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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuwstad 12 . Vorden
Telefoon 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 12,—• per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Dingen van de Dag door Vordens Toneel

Vordens Toneel geeft zaterdagavond a.s. weer haar jaarlijkse toneel uitvoering, (zie advertentie).
Op de fotot ziet u het gezelschap tijdens de zo geslaagde avond voor de Sportkombinatie 't Med-
ler op de Kranenburg.

Kijkavond
openbare lagere school
groot sukses
Het is een goede gedachte gebleken van het per-
soneel en ouderkommissie yan de ol. school dorp
om een avond te beleggen in de school, onder het
motto 'Kom er eens binnen en kij'k er eens rond'.
Het doel van deze avond was om ouders en an-
dere belangstellenden een indruk te geven van wat
er alzo door de leerlingen gemaakt wordt, tijdens
de vakken handwerken en handenarbeid.
Het bezoekersaantal heeft ons verre overtroffen,
aldus het schoolhoofd de 'heer G. Brinkman.
Niet minder dan 400 bezoekers, waaronder burg.
en echtgenote schuifelden door de gangen en lo-
kalen van de school. Het personeel en leerlingen
hadden er iets moois van gemaakt. Het was een
grote tentoonstelling, waarvan het leuke was dat
alles door de leerlingen zelf was vervaardigd.
Zo hadden de leerlingen van de eerste klas onder
leiding van m-ej. Kuiper en mej. Bakker een prach-
tige dierentuin gemaakt van 'kurken, zand, waarin
de imitatiedieren niet ontbraken.
In de tweede klas o.l.v. mej. Schelling was het ak-

sent gelegd op de zelfportretten die de gehele
achterwand van het lokaal bedekten.
Dat kinderen heel aardige tekeningen kunnen ma-
ken werd wel overduidelijk bewezen in de derde
klas o.l.v. mr Stertefeld, waar we fraaie portret-
ten aantroffen van het paleis op de Dam, schepen
huizen met leuke geveltjes enz.
De kinderen uït de vierde klas hadden het meer
gezocht in zelfgebreide slangen, houten voorwer-
pen enz, hetgeen beslist heel aardig aandeed.
Klei speelde een grote rol in de kreativiteit van de
leerlingen uit de vijfde klas o.l.v. mr van Dijk.
Vele klownskoppen grijnsden ons toe.
De zesde klassers gaven de aanwezigen zoal een
indruk van wat er uit gips gemaakt kan worden,
terwijl er vele houten voorwerpjes te bezichtigen
waren. De meisjes hadden 'slabbert j es 'gemaakt.
In alle klassen waren groepjes leerlingen de ge-
hele avond kreatief bezig, zodat de aanwezigen
er als het ware 'met de n'eus bovenop zaten'. In
het lokaal van de zesde klas (mr Brinkman),
werden dia's vertoond van vroeger en nu.
De gehele avond bleef de 'bioskoop' goed gevuld
met toeschouwers.
Naast vele tekeningen had men in één der gangen
een afdeling gemaakt, waar veel fotomateriaal aan
de wand was geprikt van schoolreisjes, operettes
en andere evenementen de school betreffende.
Zelfs waren er foto's van omstreeks het jaar 1900
en uit de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
Zo zagen wij onze bloedeigen papa als ventjes van
een jaar of acht aan de wand geprikt.
Gezien het sukses van deze avond 'twijfelen wij er
niet aan. of een dergelijke 'tentoonstelling' zal de
komende jeren beslist herhaald worden.

De varkenshouderij
Op de kontaktavond van de fa Kluvers, welke
zoals gebruikelijk ook in voorgaande jaren voor
haar kliënten in zaal Bakker was georganiseerd,
sprak de 'heer Claessen, direkteur van de Voorlich-
tingsvereniging voor Molenaars, over genoemd on-
derwerp.
Na enige woorden ter nagedachtenis aan het over-

leden lid de heer Van Ark, sneed spreker enkele
algemene aspekten van >de varkenssektor aan en
stond stil bij diverse nie^B^ ontwikkelingen.
D-e vraag werd gesteld werk varken de toekomst
zal hebben en werd stilgestaan bij de 'huidige gang
van zaken ten aanzien van de kruisingsprodukten,
waarin spreker ook wel een beetje een modever-
schijnsel zag en betoogde flat ,nu niet meteen het
Landvarken maar in de hfl) moet.
De 'heer Claessen was wei van mening, dat krui-
sing geleidelijk de toekomst zal zijn. Immers ook
in andere landen is men druk op dit terrein bezig.
Spreker pleitte voor een gesloten bedrijf als zulks
mogelijk is, dus fokken en mesten op hetzelfde
bedrijf; dit is ook in het buitenland het advies.
Men kan hier ook voor een groot deel de insleep
van ziekten van buitenaf mee voorkomen.
Ook wees spreker op enkele minder prettige fak-
toren van de laatste jaren en wel de verhoging
van het voederverfcruik en de verlaging van de
daggroei van de mestvarkens waarbij hij met en-
kele voorbeelden duidelijk maakte welke financiële
gevolgen dit kan hebben bij 'een groter aantal die-
ren. Verder stond spreker stil bij de moderne sy-
stemen van biggenopfok (batterij-systeem en het
wat oudere Pigalow-'systeem) terwijl ook nog even
de kunstzeug aan de orde werd gesteld, min O'f
meer tot hilariteit van de talrijke aanwezigen.
Verder sneed spreker aan de biggenopfok in de
praktijk, de behandeling van de zeug, de belang-
rijkheid van de eerste biest, de verzorging van d-e
jonge biggen en meerdere faktoren van de eerste
levensweken van de biggen.
Na de pauzen ontstond een levendig vraag- en
antwoordspel, waarbij ook nog de ekonomische as-
pekten en de mogelijke vooruitzichten in de var-
kenshouderij ook in EEG-verband, aan de orde
kwamen.
De fa Kluvers kan dan ook op een zeer geslaagde
ontwikkelingsavond terugzien.

Aanrijdingen
Op het kruispunt Dorpsstraat-Burg. Gal'léestraat
vond een aanrijding plaats tussen een personen-
auto bestuurd door L. uit Vorden en de Wielrijd-
sfrer K. uit Vorden.
De wielrijdster brak haar pols en rechterbeen en
werd per ambulance overgebracht naar de Ver.
Ziekenhuizen te Zutphen.

In de gevaarlijke S bocht bij Huize Wientjesvoort
vond een aanrijding plaats tussen een personen-
auto bestuurd door Z uit Vorden en een motor-
rijder A. uit Hengelo. De personenauto werd vrij
ernstig beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor.

Acht KIVO stieren aangewezen
voor centrale keuring
Op de woensdagmorgen gehouden Stierenkeuring
op het KI-station te Vorden van de KIVO werden
8 stieren aangewezen voor de Centrale Stieren-
keuring te Zutphen begin april a.s.
Het betreft hier de volgende stieren: Pieter, An-
nie's Bout, Jelle, Rikie's Maurits, Donald, Heibin,
Mina's Hugo en Boukje's Maurits.
De laatste stier werd tevens definitief opgenomen
in het Ned. Rundvee Stamboek met B plus 80.
Een niet verwacht resultaat voor de KIVO.

De werktuigenver.
Medo te Linde
gaat samenwerken
met Ruurlo
De coöperatieve werktuigenvereniging MEDO te
Linde wil intensief samenwerken met de vereniging
te Ruurlo.
Dit principiële besluit werd -genomen op de alge-
mene ledenvergadering van de vereniging jl. dins-
dag in zaal Eykelkamp gehouden. Het Wordt voor-
lopig samenwerking, nog 'geen fusie.
Een en ander is ingegaan met terugwerkende
kracht vanaf l januari 1971. Redenen tot het sa-
mengaan van beide verenigingen waren ondermeer
de onderbezetting van de machines-werktuigen,
waardoor verliezen optraden; voorts het feit dat
meer landbouwers zelf machines kopen en het in-
zaaien van grotere percelen grasland.
Vrijdagavond 'heeft ook Ruurlo haar fiat gegeven
op een buitengewone ledenvergadering, zodat nu
ong. 220 landbouwers (160 leden van Ruurlo en
60 van Medo) in dit samenwerkingsverband zijn
opgenomen.
Op de jaarvergadering sprak voorzitter Waarle
een kort openingswoord, speciaal tot de heren
Daatselaar uit Groenlo en Riethorst uit Gorssel.
De voorzitter herdacht de overleden bestuursleden
de 'heren Koning en Knoef, die veel voor de ver-
eniging hebben gedaan.
De notulen van sekretaris Pelgrum werden onver-
anderd goedgekeurd.

Nadelig
Vervolgens behandelde de heer Daatselaar 't jaar-
verslag van l mei 1960^0 april 1970 en het tus-
sentijds verslag l mei ̂ rO-31 oktober 1970.
Het boekjaar 69-70 was negatief, te weten een
nadelig saldo va.n f 17.326,88. Dit vond zijn oor-
zaak in daling der omzet en stijging van perso-
neel en reparatiekosten enz. Vergeleken met voor-
gaand boekjaar waren ji^te kosten aanzienlijk ge-
stegen (met ƒ 12.000,-JW
Winst werd gemaakt in -de periode l mei-31 okt.
1970 te weten ƒ 6739,93.
Nadat administrateur Bouwmeester verslag had
uitgebracht van een door hem bezochte vergadering
van de nu ook samenwerkende verenigingen Exel
en Gelselaar, waaruit gunstige beelden spraken,
kwam de bestuursverkiezing aan de orde.

Bestuursverkiezing
De aftredende leden Pelgrum en Gotink werden
herkozen. In de vakature Koning werd diens zoon
Koning gekozen. In de raad van toezicht werd in
plaats van de heer Schotsman (niet herkiesbaar)
gekozen de 'heer Knoef.
Vervolgens werd er langdurig gesproken over het
al of niet samenwerken met Ruurlo. De heer Riet-

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

'horst van de FLEC gaf een uiteenzetting en som-
de op wat geleid had tot het zoeken naar meer
samenwerking. (Onderbezetting machines enz.).
In wezen was de tendens in Ruurlo hetzelfde.
Samen zou men, aldus spreker, veel efficiënter kun,
nen werken. Zodoende zou men in de toekomst
beslist kostenbesparend gaan werken.

Tarieven
Vervolgens werden een aantal punten behandeld
met betrekking tot de tarieven (die gelijk zullen
worden voor beide verenigingen), de verrekenin-
gen enz.
Beide verenigingen zullen wederzijds machines en
personeel beschikbaar stellen. Ruurlo heeft molmen,
teel een bedrijfsleider in dienst, die in funktie zal
blijven. De opgaven zullen door de leden als van-
ouds bij hun eigen vereniging geschieden,
Hierna werden verschillende kwesties uit de doe-
ken gedaan, waarna men besloot te gaan samen-
werken. De overeenkomst zal voor wat Medo be-
treft ingaan met terugwerkende kracht vanaf l
januari 1971. Er is een opzegtermijn van 3 mnd.
Het is nu de 5e vereniging in Gelderland die be-
sloten heeft tot samenwerking. Verder werd de
leden geadviseerd hun opdrachten zo spoedig mo-
gelijk op te geven, daar het nog vaak voorkomt
dat men enkele uren van te voren 'belt. Het is dan
onmogelijk om alles goed uit te voeren.

De voorzitter dankte de heren Daatselaar en Riet-
horst voor hun uiteenzettingen die verhelderend
hadden gewerkt en hoopte dat de toekomstige sa-
menwerking een gunsig resultaat mag bereiken.

