
Donderdag 16 maart 1972
32e jaargang no. 50

luigave: drukkerij Wrevers It.V., Nieuwstacl 12,
Vorden, telefoon 05752-1404, giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 14,— per jaar
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wienielink 85, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Notaris Callenfels naar Vorden
Als opvolger van notaris Rombach die naar Ooster-
beek is vertrokken, is benoemd de heer H. Ph. Cal-
lenfels notaris uit Steenderen.
Notaris Callenfels is 59 jaar en werd in Roosendaal
geboren. In 1950 werd hij kandidaat notaris bij Stuart
in Haarlem en daarna bij Wedden te Loenen aan de
Vecht tot 1963 waarna hij in dat jaar notaris werd
in Steenderen als opvolger van Smalbraak.
Uit een gesprek met de heer Callenfels blijkt, dat hij
voorlopig nog in Steenderen bl i j f t ; hij heeft nog vele
banden met het verenigingsleven en wil eerst zijn za-
ken rustig afhandelen.
'Naast de onder berusting van mr Rombach zijnde
stukken ben ik belast met de waarneming van het
kantoor te Steenderen' zegt de heer Callenfels. Hij
vindt het jammer dat zo weinig mensen weten van
het notarisambt. 'Ons beroep is wel een vrij beroep,
maar ik ben bv. verbonden aan het distrikt Zutphen*.
Iemand uit Groningen mag echter wel bij me komen
om hier wat te laten doen. Je bent eigenlijk openbaar
ambtenaar voor het passeren van authentieke aktes,
maar buiten die officiële funktie ook nog vertrouwens
man van velen, wat ook een belangrijk facet is.
De sympatieke heer Callenfels die in Steenderen een
lezing heeft gehouden voor de bevolking over zijn be-
roep, is bereid dit ook in Vorden te doen.
Hij doet naast / i jn dagelijkse werk, nog behoorlijk
aan vrijetijdsbesteding. Zijn belangstelling gaat vooral
uit naar het kerkelijk terrein. Hij is pres. kerkvoogd
van de NH kerk, sekr.-penn. van Ziekenzorg, lid van
de prov. kerkvoogdij kommissie in Geld. en lid van
de prov. kerkvergadering in Geld. Voorts zit hij in
het komité voor het organiseren van konserten in de
Bronkhorsterkapel. waarvan er elke zomer 2 worden
gegeven.
Naast zijn lidmaatschap van de Oudheidkundige Ver-
eniging De Graafschap is hij ook lid van de Ned.
Genealogische Vereniging, die zich vooral bezig houdt
met familieonderzoek. Niet verwonderlijk dat zijn na-
speuringen naar de naam Callenfels hem naar Zuid
Duitsland voeren . . . .

Het verzamelen van penningen is ook een hobby van
hem. De heer en mevrouw Callenfels hebben l doch-
ter van 19 jaar en l zoon van 16. Mevrouw Callen-

fels die van beroep maatschappelijk werkster was en
voor de laatste oorlog rechten studeerde, beweegt zich
in Steenderen op maatschappelijk charitatief sociaal
terrein. Zij is plaatselijk leidster van de stichting De
Graafschap Zuid.
De notaris vindt de Achterhoekse bevolking een ge-
moedelijk volk. In Steenderen heeft hij zich spo<xiig
kunnen aanpassen en dat zal ook in Vorden geen pro-
bleem worden.

Bosloop
De prestetie of bosloop die onder auspiciën van de
touwtrekveieniging Vorden za^dag 18 maart wordt
gehouden belooft een sportief evenement te worden.
Twee fraaie routes zijn uitgezet rond het landgoed 't
Onstein (één van 5 en één van 10 km).
Het parkours is zo dat iedereen tussen 8 en 80 kan
meedoen.
Men verwacht een grote belangstelling, want de eerste
bosloop van verleden jaar trok al meer dan 100 deel-
nemers. De start is om 2 uur bij café Eykelkamp aan
de Ruurloseweg te Vorden.
Oversteekplaatsen in het parkours enz. zijn beveiligd
zodat men geen risico's loopt.
Inschrijven mogelijk tot half twee ad. ƒ 2,50 per deel-
nemer. Aan iedereen die de bosloop beëindigt wordt
een herinneringsvaantje uitgereikt.

A.s. zaterdag kam pi oen s wed strijd

RATTI l - AZSV 5

terrein Eikenlaan, Kranenburg
Aanvang 15.00 uur

Uitvoering
Het chr muziek- en tamboerkorps Sursum Corda gaf
donderdag in het nut haar jaarlijkse uitvoering, onder
leiding van direkteur H. van Loo en de instrukteur
der tamboers de heer Willemsen.
Het tamboerkorps opende met 3 marsen; De Prinsjes,
Stokken- en de Schotse Mars
Hierna werden bij monde van wrnd. voorzitter de hr
Visschers de nieuwe uniformen overgedragen. Na zijn
toespraak werd voorz. Gotink door een 3-tal dames
in zijn nieuwe uniform 'gehesen' tot grote hilariteit
der aanwezigen. De totale opbrengst door leningen en
giften bedroeg f 25.000,-. De ingezetenen van Vorden
werd hulde gebracht voor dit prachtige bedrag.
Het muzikale gedeelte bestond uit koraalmuziek, mar-
sen, een suite, een polka, een duet voor trompetten
en een polka voor klarinetten dat zeer werd gewaar-
deerd.
Hierna kreeg de bondsvoorzitter der Federatie de hr
Hondorp het woord ter gelegenheid van de huldiging
van 2 leden, te weten de heren Lenderink en Wullink
die de vereniging 25 jaar hebben gediend.
Na een kort woord kregen zij het zilveren speldje ter-
wijl de dames bloemen ontvingen.
Na de pauze werd de klucht 'In de vergulde Os' van
Joh. Blaaser door de toneelver. COC uit Holten, op-
gevoerd. De akteurs lieten zich van hun beste zijde
zien tot groot vermaak der aanwezigen.
Het was voor de leden als voor de Vordense ingeze-
tenen een blijde avond. Zaterdagavond werd het pro-
gramma heropgevoerd.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

2e Lijdens-meditd/ie (Raad van Kerken)
De Raad van Kerken Vorden-Kranenburg heeft in
deze 40 dagen voor Pasen 2 lijdensdiensten belegd.
De Ie is gehouden in de kerk m de Kranenburg en
de 2e zal gehouden worden op dinsdagavond 21 mrt.
om half acht in de Ger. Kerk in Vorden.
De meditatie zal verzorgd worden door Pater Sutorius
de gardiaan van het Klooster en de pastoor van de
parochie in het dorp.
De Raad van Kerken wil u opwekken deze bijeen-
komst.mee te maken.

Nieuwe lidmaten Hervormde Kerk

Ca 50 jongeren hebben dit jaar de belijdenis catechi-
satie gevolgd en zullen de Palmzondag in het midden
van de gemeente hun geloof belijden en bevestigd
worden als leden van de geloofsgemeenschap rond
Jezus Christus (en gezien de nood van de nog ver-
deelde kerk in zonderheid van de Nederlands Her-
vormde Kerk).
De aan-nemings-avond is gesteld op dinsdag 21 maart
om 8 uur in het catechisatielokaal.
De catechisanten zijn verdeeld in groepen. Elke groep
behandeld een opgekregen onderwerp voor de aan-
wezige leden van de Kerkeraad.

