van 295 voor

PEREN OP SAP
literblik voor

195
89



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje

\Villemina Hermina
WINANDA

D. J. Beeftink
A. W. Beeftink.

Eggink
Vorden, l februari 1971
Gazoorweg l

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele hartelijke blijken
van deelneming, ons be-
toond voor en na het
overlijden van onze lieve
vrouw, moeder, groot- en
overgrootmoeder

TONIA
LEVENKAMP
Uit aller naam,
wed. J. W. Denkers

Vorden, februari 1971
Almenseweg 30

Te koop: Zangkanaries.
De Bongerd 16, Vorden

Te koop: Een roodb. dra,
gende maal, aan de tel-
ling 4 februari. Gal, En-
zerinkweg 4, Vorden

Aangeboden wegens aan-
schaf grotere: Fiat 850
Neckar, rood, b.j. '67, m.
schuif dak, 39000 km, in
prima staat. Raadhuis-
straat 18, tel. 1971, b.g.g.
H. K. van Gelreweg 32,
tel. 1708 Vorden.
Tevens te koop: 2 stepjes
moeten opgeknapt wor-
den. Raadhuisstraat 18,
telefoon 1971

Te koop:
ELEKTRO MOTOREN
2 stuks Vs pk kooianker
110/120 volt 0,25 kw,
10440 toeren per minuut;
2 stuks 110/120 volt
10420 toeren per minuut;
l stuks l pk 110/120 volt
10410 toeren per minuut;
l stuks 2 pk 220/380 volt
1,5 kw, 10405 toeren per
minuut;
l zaagtafel kompleet met
geleider 2 pk 220/380 volt
2800 toeren per minuut;
3 zaagbladen met een 4-
aderig verlengsnoer 25 m
+ l leren motorjas met
-handschoenen.
Th. Wieggers, Het Ho-
ge 25, Vorden, 's avonds
na 18.00 uur

Woonruimte gevraagd
door alleenstaande dame.
Kamer + slaapkamer +
keuken.
Brieven onder no. 44-1,
bureau Contact

Te koop: Simca 1000
bouwjaar 1965. Almen-
seweg 52, Vorden

Vrijdag en zaterdag:
PRIMULAR
ACAULIS voor 0,89

KWEKERIJ
WEHMEZICHT

Mevr. Volkers vraagt:
hulp voor 3 morgens per
week. Zutphenseweg 129
telefoon 1961

Te koop wegens aan-
schaf gas: G.o.h. kolen-
haard. A. J Boers, Het
Wiemelink 29, Vorden
telefoon 1872

VOOR

FONS SUETERS
en
JOKE BESSELINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van 'hun voor-
genomen huwelijk op woensdag 10 fe-
bruari a.s.
Zij hopen elkaar het H. Sacrament van
!het huwelijk toe te dienen in de paro-
chiekerk van de'H. Willibrordus te Hen-
gelo G om 10.30 uur.

Zutphen, Emmerikseweg 297
J Hengelo G, Aaltenseweg l
<» februari 1971
l

> Toekomstig adres: Eikenlaan 2, Kranenburg

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

VOE BAL RRTIKELEH

Wapen- en sporthandel

Maften:
sleede 'loeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Wculcn Krancnbarg

Voor
elk doel

verf en behang van
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

'Door een noodlottig ongeval werd uit ons
schoolleven weggenomen, de leerling

WIM HENDRIKSEN

Hij ruste in vrede

Ouderkomimissie en personeel
OLS Linde

Vorden, 29 januari 1971

In onze landelijke besteldienst

hebben wij pllaats voor een:

CHAUFFEUR
Vrachtwagenrijbewijs vereist.

Eventuele telefonische

inlichtingen: 05752-1773

de heer De Jong

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
NIEUWSTAD 2 - VORDEN

Donderdag, vrijdag en
zaterdag
500 gr. verse worst
500 gr. gehakt

500 gr. doorregen vlees
200 gr. tongeworst

200 gr. boterhamworst
500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst
500 gr. balkenbrij
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade
l kg vet spek

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
ZONDAG 7 FEBRUARI OM
10.00 UUR.

Voorganger:
de weledele 'heer W. van der Loon
uit de Wtflderiborch.

Onderwerp:
„God: vluchtstrook of -start-
motor ?"
De gospelgroep „New Vallcy
Singers" uit Nijverdal zal tijdens
de dienst voor u spelen en zingen.
Zij beginnen echter al om 9.45 u.

Organist:
drs J. F. van Os.

JIJ KOMT TOCH OOK !

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporfihandel

Martens
steeds doellref[endl

Zutphenseweg - Vorden

Beatclub Turn
PRESENTEERT A.S.

ZATERDAG 6 FEBRUARI

Livin Blues
Aanvang 19.30 uur

ZAAL SCHOENAKER

KRANE NBURG-VORDEN

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

A.S. ZONDAG

7 FEBRUARI

dansen
met medewerking van het orkest

GELDERS KWARTET
ZANG: DINY SNIJDERS

AANVANG 19.00 UUR

ZOEK GEZELLIGHEID IN EEN VAN
ONZE SFEERVOLLE BARS

GORRY EN DE REKELS op 9 maart weer
uitverkocht. Herhaling op 6 april. Kaarten
vanaf 9 maart verkrijgbaar

Zeeuwsch
tarwebrood

— lekker bruin gebakken

— smakelijk voedzaam l

— en ... gezond voor u l

Schmink bakt het dagelijks.

BAKKERIJ

Nieuwstad 9 Filiaal Burg. Galléestr. 46

Telefoon 1384 Telefoon 1877

Voor ons nieuwe Service-magazijn in Vorden
zoeken wij een:

MAGAZIJNMEESTER

Zij die ervaring als zodanig hebben genieten de
voorkeur.

Voor de juiste medewerker bestaan in deze funktie
uitstekende toekomstmogelijkheden.

Eventuele telefonische inlichtingen: 05752-1773.

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

Adverteer in Contact

Zojuist weer ontvangen zeer voordelige
partij

SPAANDERPLAAT

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

maakt uw tapijtkeus makkelijk.
Met Desso

Desso is nu eenmaal het grootste merk. Desso biedt ook
de grootste keus: in kleuren, in kwaliteiten, in prijsklassen.

Daarom zullen wij onze kollektie graag laten zien.
Ziet u meteen wat wij bedoelen met vakmanschap!

Hier slechts een greep uit onze Desso-kollektie!