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 21 MAART

Hervormde kerk
10.00 UUT ds J. H. Jansen (Heilige Doop)
19.00 uur ds G. Juc'kema (Enschede)
Oecumenische Jeugdd'ienist in de Lijdenstiid
Thema: „Het moest wel barsten"

Gereformeerde kerk
10.30 uur ds ,A. J. G. Dronlkert

te Geesteren-Gelselaar
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Ned.
Herv. Kerk. Voorg. ds Juckema te Enschede

R.K. kerk dorp
Alle missen worden weer gehouden in de r.k. kerk
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur 'Hoogmis.

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.
Uitleenartikelen 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
gehoor 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: Elsbeth d.v. G. J. Ruiterkaimp en J. W.
Klein Lebbink; Annette d.v. H. Begienema>n en T.
M. W. Takkenkamp; Gerrit Sander z.v. J. W.
Bloemendaal en A. C. Besselink; Robin z.v. H. W.
Smits en D. Bruin.
Ondertrouwd: A. Hoornweg en A. F. Vriezekolk.
Gehuwd: H. J. Knoops en J. T. Welsink.
W. A. B. Gal en G Meulenbrugge.
Overleden: Sieeker, Hendricus 83 jaar, weduwnaar
van L. M. Zegwaard.



SUPiRMARKT
presenteert :

*
ALLEEN NOG IN

ALBERS SUPERMARKT

*

PROEFPAKJE

VOOR

*

F4

4O
cie

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

98
158

FIJNE VERSE WORST
500 gram

KLAPSTUK met klein beentje O1Q
500 gram ^ IO

RUNDERLAPPEN nu
500 gram

HAAGSE LEVERWORST

PALINGWORST

SNIJWORST

GEKOOKTE GELDERSE
alleen aan stuk

150 gram 59

150 gram 79

150 gram 89

200 gram 99

MONTALIA
ITALIAANSE VERMOUTH

nu per fles slechts

KOKINDJES OF
FABELTJESDROP

zak van 98 voor 79

DOREX KEUKENROLLEN
2 stuks van 230 voor 185

VRUCHTENHAGEL
De Ruyter 400 gram van 90 voor 69

WASLIJNDRAAD
10 meter met stalen kern voor 89

De echte

7 UP
per fles 82

elke 2e fles
slechts

65

Herschi lit.fl.
VRUCHTEN-
LIMONADE

75
elke 2e fles

49

Classe Royal

BIER
12 euroflessen

in handige

doos v. slechts

575

Literfles

PICO
magere

choc. drank
van 98 voor

79

Luycks

SLASAUS

normaal 150

nu

139

PROFITEER NU, HEERLIJK

Abrikozen gebak
STUKS VOOR

Malaga

BONBONS

15fi gram

voor

2 grote

pakken

BISKWIE

voor

89

Bolletje

GEROOS-

JERD BROOD

van 75 voor

^ 65

Bolletje

PAN EER-

MEEL

2 pakken voor

85

Heerlijke

CRÈME

KOEKJES

per pak

79

HEERLIJKE

Cocos-
kransen

10 GROTE VOOR SLECHTS

NIEUW VAN ADEL ROSSA
CRANBERRY vruchtenwijn met jonge jenever
CASSIS vruchtenwijn met bessenjenever
CAREMO BITTER vruchtenwijn met kruidenbitter
MANDARINO vruchtenwijn met crème de mandarino
FRAMBA vruchtenwijn met frambozen-bessenjenever

VAN 395 VOOR

Literblik

DOPERWTEN

middelfijn 89

elk 2e blik

59

ERWTEN-

WORTELEN

2 literblikken

voor

705

2 x 200 gram

SOEP-

BALLETJES

van 148 voor

725

Busje 50 gram

NOOT-

MUSKAAT

van 122 voor

Doosje

a l O zakjes

VAN. SUIKER

geen 49 maar

39

ett
PRACHT BANANEN

HANDSINAASAPPELEN

GOLDEN DELICIOUS
in handige draagtas

kilo 98

2 kg 219

2 kg 139

GOUDGELE ANDIJVIE l kg 89

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 35

PRIMA CITROENEN 5 voor 69

COLOMBO KOFFIEMELK
litersfles 1068 gram

nu voor 139

Zolang de voorraad strekt
6 KOP EN SCHOTELS

voor

EIERBESCHUIT
Smarius 3 rollen van 119 nu 99

ZOUTE KRAKELS
groot pak van 59 voor 45

KWATTA CHOC. REPEN
5 dikke voor

MET l REEP GEVULDE CHOC. GRATIS
98

Superunie roodmerk KOFFIE 205
elk 2e pak



Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoontjes

Hendrik Evert
Hermanus Albert

Wij noemen ze
ERIK EN HERBERT

H. J. Hulstijn
J. Hulstijn-Weenk

Vorden, 10 maart 1971
Geurkenweg l

Te koop: Volautomatische
wasmachine 9 jaar oud,
licht defèkt. Stertefeld, Mo-
lenblick 4, tel. 1897 Vorden

Mevr. Volkers vraagt: Hulp
in de huishouding voor 3
morgens in de week.
Zutphenseweg- 129, Vorden

telefoon 1897

Te koop: l paar voetbal-
schoenen maat 35. Staring-
straat 25, Vorden

Gevraagd: Hulp voor enkele
ochtenden per week.
Mevr. v. Diest, Staringstr.
25, Vorden

Kunststof

keuken-
kasten

50 cm breed slechts
ƒ55,-

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Wie heeft interesse voor
een stuk tuingrond, gratis
in bruikleen te nemen. Wil-
helminalaan 13, Vorden

H.H. VEEHOUDERS

KAPBROEKEN
voor uw koeien, oersterk en
solied. Direkt uit voorraad.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop: 2 witte geitebok-
jes. Molenweg 6, Vorden

Betonblokken
24 x 33 cm, kleur rood

10 cm dik geschikt
voor schuren, werk-

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

Afgehaald en kontant
80 cent per stuk

inkl. BTW

Doe-het-zeSf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

UIERNETTEN
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde tepels
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
ƒ 32,—. Bij 5 stuks ƒ 30,-
Franko huis.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16 - Vorden
telefoon 05752-1259

VOOR

Wapen- en sporthandel

Maïtens
steed? doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Blokkeukens
kunststofbekleding,

prachtige en degelijke
uitvoering, met zeer

vele aanbouwmogelij'k-
heden, in alle maten,

uit voorraad te
leveren

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Elk 2e pak Spar chips HALVE PRIJS
l PAK SPAR XHEE 75

150 GRAM BOERENMETWORST 99

BRAADKUIKEN a 900 GRAM van 325 voor 289

l PAK SPAR THEEZAKJES 79

2 pak Spar lucifers van 78 voor 58
LITERSBLIK PERZIKEN 145

POT ZILVERTJITJES van 89 voor 79

250 GRAM IJSCUPS 105

5 KILO AARDAPPELS 98

2l/2 KILO SINAASAPPELS 275

GEVRAAGD: NET WINKELMEISJE

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOPP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Adverteer in Contact

Wacht niet te lang met het
bespreken van uw vakantiereis

WIJ BOEKEN O.A. VOOR:

Hotelplan

Gentouri/Sunliner

Rentahome
(bungalows en appartementen)

Rederij Keter
(RÜ'ncruises)

Stoomvaart lp Zeeland
(vakantiereizen naar Groot Brittannië)

Nederlandse Spoorwegen

Gelderse Tramwegen

VRAAGT FOLDERS EN INLICHTINGEN

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 . Vorden

Telefoon 05754-514 ~ Dorpsstraat 9 . Wichmond

Zondag 2 L maart a.s.

GOLDEN KWART
met zang van

DINY SNIJDERS

NCOEDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

l.v.m. de overdracht van het

bedrijf starten wij a,s. maandag

22 maart onze

Grote opruiming
met officiële toestemming van de Kamer van Koophandel

Wij bieden u

vele tientallen

koopjes

zowel in

dames-, heren-

als kinder-

schoenen

NEEM EENS EEN KIJKJE

IN ONZE ETALAGES EN U

ZULT HET MET ONS EENS

ZIJN: DAT ZIJN PAS

KOOPJES, DAT ZIJN PAS

SPOTPRIJZEN ! !

EXTRA AANDACHT VRAGEN WIJ VOOR
ENKELE TIENTALLEN PAREN

Dureau steunschoenen van 54,90

voor 39,90

Avang schoenen van 49,90 voor

34,90

en leuke zomerschoentjes van

29,90 voor 14,95

Heren- en kinderschoenen met

20,30,40,50 of zelfs 60% korting

NEEM DEZE KANS WAAR EN BEZOEKT
ONZE OPRUIMING

Ook in onze afdeling lederwaren

leuke, sportieve of geklede

handtasjes tegen spotprijzen

't Schoenenhuis
FA JANSEN DORPSSTRAAT VORDEN

Paardrijden
Begin april beginnen wij met
paardrijlessen

door
ervaren instruktrice!

Speciale lessen voor kinde-
ren vanaf 8 jaar.

INLICHTINGEN NIJVER-
HEIDSWBG 2 - TEL. 1736

modern-apart- beschaafd
Wij zijn er trots op de 'grootste
kollektie

gordijnstoffen
op voorraad te hebben.

131 dessins en kleuren
kunt u zien in onze
gordijnpresentatie
Wol, katoen, terlenka of linnen.
Geweven en bedrukt.
Doorzichtig en ondoorzichtig.

U zegt het maar

WONINGINRICHTING

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

BIJ AANKOOP VAN DE ALLER-

NIEUWSTE

BEHANGDESSINS
VAN GOUDSMIT-HOFF

een leuke verrassing
VOOR DE KINDEREN

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Gevraagd:

Hulp in de huishouding

SLAGERIJ JANSEN
Burg. Galléestraat 42 - Vorden - Telefoon 1451

„Kitty"
sandalen

nu in alle kleuren

voorradig

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden



vaardige handen
Ben je modern en misschien wel hip, dan heeft Nedap werk voor je, fijn
werk met prettige collega's. Heb je nooit in een elektrotechnisch atelier
gewerkt... . ? Geen bezwaar! Wij vragen alleen maar vaardige handen,
die ons kunnen helpen bij het samenstellen van onze produkten.

Dit is een van onze produkten, die Nedap is een modern en
door vaardige handen in elkaar snelgroeiend bedrijf, waaiWheel
zijn gezet. Dit zou jouw werk wat meisjes met plezier werken,
kunnen zijn!

NEDAP
Nedap heeft je iets te bieden, zoals

een goed salaris
reiskostenvergoeding
winstdeling

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek gCZClligC Sfeer
Nedap, Ruurloseweg 22,

Hengelo (Gld.) Tel. 05753 -1900.

Komt U eens informeren.
U kunt ons ook bellen of de bon insturen.

Het verplicht U tot niets.

bon

Mevr./Mej. *:

Adres:

Woonplaats:

Graag ontvang ik vrijblijvend meer*
inlichtingen over het werk
in Uw atelier.

Opsturen naar: N.V. Nedap, Postbus 6, Groenlo.

A.S. ZONDAG 21 MAART

OECUMENISCHE LIJDENS-
DIENST VOOR JONG EN OUD
m.m.v. het MAVO-Jongerenkoor
uit Lichtenvoorde.

Voorganger: Ds. Juckema uit
Enschede.