Jeugddienst
A.s. zondag 19 maart om 7 uur is er weer een inter-
kerkelijke jeugddienst in de ger. kerk.
In deze dienst zal ds Juckema uit Enschede het vol-
gende onderwerp behandelen: 'Het staat in de Bijbel
en het staat in de krant'.
De schriftlezing en geloofsbelijdenis zal door de jeugd
worden verzorgd. Om een ieder meer bij de dienst te
betrekken kunnen zij. die ook wel eens een schrift-
lezing willen verzorgen, zich na de dienst opgeven bij
de interkerkelijke jeugdwerkgroep.

Spaarprogramma
De Amro bank is deze week gestart met haar voor-
jaars spaaraktie, dit keer gericht op de 'Vrouw van
deze Tijd'. Evenals dit bij voorgaande akties het ge-
val was, is de Amro bank er ook nu weer in geslaagd
een waardevol premium te bedenken.
Iedereen die tijdens deze aktie een spaarrekening van
min. f 50,- kan aanspraak maken op een fleurig pak-
ket, bestaande uit een fraai uitgevoerd boek 'Vrouw'
dat een groot aantal typische vrouwelijke onderwer-
pen behandelt, daarnaast bevat dit pakket een bood-
schappenlijstje en een kasboekje met ruime basisin-
formatie. Het pakket ligt op elk Amro kantoor ter
inzage.

Jaarvergadering

Varkens KI
De Graafschap
De varkens KI De Graafschap GA, gevestigd in de
ucni. Gorsscl, heeft het afgelopen jaar goed gedraaid.
Het ledental steeg tot 805 zodat zij de grootste ver-
eniging op dit gebied in Gelderland is.
De opkomst voor de jaarvergadering der vereniging
was niet groot. Zij werd gehouden in zaal Smit, waar
de notulen werden goedgekeurd, waarna de hr Mom-
barn, bedrijfsleider uit Harfsen een overzicht gaf van
de exploitatie. De balans had een telling van liefst
f 114.S34.S6 de resultatenrekening f 11.625,86.

HESTUURS VERKIEZING

De af t redende leden Dibbelink, Esselink en Ouden-
ampsen werden herkozen. Behalve hen bestaat het
bestuur uit Hagelstein, ten Barge, Kottelenberg, Rij-
kenbarg, Oltvoort. Scholten, Steenbeek en van Eg-
ren.

AFGEVAARDIGDEN

Voor de alg. vergadering van Varkens KI Gelderland
die 10 april wordt gehouden zijn benoemd de heren
Hagelstein (voorz.). Dibbelink. ten Barge sekr.),
Scholten, Esselink, Oudenampsen, Rijkenbarg, Olt-
voort, van l:<iteren en Lutke Willink met als res. de

Thijmesen. De kontributie wordt gebracht op 'n
t ient je , per jaar.

OVERZICHT KI GELDERLAND

De bevruchtingsresultaten stijgen steeds sneller. De
heer Mombarg konstateerde, dat dit onder meer te
danken is door meer selcktie mogelijkheden in de
beren, maar vooral door dd^rolc inzet der insemina-
toren. Het financiële gedeel^iet er gezond uit zodat
het inseminatiegeld niet behoeft te worden verhoogd.

l OKTECHNISCHE VOORUITGANG

De GY fokkerij heeft zichmterk uitgebreid. Varkens
K T Gelderland telt momen^P 4 ver. met 1713 leden.
Er werden dit jaar 40 beren aangekocht (21 NL en
19 GY) waarvan er 7 werden afgekeurd. Naast de be-
drijfsleider de heer Mombarg bestaat het personeel
uit 7 inseminatoren, l berenverzorger, administrateur
l ass. berenverzorger en 2 administratrices.

DEELNAME

Over de verschillende gebieden werden de volgende
inseminaties verricht: De Graafschap 7179. De Ve-
luwe 1850, De Achterhoek 3580, De Lijmers 1735 en
Zuid Gelderland 1188. In totaal ds 15532 insemina-
ties. De bevruchtigingsresultaten zijn enorm gestegen.
De verkoop van sperma bedroeg 298 ins., de inkoop
20 eerste ins., van GY beren 9 ins. In sept. werd een
KI demonstratie gegeven met een 18-tal beren op de
strcekfokdag te Ruurlo.

BEZOEK KI STATION

Dit boekjaar brachten 1500 personen een bezoek aan
Almen; er werden 27 exkursies gehouden m. 616 per-
sonen, voorts werd 34 maal bezoek ontvangen.
Buitenlandse gasten waren er uit Frankrijk, Japan,
Afr ika , Chili, Joego Slavië, Duitsland en Engeland.
De winst van Gelderland bedroeg f 1901,78. De heer
Mombarg wees er op dat ook de resultaten in het
2e boekjaar niet teleur hadden gesteld.
Getracht zal worden terwille van de fokkerij de tech-
nische mogelijkheden van de varkens KI te vergro-
ten.
Anderzijds zullen er beslist mogelijkheden zijn tot
grotere deelname.
Tot besluit van de avond beantwoordde een forum
een aantal vragen onder meer betrekking hebbende
op het aankoopbeleid van beren, met name NL beren.
Ter sprake kwam ook nog de afstammelingenkeuring
en het insemineren op zondagen, waarvan men in het
principe geen voorstander is. Ook de mogelijkheden
van ekonomisehe aard gaan hierbij een rol spelen.

Filmavond
Vrijdag 17 maart wordt een film- en praatavond ge-
houden te Zutphen van de NVBS (Ned. Vereniging
van Belangstellenden in het Spoorweg Sport Vereni-
ging te Zutphen.
Het Railtheater uit Voorburg zal enkele films ver-
tonen uit binnen- en buitenland.
De onderwerpen betreffen het Stoomtijdperk in Ne-
derland o.a. het depot Winterswijk, Duitsland en Oos-
tenri jk, Smalspoortrams in Nederland.
Hobbyisten die zelf modellen bouwen kunnen deze
meebrengen! Een en ander vindt plaats in de kan-
tine van Reesink.

Inbraak
Bij de Gems is opnieuw een poging gedaan de brand-
kast te kraken, zonder resultaat. Het is niet bekend
hoe de dieven de zaak zijn binnengekomen.
Dit is het zoveelste 'bezoek' aan Vorden.

Frankering Wj abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. H. Jansen (H. Doop)
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Ger. kerk
ds Juckema uit Enschede

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds G. van Ziel te Bredevoort

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 zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
930 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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
het is geworden: (05752) 2179.
Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1487

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 kantoor 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

SOLAf
Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Jacoba d.v. J. van Bommel en J. J. Maas
Ondertrouwd: C. G. W. Hofman en M. J. G.
Schepers
Gehuwd: H. G. Steg en H. W. M. Koers;
D. H. Buunk en L. B. M. Eggink
Overleden: Reind Rouwenhorst oud 74 jaar, echt-
genoot van Garritjen Wissels; Willemina Krans oud
92 jaar.