Desso-VALENCIA
Een zeer slijtvaste Desso
kwaliteit (Enkalon) - 86.000
pooilussen per m'' - dub-
bele juterug - gemakkelijk
in onderhoud, stofzuigen
vanaf de eerste dag - 10
prachtige kleuren, absoluut
lichtecht - in 300 en 400 cm
breed - f. 32,25 per m2.

Desso-
PAMPLONA
Van de wollig aandoende
Acryl-vczel (Courtelle) -
hoog/laag pool, daardoor
aparte oppervlakte-struk-
tuur - dubbele juterug -
gemakkelijk in onderhoud,
stofzuigen vanaf de eerste
dag - 6 warrne, lichtechte
tinten - 400 cm breed -
f. 27,25 per rnz.

Desso-650
Een slijtvast Desso-tapijt
(Enkalon) - 73.000 pool-
lussen per m2 - dubbele
juterug - gemakkelijk in
onderhoud, stofzuigen van-
af de eerste dag - 10 bril-
jante kleuren, volkomen
lichtecht - 300 en 400 cm
breed, ca. f. 27,25 per m2.

Vakkundig gemaakt Desso-tapijt
kunt u beter vakkundig laten leggen.... door ons!

U hebt er dan veel langer plezier van.

Elk 2e zakje Spar drop 53van DO voor 26

l blik goudoogst SPERZIEBONEN van 110 voor 98

150 gram PARIJZER WORST 93

l zak SNUGGY van Mint 89

l rol PRINCE FOURRE van 115 voor 99

Elk 2e pakje Spar pudding van 27 voor 13

1 doos DUCHESSE BONBONS van 179 voor 149

5 kg AARDAPPELS 98

2 kg COX'S 729

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Hudora Rolschaatsen - Barendsen - Zutphenseweg

WIE HELPT ONS BIJ EEN GOEDE
EN SNELLE KLANTENBEDIENING ?
Door uitbreiding van de werkzaamheden zoeken
wij voor de administratieve verwerking van de
orders verkoopadministratie enkele

meisjes of jongens
(ca 16-20 jaar)
die in ons team aan één van de facetten van de
klantenbediening willen meewerken.

Het gaat 'hier om verantwoordelijk werk, dat accu-
raat moet worden verricht, dat in het algemeen
gedaan kan worden ook wanneer men geen spe-
ciale kantooropleidi'ng heeft genoten.

Dagelijks tijdens de kantooruren alsmede
's MAANDAGSAVONDS van 7.00-8.00 uur zijn
wij gaarne bereid verdere inlichtingen te verstrek-
ken over de werkzaamheden, de arbeidsvoorwaar-
den e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen, tel. (05750) 5551, toestel 353.

REESINK
HAVENSTRAAT 7 — ZUTPHEN

De Raiffeisenbank
ook voor uw

vakantiereis!
Wij boeken o.a. voor:

HOTELPLAN
OENTOURI/SUNLINER
REDERIJ KETEL
NS EN GTW
Vraagt folders 'en inlichtingen

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21

Wenst u
nieuwe meubelen ?

ZIE VRIJBLIJVEND ONZE
GROTE KOLLEKTIE

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Haal nu het voorjaar in huis
1 zware bos narcissen
geldig tot en met zaterdag

198

!/z kg spruitjes
1 literblik appelmoes
1 literblik bruine bonen

55
59
79

Onze specialiteit:
MODERN BRUIDSWERK EN GOED
VERZORGD GRAFWERK

J. J. DIJKERMAN
Zutpihenseweg 13 - Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE . FRUIT

GROENE KRUIS
afdeling Vorden

BETALING
(CONTRIBUTIE 1971
graag op postrekening 84 79 03
t.n.v. penningmeester Groene
Kruis.

De jaarkontributie bedraagt 12,50

Na l maart a.s. wordt ü een kwitantie aan-
geboden, verhoogd met f 0,50 inkassokosten.

'Het bestuur.

BLOKKEUKENS
kunststofbekleding, prachtige en dege-
lijke uitvoering, met zeer vele aanbouw-
mogelijkheden, in alle maten, uit voor-
raad te leveren.

ROESTVRIJSTALEN
AANREGHTBLADEN
ook in alle maten en modellen, uit voor-
raad te leveren, ook de gewafelde
bladen.

TIJDELIJK SPECIALE
AANBIEDINGEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HAl

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

6 febr. Feestavond De Graafschaprijders
8 febr. Kulturele avond 'Bond van Platte-

landsvrouwen, Jong Gelre, GMvL
in „'t Wapen van Vorden"

9 febr. Reglementsavond De Graafschap-
rijders

9 febr. Lezing KPO
11 febr. Bejaardenkring 14,15 u. Nutsgeb.
11 febr. Herv. Vrouwengroep dorp
16 febr. NCVB vergadering
17 febr. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
18 febr. Vrouwenver. W'ildenborch
19 febr. Dropping De Graafschaprijders
19 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

de grote feestsalon
20 febr. Ring carnava'lsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verl. in de grote feestsalon
21 febr. Zangdienst
21 febr. Kindercarnaval in de feestsalon
21 febr. T V-artiesten in de feestsalon
22 febr. Carnaval in de grote feestsalon
23 febr. Carnaval in de grote feestsalon
25 febr. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
6 maart Toneelavond touwtrekver. Medler

in zaal Schoenaker
9 maart Reglementsavond De Graafschap-

rijders
16 maart NCVB vergadering
19 maart Ouderavond Prinses Ju'lianaschool

Wildenborch
20 maart Jaarlijkse toneeluitvoering

Vordens Toneel !in het Nutsgeb.
25 maart KPO-avond
3 april Jubi'leumuitvoering muziekverenig,

Concordia in het Nutsgebouw
17 april Dansavond muziekvereniging Con-

Vorden"
cordia in zaal „'t Wapen van

22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

Diepvrieskistenaanbieding
MERK „ESTA"

300 LITER STANDAARD van ƒ 699,— voor

559.00
300 LITER DE LUXE

599,00
420 LITER DE LUXE

698,00
600 LITER DE LUXE

868,00

van/ 799,— voor

van/ 959,— voor
»

van ƒ 1199,— voor

VOOR ƒ 70,00 EXTRA
kunt u nog een LEVENSMIDDELENPAKKET
vlees - groenten - frui t - vis - pudding en ijs krijgen
met een winkelwaarde van ƒ 100,—.

KOELKASTEN MET KORTINGEN VAN 15-20%:

5 jaar garantie; 5 jaar verzekering van de inhoud.