Plaats: Herv. kerk; tijd: 19.00 uur.

Thema:
HET MOEST WEL BARSTEN

Werkt u ook mee aan het slagen van deze dienst?

Raad van Kerken
Interkerkelijke Jeugdwerkgroep

Hotel „Langeler"
HENGELO G

ZATERDAG 20 MAART A.S.
AANVANG 8 UUR TOT l UUR

dansen
met medewerking van

The Wanderes
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

SPEERVOLLE VERLICHTING
VOORVERKOOP VANAF HEDEN

Adidas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-

Adldas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-„Valencia"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.30
Adidas-„Brasil"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,SO

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltnffendi

Zutphenseweg - Vorden

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Aluminium fluitketel
21/, liter slechts

4,95
Plastic flessenmand
voor 6 flessen, deze week

3,95

Itberselman
Winkelcentrum - Telefoon 1364

Vordens Toneel
brengt u (^^Baterdag ZO maart om
19.30 uur inne t Nutsgebouw het
prachtige toneelstuk:

DINGEN VAN DE DAG
van J. Hemmink-Kamp.

Decor: Vordens Toneel
Grime: H. Jurriëns, Arnhem
Regie: H. Holsbeeke

Na afloop

gezellig bal
tot 0.200 uur op de tonen van het bekende
dansorkest

The Rythm Stars
Voor het welslagen van deze prach-
tige avond rekenen wij op de gehele
Vordense genieenschap.

Zaal open 19.00 uur - Entreeprijs ƒ 3,— (inkl. bal)

Hierbij deel ik u mede dat met ingang van l april
door mij

geen schoenreparaties
meer worden verricht. Ik dank mijn clientèle voor
het in mij gestelde vertrouwen.

B. TIMMER Kranenburg

HET BESTUUR VAN DE

STICHTING TOT
HUISVESTING VAN
BEJAARDEN TE VORDEN

vraagt voor haar rusthuis
„DE WEHME"

een huishou-
delijke hulp
(in- of extern)

Indiensttreding bij voorkeur zo spoe-
dig mogelijk.
Salaris volgens richtlijnen van de
Ned. Fed. voor Bejaardenzorg.

Schriftelijke sollicitatie met inlichtingen te rich-
ten aan de direktrice van het rusthuis „De Weh-

me", Nieuwstad 44 te Vorden (tel. 05752-1448)

Zonwering!!
LUXAFLEX jalouziën met 5 jaar
garantie.

MARKISOL zonneschermen, geheel
aluminium.

Graag verstrekken wij prijsopgaaf.

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 32 - Telefoon 1421

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

vraagt

EEN OF TWEE DAMES
OF ECHTPAAR
voor het schoonhouden der kantoren

VE JG VERKE

Ledenvergadering
met aansluitend films van Veilig
Verkeer Nederland.

Op dinsdag 23 maart a.s. 's avonds
J9.30 uur in zaal Eskes

Adverteren doet verkopen

ƒ 40 — INRUIL
VOOR UW OUDE LAWAAIERIGE,
SLECHT ZUIGENDE
SCHOONMAAKHULP

Erres
stofzuiger
nu met inruil van ƒ 189,— voor

149,00
Een solide sledestofzuiger met 600 watt motor.
Een daadwerkelijke hulp by de schoonmaak.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Nieuwe
vloerbedekking ?

ZIE ONZE UITGEBREIDE
KOLLEKTIE

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM l N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ONZE BEHANGKOLLEKTIE
IS DIT JAAR BIJZONDER MOOI.

KOM GEHEEL VRIJBLIJVEND
KIJKEN

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Vorden - Tel. 05752-1567

Gordijnen!!
Wist u dat onze gordijnen vakkundig

gemaakt worden en voor een

redelijke prijs !

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 32 - Telefoon 1421



Donderdag 18 maart 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 50

Vordens Mannenkoor
35 jaar oud
Kan nog best stemmen gebruiken !

In de jaren 30 was er een duo in Vorden dat op
bruiloften en partijen voor dansmuziek zorgde. Dit
duo beter bekend als Dirk en Dirk (Dirk de Boer
en Dirk Mastenbroek) waren de grondleggers voor
wat nu is 'Het Vordens Mannenkoor'.

Begin 1936 werd in Vorden de nieuwe Empo Rij-
wielenfabriek geopend, hetgeen natuurlijk niet on-
opgemerkt voorbij kon gaan. Behalve genoemd duo
werd er op die dag .door zo'n 20 mannen met veel
verve -gezongen. Een en ander had tot gevolg dat
toen het Empo's Mannenkoor (het huidige Vor-
dens Mannenkoor) werd opgericht.

In het bestuur namen zitting H. Groothedde voor-
zitter, de heren D. Mastenbroek, D. de Boer en
J. Mastenbroek. Onder leiding van Dirk Wonnink

1954). De andere bestuursleden waren A. Sieme-
rink, G. Klein Selle en A. Bielderman. De repeti-
ties werden gehouden in de oude muloschool in de
Smidsstraat. Dirigent was de heer D. Wolters,
die het koor tot zeer grote suksessen wist te voeren.
Onder zijn bezielende leiding werden gedurende
12 jaar eerste prijzen behaald in de hoogste supe-
rieure afdeling.

BRIEF AAN PRINS BERNHARD
In 1951 om precies te zijn op zaterdag 18 en zon-
dag 19 augustus stond Vorden muzikaal op zijn
kop. Toen was het Vordens Mannenkoor nl. de
gastheer van het grote nationale zang en muziek-
konkours dat werd gehouden vlak voor het kasteel
Huize Vorden.
Dat men dit konkours als iets speciaals beschouw-
de, bewees een brief die de. toenmalige sekretaris
J. Rengelink aan Prins Bernhard schreef.

'Majesteit', aldus de aanhef van de brief, 'onze
vereniging bijna 15 jaar oud, organiseerde nog
nimmer tevoren een konkours. Wij voelen ons ver-
plicht de kulturele waarde die 'in mooie zang zit,
uit te dragen op een konkours waar vele zangers

lies toen de heer D, Wolters overleed. De heer
A. H. Wissink nam tijdelijk het dirigentschap over.
Sinds 1969 is de heer B. Nijhof uit Zutphen de
dirigent.

Vanaf 1954 tot 1970 stond het koor onder voorzit-
terschap van de 'heer A. Bielderman (thans ere-
voorzitter). Op dit moment ziet het bestuur er als

volgt uit: L. Westerhof voorzitter, H. Willems
sekrearis, A. van Zuilekom penningmeester, K.
Spiegenlenberg bibliothekaris, L. Eijkelkamp, G.
Schepers en H. Bloemendaal.

Feestavonden zijn er niet meer bij. Dit kost teveel
geld. Hiervoor in de plaats wordt er jaarlijks een
kontaktavond van koren gehouden. Hierbij zij op-
gemerkt, dat op deze avonden 'het Doetinchems
Mannenkoor al 21 jaar achtereen acte de presence
heeft gegeven.

VERBAASD
Momenteel telt het koor 27 leden die behalve uit
Vorden, afkomstig zijn uit Hengelo, Keyenburg
en Wernsveld, Het kleine ledenaantal verbaast 'het

assisteerde hij meestal in de parochie te Steende-
ren, terwijl hij ook veel retraites gaf aan zusters
en religieuzen.
Vele jaren werkte hij in Duitsland in de zielszorg,
waar hij vaak de parochiegeestelijkheid verving.
Vele Achterhoekers kenden hem als de 'bidden-
de' pater; goedheid, voorkomendheid en fijngevoe-
ligheid waren zijn eigenschappen. Steeds bezorgd
om een ander niet te kwetsen om een onaange-
naamheid te voorkomen en een plezier te doen.
Op zijn ziekbed miste hij het breviergebed als steun
sterkte en troost.

Hij was een groot kenner van de Vondel-cyclus,
waarin hij landelijke bekendheid verwierf. Hij be-
zat een schat aan boeken over Vondel. Onder zijn
vrienden was ook de beroemde Vondel-kenner

prof. Molkenboer, Ook gaf hij lezingen over deze
dichter voor de plaatselijke kontaktkommissie.
Donderdagavond 11 maart vond in de kerk op de
Kranenburug de eucharistieviering plaats, waarna
vrijdagmorgen de requiemmis en uitvaart werd ge-
houden in dezelfde kerk, waarbij een groot aan-
tal parochieleden aanwezig was.

werd met repeteren begonnen in de Empo fabriek.
Al kon men elkaar dikwijls door de rook niet meer
zien, gezongen werd er! Liederen als 'Mijn Ne-
derland' en 'Zonnenzang' galmden door de hal.

BESCHERMHEER

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de heer H.
B, Emsbroe'k het beschermheerschap werd aange-
boden. Tot aan zijn dood bleef hij dit. Daarna nam
zoon Henk het van vader over en is .thans nog
steeds de beschermheer.

Reeds voor de oorlog nam het koor met wisselend
sukses deel aan zangkonkoursen. De laatste jaren
voor de oorlog was de heer Strijker uit Lochem
dirigent. Zoals met de meeste verenigingen het ge-
val was, was het koor in de oorlog niet aktief.

Direkt na de oorlog werden de aktiviteiten hervat
en werd besloten de naam te wijzigen in Vordens
Mannenkoor.
De heer Rengelink werd voorzitter-sekretaris (tot

Dekenaat Zutphen
zet zich in voor bouw
blinden-instituut Kenya

Het dekenaat Zutphen, waaronder resorteren de
parochies Zutphen, Vierakker-Wichmond, Steen-

deren, Olburgen, Vorden, Kranenburg, Ruurlo,
Borculo, Hengelo G, Keyenborg en Joppe heeft
een grote aktie op touw gezet.

Men wil trachten samen ƒ 30.000,- bijeen te krijgen
die nodig is voor de bouw van een blindeninstituut
in Kenya. Samen wil men bouwen aan 'een nieuwe
wereld, samen werken om de grote kloof tussen
arme en rijke landen te dichten, in het kader van
de jaarlijkse vastenaktie.
In het dorp Sikri zijn de paters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid te Tilburg reeds be-
gonnen met de bouw van dit instituut. Vier ge-
bouwen zijn al klaar. De fraters hebben hier een
drukkerij waar blindenboeken worden gedrukt en
leren zo de blinde jongens vee verzorgen enz.

Bij de zusters 'hebben d'e jongelui Engels geleerd
evenals rekenen enz. Alles is echter'te klein, waar-
om men nu dus een grotere school wil bouwen,
die omstreeks ƒ 30.000,- zal gaan 'kosten.
Er zijn in Kenya pl'm. 70.000 blinden waarvan plm.
10.000 kinderen. Voor deze kinderen kan door de
•medische en technische hulp veel worden gedaan.
Op zes blindenscholen krijgen nog geen 700 kin-
deren onderwijs en van nazorg is geen sprake.

Sinds 1956 is het vooral de Kenya Society for the
blind die naar vermogen tracht de blindenzorg te
'behartigen en uit te breiden.
Een van die scholen is de St Odaschool te Aluor,
waar zusters van Oudenbosch, geholpen door le-
ken onderwijs geven aan kinderen en ze enigszins
voor te bereiden zelfstandig door hét leven te gaan.
De verzorging en opleiding van blinden verschilt
in een land als Kenya geheel en al met die in een
meer ontwikkeld land.
Er is nog geen sprake van >funkties als telefoniste
of typiste voor blinden. Alles verloopt daar veel
eenvoudiger de blinde kan niets anders dan een
bescheiden plaats innemen in het maatschappelijk
leven. Ieder is er evenwel vna overtuigd, dat het

en zangeressen bijeen komen, om in vreedzame
kamp een ere palm weg te dragen, verdiend door
ijverige studie en saamhorigheid'.