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

ROYAAL BLIK

MAKREEL zalm stijle
VAN 98 VOOR

Groente en Fruit
PRACHT BLOEMKOOL

JONGE R44PSTELEN

PANKLARE PREI

per stuk

500 gram

500 gram

Heerlijke JAFFA SINAASAPPELEN

CITROENEN

GRAPE FRUITS

GOLDEN DELICIOUS

GOUDREINETTEN

STOOFPEREN

2 kilo

4 stuks

4 stuks

2 kilo

per kilo

per kilo

SPAANSE HANDSINAASAPPELEN
75 stuks

98

69

69

198

89

159

129

69

98

198

HARING in mosterd- tomaat of
tomaten paprika saus

DEZE WEEK VOOR SLECHTS

Hersc/ii

VRUCHTEN-
LIMONADE

89

Elke 2e f/es

45

Herschi

CASSIS

literfles

van 729 voor

99

Uterf/es

Royaf Crown

COLA

voor

69

Off/ey

SHERRY

van 8.95

voor

695

Zoete

SPAANSE

WIJN

nu per ffes

225

Literkruik

FRAMBOZEN-

BESSENWIJN

nu per ffes

225
BBHBHHHHH wmmHHWHwmHinniiiimimiiimiiimimimnnm^̂ ^̂

VOOR DE KINDEREN

75 STUKS VOOR MAAR

2AK VOL LOLLIES

UTER8UK

Erwten - Wortelen 72
ELK 2E BUK

Jampot d 8 stuks

KN4KWORST

geen 725

maar

98

SOEPB4LLETJES

2 blikjes van

756 voor

135

Grote pot j Jampot

EURO CREMl

hazelnoot-

pasta

van 769 voor

139

zuivere

BIJENHONING

van 783 voor

159

3/4 /iterpot

Re/ne Victoria

PRUIMEN

van 735 voor

105

Nesquick Instant

CACAOPOEDER

grote bus

van 264 voor

239

PROFITEER NU

Div. soorten WAFELS
PER ZAK NU SLECHTS

Pak a 2 rollen

Jisjou

KEUKENROLLEN

van 220 voor

189

Modess

DAMES-

VERBAND

van 7 7 5 voor

99

6 x 70

papieren

ZAKDOEKJES

van 110 voor

89

Div. soorten

GILD A DROP

2 zak/es

van 778 voor

89

Bolletje

P4NEERMEEL

van 55

voor

45

Literblik

SPERCIEBONEN

89

Elk 2e blik

59

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
SCHOUDERKARBONADE

500 gram 298
M4GERE SPEKLAPPEN

500 gram 188
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 338
MALSE RIBLAPPEN

500 gram 438
BOTERHAMWORST

HAM

SNIJWORST

HAMWORST

Groente en vleesreklame

150 gram 69

150 gram 109

150 gram 89

150 gram 89

geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
HEERLIJKE AMANDELTAART

voor 198
HEERLIJK SLAGROOMGEBAK

voor 249
Populair

WIT OF BRUIN BROOD 85
HEERLIJKE W4FELKOEKEN

per pak 85
HELLEMA PINDAKOEKEN

pak a 8 stuks 79
BOLLETJE ZOUTE STICKS

nu van 65 voor 55
DUCHESSE BONBONS

van 770 voor 129



Allen die mede door hun
gelukwensen, bloemen en
kadoo's ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt, heel hartelijk dank.
A. J. Langeler
E. B. Langeler-Dekker
Vorden, maart 1972
De Haar 19

Bij deze betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
vele bewijzen van deelne-
ming, tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve man, vader, behuwd-
groot- en overgrootvader
en pleeg vader

/. M. GERRITSEN
in het bijzonder aan direk-
trice en verplegend perso-
neel van de Wehme voor
hun nimmer aflatende zorg
tijdens zijn ziekte.
Uit aller naam:
G. Gerritsen-Schut
Vorden, maart 1972
de Wehme

ïnplaats van kaarten
Voor uw bewijzen van
deelneming in welke vorm
ook, door ons ondervon-
den tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze ge-
liefde man, vader, zoon en
opa
Arend Jan Vruggink
zeggen wij u hartelijk dank
Uit aller naam:
J. M. Vruggink-Tjoonk
Vorden, maart 1972
Riethuisweg 4

A.s. zondag 7 uur
Int er k. Jeugddienst
Ger. kerk, ds Juckema
U komt toch ook?

Te koop: beste biggen
J. W. Oortgiesen, Medler

Gevraagd 15 a 20 are
tuingrond liefst omgeving
van het dorp
G. Vliem
't Kerspel 8

Te koop roggestro
L. E. Steeman
Veldslagweg 7. Vorden

A.s. zondag 7 uur
Interk. Jeugddienst
Ger. kerk, ds Juckema
U komt toch ook?

Te koop jonge konijnen
B. Uenk, Warnsveld
Vordenseweg 29

Te koop Zundapp en
onderdelen
Prins Bernhardweg 4
Vorden

Te koop: G.o.h. bromfiets
RAP. 't Wiemelink 33
plan Boonk, na 6 uur

Te koop meisjesfiets
8-12 jaar
't Hoge 46, Vorden

Gevraagd: baantje voor de
zaterdag door jongen 16 jr
Fam. Kol
H.v.Bramerenstraat 7
Vorden

sfisassaasm^^

Zonwering
Degalux aluminium
jalouziën, 5 jr garantie
Korte levertijd
Spotgoedkoop

Veegvaste muurverf
per emmer a 4 kg
slechts f 3,-
Was bare muur ver j
per emmer f 9,-

Vloerbedekking
vinyl op vilt 2 m breed
vele kleuren
slechts f 4,75 per m2

Onze kollektie
behang en plakplastiks
is groter dan ooit
tevoren en voordelig!

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Vorden - Tel. 1486

Te koop: hobbelpaard,
kinderstoel, 3-pits camping
gascomfoor, camping keu-
kentafeltje, opvouwbare
kinderwagen f 50, gebruikt
bankstel f 75 tubeless bui-
tenband 6.50/1.65x13 f 25
Pr. Bernhardweg 28
Vorden

Te koop
transportbanden
geschikt voor hooi en
mesttransport, keuze uit 3
lengte 9 en 6 m en enige
losse onderdelen
L. G. BEKKER
Almenseweg 24, Vorden

IEN STOFFELS
en
JAN SCHA AF SM A

gaan trouwen op vrijdag 24 maart 1972 om
15.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Raadhuisstraat l, Vorden
Oranjelaan 29, Warnsveld
Maart 1972

Receptie: 16.00-17.30 uur in hotel
't Wapen van Vorden (F. P. Smit).

Toekomstig adres:
Berend van Hackfortweg 18, Vorden

18 maart zijn onze ouders en grootouders

G. W. TRAGTER
en
R TRAGTER-OONK

35 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven ze een receptie
van 15.30-17.30 uur in café-restaurant
't Wapen van Vorden (F. P. Smit).