FA BERENDS
LINDE — LINDESEWEG 19 — TELEFOON 6730

Betontegels
30 x 30 cm 2e soort
afgehaald en kontant

ƒ 0,37 per stuk

Stenen
(bruin)

boomschors
uit voorraad leverbaar

spotgoedkoop

Betonblokken
24 x 33 cm, kleur rood

10 cm dik gesc'hikt
voor schuren, werk-

plaatsen, loodsen, ga-
rages, enz. enz.

Afgedaald en kontant
80 cent per stuk

inkl. BTW

Cement
nergens zo goedkoop

Geschaafd en
geploegde

planken
Ie en 2e soort

uit voorraad leverbaar.
Vergelijk de prijzen
nergens zo voordelig

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockcts
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Makel.- en assur.kantoor
ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

KOLEN
de grootste sortering

G. Wculcn Kranenbarg

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

HARDBOARD
DEURPLATEN

77 x 205

nu slechts ƒ 3,65 p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Uw adres voor

VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
f3>-

normale prijs ƒ 5,45

Wasbare
muurverf

normale prijs ƒ 12,50
bij ons ƒ 9,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Adverteert ook u in dit blad!

4 luxe herenhuizen
met garage en c.v.

te bouwen aan De Steege te Vorden.

Gunstige situering
— Grote tuinen op het muiden

2 onder een kap
Royaal balkon op het zuiden

INDELING:

begane grond: entree met open spiltrap en garderobekast; eetkeu-
ken (4 x 3 m); extra grote L-vormige woonkamer (42 m-) .
Ie verdieping: 4 slaapkamers; badkamer met 2e toilet.
2e verdieping: grote zolder.

Prijzen vanaf f 65(200,— k.k. (afhankelijk van het
grondoppervlak).

Alleen ingezetenen en personen niet ccn ckono-
mische binding aan Vorden komen in aanmerking.

INLICHTINGEN:

MAKELAARSKANTOOR PETERS N*V,
Lid NBM
Stationsplein 35 - Zutphen - Telefoon 05750-5747 b.g.g. 05752-1820



Donderdag 4 februari 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 44

Opening nieuwe
postkantoor te Vorden

Het nieuwe postkantoor te Vorden, al vanaf 30 no-
vember in gebruik, werd woensdagmorgen officieel
geopend. Hiervoor vond in ,,'t Wapen van Vor-
den" een bijeenkomst plaats waarbij vele genodig-
den, o,a. gemeentelijke autoriteiten etc. aanwezig
waren.

De direkteur van 'het postkantoor, de heer G. J.
Wolters, heette allen welkom. „Het verheugt mij
in het bijzonder", aldus begon de heer Wolters
zijn toespraak, ,,dat u in zo grote getale gehoor hebt
kunnen geven aan onze uitnodiging. Een speciaal
woord van welkom viel burgemeester A. E. van
Arkel ten deel. Ik 'hoop dat het feit dat u hier
aanwezig bent een gevolg is van de goede samen-
werking die PTT en gemeente Vorden steeds 'heb-
ben gehad. En dan bedoel ik niet alleen een sa-
menwerking die bestaat uit het lenen van een paar
PTT-ers om het gemeentelijk voetbalelftal op sterk-
te te brengen, zelfs bedoel ik niet het ter beschik-
king stellen van postpersoneel voor de aanstaande
volkstelling, maar veeleer doel ik hierbij op de
kleine vormen van samen-werking tussen twee over-
heidsinstanties" aldus de heer Wolters.

Naast de burgerlijke overheid richtte de heer Wol-
ters vervolgens een woord van welkom tot de ker-
kelijke autoriteiten. Erkentelijk toonde hij zich voor
het feit dat hij ook de direkteur van het postdis-
trikt Arnhem en tevens zijn 'hoofd van dienst, de
heer D. H. Brouwer, welkom kon heten. „Ik dank
u allen hartelijk voor de medewerking die ik in de
afgelopen drukke tijd vanuit Arnhem heb mogen
ondervinden." Speciaal de heren Harmeling en
Van Amerongen werden bedankt voor de hulp die
deze heren bij de inrichting van het nieuwe post-
kantoor hebben verleend.

Voorts viel een welkomstwoord ten deel aan de
vertegenwoordigers van twee PTT-overlegorga-
nen t.w. de heer Liritner, dde niet alleen aanwezig
was als sekretaris van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor noord-oost Gelderland maar te-
vens als waarnemend voorzitter van de PTT-ka-
mer Gelderland, een overlegorgaan tussen PTT en
haar klanten. De andere vertegenwoordiger van
een overlegorgaan 'bij de PTT is de heer J'ansen,
kantoorhouder van 'het postkantoor te Hengelo, die
behalve als vertegenwoordiger van de ressortkan-
toren ook aanwezig was als vertegenwoordiger
van de distriktsdienstkommissie.

Na ook het architektenbureau Veeze en Twijnstra
opzichter Oude Luttinkhuis, hoofdaannemer en
aannemers te hebben bedankt, richtte de heer Wol-
ters zich aan het eind van zijn toespraak tot me-
vrouw Van Arkel, die aanwezig was als vertegen-
woordigster van het komité kinderpostzegels.

Toespraak burgemeester A. E. van Arkel
De heer Van Arkel zei met genoegen te voldoen
aan het verzoek van ir Habraken van de centrale

kunnen vestigen. In het pand Zutphenseweg H
was echter een woninginrichting- en manufakturen-
zaak van de heer Helmink gevestigd.

De CV Emsbroek wilde zo snel mogelijk over het
oude PTT-kantoor kunnen beschikken om dit tot
winkel en showroom te verbouwen. Inmiddels was
door de dienst van de PTT gezocht naar een tij-
delijk onderdak, waar de dienst Vorden zou kun-
nen worden ondergebracht, gedurende de tijd van
'het ontruimen van het oude postkantoor aan de
Raadhuisstraat en de daarop volgende nieuwbouw.

Oude Nutskleuterschool
Deze mogelijkheid bleek aanwezig in de leegstaan-
de oude Nutskleuterschool aan Het Hoge", aldus
Vervolgde burgemeester Van Arkel zijn relaas.
„Half mei nam de PTT in dit gebouw haar intrek.
Het heeft tot eind 1969 geduurd voordat tot defi-
nitieve verbouw van het pand Zutphenseweg 14
tot postkantoor annex bovenwoning voor de direk-
teur kon worden besloten.

Het plan tot verbouw, gemaakt door het architek-
tenbureau Veeze en Twijnstra, werd op 13 januari
door de Gelderse welstandkommissie goedgekeurd.
De bouwvergunning werd op 20 mei 1970 door 'het
gemeentebestuur verleend. De heer Helmink, wiens
nieuwe winkelpand ein 1966 in gebruik kon wor-
den genomen, maar die dit pand door aanbouw
aanmerkelijk vergrootte, kon medio 1970 deze niieu-
we aanbouw in gebruik nemen. In afwachting van
de verbouw van het pand Zutphenseweg 14 tot
postkantoor, had de heer Helmink al die jaren dit
pand als showroom van de PTT kunnen huren.