Wij zouden het op prijs stellen de .mogelijkheid
te hebben een erepalm te 'kunnen bemachtigen, be-
schikbaar gesteld door u of door Uwe Geëerbie-
digde Echtgenote onze Koningin.
Tot zover deze brief.

Het antwoord van Prins Ba^hard dat hij gezien de
vele aanvragen, geen erepi^ beschikbaar kon stel-
len, stond overigens een zeer geslaagd konkours
niet in de weg.

ZILVEREN JUBILEUM
Tien jaar later werd op g^Ptse wij'ze het zilveren
jubileum van 'het Mannenkoor gevierd. Dit gebeur-
de in het nutsgebouw waar de operette 'Heidi',
dochter van Cauber Elsje, maar liefst 7 avonden
een stampvolle zaal trok.
Enkele jaren later leed 'het koor een gevoelig ver-

bestuur in hoge mate, fant zo redeneert men, toen
de gemeente Vorden 4500 inwoners telde, bestond
'het koor uit 54 leden, thans bij 7000 inwoners
uit 27 !

Dit neemt niet weg dat het koor over goede stem-
men beschikt, maar dat men toch zo dol graag
meer leden wil hebben. Het zingen is zo'n prach-
tige vrijetijdsbesteding, aldus het bestuur, dat zeer
enthousiast is over de dirigent de heer Nijhof, die
het koor zeer

Het 35-jarig bestaan laat men verder zonder 'feest-
gedruis over zich heen gaan. Men is druk bezig
met repeteren voor het konkours dat op 26 juni
in Diepenveen zal wc^^n gehouden en waar men
zal trachten in de eei^p afdeling een goed figuur
te slaan.

Bijzonder trots is men op de leden D. de Boer en
K. Spiegelenberg, die al vanaf de oprichting lid
zijn.

noodzaak is iets voor deze kinderen te doen.
Er zijn slechts 2 scholen voor blinden waar jon-
gens en meisjes de primaire en de intermediate op-
leiding volgen. Deze school begon in 1961.

Frater Bots is er de grootste promotor van geweest
hij heeft niet alleen alles gedaan o'm de school
op te richten maar ook om ze ïn stand te houden.

Het dekenaat Zutphen hoopt dat de vastenaktie
oproept aan het geselde doel: een bedrag van ca
ƒ 30.000,- bijeen te brengen !

40 jaar priester
In het klooster op de Kranenburg herdacht maan-
dag 15 maart pater Jucundus Frankenmolen ofm
de dag dat 'hij 40 jaar priester was.
De jubilaris die op 16 mei a.s. 66 jaar wordt heeft
een zeer arbeidzaam priesterieven achter de rug.
Na zijn intrede in de orde op 7 september 1924 te

Bleyerheide en de priesterwijding op 15 maart
1931 te Weert, volgde hij in Maastricht de kursus
el'oquentia. 'Daarna was hij ruilm 5 jaar werkzaam
als assistent te Weert. In september 1937 vertrok
Frankenmolen naar de Franciscaanse missiegebie-
den in Nederlands Nieuw Guinea, waar hij ruim
10 jaar onder de papoea's werkte.

Hij vertrok naar de binnenlanden en bouwde het
kamp Arso. Gedurende deze tijd 'kwam hij veel in
ko'ntakt met koppensnellers enz. De taal was een
van de grootste moeilijkheden, er waren meer dan
400 dialekten. Zijn dichtsbijzijnde buurman-missio-
naris woonde op 800 km afstand.
Hij zat 3 jaar in het Jappenkamp door de bezet-
ting en zat in 7 kampen. Na de bevrijding in 1945
bleef hij nog tot 1947 in Nieuw Guinea en ging
daarna terug naar Nederland.
Hij werd toen weer assistent o.a. in Venray, Wier-
den en 'daarna 17 jaar in Drachten, waar hij mis-
sie prokurator werd.

In augustus 1970 kwam hij naar Vorden daar de
vestiging te Drachten werd opgegeven. Hij 'is nog
steeds missie prokurator voor de drie noordelijke
provincies en de NOP.
De viering van het 40-jarig priesterfeest heeft deze
week plaatsgevonden door de kloosterkommuni-
teit en zijn familieleden.

Een minister
komt spreken
A.s. dinsdag zal voor de AR partij te Vorden spre-
ken minister Ir W. F. Schut in verband met de
komende verkiezingen op 28 april.
Hij zal de hoogtepunten van de verkiezingsstrijd
behandelen, waarbij hij niet zal schuwen zijn eigen
beleid in het kabinet de Jong te verdedigen.
De AR kiesvereniging wil er een open vergadering
van maken, zodat een ieder het woord zal 'kunnen
voeren en met de minister van mening zal kunnen
verschillen.

Groot Vondelkenner
pater Rodermans ofm

Na een ziekte van slechts enkele weken is toch
nog vrij plotseling op de leeftijd van 65 jaar over-
leden, pater Deicola Rodermans ofm, van de Orde
der Minderbroeders uit het klooster Kranenburg.
Pater Rodermans die op 14 juli 1905 in Amster-
dam werd geboren, trad op 7 september 1925 in
bij de Minderbroeders-Franciscanen te Alverna"
waarna hij op 6 maart 1932 te Weert tot priester
werd gewijd.
Sinds september 1946 toen hif naar het klooster
te Vorden werd overgeplaatst, is hij werkzaam

geweest in de nabije en verre omgeving. Zondags Wek, toneel en muziek.

Graafschaprij der s
gaan crossen
Voor leden van de Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders breekt een druk seizoen aan. Er staan
weer vele crossen en betrouwbaarheid'sritten op het
programma. Voor betrouwbaarheidsritten, waar-
van in november en december reeds vier ritten zijn
verreden, tellen de volgende ritten mee, waarvan
de zes beste prestaties beslissend zullen zijn voor
toet klu'bkampioenschap.

Dit geldt zowel voor de junioren als de senioren.
De ritten zijn 20 maart in Neede, 27 maart Voor-
jaarsrit Overijssel, 3 april Louis van Rijswijkrit,
9 oktober Meppel, 16 oktober Oost Gelderlandrit,
terwijl er voorts nog een rit in Limburg op het pro-
gramma staat.

CROSS: 17 april, l mei, 12 juni, 14 augustus, 28
augustus en 11 september. Circuit: Delden.
Weekend Drunen: 30 en 31 juli en l augustus.
Voorts ngo een aantal onderlinge klubwedstrijden.

Nieuws van
de kerken
Anders dan anders
Interkerkelijke Jeugddienst?
Dit keer is het iets anders dan gebruikelijk, om-
dat wij samenwerken met de Raad van Kerken.
Is dit niet de weg die wij samen aan het zoeken
zijn? Met zijn allen de maam van Christus belij-
den?

Het grote en bekende MAVO Jongererikoor uit
Lichtenvoorde zal ons steunen in een goede voor-
bereiding om echt Pasen te kunnen vieren. Deze
dienst die u niet mag missen, zal geleid worden
door ds Juckema, hervormd predikant te Enschede.
Houdt u deze avond van de 21e maart vrij?

Wij beginnen weer om 7 uur.

Raad van Kerken
Int. Kerkelijke Jeugdwerkgroep

SchooSreisje
De vijfde klas van de openbare lagere school dorp
gaat van 22 tot en met 25 juni op schoolreis. Ge-
durende deze vier dagen zullen de kinderen over-
nachten in de jeugdherberg te Emst-Epe,

Ouderavond Prinses Julianaschool
Vrijdagavond wordt er in de Prinses Julianaschool
in de Wildenborch een ouderavond gehouden. In
voorgaande jaren werden door de kinderen veelal
toneelstukjes opgevoerd. Het onderwijzend perso-
neel is evenwel van mening het dit jaar eens over
een andere boeg te moeten gooien. Men zal het nu
meer gaan zoeken in een openbare les. 'De kinde-
ren mogen dan zelf kiezen uit een vijftal onder-
werpen. Het ligt in de bedoeling dat de gehele
school „gebruikt" wordt. Aandacht zal worden
besteedt aan handenarbeid, poppenkast, gymnas-

SILYESTER
GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!

(Advertentie)

Tex-bericht van BIND ING-RECHT S stop het leven van alledag stop eerst even naar Prinsjesdag stop op vrijdag a. s.
's avonds half acht 19 maart stop in de Raadszaal van Vorden stop de BEGROTING van 1971 wordt dan behandeld • stop •
hoogtepunt van het jaar - stop •• veel belangstelling wordt verwacht - stop - extra stoelen waarschijnlijk niet of wel aanwezig - stop
begrotingsbehandeling gaat toch door • stop - kan alleen, op prinsjesdag - stop - Vordenaren bekend om hun burgerzin •• stop -
kom.... - stop - tot zover Texbericht van BINDING-RECHTS.



VRIJETUDSBLEDING
Helanca trainingspakken met biezen of
in twee kleuren.

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zojuist ontvangen

pracht
kollektie
modetassen

SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 „ Vorden

vast tapjjt
OP KAMERBREEDTE

Weloverwogen
kiezen uit een
hele grote
tapijtkollektie

hebben wij al voor u gedaan.
Onze geselekteerde kollektie tapij-
ten dragen kwaliteit en garantie.
Een eerlijk tapijt voor een eerlijke
prijs vindt u in onze unieke tapijt-
presentatie.
Of u nou een wollen, nylon of
een acryl tapijt wenst; u zegt 'het
maar.
Al onze tapijten waarborgen u
jarenlang tapijtplezier.

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

Nu
hoge inruilwaarde

voor uw oude zwart-wit televisie
bij aankoop van een

KLEURENTELEVISIE
Kleurentelevisie 56 cm beeld met
inruil mogelijk voor

ƒ 1595,-
TELEVISIE - RADIOHANDEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

Vloerbedekking!!
Volledige kollektie Desso en

Silvester tapijt

En 't wordt VAKKUNDIG gelegd.

B. LAMMERS
Burg. GaMéestraat 32 - Telefoon H21

TE KOOP:

VORDEN
(buurtschap Delden)

PERCEEL, I BOUW- EN WEILAND
aan de Spiekerweg groot plm.
3.19.50 ha

PERCEEL II WEILAND
gelegen langs de Spiekerweg
groot plm. 0.91.34 ha

PERCEEL III BOUW- EN WEI-
LAND aan de Hamminkweg
groot plm. 2.39.50 ha

PERCEEL IV BOSJE
met opstand j^Jlandse eiken
groot plm. O.llW ha

Aanvaarding: bouwland perceel I
stoppelbloot;
weiland vrij te aanvaarden.