Henny-Anton
Marcel-Monique
Gerrit-Marian

Vorden, maart 1972
Berend van Hackfortweg 28

AANBIEDING!

Hu/p bij de
voor/aarsschoonmacrk

stofzuiger
SLEE MODEL
van 186 nu f 749,-

DRAAITOP MODEL
vanaf i Ï45,-

Voor werkelijke schoonmaakhulpen naar

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Heden overleed geheel onverwacht onze beste
zwager en oom

REINT ROUWENHORST
echtgenoot van G. Wissels

in de ouderdom van 74 jaar.

Vorden:
Wed. H. Rouwenhorst-Bielderman

Vorden, 6 maart 1972

A S ZATERDAG 18 MAART

BAL
voor gehuwden en
verloofden
aanvang 19.30 uur

Muziek: The Moodchers

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Wie is (zijn) bereid het

schoonmaken
van 4 lokalen

op zich te nemen?

Inlichtingen bij:

A. J. Zeevalkink, h.d.s. Telefoon 13 H

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!
GOUDREINET

LOMBARTS CALVIL

GOLDEN DELICIOUS

STOOFPEREN

ledere zaterdag verkoop van 9-12 uur
in de schuur te Medler

Zaterdag l april
laatste verkoop/

Fruitteeltbedrijf MEDLER
H. HUITINK

CENTRALE VERWARMING

op gas of olie geeft u de

ideale warmte

door het hele huis!

Gediplomeerd Installateur

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo G - Tel. 1280

Lee Cooper
Corduroy pantalons
met uitlopende pijp en
Corduroy jacks
in moderne kleuren en alle maten

Voorradig bij:

; i l i d; M
RAAOHUISSTR.. VORDEN

U N I E K E

Weekend aanbieding

Badstofsokken
in diverse modekleuren

Nu voor de prijs

f2,25
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Touwfrekvereniging

"VORDEN"
organiseert a.s. zaterdag 18 maart een

BOSLOOP
afstand 5 en 10 km

Start om 2 uur bij café Eykelkamp, Medler

Inschrijven tot 1.30 uur

Muziekvereniging en Drumband

"Concordia "
brengt u op 18 maart a.s.
in het nutsgebouw

3 toppers
1. CONCERT

muziek en drumband o.l.v.
K. Wolters; klassiek en modern

2. TONEEL
blijspel door Vordens Toneel
regie H. Holsbeeke
getiteld: 'De Vergeten Dochter'

3. BAL
m.m.v. de Mclodica's

AANVANG 19.30 UUR PRECIES
Komt u ook?

3/4 f/es Spar SLASAUS van 754 voor T29

Blikje SOEPBALLEN 69
Pak Spar KOFFIE van 205 voor 189
3/4 pot WORTELEN 98
Blik a 220 gram ZALM van 208 voor 185
Zak G.W. POTATO CHIPS 89

Litersb/ik SPERCIEBONEN van 89 voor 69
2 rollen Spar BESCHUIT 75
100 gram GEBRADEN GEHAKT van 55 voor 49
250 gram BOEREN LEVERWORST 90
2 kilo GOLDEN DEL1C1OUS 145

MET SPOED

VLOTTE VERKOOPSTER GEVRAAGD

REMMERS
DE SPAR

'KOPEN BIJ'DF. SPAR
, IS SPAREN BIJ DE KOOP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41

P » •
ledro

Meer keus bij:

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

SIMCA 1000 RALLYE
/

Dezelfde ruime, praktische en uiterst wendbare Simca 1000 die u zoveel
ziet. Maar dan met 1118 cc en 53 pk onder de kap. Race-spiegel,

luchthoorn, halogeen verstralers, kuipstoelen, ronde klokken, toerenteller,
zwartlederen sportstuur.

En helemaal fel oranje of helder wit gespoten met
een matzwart kofferdeksel vóór.

En dan natuurlijk
Simca-service

erachter!

Autobedrijf TRAGTER
Zufphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-7256

ZONDAG 19 MAART

orkest

CORDIA
HENGELO (GUXL

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Zaterdag 18 maart dansen voor gehuwden en paartjes met het
'n Advertentie in Contact doet 't Hamafand Combo. Bespreek fijdig een tafel.



ECHTE BAKKER

HOF
V orden - V Hoge 2 /
Telefoon 1394

Te koop: jonge konijnen
's avonds na half zes
bij Dennendijk l,
Warnsveld

VERHUISD:
van Vosterweg l naar
P/mv Clauslaan 17
Vorden
Wij willen onze buurmen-
sen hartelijk bedanken
voor de vriendelijkheid en
buurtplichtsbetrachting,
altijd van hen ondervon-
den.

Fam. J. Kettelarij

Voor snelle en goede

SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

U/erneffen
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
ƒ 27,—; bij 5 stuks ƒ 25,—
Franko thuis.

A. R. Wcrgenvoorf
Sfafinricfiftfig

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

FA TAKKE
Palmberg - Zelhem

Loodgieterswerken
Aanleg centrale
verwarming

Willy
Weulen Kranenbarg
Telefoon 08342-1364

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

H.H. Veehouders,

onze kapt ui gen
zijn afdoende tegen het ge-

vaarlijke kaplijven van uw

koeien. Direkt uit voorraad
franko huis.

A. R. Wogenvoorf
Stalinrichting

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Tank

merkbenzine
vrije prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station
centrum Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prfjs l
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Voor snelle en goede

SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

kolberts-beter-
best!

Bovenste beste zelfs. In een subliem
samengestelde kollektie. Modern en klassiek
van belijning. In visgraatjes en razendsnelle
ruitjes. Of in buitengewoon stijlvol uni.
Het is maar net wat u aantrekkelijk vindt...!

A.s. donderdag 16 maart om 16.00 uur
en vrijdag 17 maart

de gehele dag
gesloten

Café-restaurant

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

Wapen- en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd:

hulp in de
apotheek

voor het meer 'huishoudelijke' werk
en voor enkele werkzaamheden
waarvoor niet het diploma van
apothekersassistente is vereist

VORDEN - TELEFOON 1471

SUPERBENZINE
steeds goedkoper bij

KEU N E
Industrieterrein

BLIJF BIJ DE TIJD

KOOP KWALITEIT

Dieselolie
Petroleum
HBO l vrije prijzen
Olietanks
1200 liter, extra kwaliteit
ƒ 125,— exklusief BTW

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217 - 1811

Te koop: Beste biggen.

J. Wesselink, 't Elshof

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v

Centrale verwarming
voor zelfbouwers, overal alles heerlijk warm!

keuze uit een groot assortiment
klem-, las- of schroefdraad verbind ing
goede begeleiding

Vraag vandaag nog alle inlichtingen.

A. B. NIJENHUIS
Vorden - De Steege 5 Telefoon 05752-1843

Tot zaterdagmiddag 5 uur

6 UMONADEGLAZEN
colamodel

f J.39

Koersebiman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

VOGELLIEFHEBBERS
OPGELET!!