Eindelijk kon worden begonnen
Eindelijk, in augustus 1970, kon met de verbouw
van het pand Zutphenseweg 14 tot PTT-kantoor
worden begonnen. Hoofdaannemer was de fa Bar-
geman te Vorden. Er is snel 'gewerkt door deze fir-
ma om althans de benedenverdieping, waar de
dienstvertrekken voor het PTT-kantoor zouden
worden gevestigd, op tijd klaar te krijgen.

Op 30 .november 1970 kon het benedengedeelte
door de dienst van de PTT^n gebruik worden ge-
nomen en werd het noodrM^kantoor aan Het Ho-
ge ontruimd. De maandeW december en januari
werden benut om de verbouw van de bovenwoning
voor de direkteur te voltooien en voor de aanleg van
een fraaie tuin om het gebouw en voor de aanleg
van een parkeergelegerihe^^voor het gebouw, be-
nevens een trottoir aan w^Pszijden van de ingang
naar het kantoor. Deze ingang is nogal hoog ge-
legen, zodat de klanten van 'het nieuwe PTT-
kantoor zich wel enigszins op het hellend vlak moe-
ten begeven alvorens het kantoor te kunnen bin-
nengaan. De gemeente voltooide de verfraaiing
van d< tuinaanleg aan de zijde van de Decanije-
weg met de zeer recente aanleg van een trottoir",

De direkteur de heer Wolters heft het glas met een aantal genodigden

afdeling van de PTT, afdeling gebouwen in Den
Haag, en van de heer Brouwer, distriktsdirekteur
PTT te Arnhem om het nieuwe postkantoor met
een enkel woord te willen openen.
„Het is een lange weg geweest voordat het zover
was", aldus burgemeester Van Arkel. „Reeds in
1965 was er sprake van de bouw van een nieuw
PTT-kantoor. De eerste besprekingen vonden dat
jaar plaats met ir Habraken en -het kollege van B
& W van Vorden. Het ging toen over afbraak van
het oude PTT-kantoor, dat was -gevestigd naast
het gemeentehuis. Het arc'hitektenbureau Veeze en
Twijnstra te Lochem kreeg opdracht een plan voor
een nieuw postkantoor op de plaats van het oude
kantoor te ontwerpen. Op 17 november 1965 werd
het plan ontvangen en ter beoordeling opgezonden
naar de Gelderse welstandkommissie. Het was een
modern gebouw, met een plat dak en veel glas. Op
11 januari 1966 deelde de welstandkommissie me-
de het een fraai gebouw te vinden, maar niet ge-
schikt op deze plaats. Het was niet passend bij de
gebouwen in de naaste omgeving, het stond te dicht
op de weg en er was onvoldoende parkeergelegen-
heid. Op 9 juni 1966 diende het architektenbureau
een gewijzigd plan in. De welstandkommissie ging
er evenwel nog niet mee akkoord. Men was er van
overtuigd dat men moeilijk tot overeenstemming
zou komen", aldus burgemeester Van Arkel.

Nieuwe mogelijkheid
„Er deed zich toen onverwacht een mogelijkheid
voor om het postkantoor elders in het dorp te ves-
tigen. De CV G. Emsbroek en Zn, eigenaresse
van 't pand Zutphenseweg 14, wilde dit pand wel
aan de PTT afstaan, indien zij het voormalige
postkantoor kon overnemen om daar een winkel te

aldus burgemeester Van Arkel.

Rijke historie
Het pand waar thans de PTT is gevestigd is rijk
aan 'historie. Oorspronkelijk was deze villa een zo-
merhuis van de moeder van mevrouw Thate van
het kasteel Den Bramel mevrouw Grol te Rotter-
dam. Na de bevrijding in 1945 was er het bureau
van de Binnenlandse Strijdkrachten gevestigd.
Daarna heeft de groepskommandant van de rijks-
politie er 'gewoond, terwijl van 1947 tot eind 1955
burgemeester Van Arkel er zelf woonde, met als
medegebruikers het groepsbureau van de rijkspoli-
tie in een beneden- en een bovenkamer.

Toen het gemeentehuis in 1957-1958 werd ver-
bouwd, deed het pand dienst als tijdelijk gemeen-
tehuis en daarna kocht de heer Heerink het pand
en verhuurde dit aan de heer Helmink die er zijn
zaak voor woninganric'hting en manufakturen in
vestigde. Eind 1965 kocht de CV Emsbroek het
pand-

Hoofdkantoor
Sedert de bevrijding is het kantoor Vorden van de
PTT hoofdkantoor van de postinrichtingen in de
omgeving. De hulpkantoren Borculo, met postin-
richtingen Geesteren, Gelselaar en Haarlo; hulp-
kantoor Ruurlo; hulpkantoor Hengelo G met post-
inrichting Keyenburg en de postinrichting Wich-
mond, ressorteren allen onder het kantoor Vor-
den."

De heer Van Arkel, die bij gerucht had vernomen
dat de PTT-direktie in Den Haag overweegt het
aantal 'hoofdkantoren in te krimpen, hoopte dat dit
voor Vorden nog lang mag duren. Van het ge-

meentebestuur werd als blijk van vreugde over de-
ze opening van het nieuwe postkantoor een kleine
bloemenhulde aangeboden.

Dag zonder problemen
De heer D. H. Brouwer, direkteur postdistrikt Arn-
hem, haakte in op de redevoeringen van de vorige
sprekers en noemde 3 p's (publiek, personeel en
posterijen) en driemaal w (welstand, welvaart en
welzijn), hetgeen allemaal onderling met elkaar in
verband staat. Hij noemde de dag van vandaag
een dag zonder problemen nu eindelijk alles voor
elkaar is. Het mieuwe gebouw past mooi bij de om-
geving, aldus de heer Brouwer, die de prettgie sa-
menwerking memoreerde tussen de PTT en de
gemeente. „Het is een lange weg geweest voordat
alles klaar was, maar dat was ook al in 1920 toen
de post in Vorden gevestigd werd." Als symbo-
lische overdracht overhandigde de heer Brouwer
aan de burgemeester een mapje postzegels over
kastelen.
De heer Wolters bracht alle sprekers dank en
sprak de hoop uit de Vordense bevolking goed

van dienst te kunnen zijn.
Namens het komité kinderpostzegels sprak ver-
volgens mevrouw Van Arkel een kort woordje.
„Wij zijn u dankbaar voor alle medeleven en me-
dewerking die door u bij onze akties worden ge-
toond. Ongetwijfeld zal dit nieuwe gebouw stimu-
lerend werken op de verkoop van de kinderzegels."
Behalve bloemen bood mevrouw Van Arkel een
geschenk onder couvert aan.