Inlichtingen:

D. WALGEMOED makelaar
E 21 - Hengelo G - Telefoon 05753-1338

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. speklappen 170

500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. gebraden gehakt 140
200 gr. boterhamworst 80

500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 298

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

VRIJDAG EN ZATERDAG

1 bos narcissen 1,55
Verder ruime sortering

potplanten en
snijbloemen
Ook voor goed verzorgd

bruids- en grafwerk
naar

Bloemisterij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 . Telefoon 1987

G. KLEIN HANEVELD

Deze week HOEFIJZER

dubbel
voordeel

Vrijdag en zaterdag

Gratis bos Freesia's
Bij besteding van ƒ 10,00 of meer

ALS KLAP OP DE VUURPIJL
GEVEN WIJ VRIJDAG EN ZATERDAG

dubbel
Hoefijzerzegels
DUS UW KAART VAN ƒ 2,50
VLUGGER VOL

Speciale aanbiedingen:

vrijdag en zaterdag
2 grote kroppen voor

KOMKOMMERS per stuk

ONATHAN APPELS
2 kg in draagtas voor

79
59
11O

Maandag en dinsdag
UNOX ROOKWORST

van 169 voor

Hierbij 500 gram
HART ZUURKOOL voor

149
45

De hele week
Y2 BLIK A.Z. AARDBEIEN
op zware siroop van 127 voor
3/4 POT SPERCIEBONEN
Brug voor
JAMPOT AUGURKEN

voor

l pak gezouten SPEKSNIJ-
BONEN van 140 voor
Vanaf vrijdag:
DIEPVRIESHAANTJES per kg

1O7
98
98

125

Grote sortering
EERSTE KWALITEIT

en
VOOR DE A.S. BRUIDEGOM:
wij adviseren u graag vakkundig bij de keus
van uw

BRUIDSBOEKET

DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Telefoon 1334 - Vorden

BLOEMEN - PLANTEN
- GROENTE - FRUIT



Waterpolo

Voetbal
VORDEN - KOTTEN 2-1

Vorden won zondagmiddag verdiend met 2-1 van
een flauw Kotten. In de Vordense ploeg waren
Bloemendaal en te Veldhuis niet van de partij, zij
werden goed vervangen door Stokkink en Buunk.
Henig'eveld schoot al direkt tegen de 'lat, doch het
was Kotten dat de leiding nam, toen Wentink de
bal miste en deze werd ingekopt.

Vorden zette alles op alles en wist 'gelijk te maken
Via Buunk die fraai scoorde.
In de 20e minuut kreeg Vorden een penalty toe-
gewezen, toen de doorgebroken Jansen in liet doel
werd geduwd. Nijenhuis maakte geen fout 2-1.
Hiermee brak -het einde aan.

Vorden 2 speelde gelijk tegen Varsiseveld 3 nadat
2-2Vorden met 2-0 had achtergestaan werd het
toch nog 2-2. Holsbeke en Eggink zorgden voor
de gelijke eindstand.

Vorden 4 verloor met rake cijfers van Voorst 3
'het werd liefst 6-1. Vorden 5 haalde het stoute
stukje uit door koploper Socci met 2-1 te verslaan
door doelpunten van Henk en Gerrit Vreeman.

Vorden 6 speelde gelijk met 2-2 na een 2-0 ach-
terstand, zodat Dierense Boys het kampioensfeest
nog even uit moet stellen. Velhorst en Pardijs
zorgden voor de gelijke stand.

Voetbalprogramma
Het programma van de v.v. Vorden ziet er voor
het a.s. weekend als volgt uit:
Bredevoort-Vorden, Eib. Boys 4-Vorden 3,
Vorden 5-Baakse Boys 3, Vorden 6-De Hoven 6,
Voorst 6-Vorden 7.

Voetbalprogramma
voor Ratti zaterdag en zondag:

Zaterdag 20 maart:
Ratti 1-Deeskensveld l, Zelos 3-Ratti 2,
Jeugd: Ratti bl-Keyenburgse Boys b l

Zondag 21 maart:
Baakse Boys 1-Ratti l, Ratti 3-Zelhem 3.

HEREN 2 WAREN KANSLOOS

Zaterdagavond speelde Vorden 2 tegen .het sterk
Proteus l uit Twello te Apeldoorn.
Speciaal in de eerste helft slaagde Proteus erin
om de Vorden achterhoede uit positie te splen.
Het werd tot de rust 5-0 waar Vorden eigenlijk
nog niet over mocht klagen.

Midvoor Beus van Vorden verkleinde tot 5-1 al-
vorens Proteus uitliep tot 6-1. Weer was :het Beus
die raak schoot 6-2. Vlak voor tijd werd 'het ten-
slotte 7-2. Een verdiende zege van Proteus!

Dammen
VORDEN LIET BRUMMEN KANSLOOS

Uitgaande van het bestuur van het distrikt Oost
wordt er momenteel in de Achterhoek een dam-
kompetitie gespeeld volgens afval'systeem en waar„
aan wordt deelgenomen door viertallen.
Het team van Vorden kwam in de eerste ronde
uit tegen Brummen, welke ontmoeting door Vor-
den werd gewonnen met 7-1.

De individuele uitslagen:
ten Beekin-Wiersma 0-2, Geerken-Nijenhui's 0-2.
Verbeek-Klein Kranenbarg 0-2, Jansen-Hoenink
1-1, hierdoor gaat Vorden over naar de volgende
ronde.

Onderlinge damkompetitie

In zaal Eskes werd gespeeld:
Smeenk-Esselink 2-0, Sloetjes-Diimmendaal 2-0,
Wassink-Roozendaal 2-0, Wiersma-Heuvink 1-1,
Oukes-A. Wassink 0-2.

Bij de jeugd:

Bolink-Geerken 0-2, Masselink-Grotenhuis 0-2,
W. Geefken-Bosboom 2-0, Boudri-Harmsma 0-2,
Sohuurman-Bolink 2-0, Boudri-Grötenhuis 0-2,
Schuurman-W, eerken 0-2.

Bennie Smeenk kan zaterdag kampioen
van Gelderland worden!

Met nog één ronde te spelen beloofd 'het kampioen-

schap van Gelderland een zeer spannend slot te
krijgen, want Smeenk en van Roekei (de andere
kanshebber) betwisten elkaar zaterdag in de laat-
ste beslissende partij.
Bij het 'ingaan van de laatste speeldag is de Stand
tot nu toe:

l Smeenk 10-17, 2 van Roekei 16 punten, 3 Ach-
terstraat 15, 4 Wouters 14, 5 Meyer 12, 6-8 van
Aalten, Schouten en Wassink (de andere Vorden-
se deelnemer) 9 punten, 9 Berends 8, 10 Leinema
6, 11 van Tongeren 3 en 12 van Roekei met 2 pnt.

Biljarten
Vorden kwam in de tweede ronde van het drie-
bandentournooi goed voor de dag en won van het
sterke Voorst met 5-2.

Poorte l leed thuis tegen DLS ieen 3-4 nederlaag.
Door de fraaie zege op Voorst heeft KOT zich
op de eerste plaats genesteld met 12 punten uit
2 wedstrijden, 2 is Voorst met 7, 3 Poorte met 5
en 4 DLS met 4 punten.

In klasse c2 is zoals bekend Voorst 2 kampioen
geworden door een zege op KOT 2.
Inmiddels zijn hier de laatste kbmpetitiewedstrij-
den gespeeld, waarvan de uitslagen waren:

De Kroon won van Carambole met 6-3, KOT 3
won thuis van De Pauw l met 5-4, Peli'kaan l
won eveneens met 5-4 en wel van Lindeboom l.
De hoogste serie in deze afdeling werd gemaakt
door Vos van Lindeboom met 29 caramboles.

De eindstand in klasse c2 is:
l en kampioen Voorst 2 16-95, 2 KOT 2 16-93,
3 DLS 2 16-87, 4 Carambole l 16-71, 5 De Pauw
l 16-70, 6 Lindeboom l 16-67, 7 Kroon l 16-63,
8 KOT 3 16-55, 9 Pelikaan l 16-49.

In klasse c3 moet het al gek gaan wil De Pauw 2
het kampioenschap nog ontgaan.

De uitslagen in deze klasse waren:
De Pauw 2-Notékrakers l 7-2, Lindeboom 2 won
thuis met 8-1 van Poorte 2, Notekrakers 2 verloor
thuis op het nippertje met 5-4 van 'KOT 4.
De hoogste serie in deze afdeling werd gemaakt
door Eikelboom van Lindeboom 2 nl. 19 caramb.

In klasse c4 gaat de kompetitie een spannend slot
tegemoet. KOT 5 won met 7-2 van Lindeboom 3
en Voorst 3 met 9-0 van DLS 3, -hetgeen betekent
dat Carambole 2, KOT 5 en Voorst 3 gaan uit-
maken wie kampioen zal worden.

Lindeboom 4 won met 7-2 van KOT 6 en Pauw 3
met 5-4 van Notekrakers 3.
De -hoogste serie in deze afdeling werd gemaakt
door Hendriksen van Pauw 3 en Knoops van KOT
5, nl. 14 caramboles.

De stand ziet er nu als volgt uit:
l KOT 5 16-81, 2 en 3 Carambole 2 en Voorst 3
15-80, 4 DLS 3 15-66, 5 Lindeboom 4 14-65, 6 Lin-
deboom 3 15-65, 7 Pauw 3 15-60, 8 KOT 6 14-59,
9 Pelikaan 3 14-51, 10 Notekrakers 3 14-44.

(een Week later):

In klasse cl won Poorte l met 4-3 van KOT l,
dat toch leider bleef. DLS l won met 4-3 van
Voorst l. De stand werd niedroor:
l KOT l 3-15, 2 Voorst 3 3-10, 3 Poorte l 3-9,
4 DLS l 3-8 punten.

In klasse c3 deed zich een grote verrassing voor.

Het leidende Pauw 2 uit Warnsveld leed een uit-
nederlaag tegen Pelikaan 2 nl. van 7-2!

KOT 4 profiteerde uitstekend van deze misstap
door met 9-0 van Lindeboom 2 te winnen, zodat
de Vordenaren nog maar 7 pnt achter staan,
Notekrakers 2 won thuis met 6-3 van Poorte 2.
De hoogste serie in deze afdeling werd gemaakt
door Ordelman van Notekrakers 2 nl. 20 caramb.

De stand zoals die nu is:
l Pauw 2 15-91, 2 KOT 4 15-84, 3 Lindeboom 2
14-68, 4 Pelikaan 2 14-60, 5 Notekrakers 2 15-59,
6 Notekrakers l 14-56, 7 Poorte 2 15-41.

In klasse c4 waren de verrassingen eveneens niet
van de lucht! Koploper KOT 5 leed hier een ge-
voelige nederlaag, terwijl bovendien no 2 Caram-
bole 2 een geweldig pak voor de broek kreeg.

KOT 2 verloor van Notekrakers 3 met 7-2 en
DLS 3 verraste Carambole 2 met liefst 9-0. KOT
6 won met 7-2 van Pelikaan 3, Pauw 4 verloor met
5-4 van Lindeboom 4. De hoogste serie in deze
afdeling werd gemaakt door Hendriks van DLS
3 nl. 12 caramboles.

De stand is momenteel:

1 KOT 5 17-83, 2 Voorst 3 15-80, 3 Carambole
2 16-80, 4 DLS 3 16-75, 5 Lindeboom 4 15-70,
6 KOT 6 15-66, 7 Lindeboom 3 15-65, 8 Pauw 3
16-64, 9 Pelikaan 3 15-53, 10 Notekrakers 3 15-51.

Wintersport in Bulgarije
andersten.... goedkoper!

Eén van de meest sprekende produkten van de welvaart is de royale va-
kantie, die de meeste werknemers tegenwoordig ten deel valt. Voor velen
is het mogelijk om twee maal per jaar 14 dagen alle zorgen te vergeten.
Dat is trouwens - zo zullen vele medici verzekeren - beslist geen overbo-
dige luxe in deze turbulente tijd. De tweede vakantie wint terrein. Het is
dan ook geen wonder, dat de op de westerse valuta azende Bulgaren hun in
ijltempo groeiende toeristenindustrie voor een niet onbelangrijk deel op de
wintergasten richten.