De Vogelvereniging
'Ons Genoegen1 Vorden e.o.

houdt in zaal Eskes op donderdag
23 maart

een lezing met dia's
over grote parkieten, grasparkieten,
kanarie's en tropische vogels

Door de keurmeester de heer Stein uit Zutphen

KOMT ALLEN

aanvang 20 uur

TOEGANG VRIJ

Het bestuur

PROFIJT AANBIEDING'.

Citruspers
voor het elektrisch uitpersen van
sinaasappelen, citroenen en
grape-fruits

fn frisse oranje kleur
Een jaar garantie

Tijdelijk van f 44,50 voor
f 3375

Bloem Gieter
voor huiskamer-gebruik

Plastic met decor
Verschillende kleuren

f 2,25

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Sondria f 29,95
Verrassende

prijsaanbieding var
ARANT-INTERNATIONAL

Coupon
weekend

VRIJDAG 17 MAART

ZATERDAG 18 MAART

U mag hef niet missen!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Samoa f34,
Schlager van dit
seizoen. Antiek
juchtleder.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

A.S. ZONDAG (KOMPETITIEWEDSTRIJD)

VORDEN 1

MEC l Miste

Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.SO uur

VVV Vorden
Er zijn nog enkele plaatsen vrij

VOOR EEN ADVERTENTIE

in onze nieuwe kleurenfolder van
Vorden

Opgave voor / april bij de sekretaris van het
VVV, de heer Ey er kam p, telefoon 1386

Adlda»-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca.
Adlda»-„Santlago"
met aChroefdoppen.

Adlda«-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.8O
Adldas-„BrasH"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
oa. v.a. 19,so

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeJs doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Anita's top-creatie van dit
seizoen. Licht en luchtig, ge-
makkelijke sluiting, te dragen
van het vroege voorjaar tot
diep in de zomer. Dit spor-
tieve sandaaltype is uitge-
voerd in een rusticale leer-
soort en leverbaar in diverse
tinten van bruin tot pastei-
tinten toe.

Prijs ƒ 37,95

Zomerse veterschoen ge-
maakt van rusticaal leder in
naturel en fantasiekleuren.
De robuuste zool en hak
geven deze schoen een jong
en sportief karakter, terwijl
de hoog oplopende lijn met
vetersluiting u verzekert van
een blijvend aangename pas-
vorm.

Prijs ƒ 37,95

Schoenenhuis

JANSEN
H. SMEETS
Dorpsstraat Vorden

VOOR uw

drukwerk

naar

dw
Drukkerij

Weevers
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Thuis Best
Aan de Mispel kam psd ijk en het Kerspel zijn 20 wo-
ningwetwoningen in aanbouw die naar de Woning-
bouwvereniging Thuis Best verwacht, medio juni '72
gereed zullen komen.
De woningen bevatten hal, grote woonkamer, keuken,
schuur, op de verdieping: 4 slaapkamers, douche en
2e toilet. Zij hebben een ind. CV installatie hetgeen
inhoudt dat het gasverbruik voor rekening van de
bewoners komt.
De huur van de woningen is voorl. berekend op ong.
f 220,- per maand aldus het bestuur van Thuis Best.
Deze woningen zijn bedoeld en dit heeft de min. ook
uitdrukkelijk gesteld in zijn toestemming voor de
bouw van deze woningen, om de doorstroming van
goedkope naar duurdere woningen te bevorderen.
In dit verband kan ook nog gewezen worden op de
huurharmonisatie die inhoudt, dat de huren van ou-
dere woningen relatief sneller zullen stijgen, dan de
huren van woningen welke in de laatste 5 jaar zijn
gebouwd.
Thuis Best wijst ook op de financiële tegemoetko-
ming die de overheid verstrekt aan personen die mee-

werken aan de doorstroming.
Op de eerste plaats is er de gem. verordening, gelde-
lijke steun krotopruiming en doorstroming, op grond
waarvan men bij verhuizing vanuit een goedkope naar
een duurdere woning aanspraak kan maken op een
tegemoetkoming welke thans f 1250,- bedraagt.
Verder is er dan nog de mogelijkheid van aanvullende
huursubsidie wanneer de huur meer bedraagt dan 17
procent van het inkomen. De hoogte hiervan is af-
hankelijk van het inkomen van de bewoner en de
hoogte van de huur. De aanvraagformulieren kunt u
ter gemeentesekretarie verkrijgen.
Ook wijst Thuis Best er op dat naast genoemde 20
woningen 9 garageboxen zijn gebouwd. Verdere in-
lichtingen hierover worden u gaarne verstrekt ter ge-
meentesekretarie afd. huisvesting of door de woning-
bouwvereniging Thuis Best. Gegadigden die aan voor-
noemde doorstroming willen meewerken, kunnen zich
schriftelijk bij B&W of bij het bestuur van Thuis
Best melden.

Het gem.bestuur als het bestuur van Thuis Best ho-
pen dat door de verhuur van deze woningen de door-
stroming goed op gang zal komen, waardoor ook de
mensen met lagere inkomens voor huur van een
goedkopere woning in aanmerking kunnen komen.

20 WONINGEN .VORMN
tKPrifDL* -tin

Ledenvergadering
De vogelvcreniging Ons Genoegen is het afgelopen
jaar f l i n k vooruitgegaan, aldus deelde voorzitter Pij-
pers mee op de vergadering in zaal Smit.
De notulen van sekr. Wissels werd goedgekeurd. Pen-
ningm. Schumacher had een batig saldo. Het leden-
tal is weer gestegen. Bij de bestuursverkiezing werden
Pijpers en Borgeyen herkozen. In de kaskommissie
werden gekozen de heren Krimp en Bannink.
Door de vergadering werd besloten een onderlinge
tentoonstelling te houden op 25 en 26 nov. in het
jeugdcentrum. Als keurmeesters werden benoemd de
heer Oelen uit Almelo voor kanarie's en de heer
Stein uit Zutphen voor tropische vogels, grote par-
kieten en grasparkieten.
Om 10 uur dankte de voorzitter de leden voor hun
opkomst en wenste hen wel thuis.

Prijs
De vertegenwoordiger van garage Tragter de heer
J. Slomp heeft bij een landelijke verkoperstest welke
door de Simca Chrysler organisatie werd gehouden
een eerste prijs gewonnen.
De prijs bestaat uit een 3-daagse reis naar de Simca
fabrieken te Poissy bij Parijs.

Uitvoering
De muziekvereniging en drumband Concordia te Vor-
den geeft zaterdagavond in het nutsgebouw haar jaar-
lijkse uitvoering, die om 19.30 uur zal beginnen.
Voor de pauze zal er een gevarieerd muziekprogram-
ma ten gehore worden gebracht o.l.v. de heer K.
Wolters.
Na de pauze is het de beurt aan Vordens Toneel die

.een blijspel 'De Vergeten Dochter' zal opvoeren.
Hierna is er een gezellig bal.
Zie de advertentie elders in dit blad.