Het nieuwe postkantoor te Vorden werd uitgevoerd
onder architektuur • van architektenbureau Veeze
en Twijnstra te Lochem. Hoofdaannemers (en te-
vens metselwerk) de fa G. Bargeman & Zn te
Vorden; de fa H. J. Ruiterkamp en Zn te Vorden;
(timmerwerk); de fa G. Boerstoel en Zn te Vorden
(schilderwerk); technisch installatiebureau G. Ems-
broek en Zn verzorgde de centrale verwarming; de
fa J. Dolderman uit Zutphen de elektrische instal-
latie; de fa G. Pongers ó Co 'te Vorden verzorgde
het loodgieterswerk en sanitair; de gebr Kettelarij
te Vorden de tuinaanleg; wegenbouwer fa De Kos-
ter uit Lochem verzorgde de bestrating.

GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!

Rolschaatskampioenschappen
Vol enthousiasme hielden de jongens van de vijfde
klas van o.l. school in plan Boonk rolschaatskam-
pioenschappen. Het was allemaal net echt, want
coaches, tijdwaarnemers, een schavotje voor de
overwinnaar, kortom de jongelui hebben de TV-
uitzendingen over de schaatskampioenschappen
goed gevolgd, want aan alles was gedacht.
Willem Bijzitter werd gehuldigd gelijk een groot
kampioen waardig.

Schoolnieuws
Op twee achtereenvolgende avonden hield de St.
Antoniusschool in de Kranenburg haar jaarlijkse
kijk- en kontaktavonden. Dat de belangstelling
voor de verrichtingen van de kinderen bij de ou-
ders groot was, bleek doordat meer dan 95 procent
van de ouders aanwezig was. Er bestond in de
verschillende klassen gelegenheid om het werk van
de jeugd te bekijken, waarna een gesprekje met
het klassepersoneel volgde.

GMvL afdeling Vorden
hield haar jaarvergadering

Namens het bestuur van de afdeling Vorden van
de Gelderse Mij van Landbouw hebben voorzitter
A. G. Mennink en sekretaris H. Pelgrum verslag
uitgebracht over het afgelopen jaar.
Op privé-gebied is het^lr 1970 voor de afdeling
een triest jaar geweest^^vant 'in geen enkel ver-
slagjaar zijn zoveel leden overleden. Niet minder
dan zeven.
Klimatologisch was 1970 een goed jaar voor de
boeren van Vorden. Was het voorjaar laat, de
grasgroei laat en daardoor de eerste snede om te
hooien minder, verder in het jaar 'is veel ingehaald
door de uitstekende groeiomstandigheden.
Door het laat op gang komen van de groei der gra-
nen, was hiervan over het algemeen de opbrengst
minder, maar die van bieten en aardappels kwamen
boven het gemiddelde uit. Het prijzenklimaat was
niet om over naar huis te schrijven. De veelbespro-
ken boterberg (700.000 ton) is niet bewaarheid,
doch geslonken tot 100.000 ton en waarvan gezegd
kan worden een normale voorraad die nodig is
voor de voeding en veiligheid van het gehele 'Ne-
derlandse volk. Mede hierdoor is het alleszins ge-
rechtvaardigd de richtprijs van de melk te verho-
gen, aldus is de mening van het bestuur van de af-
deling Vorden.

Het zal zaak zijn dat de landbouworganisaties met
alle macht blijven pleiten voor de verhoging van
de prijzen. Akties zoals in Friesland dit jaar, heb-
ben we hier nog niet gehad, maar de voorzitter van
de GMvL, de heer Lokhorst, heeft op de vraag:
„Wat doet de GMvL als de prijzen niet verhoogd
worden", gezegd: „dan gaan we praten", met an-
dere woorden dan is de tijd rijp voor verdere akti-
viteiten in deze richting, aldus de afdeling Vorden.
Een hoogtepunt in dit verslagjaar was het 125-
jarig jubileum van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw. Door propaganda en het aanbieden van
daliaknollen aan Vordens burgemeester kwam dit
jubileum in de openbaarheid en de pers. Bij de op-
bouw van de paviljoens in Arnhem hebben groe-
pen leden uit de afdeling Vorden de helpende hand
geboden. Zelfs de maandagmorgen voordat in de
middag de jubileumvergadering werd gehouden,
werden leden van de afdeling Vorden nog gevraagd
de laatste hand te leggen aan het tentoonstellings-
terrein.

Voorts werd in het verslagjaar van de afdeling
Vorden van de GMvL melding gemaakt van de
in het leven geroepen diensten. Als eerste werd ge-
noemd de met de ABTB en CBTB in 1961 opge-
richte bedrijfsverzorgingsdienst Vorden-Warns-
veld. 'Mede door deze dienst hebben veel boeren
hun bedrijf ongestoord kunnen voortzetten ook al
werden zij getroffen door 'ziekte en ongeval. Deze
dienst is bezig zich verder te ontwikkelen tot een
algehele arbeidsvoorziening in de landbouw, ook
in Vorden wordt aan dit laatste aandacht besteed.
Verder werd in het jaarverslag ingegaan op de on-
derlinge ziekenkostenverzekering, waardoor veel
geld in de boerenportemonnaie bl i j f t . Voorts wer-
den de bemoeienissen gememoreerd welke het af-
delingsbestuur heeft gehad ten aanzien van de be-
stemmingsplannen in Vorden. Wanneer er moei-
lijkheden voorkomen met het goed funktioneren
van het bestemmingsplan (die de bedrijfsvoering in
de landbouw in de weg staan) dan wil het afde-
lingsbestuur gaarne zoveel mogelijk de helpende
hand bieden.
In verband met de jubileumtentoonstelling te Arn-

hem werd dit jaar geen zomeruitstapje georgani-
seerd. Dankzi j de goede voorbereiding ft\ begelei-
ding van de heer H. Pardijs, is de winterexkursie
waaraan ook door leden van Jong Gelre werd deel-
genomen, naar specifieke ontwikkelingsbedrijven in
de naaste omgeving, zeer geslaagd.
De jaarvergadering van de afdeling Vorden van
de GMvL welke maandagavond in „'t Wapen van
Vorden werd gehouden, was goed bezocht.
De voorzitter wees er in zijn openingswoord op
dat er nog spanningen en onzekerheden in de land-
bouwbedrijven voorkomen en wel voornamelijk in
de varkenshouderij, in de ontwikkelingsbedrijven
en de prijzen voor de melkprodukten. Doch dient
men ook weer niet té pessimistisch te wezen. Er zijn
ook wel weer enige lichtpuntjes aan te wijzen voor-
al in de rundveehouderij.