Tijdens een wintersportvakantie in Bulgarije
waant men zich in een sprookjesland

In de laatste jaren heeft Bulgarije zijn Zwarte Zee-kust aantrekkelijk weten
te maken voor toeristen uit alle delen van de wereld. Er werden aan de
prachtige stranden luxueuze hotels gebouwd, er rezen vakantiesteden uit
de grond met het meest moderne komfort, gepaard aan de traditionele
folklore. Bulgarije buit zijn sterke kanten uit: het weer, de mooie stranden,
de folklore, de keuken en niet in de laatste plaats de vriendelijkheid en
gastvrijheid van de bevolking. Maar de Balkan heeft meer. Het land is
gezegend met een Oost Europees landklimaat, hetgeen met zich meebrengt
dat de zomers lang en warm zijn en de winters lang en koud. Een ideaal
land dus voor.de wintersport. En ... is een wintersportvakantie niet een
heerlijke afwisseling voor Spaanse zon-zoekers?

Minder dan een uur rijden van de Bulgaarse hoofdstad Sofia ligt midden
in het Vitoscha Gebergte op bijna 2000 m hoogte een ideaal wintersport-
gebied. Zeventig km ten zuiden van Sofia, in het Rilla Gebergte vindt men
het plaatsje Borovetz. Hier, op deze beide plaatsen, konsentreert zich de
Bulgaarse wintersport. Het is nog niet zo lang geleden, dat het voorna-
melijk Bulgaren waren, die hier de lange latten onder bonden.

Maar de ontstuimige resultaten die de toeristenindustrie aan de Zwarte
Zee kust opleverde, bracht de Bulgaarse regering er toe, om ook in de
Vitoscha en het Rilla Gebergte akkomodatie te kreëren voor westerse
toeristen. Zij vinden daarom, behalve de zekerheid van altijd verse sneeuw,
skiliften. Rodelbanen en niet te vergeten de gezelligheid van de knusse
hotels, waar het ook na zonsondergang goed toeven is. Want vooral in
het laatste zijn de volkeren van de Balkan sterk. Hun wijnen, hun zigeu-

nermuziek, hun hele levensstijl zal de westerse toerist erg aanspreken.
Er zijn tal van redenen om nu eens niet naar de geijkte wintersportplaat-
sen te reizen. De belangrijkste is waarschijnlijk, dat zelfs voor de meest
enthousiaste ski-liefhebber een vakantie in de sneeuw toch nog meer be-
helst dan het verblijf op de piste. Hij zoekt in de winter de sfeer van de
gezelligheid 's avonds achter een goed glas wijn. Niet altijd de chique van
de après ski maar wel het genoegen van het kontakt met andere mensen,
de rust xiran de avond vol gezellige kout, de zon en de ijle berglucht. Wel-
aan, Bulgaren zijn vriendelijke mensen, die vaak hunkeren naar het kon-
takt met toeristen uit het westen, die gastvrij zijn en die weten wat een
mens toekomt die 'eruit' wil zijn.

Kontakt met die andere wereld, die voor velen van ons nog zoveel gehei-
men heeft, dat is één. De prijskaart die de Bulgaren de westerse toeristen
voor de neus toveren is twee, drie vier en vijf. Waar ter wereld kan men
voor 15 cent plaats nemen in een sleeplift? De luxe van een stoeltjeslift
kost 36 cent. Maar een tienrittenkaart daarmee vraagt toch niet meer dan
een offer van ƒ 2,80. Dat ter indikatie van hot prijsnivo in deze moderne
wintersportgebieden. Wie enigszins bekend is met de bedragen, die in de
gerenommeerde oorden worden gevraagd zal bij wijze van spreken niet
zijn oren klapperen, als hij leest dat de huur van een paar ski's per dag
niet meer kost dan 90 Nederlandse centen. En wie heel luxe wil doen en
de allernieuwste fiberglasski's onder wil binden, hoeft daar per dag toch
niet meer voor te betalen dan een gulden en tachtig cent. Echte skischoc-
nen één gulden per dag. Waarbij dan nog komt, dat de Bulgaren uitste-
kende skiërs zijn en nog betere instrukteurs.

Alle mogelijkheden om les te nemen zijn er, voor beginners en voor ge-
vorderden. En niemand hoeft in de rij te staan, want op het ogenblik zijn
de mogelijkheden nog niet zo pekend, dat de grote trek naar Bulgarije al
begonnen is. Over enkele jaren zal dat wel anders zijn. Zo is het ook met
het Goudstrand aan de Zmarte Zee gegaan, waar na een korte aanloop-
periode zoveel belangstelling voor bestaat, dat het Eindhovense reisburo
FIT, dat de Bulgaarse markt voor Nederland ontsluit, nu tenminste vier
volle vliegtuigen per week van Schiphol laat vertrekken met een lading
zonzoekers.
Bulgarije is een geweldig toeristenland. Het heeft zich voorgenomen om

Het verbljjf aan boord van de Iljoesjin is aangenaam

Het hotel Shtaslivetza waar het goed toeven is
en vanwaar men direkt aan een skitocht kan beginnen.

in enkele jaren tijds een van de grootste trekpleisters van Europa te wor-
den en neemt daarvoor alle maatregelen. De hotels zijn uitstekend geou-
tilleerd en de bediening is zeer persoonlijk, omdat iedere gast uit het
westen nog een man en een vrouw is, die speciale aandacht krijgt. Met
name de wat oudere kellners stellen er een eer in, de specialiteiten van de
zo voortreffelijke Bulgaarse keuken aan hun gasten voor te zetten. En de
fabuleuze zigeunermusici zijn blij dat het kontakt met het westen wordt
herseld en zij hun opwindende of melancholieke melodieën in de oren van
de nieuwe gasten kunnen spelen. Speciaal voor de westerse toeristen zijn
overal dollarwinkels gevestigd, waar men voor dollars, guldens, marken
of andere harde valuta van alles kan kopen.

In het Vitoscha- of het Rilla Gebergte, 2000 m boven de zeespicgcl bouwt
de Bulgaarse regering een nieuw Goudstrand-voor-de-winter. Er zijn res-
taurantjes en bars, schaapskooien en natuurlijk de. paarden, die in deze
wintermaanden de slee door de beboste bergen trekken. Hier schijnt de
zon op de rodelbaan, waarvan je ook alweer bijna-voor-niks gebruik kunt
maken. Sleetjes kosten een hele gulden per dag. En dan praten we nog
niet over de geweldige wandelmogelijkheden, wat niks kost in de letter-
lijke betekenis van het woord. Het echte mondaine vermaak van de wes-
terse wintersport-oorden moet men in een land als Bulgarije niet verwach-
ten, maar daar staat tegenover de gemoedelijkheid en de intimiteit. Trou-
wens, zijn alle winersportei s nu zo gek op dat mondaine en kostbare gedoe
van de après-ski pakken en zo meer. Een dansje bij kaarslicht achter een
goed glas wijn is gezelliger, gewoner en aanzienlijk minder duur !

Het Eindhovense reisburo FIT dat zo'n belangrijke bijdrage heeft gele-
verd aan het ontsluiten van de Zwarte Zeekust voor Nederlandse toeristen
heeft nu ook het organiseren van wintersportvakanties naar dit land t e r
hand genomen. Met een Iljoesjin 18 van clc luchtvaartmaatschappij Bulair
vliegt FIT wekelijks naar Sofia. Een wintersportvakantie van 15 dagen
all-in, d.w.z. in een hotel met vol pension kost dan nog lang geen ƒ 500,-
in de meest luxueuze uitvoering en in de goedkoopste ƒ 369,-.
Wie zei, dat de wintersport alleen voor de rijken der aarde bestemd was?
Vergeet het van nu af aan maar!



VRIJETIJDSKLED1NG
Helanca trainingspakken met biezen of
in twee kleuren.

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zojuist ontvangen

pracht
kollektie
modetassen

SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 _ Vorden

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Weloverwogen
kiezen uit een
hele grote
tapijtkollektie

hebben wij al voor u gedaan.
Onze geselekteerde kollektie tapij-
ten dragen kwaliteit en garantie.
Een eerlijk tapijt voor een eerlijke
prijs vindt u in onze unieke tapijt-
presentatie.
Of u nou een wollen, nylon of
een acryl tapijt wenst; u zegt het
maar.
Al onze tapijten waarborgen u
jarenlang tapijtplezier.

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

Nu
hoge inruilwaarde

voor uw oude zwart-wit televisie
bij aankoop van een

KLEURENTELEVISIE
Kleurentelevisie 56 cm beeld met
inruil mogelijk voor

ƒ 1595,-
TELEVISIE - RADIOHANDEL

BH VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Vloerbedekking!!
Volledige kollektie Desso en

Silvester tapijt

En 't wordt VAKKUNDIG gelegd.

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 32 „ Telefoon 1421
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VORDEN
(buurtschap Delden)

PERCEEL I BOUW- EN WEILAND
aan de Spiekerweg- groot plm.
3.19.50 ha

PERCEEL II WEILAND
gelegen langs de Spiekerweg
groot plm. 0.91.34 ha

PERCEEL III BOUW- EN WEI-
LAND aan de Hamminkweg
groot plm. 2.39.50 ha

PERCEEL IV BOSJE
met opstand iMWandse eiken
groot plm. O.llW ha
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500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. gebraden gehakt 140
200 gr. boterhamworst 80

500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 298

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
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UNOX ROOKWORST

van 169 voor

Hierbij 500 gram
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De hele week
y2 BLIK A.Z. AARDBEIEN
op zware siroop van 127 voor

3/4 POT SFERCIEBONEN
Brug voor

JAMPOT AUGURKEN
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l pak gezouten SPEKSNIJ-
BONEN van 140 voor

Vanaf vrijdag:
DIEPVRIESHAANTJES per kg
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Grote sortering
EERSTE KWALITEIT

VOOR DE A.S. BRUIDEGOM:
wij adviseren u graag vakkundig bij de keus
van uw

BRUIDSBOEKET

DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Telefoon 1334 - Vorden

BLOEMEN - PLANTEN
- GROENTE - FRUIT



Donderdag 18 maart 1971

Derde blad Contact
32e jaargang no. 50

Subsidie Ratti
Indien de raad van Vorden ermee akkoord gaat,
zit het er dik in, dat de sv Ratti een bedrag van
ƒ 15.000,~ als subsidie ontvangt voor een tweede
speelveld.

Zoals bekend heeft de sv Ratti in 'de buurtschap
Kranenburg één speelveld tot haar beschikking. De
aanleg van dit terrein plus de bijkomende verlich-
ting zijn geheel door de eigen vereniging bekos-
tigd.Ook het onderhoud van een en ander vindt
door Ratti zelf plaats. In al deze kosten ontvangt
zij slechts een jaarlijkse vaste subsidie van ƒ 1250,-

De sv Ratti mag zich in gestadige groei verheu-
gen. Momenteel is de situatie als volgt:

3 seniorenelftallen afd. 'zondag,
2 seniorenelftallen afd. zaterdag
1 veteranenelftal
2 juniorenelftallen
2 pupillenelftal'len

Zij" verwacht bovendien in het nieuwe seizoen nog
met 2 elftallen, te weten l senioren en l junioren
elftal aam de kompetitie te kunnen deelnemen.
In totaal zal sv Ratti dan 12 elftallen hebben.