Touwtrekken
NIEUWE WEDSTR1JDKLED1NG
MET VORDENS GEMEENTEWAPEN
De touwtrekvereniging Vorden ontstaan uit de fusie
tussen Medler en Delden zal als eerste in de gemeente
nieuwe kleding krijgen met het gemeentewapen. De
kleur wordt groen-rood, witte shorts en groene kou-
sen. De vereniging draagt bij in de kosten.
Een rekord aantal leden bezocht de vergadering in
liet klubhuis. onder voorzitter Knoef. Sekr. Besselink
ligte veel aktiviteiten van de vereniging nog eens toe,
o.a. het kampioenschap in de D klasse.
Penningm. Steenbreker was optimistissch over de kas,
de toestand is gezond te noemen. Tn de kaskommissie
kregen zitting v.d. Mey en Eggink.
Aan de zomerkompetitie neemt men deel met ploe-
gen in de 640 A, 640 B, 720 en 560 kg klasse.
Op zaterdag wordt de bosloop gehouden waarover u
verder kunt lezen elders in dit blad. Op zaterdag 25
maart is de toneelavond. Op l april de jaarlijkse
feestavond voor leden met echtgenotes.
Tevens zijn uitgenodigd de leden van Neede en van
Zieuwent die zijn meegeweest naar Zweden.
Ttk slot werd medegedeeld dat getracht zal worden
tot uitwisseling met een ploeg uit Zweden.

Voetbal
Ralti kan als het weer tenminste meewerkt, eindelijk
zaterdag de kampioensvlag hijsen! Het Ie is al of-
ficieel kampioen (zonder te spelen) doch het gaat
zaterdag dan 'echt' gebeuren in eigen home.
Men speelt om 3 uur tegen AZSV 5, tot voor kort
ook nog een kanshebber. Misschien wordt het doel-
saldo zaterdag nog wel wat opgevijzeld (men schiet
al aardig op naar de 100!).

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI

Ratti l-AZSV 5, AZSV 7-Ratti 2, Zelos a-Ratti a l ,
Socii b l-Ratti bl, Ratti c l-Zelos cl.
Zondag speelt Ratti tegen Gaanderense Boys waar
wel winst in zit, Ratti 2 is vrij en Ratti 3 speelt tegen
Baakse Boys 3.

VOETBALVERENIGING VORDEN

Vorden l-MEC l, Vorden 2-Pax 3, Markelo 4-Vorden
3, Gorssel 2-Vorden 4, Vorden 5-Hercules 3,
SSSE 5-Vorden 2 (zaterdag).

Schietbond
Met Willem Teil prijsschieten en daarbij een grote
kans maken op een draagbare tv
Onder het motto 'Win een draagbare tv' houdt de
Hengelose Schietvereniging Willem Teil op de schiet-
banen van hotel Langeler te Hengelo een 3-daagse
schietwedstrijd met luchtbuks.
Niet alleen een hoofdprijs maar meerdere waardevol-
le prijzen zijn te winnen als men midden in de roos
schiet.
Willem Teil die deze wdstrijden organiseerd wil daar-
mede tevens bereiken, dat de schietsport wat meer
populariteit krijgt, waar men zich volledig kan kon-
sentreren en beheersen. Uiteraard geheel vrijwillig
nodigt zij iedereen uit aan deze wedstrijden deel te
nemen, ook de dames zijn van harte welkom en kun-
nen gerust het vizier richten misschien wel op de
prijs! (Zie adv. in dit blad).

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

De data voor de PCC ritten zijn bekend gemaakt.
De eerste is zondag l 9maart te Eefde. Start om 14
uur bij café De Uitrusting. Op 3 april volgt dan de rit
te Vorden, 9 april te Harfsen, 14 mei Borculo en
26 augustus te Wezep.
Aangezien het reglement enigszins is gewijzigd be-
legt De Graafschaprijders donderdag 16 maart een
bijeenkomst in hotel Bloemendaal te Vorden.
De heren Regelink en Klein Brinke zullen de leden
over een en ander inlichten.

Gouden Bijenvereniging
Macht van't Kleine

J. W. Kennen 50 jaar lid

„Bijen houden is de mooiste sport die er bestaat. Als
je vrije tijd hebt en je hebt een aantal bijenvolken dan
ben je een gelukkig mens, het brengt rust en tevre-
denheid in je leven, een sport waarin je je kunt uit-
leven. Het bijenvolk is een levenslustig volkje; steeds
is er wat anders, dan ben je bezig met een zwerm,
dan weer met de raat of het bijvoeren. Er heerst vol-
op bedrijvigheid, het is een lust en een leven .. . .*'
Aan het woord is de heer J. W. Kuenen, de senior
van de Vordense Tmkersvereniging, die met haar
oud-voorzitter het gouden jubileum heeft gevierd.
Uit zijn woorden blijkt duidelijk de grote liefde van
de nu ..gouden" imker Kuenen voor de bijen, de
kleine nijvere diertjes die de eerste familie van de
orde der vliesvleugeligen vormen. Van oudsher heeft
de mens de vlijt van de bij geroemd en haar de eer
aangedaan van als zinnebeeld te dienen voor deze
verheven deugd, terwijl hij ook de produkten van
haar vlijt op hoge prijs stelde. Dit is de reden waar-
om men de bijenstaten niet meer in de vrije natuur
(behoudens de verschillende wilde soorten) aantreft.
De ..heren der schepping" hebben de diertjes een
plaats in de bijenkorven aangewezen en bieden hen
de behulpzame hand in vele opzichten.
De Vordense bijenvereniging met de toepasselijke
naam „De Macht van het Kleine", heeft gedurende
vi j f t ig jaar een goed geslaagde poging gewaagd om
het goed geregelde en toch veelbewogen leven van
de bijen van nabij mee te maken.

HISTORIE
Imker Kuenen was, als we in de historie van MvK
terugduiken, een van de oprichters van de vereniging
op 4 oktober 1921.
„Op verzoek van enige imkers te Vorden, werd per
advertentie in de Vordensche Courant (hedendaagse
se GOC) van l oktober 1921 een vergadering aange-
kondigd op 4 oktober daaraanvolgend in de zaal van
de heer E. J. Lettink". zo lezen we in het vergeelde
notulenboek. Er waren een twintigtal bijenhouders
aanwezig waarvan twee uit Hengelo, twee uit Bar-
chem en een uit Almen. Hengelo wilde maar eens
het verloop van de vergadering afwachten, de drie
anderen waren gekomen daar ze dachten een lezing
bij te wonen . . .
Besloten werd om vriendschappelijk van de bestaan-
de imkersvereniging van Warnsveld en omstreken te
scheiden, f n het voorlopige bestuur kregen zitting
de heren H. J. Langwerden, D. Verstege en W. C.
OJthuys. Op dinsdag 11 oktober werd een tweede
vergadering gehouden w^irbij 18 imkers aanwezig
waren, voornamelijk vrd^Pre leden van Warnsveld.
De statuten werden voorlopig overgenomen uitge-
zonderd art. 7 dat met algemene stemmen werd ver-
anderd en wel zo dat het bestuur onderling de funk-
ties verdeeld . . . Als definitief bestuur werd toen
gekozen H. van Lunzer^p>orzitter; W. C. Olthuys
sekretaris; R, B. LensemTK penningmeester; H. J.
Lanswerden en D. Verstege. 15 bijenhouders werden
lid.