Spreker hoopte dat ook in de andere sektoren
spoedig verbetering zal intreden.
Uit 'het jaarverslag van sekretaris 'H. Pelgrum de-
len wij nog mede, dat het aantal leden thans 214
bedroeg. In het bestuur kwam een wijziging door
het aftreden van de heer B. Rossel. In diens plaats
werd gekozen de heer J. H. Koning.
De afdeling Jong Gelre heeft als afgevaardigde
aan het bestuur toegevoegd de heer J. Gotink. Er
werden l jaarvergadering en 2 ledenvergaderin-
gen gehouden.
Voorzitter A. G. Mennink deelde vervolgens me-
de, dat op 8 februari a.s. in ,,'t Wapen van Vor-
den" een kulturele avond is gepland met de afde-
ling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen en Jong Gelre. Hij wekte de leden op om
deze leerzame avond bij te wonen.
Penningmeester H. Bouwmeester sr kon niets an-
ders dan een klein nadelig kassaldo meedelen in
verband met de financiële uitkomsten van de GG
125 te Arnhem in de afgelopen zomer.

In het Vordens Landbouw Paardenfonds waren op
31 december 1969 64 eigenaren verzekerd met in
klasse A 60 paarden en in klasse B 39 paarden.
In 1969 werden geen paarden uitgekeerd. De schat-
tingen werden in november 1969 verricht door de
heren B. Berenpas, D. Norde en G. W. Winkel.
Het reservefonds bedroeg ƒ 10.112,19 een voor-
uigang in 1969 van f 1.584,53.
Bij de aanvang van het boekjaar 1970 van het
Vordens Landbouw Veèfonds waren verzekerd
1022 runderen van 127 eigenaren, jongvee 88 stuks
van 31 eigenaren. Bij de zomerschatting bedroegen
deze cijfers resp. 1004 runderen van 121 eigena-
ren en 97 stuks jongvee van 31 eigenaren. Het
aantal schadegevallen in 1970 bedroeg 23 stuks.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer A. J. Vrug-
gink, die herkiesbaar was, met grote meerderheid
van stemmen herkozen; hij nam zijn benoeming
aan.
Voorzitter Mennink reikte vervolgens met een pas-
send woord aan een twaalftal leden die de laatste
tien vergaderingen het trouwst hadden bezocht
een presentje uit.
Na de pauze werd het woord verleend aan de heer
G. J. Luesink te Borculo, assistent rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst, welke sprak over het onder-
werp: „Goed inkomen, en toch te weinig verdie-
nen". Op dit onderwerp volgden een aantal vra-
gen, welke door spreker op duidelijke en zakelijke
wijze werden beantwoord.
De voorzitter dankte de heer Luesink voor zijn bij-
drage aan deze jaarvergadering.



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT
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Wij maken onze spaarders er op attent dat er
dagelijks tijdens de kasuren gelegenheid is de

RENTE OP DE SPAARBOEKJES
te laten bijschrijven.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21

Drukwerk van de
allerhoogste plank

wordt u snel en keurig verzorgd
geleverd door

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - TeL 1404

Vraagt eens prijsopgave!

Speciale
aanbieding
Hardboard

bij afname tot 25 m2

ƒ 2,70 per m-
boven de 25 m2 slechts

ƒ ƒ,55 per m2

inkl. BTW

Glaswol en
tempex

uit voorraad leverbaar
verschillende. dikten

Latten, schro-
ten, planken,

baikhout
alles uit voorraad le-
verbaar en spotgoed-

koop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Donderdag
500 gram varkenslappen 3,38
3 Hamburgers 1,05

Vrijdag en zaterdag
500 gram verse worst 2,60
500 gram runderlappen 2,75
500 gram riblappen 3,98

Voor de boterham
750 gram pekelvlees 0,98
150 gram Hausmacher 0,60
150 gram boterhamworst 0,68
250 gram kookworst (stuk) 0,98

Voorhouten vanaf 3,80 per kg

Achterbouten vanaf 4,90 per kg
zonder vet, diepvriesklaar

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis dat de eerstvol-
gende zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden op dinsdag 9 februari 1971
van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

Vorden, l februari 1971.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

A. s. zaterdag zolang de voorraad strekt:

Slagroomtompoezen
5 stuks voor 2,45
afgehaald winkel

Nieuwstad 9 Filiaal Burg. Galléestr. 46

Telefoon 1384 Telefoon 1877

Benoemd
Naar wij vernomen is tot kleutereidster aan de
christelijke kleuterschool De Timpe aan Het Wie-
meliink benoemd mejuff rouw J. H. Sikking uit
Aalten.

Ongevallen
Op de splitsing Zutphenseweg-Rondweg te Vor-
den vond een aanrijding plaats tussen twee per-
sonenauto's resp. bestuurd door P. en M. uit Vor-
den. P. die met zijn DAF in de richting Vorden
reed, voerde bij de op de Zutphenseweg uitmon-
dende Rondweg een verkeerde manoeuvre uit,
waardoor hij tegen de door M. bestuurde Merce-
des aanbotste. Laatstgenoemde die richting Zut-
phen moest, gaf uitera^Bj voorrang aan P.
Persoonlijke ongelukker^ceden zich niet voor, maar
beide wagens werden zwaar 'beschadigd.