De huidige akkomodatie is voor een dergelijk aan-
tal elftallen onvoldoende. Ratti is daarom voor-
nemens over te gaan tot aanleg van een tweede
veld. Zij heeft hiervoor van het rk-kerkbestuur een
perceel grond op langere termijn gepacht.

Met de aanleg van dit veld is een bedrag gemoeid
van ruim f 25.000,- waarvoor de sv Ratti niet over
voldoende middelen 'beschikt.

Bij schrijven van 6 januari 1971 heeft Ratti ge-
vraagd in 'deze kosten een eenmalige bijdrage van
ƒ 15.000,- uit de gemeentekas te mogen ontvan-

gen. Door ontwikkeling van diverse akfciviteiten
verwacht zij zelf het resterende bedrag bijeen te
kunnen brengen.

Gezien het bovenstaande en gelet op de uitgaven
die de gemeente heeft gedaan en nog jaarlijks doet

voor sportvelden in 'het dorp Vorden, komt ons dit
verzoek billijk voor.
Wij stellen u dan ook voor aan het verzoek tege-
moet te komen en daartoe eenmalig subsidie van
ƒ 15.000,, op de kapitaaldïenst van de gemeente-
begroting voor 1971 uit te trekken.
Aldus adviseren BöW aan de raad.

Vrijdagavond zal de raad tijdens een openbare ver-
gadering zich over het voorstel van BÖW uitspre-
ken.

Voorlichtingsavond
Woningbouwver.
Thuis-Bestm r f 11 f k? _ «-v uift

Ter informatie aan de bewoners van woningwet-
en premiewoningen en overige belanghebbenden in
Hengelo G en Vorden was in de zaal van ,,'t Wa-
pen van Vorden" door de Woningbouwvereniging
„Thuis Best" (Hengelo G-Vorden) een voorlich-
tingsavond belegd over „doorstroming".

Na een kort openingswoord door de voorzitter de
heer Van de Broek uit Hengelo G werd het woord
verleend aan de heer J. v. d. Broek, gemeente-
architekt te Vorden. Spreker begon met te zeggen
dat het streven van de minister van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening er op gericht is de
goedkopere huurwoningen te doen bewonen door
de minst draagkrachtigen Deze goedkope wonin-
gen zijn in het algemeen de thans reeds gebouw-
de en (gedeeltelijk) in aanbouw zijnde woningen.

Het is te verwachten, aldus spreker, dat de huren
van nog te bouwen woningen zullen stijgen. Ten-
einde het streven van de minister tot uitvoering te
brengen zal daarom een 'doorstroming nodig zijn
van bewoners van goedkopere naar duurdere wo-
ningen. Om deze doorstroming te bevorderen zijn
door het ministerie reeds richtlijnen gegeven, die

door gemeenten en woningbouwverenigingen die-
nen te worden nagevolgd.

Het bestuur van „Thuis Best" stelt zich dan ook
op het standpunt dat deze doorstroming zo veel
mogelijk op vrijwillige basis dient te geschieden.

Daarom werd door spreker reeds thans de raad
gegeven aan diegenen die hiervoor uit financieel
oogpunt in aanmerking komen, zich over deze
doorstroming reeds thans te beraden. Daartoe gel-
den zowel voor de gemeente Hengelo G als de
gemeente Vorden verordeningen waarin wordt be-
paald dat men eenachtste deel van zijn bruto in-
komen dient te verwonen. Wanneer dus de huur
van een woning minder is dan genoemd gedeelte,
dan dient men door te stromen naar een duurdere
woning.

Vooral in de gemeente Vorden zijn thans nog vrij
ruim aanwezige mogelijkheden van aankoop van
premiewoningen. Mede gezien de toenemende
geldontwaarding kan hierdoor, vooral op langere
duur gezien, een waardevol bezit worden verkre-
gen. Door middel van garanties op geldleningen
kan tot 90 procent van de stichtingskosten een
hypotheek Worden gegarandeerd door de gemeen-
ten. Tot de mogelijkheden behoort een maximum
premie van ƒ 1.250,— om de doorstroming naar
eigen- en bejaardenwoningen te bevorderen. In de
plannen Zuid en Boonk te Vorden zijn nog bouw-
terreinen voor de bouw van 2 woningen beschik-
baar.

Ter verduidelijking van een en ander waren aan
de wanden tekeningen aangebracht voor de bouw
van een aantal typen van woningen. Verder Waren
mede aanwezig een aantal vertegenwoordigers van
makelaarskantoren om toelichting daarop te geven.
Hiervan werd een druk gebruik gemaakt.

Aan het slot sprak de voorzitter de hoop uit dat in
Hengelo G en Vorden deze doorstroming vrijwil-
lig tot resultaat zal leiden, voordat eventueel door
de minister dwingende maatregelen worden voor-
geschreven.

18 maart Hervormde Vrouwengroep Linde
20 maart Jaarlijkse toneeluitvoering

Vordens Toneel in het Nutsgeb.
20 maart Jong Gelre discobal in de zaal van

„'t Wapen van Vorden"
21 maart Oecumenische Lijdensdienst voor

jong en oud
23 maart Openbare verg. met min. Schut

uitgaande van ARP
23 maart Ledenvergadering en filmavond

Veilig Verkeer Vorden
25 niaart Bejaardenkr. H. 15 uur in 't nut
25 maart KPO-avond
27 maart Uitvoering Jeugdtoneel KRATO

in zaal Schoenaker •
30 maart Vergadering HSV De Snoekbaars

in café Eskes
30 maart Kijkavond school Het Hoge
l april Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
3 april Jubileumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
Vorden"

7 april Hervormde Vrouwengroep dorp
17 april Bal voor gehuwden en verloofden

café-rest. 't Wapen van 't Medler
17 april Dansavond muziekvereniging Con-

cordia in zaal ,,'t Wapen van
22 april Nutsavond in het Nutsgebouw
22 april Ringvergadering Hervormde

Vrouwengroepen
23 april Feestavond gymnastiekvereniging

Sparta en zwem- en poloclub
Vorden

15 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en
melodicaclub

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
geplaatst

De Kerken van Kranenburg
HET MEDLER WEEKT HET
JANSENISME

DE CONVENTUELEN VAN ZWILBROEK
OP HET MEDLER

Als een der eersten heeft Hendrik van Dorth de
verspreiding van het Jansenisme bestreden. Het is
hier dan ook verdwenen zonder een herinnering na
te laten.

Nederland was een missiegebied geworden, bekend
als de Hollandse Zending-. Vanaf 1688 voerde Pe-
trus Codde als Apostolisch Vicaris hierover het
bestuur. Door zijn toelaten en toedoen kon het
Jansenisme zich overal verspreiden.
Codde had afkeer van ordegeestelijken. Bij hen
werd ook de felste tegenstand aan het Jansenisme
geboden. Vooral de Conventuden van Zwilbroek,
die in Groenlo en omgeving werkten, zou hij graag
verwijderd hebben. Door hun invloed dreigde die
parochie van de Hollandse Zending over te gaan
naar het bisdom Munster, zoals in 1699 ook in-
derdaad gebeurd is.

Met reden mocht de Apostolisch Vicaris vrezen,
dat het klooster Zwilbroek ook de parochie Vor-
den voor Munster zou veroveren. Immers van 1654
tot 1682 hadden die paters de zielzorg op het Med-
ler uitgeoefend. Nog altijd bezochten zij het kas-
teel voor sommige diensten. Hun aanzien maakte
hen juist gevaarlijk. Als afweer benoemde Codde
tot pastoor van Vorden een Nederlander, de we-
reldheer Laurentius van Rhemmen.

Hendrik van Dorth nam hem op in zijn kasteel, al-
leen omdat Codde dat zo wenste. Zelf had hij lie-
ver paters dan wereldheren, die in de omgang vaak
moeilijkheden verwekten en om hun leer verdacht
waren. Het ging ook niet goed. Volgens de baron
ergerde Van Rhemmen door zijn onwaardig en on-
draaglijk gedrag. Vermaningen hielpen niet. Hij
had de baron zelfs durven beledigen. Het verblijf
op het kasteel werd hem ontzegd alsook het ge-
bruik van de kapel. Op verzoek van de baron ver-
zorgden de paters van Zwilbroek weer de dienst
op het Medler.

Van Rhemmen vond onderdak op de Heest bij
Lochem en hield dienst bij een boer. Graag had hij
Vorden verlaten. Na een ernstige aanklacht door
de heer van Woolbeek verplaatste Codde hem bij
wijze van promotie naar Delfshaven.

Hendrik van Dorth wilde niet langer een wereld-
heer. Hij vroeg de Apostolisch Vicaris een kloos-
terling als zielzorger-. Codde zond echter de wereld-
heer Balthasar van Raij. De baron liet de nieuwe
pastoor niet toe. Evenals zijn voorganger ging Van
Raij op de Heest wonen. Later verbleef hij bij een
boer in het Mossel op een kwartier afstand van
het Medler.

De baron schreef naar Rome en de Internuntius
te Brussel. Volgens zijn aanklahct verbreidde Van
Raij het Jansenisme mondeling en schriftelijk. Hij
had zelfs de arme boeren gedwongen een afwij-
kende katechismus te kopen. Ook verbood hij zijn
parochianen de sacramenten van andere geestelij-
ken te ontvangen. Om aan die gewetensdwang en
gevaar voor het geloof een eind te maken vraagt
de baron een Franciscaan als zielzorger voor zijn
huis, de barones Van Westerholt en de 600 katho-
lieken van Vorden en omgeving.

DE FRANCISCAAN LU
ELSEN WORDT PASTO'

ICUS VAN DER

Door Rome gedwongen liet Codde in 1694 de Ne-
derlandse Franciscaan Ludomcus van der Eisen
toe als huiskapelaan op het'ÏÈkdler. De baron had
een Franciscaan gevraagd e^faarbij gedacht aan
een pater van Zwilbroek. Maar dat had Codde zo
willen voorkomen. Pater Van der Eisen mocht geen
zielzorg in de parochie uitoefenen, zelfs preken en
katechismus geven voor de bewoners van het kas-
teel was verboden. Pastoor Van Raij kreeg op-
dracht toe te zien, of de huiskapelaan zijn bevoegd-
heid te buiten ging.

De baron echter verlangde, dat de pater ook onder
de parochianen zielzorg mocht uitoefenen. Uitvoe-
rige brieven met bijlagen gingen per koerier naar
Rome. Codde had zich in die tijd te weren tegen
een wassende stroom aanklachten, die Rome uit het
hele land ontving. Het geval Vorden was voor hem
toch wel zo belangrijk, dat hij zijn beleid daar her-
haaldelijk heeft moeten verdedigen. Het dossier
van de baron leverde Rome duidelijke bewijzen van
ernstige grieven.

Eigenlijk weerlegt Codde niets. De beschuldiging
van Jansenistische propaganda laat hij onbespro-
ken. Volgens hem wordt de parochie uitstekend
verzorgd, omdat ze een ijverige pastoor heeft. De
baron was een drijver, die de pastoor wilde verwij-
deren, omdat hij tegen alle wereldgeestelijken wad.
Hendrik van Dorth was zelfs geen baron en be-
woonde ook geen kasteel.