WAS-PERS 30 CENT HUUR . . .
Op 19 december 1921 besloot men lid te worden
van de Vereniging tot bevordering van de bijenteelt
in Nederland, gevestigd te Wageningen, terwijl als
naam werd gekozen MvK of Macht van het Kleine.
Ten aanzien van de scheiding met Warnsveld werd
toen besloten de goederen ponds-ponds-gewijze te
verdelen en het financieel tekort aan te zuiveren op
een volgende vergadering. Besloten werd „dat Vor-
den en Hengelo elk eenvierde en Warnsveld twee-
vierde in het tekort zouden bijdragen; Warnsveld
kreeg dan een was-pers en giet-pers en Hengelo een
ciet-pers en Vorden een was-pers. Het tekort be-
droeg ƒ 5.45. De was-pers zal bij Olthuys gedepo-
neerd worden en is voor leden beschikbaar voor 30
cent huur . . . per 3 dagen".

VOORSPOEDIGE GROEI . . .
DAMES NAAR EIGEN KEUZE . . .
Het ledental groeide voorspoedig, in juli 1922 had
men er 32, terwijl er 750 kg suiker werd besteld. De
prijs van de honing was toen ƒ l,— per pond slinger-
en raathoning.
Sindsdien ging het crescendo met MvK. In augus-
tus 1923 nam men deel aan de landbouwtentoon-
stelling te Vorden en werd de stand van MvK met
een bezoek van de minister en de Kommissaris der
Koningin vereerd.

Dat ook de vrouw belangstelling had voor de bijen-
sport bleek op een vergadering in 1925 waar negen
dames aanwezig waren. Men deed het trouwens
nooit zonder dames want in 1928 ging men naar de
Indische Tentoonstelling in Arnhem en mocht elk
lid ... een dame naar eigen keuze . . meebren-
gen. Bijna allen gaven zich voor deelname op !
Tn 1929 had men al 43 leden en werd liefst 1400 kg
suiker besteld; er werden kursussen gegeven (Koer-
selman uit Harfsen) en men nam deel aan de op-
tocht t.g.v. de 50e verjaardag van de koningin.
Uiteraard was de jaarlijkse uitzending naar de heide
een van de hoogtepunten. 'De Vordense bijenvolken
gingen naar de Veluwe (naar Terlet, Loenen enz.)
terwijl men na de oorlog ook bijen uitzette op de
dopheide.

BESTUREN
Uiteraard hadden er diverse mutaties plaats in de
bestuurscolleges; in 1930 overleed de heer H. J.
Langwerden en volgde J. W. Kuenen hem op. In 1938
overleed voorzitter Van Lunzen, waarna penning-
meester R. B. Lenselink hem opvolgde. Vorts werd
D. Verstege ten penningmeester en W. C. Olthuys
bleef sekretaris.

Na de oorlog besloot men 'n geheel nieuw bestuur te
kiezen, waarin zitting kregen de heren R. B. Len-
selink, J. W. Kuenen, H. Groot lebbink en W. Kam-
perman. Op het ogenblik bestaat het bestuur
uit de heren A. van Bruggen (die voorzitter J. W.
Kuenen in 1967 opvolgde); W. Kamperman sekre-
taris-penningmeester; A. J. te Velthuis; P. de Rijk
en H. Gosselink. De heer Kuenen was 46 jaar be-

stuurslid, de heer Kamperman is 26 jaar sekretaris.
In 1931 gingen de bijen voor het eerst naar de heide
liefst 75 volken (Terlet) met de expediteurs Lichten-
berg en Gosselink. Het lidmaatschap was toen nog
ƒ 1,50 per lid per jaar. Men had in 1936 al 56 le-
den, dus een flinke vooruitgang.
'4 '. >• '

OORLOGSJAREN
In 1942 ondervond men ook de maatregelen die de
bezetter nam t.a.v. imkersverenigingen. Men moest
300 kg honing leveren die ƒ 383.15 opbracht daar
men anders niet in aanmerking kwam voor bijen-
suiker.
Na de oorlog ging het ledental met sprongen vooruit.
Tn 1946 bedroeg dit liefst 81, terwijl er 250 volken
naar de heide gingen. Toen reeds besefte men de
funeste gevolgen die het besproeien van de vrucht-
bonien had1 voor de bijenteelt. Men verzocht aan
fruitkwekers en boomgaardbezitters om beslist niet
te spuiten als de bloemen uit de knop kwamen. Zelfs
de gemeente werd medewerking verzocht. In 1951
bestelde men 2100 kg suiker, de honingprijs was
toen ƒ 1.35 per pond

EXKURSIES
Geleidelijk aan maakte men meer exkursies naar bij-
enstallen onder meer van de heer Jansen te Kranen-
burg, van voorzitter Kuenen enz. die grote belang-
stelling trokken. In 1955 werd besloten over te gaan
naar de ANT de Algemene Nederlandse Imkersver-
eniging te Eerbeek omdat er veel minder kontributie
hoefde te worden afgedragen.
Vanaf 1961 ging men er steeds meer toe over om
de bijen ook in het voorjaar ..uit te zenden", omdat
de voorjaarsdracht goede resultaten opleverde.

WAAR BLUFT DE JEUGD?
Het is jammer maar het lijkt of de bijenteelt ten do-
de is opgeschreven. De Vordense vereniging die nu
2() leden telt, mag vergeleken met de buurtvereni-
gingen, zeker niet klagen.
„Helaas voelt de jonge generatie niet meer voor deze
mooie sport", zegt de heer Van Bruggen, de huidige
voorzitter. „Het is een hobby die zeker geen geld
kost. Te wordt er een ander mens van. Je let meer
op de natuur. MvK gaat met haar bijen nu ook veel
naar de Flevopolder (koolzaad), waar de direktie van
de polder meer dan 1000 ha niet heeft bespoten spe-
ciaal ten behoeve van de bijen".

Voorzitter Van Bruggen, die in De Wiersse menig
uurt je doorbrengt bij de nijvere bijen, benadrukt dat
„honing toch een van de weinige echte zuivere na-
tuurproduktcn is, die veel mensen op advies van de
arts innemen. Trouwens het is ook een prima slaap-
middel".
Hoe het / i j . de Macht van het Kleine is nog lang
niet ingeslapen al lijdt men ook enigszins aan „ver-
gri j / ing" Op intieme wijze is het jubileum in eigen
kr ing herdacht, omdat de toestand van de kas geen
grote fest ivi tei ten toeliet. Het MvK-bestuur heeft in-
middels besloten dat aan oud-voorzitter J. W. Kue-
ner. - die ook 50 jaar lid is - de titel ere-lid te
verlenen.