Ledenvergadering CHU
Dezer dagen werd een Jjdenvergadering gehouden
van de GHU-kiesver^B|ing in de lagere land-
bouwschool te Vorden.
De vergadering mocht zich verheugen in een gro-
te belangstelling. Bijzondere aandacht werd ge-
vraagd voor de agendapunten bestuursverkiezing
en opstellen kandidatenlijst voor de Tweede Ka-
merverkiezingen.
Een bestuursvoorstel om raadsleden geen zitting
te doen 'nemen in het bestuur van de kiesvereniging
werd ,na enige diskussie aangenomen. Dit betekent
een wisseling voor G. J. Bannink (wethouder) en
G. 'Bogchelman (raadslid). De heer G. W. Win-
kel -gaf te kennen zich niet meer herkiesbaar te
stellen.
Na stemming werden gekozen als bestuursleden
de heren L. Schoolderman, D. Pardijs en Snoeyink.
De funkties zullen onderling worden verdeeld. De
vergadering had waardering voor het streven om
65-jarigen of ouderen geen bestuursfunkties te la-
ten vervullen.
Bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer-
verkiezingen werd het voorstel van het hoofdbe-
stuur gevolgd. Als lijsttrekker zal drs B. J. Udink
fungeren, die het volste vertrouwen kreeg van de
vergadering. Het is gebleken dat drs Udink in vele
kringen een groot vertrouwen geniet.
Men was van mening dat de CHU meer jongeren
in de Tweede Kamer nodig heeft. De heer Koos
Huysen werd als vijfde geplaatst. Namens de mid-
denstand werd nu de heer P. G. v. d. Weelde,
voorzitter Kon. Verbond van ondernemers, ge-
plaatst. Voor de landbouw werden de zittende
Tweede Kamerleden iMellema en Kikkert geplaatst.
De overigen werden geplaatst aan de hand van
hun deskundigheid, politieke ervaring en hun op-
treden naar buiten.

Dash-nieuws
De Vordense volleybalvereniging Dash, tot dusver
altijd gewend geweest om samen met de zwemclub
de gymnastiekvereniging en de zwemvereniging
een jaarlijkse 'feestavond te organiseren, heeft za-
terdagavond voor de eerste maal zelf een dergelijk
feest georganiseerd.
Deze avond werd gehouden in de zaal van café
Eykelkamp, die voor deze gelegenheid leuk wais
versierd. Qua belangstelling zullen de verwach-
tingen van het bestuur verre zijn overtroffen, want
toen voorzitter Van de Sligte de aanwezigen wel-
kom heette waren ruim honderd personen aanwe-
zig. Het werd een gezellig feest dat onder de tonen
van het dansorkest Siemens voortduurde tot rond
de klok van twaalf.

Nieuws van
de kerken
BLIKSEM AKTI E MAVO-SCHOOL VOOR
GETROFFEN KERK IN VORDEN
Voor de door een katastrofe getroffen r. k. kerk in
het dorp Vorden werden allerlei akties op touw
gezet.
De leerlingen van de r. k. Mavo-school te Zutphen
met name de uit Vorden komende jongeren en hun
Vordense leraar de heer Oudsen, wilden ook wat
doen om te helpen. In nauwe samenwerking met
het hoofd der school, de heer J. A. F. Jansen werd
een plan-de-campagne opgesteld en het afgelopen
weekend werd gestart met een bliksemaktie „Roet-
sie Foetsie ƒ 300, — ". Voor de prijs van ƒ l,—
werden zwart-plastic kerkboekomslagen verkocht,
die grif van de hand gingen. Aan de aktie was te-
vens een verrassing verbonden, doordat in elke
omslag een nummer stond, dat eventueel recht gaf
op een prijs.
Dinsdag werd de aktie afgerond en had men een
fraaie som van ƒ 250, — bijeen.

Stierenvereniging Delden
In café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg kwamen
de leden van de Stierenvereniging Delden onder
leiding van de heer M. H. Gotink in vergadering
bijeen.
In zijn welkomstwoord wenste de voorzitter de le-
den en hun gezinnen en de vereniging een goed
jaar toe.
Uit 'het jaarverslag van sekretaris B. Rossel bleek
dat de vereniging thans 33 leden telt met 315
koeien. Van de heer D. J. Marsman uit Laren G
werd een andere stier aangekocht welke in het
stamboek is ingeschreven met de letter B — . Deze
voldoet goed aan de verwachtingen.
De penningmeester kon een klein batig saldo mee-
delen. Het dekgeld werd vastgesteld op ƒ 7,50
per aandeel.
De vereniging mocht van de Vordense Marktver-
eniging weer subsidie ontvangen, waarvoor 'har-
telijke dank werd uitgesproken.

Kostbare zeag van Vorden
Alvorens de voetfbWvedstrijd Vorden — >Socii een
aanvnag 'nam, werd allereerst één minuut stilte in
ac'ht genomen ter nagedachtenis van de overleden
oud-voorzitter van Vorden, de heer J. Lammers.
Vorden startte de v^dstrijd met een offensief dat
al na tien minutenj^fculteerde in het eerste doel-
punt. Aanvoerder rWidriksen lanceerde zijn links-
buiten Klein Brinke, waarna door laatstgenoemde
een voorzet werd gegeven die door Nijenhuis in
het doel werd gegleden. Tien minuten later was
het opnieuw raak, Janssen bereikte de vol sprin-
tende Nijenhuis die de uit zijn doel gekomen Bouw-
meester imet een fraaie boogbal het nakijken ga'f
2 — 0. De thuisclub kreeg hierna nog verschillen-
de mogelijkheden om de score te verhogen, men
sprong echter slordig met de geboden kansen om.
In het laatst van de eerste helft drong Socii aan.
Tien minuten voor de rust kregen de 'bezoekers
een vrije schop toegewezen die door Arendsen
dwars door het niet goed opgestelde muurt je werd
ingeknald 2 — 1. Dit was tevens de ruststand.
Na de thee ontstond een gelijkopgaande strijd.
In de vijftiende minuut slaagden de bezoekers er,
bij een schijnbaar ongevaarlijke aanval, in de ach-
terstand weg te werken. Bij Vorden ging aanvoer-
der Hendriksen toen in de voorhoede spelen. Na-
dat hij een doelpunt wegens hinderen van de kee-
per zag afgewezen, stond hij een kwartier voor tijd
bij een cornerbal van Janssen wederom voor doel-
man Bouwmeester. Diens uitzicht werd belemmerd
waardoor hij de scherp genomen corner te laat zag
zodat de bal via zijn vuisten in 'het net verdween.
In de resterende minuten hield Vorden de ver-
dediging goed gesloten.
Het tweede elftal van Vorden speelde zondagmor-
gen tegen Halle 2 en verloor kansloos met O — 3
na bij de rust tegen een O — l achterstand te heb-
ben aangekeken.
Bij Zutphen 3 — Vorden 4 (uitslag 7 — 0) pres-
teerde de Vordenspeler Wiersma het om de bal
driemaal in eigen doel te schieten.
Vorden 6 verloor met l — O van Voorst 5. Deze
stand was reeds bij de rust bereikt.

Jeugdtoernooien
De juniorenkommissie van de voetbalvereniging
Vorden heeft in de maand juni drie juniorentoer-
nooien op het programma staan.
Zaterdag 12 juni komen de C-junioren in aktie;
zaterdag 19 juni de 'B^junioren en zondag 20 juni
wordt een toernooi voor de A-elftallen gehouden.