De aktieve Vordense bijenvereniging is na het be-
reiken van deze gouden mijlpaal nog geenszins van
plan het bi j l t je er bij neer te gooien. Met geduld en
toewijding slagen zij er in om van de bijensport een
hobby te maken die hen rust en ontspanning brengt
zo i Is geen enkele andere sport die kan bieden . . .



ONS NIEUWE STRIPVERHAAL
DEEL 18 — 15 maart 1972

HET BISON DUEL
Last me mei ie vader spreken.DE iNDiRHtH BE60HMEH OHPER WIP GESCHREEUW IN &N KKÏH6 OMPE OE-
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H'J HAPER.
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Jk wem Je een dvïzendiaris teven, ... wvruater en valse inlichlinsen
hebben febtfchtlTuee bleeteezich-
ten hebben hem wiefdddt
de wam ons sebied toch

mn s)o
bedrnm'door

twee bleekte -
richten die
vannacht...

Dit is het
wat u zoekt

OP DONDERDAG 23 MAART

VAN 7 TOT 9 UUR

Een fijne KIJKAVOND
waar u gezellig kunt rondneuzen. U kunt passen - U kunt informeren.

Fijn nieuwsgierig zijn naar al het nieuws waf hef voorjaar 1972 brengf.

En er is vee/ nieuws, reken maar/

Hef is een avond om fe kijken - fe vragen en fe vergefijken.

Wij sfaan geheel tot uw diensf.

bij VISSER de gehele kollektie damesmantels,
blazers en broeken te passen.

bij VISSER een volledige kollektie japonnen,
rokken, blouses en tuniekpakken.

bij VISSER jonge kleding in de gezellige shop.

bij VISSER de kindermode voor meisjes en
jongens.

bij VISSER de mannenmode in kostuums,
kolberts, pantalons en jassen.

U is van harfe
we/kom bij:

bij VISSER 112 soorten tapijt zo uit voorraad.

bij VISSER uitgekiende modellen meubelen

bij VISSER een keurkollektie
bedden en matrassen.

bij VISSER prachtige gordijnstoffen
en vitrages.

bij VISSER en ketir-kollektie
kleinmeu beien.

Nofeerf u hef
even: a.s.

donderdag 23
maart 's avonds

van 7-9 uur

Bezoekt a//en de inferessanfe

lezing
van de heer Thate over

de jac/if in Vorden

op dinsdagavond 21 maart
in zaal hotel Bakker te Vorden

TOEGANG GRATIS Aanvang tf uur

W/N EEN DRAAGBAAR

T.V. TOESTEL

en andere waardevolle prijzen bij de

grote schiet-
wedstrijden

met luchtbuks

op vrijdag, zaterdag en zondag a.s.
16, 17 en 18 maart

IN HOTEL LANGELER
TE HENGELO GLD.

Georganiseerd door
W/LLEM TELL

Alsmede op 2 en 3 april a.s.
(pasen)

4anvang 7 uur .Aanvang 7 uur

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

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

18 mrt. Bal voor gehuwden in café-rest.
„'t Wapen van 't Medler"

18 mrt. Uitvoering drumband en muziekvereni-
ging Concordia

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

22 maart Herv. Vrouwengr. Linde
23 mrt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
23 rnrt. Vogelvereniging Ons Genoegen lezing met

dia's in zaal Eskes

23 mrt. Herv. Vrouwengroep Wildenborch

24 mrt. Ouderavond Prinses Julianaschool
Wildenborch in de kapel

25 mrt. Jeugdsoos beatavond

3 april Meubel- en tapijtenshow fa Helmink
10 april EHBO oefenavond
11 april NVEV lezing over verdovende middelen

in zaal Concordia Hengelo G
12 april Ned. Bond Van Plattelandsvrouwen

17 april Ledenverg. HSV de Snoekbaars, Eskes
18 april Ned. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering
19 april Hervormde Vrouwenvereniging dorp
19 april Herv. Vrouwengr. Linde
22 april Nationale Trim-wandeldag
29 april EHBO rayonoefening

l mei Reis naar Soestdijk van de Nuts blok-
fluit en Melodica club

15 mei EHBO oefenavond
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
17 mei Hervormde Vrouwenvereniging dorp

Dammen

Voor de onderlinge kompetitie werd gespeeld:
Fsselink-Wiersma 0-2, ter Beest-Oukes 0-2. Rossel-
Dimmendaal 0-2, Nijeiihuis-Lamers 2-0, Heuvink-J.
Wiersma 1 - 1 , Grotcnhuis-Hoenink 1-1 , Harmsma-
Nijenhuis 0-2, W. Wassink-Smeenk 2-0.

Voorronden distnktskompioenxhap
In Vorden werd zaterdagmiddag de 3e ronde gespeeld
voor de voorronden.
Jur r icns won van v.d. Beem en Dimmendaal (Vorden)
kwam remise overeen met Koerselman uit Laren in
de hoofdklasse. Dimmendaal is op de ranglijst 4e.
S Wiersma is 4e in groep 2.
B. Nijenhuis is Ie in de 3e groep.
In de eerste klasse groep 2 redde Lamers het net niet
Mul l ink en Ribbers zijn onbereikbaar geworden.
Hoenink doet het niet gek in de 3e groep; hij staat
op een gedeelte Ie plaats.

In de strijd om de bekerkompetitie van 4-tallen won
DCV royaal van Ulft met 2-6.

De strijd om het kampioenschap voor huisdammers
is ten einde. Na een spannende strijd werd Scheffer
kampioen, met als goode 2e Norde.

Aan de bekerkompetitie voor viertallen waaraan door
16 teams wordt deelgenomen is de Ie ronde ten einde.
De volgende ploegen gaan naar de 2e ronde die in
de week van 20-25 maart wordt gespeeld: D&Z, DVD
Vadac. DSO, DIOS en D&Z Laren.

Biljarten
ZUTPHEN EN OMSTREKEN

In klasse C2 is de stand momenteel: l Voorst 2,
2 Pelikaan l, 3 Boerderij l, 4 Poorte 2, 5 Carambole
l, 6 DLS 2, 7 ,KOT 3, 8 Pauw l, 9 Lindeboom l
en 10 KOT 2.

in klasse C3 is de stand: l Notekrakers l, 2 Caram-
bole 2, 3 KOT 4, 4 Pauw 2, 5 Lindeboom 2, 6 KOT
5. 7 Poorte 3, 8 Boerderij 2, 9 Notekrakers 2,
en 10 Pelikaan 2.

In klasse C4 is de stand: l Lindeboom 3. 2 en 3
Pelikaan 3 en KOT 6, 4 Pauw 3, 5 Voorst 3, 6 Ca-
rambole 3, 7 DLS 3, 8 KOT 7, 9 Lindeboom 4,
en 10 Boerderij 3.

Waterpolo
De heren van Vorden l spelen 18 maart om 21.30
uur te Deventer tegen de Yssel 2. De dames spelen
om 20.25 uur voor de kompet i t ie eveneens in De-
venter tegen Weustag 2 uit Hengelo. De heren 2
om 20.50 uur tegen Zignea uit Emmeloord.
De meisjes om 18.45 uur tegen de Ysselmeeuwen.