SVGG l - Ratti l 4-1
Ratti heeft in de eerste wedstrijd na de winter-
pauze bepaald geen geluk gehad, want in de uit-
wedstrijd tegen runner-up SVGG te Mechelen
werd een 4 — l nederlaag geleden.
De Kranenburgers gingen goed en vlot van start
in de eerste helf t , 'het doel van de thuisclub werd

meermalen onder zware druk gezet. Een geweldig
schot van A. Lichtenberg werd door de uitsteken-
de doelman van SVGG tot hoekschop verwerkt.
Na een kwartier kon de thuisclub weliswaar bij een
vermeend buitenspel de leiding nemen. Via :het li-
chaam van doelman Huitink verdween de bal in
het doel l—0. Ratti bleef ook hierna een druk uit-
oefenen. Een door J. Schoenaker ingeschoten vrije
trap die via de binnenkant van de paal achter de
doelman weer in het veld rolde werd ,nog maar
net weggewerkt. 'Ratti ging door en uit een der
voorzetten van de rechtervleugel maakte een SV
GG-speler hands. De toegekende strafschop werd
door Haverkamp goed ingeschoten, doch de fan-
tastisch keepende SVOG-doelmaii stompte de bal
uit de verste hoek en werd daardoor de held van
de dag. Ook een zuiver schot van Koers wist hij
even later vanaf de doellijn te halen. Na een half
uur bleef Ratti wederom staan bij een vermeend
buitenspelgeval waardoor een der thuisclubvoor-
waartsen snel doorliep en de stand op 2—O bracht.
Hiermee brak de rust aan.
Na rust werd het 3-0, waarna Ratti de eer redde,
door een flinke knal van Beijen uit een vrije trap.
Het werd nog 4-1 door de midhalf.

DZC 5 - Ratti l 1-8 (zaterdag)
Ratti l afdeling zaterdag speelde na de langdurige
rustperiode een uitstekende partij in Doetinchem
tegen DZC 5. De Rattianen die al enkele maanden
aan kop gaan in hun afdeling, handhaafden hun
fraaie positie door de thuisdub met niet minder
dan l—8 te verslaan. Het werd in de eerste helft
een waar schuttersfeest toen Ratti binnen twintig
minuten met 5—O voor kwam te staan door doel-
punten van Baakman (2 x); Arendsen, Reindsen
en Dijkman. DZC kwam nog voor de rust aan
een tegendoelpunt uit een penalty wegens obstruk-
tie l—5, waarna enkele minuten later bij een uit-
trap en via Reindsen de bal bij Dijkman kwam die
ineens uithaalde voor een machtig schot l—6.
Na de rust liet Ratti de teugels wat vieren en kon
DZC ook aan enige aanvallen denken. Dat deze
toch niet van gevaar ontbloot waren ondervond
doelman Klein Ikkink die enkele malen bekwaam
en snel handelend optrad. Reindsen en Dijkman
brachten de eindstand op l—8 zodat wat het doel-
gemiddelde 'betreft deze wedstrijd bijzonder nuttig
was.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
DEO l—Vordenl; Markelo 2—Vorden 2; Warns-
veldse Boys 3—Vorden 4; Vorden 5—'Drempt 5;
Voorst 7—Vorden 6; Vorden 7—Juventus 4.

Het programma van de s.v. Ratti:
Zaterdag 6 februari SSS Eibergen 5—Ratti 1;
AZSV 5—Ratti 2; zondag 7 februari Ratti 2—
H 8 K 4.

W. Wassink wint
gongwedstrijden
Ter afwisseling van de normale onderlinge dam-
kompetitie hield DCV in zaal Eskes zgn. gong-
wedstrijden, waarbij voor de winnaar een fraaie
wisselbeker klaar staat. De grote verrassing van
deze wedstrijden was dat niet de winnaar van de
laatste jaren, Bertus Nijenhuis, met de eerste prijs
ging strijken maar dat de wisselbeker voor een
jaar eigendom wordt van \Virn \Vassink.
In totaal waren er drie groepen van zes spelers.
De winnaars t.w. B. Nijenhuis, S. Wiersma en W.
Wassink speelden een halve kompetitie om de
eerste plaats. De uitslagen hiervan waren: Wiersma
—Wassink O—2; Wiersma—Nijenhuis O—2; Was-
sink—Nijenhuis 2—0. De nummers twee van elke
groep kwamen eveneens tegen elkaar uit. Hier wa-
ren de uitslagen: Kranenbarg—Oukes 2—0; Heu-
vink—Oukes O—2; Heuvink—Kranenbarg 2—0.
Wim Wassink werd dus winnaar; 2. 'B. Nijenhuis;
3. S. Wiersma; 4. W. Heuvink; 5. H. Klein Kra-
nenbarg; 6. J. Oukes.

Winst en remise bij het
jeugddamkampioenschap
Tijdens de vierde ronde om het provinciaal jeugd-
damkampioensohap in Arnhem slaagde de Vorde-
naar Wim Wassink er in om A. van Togneren uit
Apeldoorn te kloppen. Op gegeven moment kwam
Van Tongeren op de rechterkant helemaal „vast"
te zitten. Hij deed toen een lokzet die door Wa!s-
sink werd doorzien. De Vordenaar kwam welis-
waar een schijf achter maar kon doorlopen naar
dam en zodoende uiteindelijk de partij winnen.
Bennie Smeenk uit Ruurlo, eveneens 'lid van DCV
Vorden, speelde remise tegen H. van Aalten. Het
was een klassieke partij, beide spelers kwamen
vlot remise overeen.
Zaterdag komt Wim Wassink uit tegen G. van
Roekel uit Bennekom. Bennie Smeenk komt niet
in aktie aangezien hij zaterdag de centrale jeugd-
training gaat volgen.

Waterpolo-nieuws
Een veertiental leden van de Vordense zwem- en
poloclub hebben in Wesepe'bij Zwolle deelgeno-
men aan zwemwedstrijden die werden georgani-
seerd door de kring Twente-IJsselstreek.
Dat Vorden niet met de sterkste ploeg aan de start
was verschenen was aan de resultaten te merken.
Behalve Sjakie Gotink die het op de 50 meter rug-
slag tot de 4e plaats bracht, klasseerde geen der
Vordense deelnemers(sters) zich bij de eerste v i j f .
De waterpolo-winterkompetitie van het distrikt zal
tot mei normaal doorgang blijven vinden, aldus
werd dezer dagen besloten.

SPAAR ZD-ZEGELS
GROTE PAASAKTIE OP KOMST!
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