In de weerlegging waarschuwt de baron, dat de
adel, ook de niet-katholieke, deze kleinering hoogst
kwalijk nam. (Het tastte immers eveneens hun
rang aan. Zelf waren sommigen evenals Hendrik
van Dorth niet meer dan baron en bewoonden ze
ook een havezate.) In Rome heeft men toch even
aandacht geschonken aan de adellijke stand van
de heer op het Medler. De betrouwbaarheid van
de Apostolisch Vicaris was zo te testen. Uit de
brieven van de Internuntius en ook van de pater,
die te Zutphen zielzorg had, bleek nu, dat ze
Hendrik van Dorth baron noemden en dat hij een
kasteel bewoonde.

Naar het schijnt, heeft Rome in 1695 aan pater
Ludovicus de parochie Vorden overgedragen. Maar
Codde beperkte zijn bevoegdheden. Als pastoor
treedt de pater op in 1704, het jaar dat Petrus
Codde als Apostolisch Vicaris werd afgezet. In
dat jaar namelijk beginnen hier de doop- en trouw-
boeken.

Er zal wel geen exemplaar meer aanwezig zijn van
de katechismus, die Van Raij bij zijn parochianen
had opgedrongen^ Welke boer kon toen lezen en
dan nog de tekst verstaan ? Maar zonder het ver-
zet van Hendrik van Dorth had het Jansenisme hier
vat kunnen krijgen.
Hij verlangde een geestelijke, die niet van Jansenis-
me verdacht kon worden. Zijn voorkeur viel op de
Orde der Franciscanen. Aan hen is dan ook de
parochie Vorden toegewezen en gebleven.

DE KERK OP DEN
KRANENBARG
DE KAPEL OP HET MEDLER WORDT
GESLOTEN
Een nieuwe toestand ontstond, toen in 1709 Hen-

drik van Dorth door rr/'jHbon Rudolf werd opge-
volgd. Na L, van der' W/.sen was in 1711 pater
Henricus Spirinx pastoor] geworden. De nieuwe
baron verbood hem in 7/~ny nog langer op het kas-
teel te wonen. Het gebrjfik van de kapel echter
bleef toegestaan. i|L

Nu bood een zekere Herman Franckenmeulen hem
een huisje aan, dat hij daarna nog liet vergroten.
De pastoor mocht het bewonen zonder huur te
betalen. Deze eerste pastorie stond aan de Berg-
kappeweg, zo genoemd naar een daar gelegen
boerderij, die nu verplaatst is. Hier verhief zich in
een drassige wildernis een droog stuk grond, dat
als landingsplaats of broedgebied van kraanvogels
den Kranenbarg werd genoemd. (Bij de Krane-
goorsdijk bevond zich nog een ander vermeerde-
ringsbedrijf of vliegveld van deze luchtreizigers op
de luchtlijn naar het zuiden.)

Pastoor Spirinx bediende vanuit deze schuilplaats
de kapel op het Medler. Maar in 1719 bevelen de
Staten van Gelderland de ordesgeestelijken binnen
veertien dagen te vertrekken. De kapel op het Med-
ler is daarna niet meer gebruikt. De pater zette
nu zijn dienst op een boerderij voort. Blijkbaar
hebben de ambtenaren geen jacht op hem gemaakt.
Ook pater Adrianus Coveliers uit Vlaams Meche-
ten, die in 1721 als pastoor opvolgde, moest bij zijn
parochianen aan hun godsdienst houden. Maar
Herman Franckenmeulen bouwde in 1725 op eigen
kosten naast de pastorie op den Kranenberg een
schuurkerk. Het is het tweede kerkgebouw na de
Reformatie. Wegens de ligging daarvan heette de
parochie voortaan: den Kranenberg.

EEN SCHUURKERK MOEST OP EEN
SCHUUR LIJKEN

De kapel op het Medler had vermoedelijk het ui-
terlijk van een miniatuurkerkt. Maar voor een
schuurkerk werd een andere stijl toegepast. Het
grauwe strodak hing neer over lage zijmuren. Een
klokketoren ontbrak. Luiden was verboden. De
boerenhuizen hier hebben nagenoeg eenzelfde plat-
tegrond als een kerk. Voor de hand ligt het, dat
van binnen het gebintwerk het gebouw schraagde.

De houten stijlen verdeelden als pilaren de ruimte
in drie beuken. Ze namen weinig plaats in en lie-
ten het zicht vrij. Een zolder was overbodig. Even-
als in de oude basilieken van Rome is de dienst
dan onder de hanebalken gehouden. Voor de aan-
kleding en uitrusting zal de adel gezorgd hebbeen.
Rudolf van Dorth had echter kelken en gewaden
teruggeëisi.

DE OMGEVING DER SCHUURKERK

De schuurkerk op den Kranenberg bleef, met en-
kele jaren onderbreking, van 1725 tot 1834 in ge-
bruik. De veldnaam Pastoorskamp is nog geble-
ven. Dichtbij zijn volgens zeggen lege graven aan-
getroffen. Mogelijk had men hier na 1800 een ei-
gen kerkhof aangelegd. Het zal ontruimd zijn, toen
in 1829 de tegenwoordige begraafplaats was ge-
reed gekomen.

Twee boerderijen lagen bij de kerk, namelijk de
Bergkappe, die verplaatst is, en den Kranenberg,
die tegenwoordig Elshof heet, maar officieel nog
de oude naam draagt. Bij een kerk hoorde vroeger
ook een herberg met bakkerij en winkel. In de
boerderij den Kranenberg is er nog lang een grote
ba'koven aanwezig geweest. Ook werd hier getapt,

wat voor kraanvogels niet gebrouwen is. Een re-
kening, die het Armbestuur in 1816, blijkbaar voor
konsumptie na begrafenis van een arme, betaalde,
zegt namelijk: ,,An Kranenberg voor 3 fles janne-
ver 1.10" (= l gulden, 10 stuiver)]. Bij de boer-
derij-herberg Kranenberg konden de kerkbezoekers
uit Ruurto, Lochem en Warnsveld afspannen en
stallen. Tevens bestond er voor de vrouwen gele-
genheid de stoof van vuur te voorzien. In de on-
verwarmde kerken zaten re toen overal op gloeien-
de kolen.

Bij het ploegen duiken er nog altijd antikwiteiten
op zoals een gekreukt wijwatervat en gebroken
aardewerk. Een geglazuurde scherf, die met een
kruis beschilderd is, wijst op liturgisch gebruik.
Te oordelen naar de menigte stukken, hebben ste-
nen pijpen bij het kaarten nogal vaak het gela\g
moeten betalen.

DE STICHTER DER KERK,
H. FRANCKBNMEULEN

Herman Franckenmeulen, die kerk en pastorie ge-
sticht had en gratis ter beschikking stelde, over-
leed in 1729. Zijn erfgenamen vroegen voor het
gebruik van beide gebouwen 30 gulden, in die tijd
een flinke som. Katholieken zouden bij wijze van
aalmoes minder verlangd hebben. Later moest men
60 gulden betalen „aan een protestantschen boer".

Blijkbaar waren de erfgenamen Hervormd. In elk
geval woonde er omstreeks 1700 te Vorden een
familie Franckenmeulen, die Hervormd was. Het
Burgerboek van Zutphen vermeldt namelijk: „Op
den 10. April 1697: Garrit Franckenmeulen ge-
boortigh van Vorden en van de waere gereformeer-
de religie is met deser stadts burgerschap beguns-
tight". De zeldzaamheid van de familienaam Fran-
ckenmeulen beperkt het zoeken. Garrit en Herman
behoorden tot dezelfde Vordense familie, ze kun-
nen zelfs broers geweest zijn. Garrit verhuisde in
1697 naar Zutphen en Herman woonde vermoede-
lijk op de boerderij den Kranenberg.

Was Herman soms katholiek door geboorte uit
een gemengd huwelijk of is hij tot dat geloof over-
gegaan ? Meer aannemelijk lijkt het, dat hij Her-
vormd was en toch de Katholieken heeft willen
helpen in hun godsdienstige nood. Daarbij mag
ook sympathie voor pastoor Coveliers hem bewo-
gen hebben. Dat pastoor Spirinx nog wel door een
Katholiek, Rudolf van Dorth, buiten de deur was
gezet en ook zijn opvolger daarvan de gevolgen
droeg, zal bij Protestanten eveneens wrevel en
meegevoel gewekt hebben. Zo verondersteld, was
de handelwijze van Franckenmeulen aanvaardbaar
voor zijn geloofsgenoten en tevens een voorbeeld
van praktisch oecumenisme in een tijd van scherpe
tegenstellingen.

De erfgenamen vroegen huur, maar waren niet on-
billijk. Een gedeelte van hun grond was aan het
gebruik onttrokken en de toeloop kon hinderlijk
zijn. Zij lieten het kerken der Katholieken toch
maar toe. Kerk en pastorie werden wellicht nog
ontzien, omdat ze op grond van Hervormden ston-
den. Ze werden haast aansprakelijk van medeplich-
tigheid. Toch hadden ze terwille van noaberschap
en samenleving Rudolf van Dorth niet willen vol-
gen. Hun houding verdient vermelding en waar-
dering.

(Nu: Naar het Onstein)

Vorden, M. Reinders OFM



De minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening

ZIJNE EXCELLENTIE Ir W. F. SCHUT
KOMT SPREKEN IN VORDEN OP DINSDAG
23 MAART IN „'T WAPEN VORDEN" DES AVONDS
OM 8 TJUR.

Komt u allen luisteren? Komt u eventueel vragen stellen of debatteren?
Wij verwachten u graag !

DE A.R. KIESVERENIGING

DEALER VOOR

Heugatapijt
VOOR VORDEN EN

OMSTREKEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Ter overname gevraagd:
Grote haard en émaille vul-
kachel; houten hangkast en
grote studeerkamerboeken-
kast. Alles ouderwets en de-
gelijk. Brieven onder no.
50-1 bureau Contact

Zonwering
Aluminium jalouziën

met garantie.
Nergens zo voordelig

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Te koop gevraagd: Slacht-
pluimvee door J. Brugge-
man, H. Postelweg 12, Lo-
chem, tel. 05730-1560
Pluimveeslachterij

AANBIEDING

Koffiekan
Melitta met filter
l x 6

8,95
Koffiekan

met filter 102

8.45
3 pakjes

Melitta filters
van ƒ 2,55 nu

1,95

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Te koop: 2 volbloed dragen-
de vaarzen, 24-3 en 3-4 a. d.
telling. H. Kettelerij, Zut-
phenseweg 54, Vorden

VOOR/01 UW

Goedkope
zonwering
Balasfore

vele maten uit voorraad
leverbaar

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
Te koop: Eetaardappelen
en een meisjesfiets leeftijd
10-12 jaar. G. A. Regelink,
Hengeloseweg 16

Gratis af te halen: Een
jong hondje.
Ruurloseweg 38

sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: 2-pers. stalen
slaapkamerameublement m.
matras.
Burg. Galléestraat 50

Raadsvergadering
Vrijdag 19 maart aanvang half acht.

Aan de orde is:
1. Opening.
2 Vaststelling notulen van de openbare raadsver-
gadering van 24 februari 1971.
3 Ingekomen stukken.
4 Verhogen presentiegelden voor het bijwonen
van raadsvergaderingen en van afdeli'ngs-
en komm'issievergaderingen.
5 Vaststelling van de gemeentebegroting voor 'het
dienstjaar 1971.
6 Aanschaf van een paternosterkast ten behoeve
van het 'dynamisch archief van d;e g'emeente.
7 Het voteren van een krediet Voor enige verbou-
wingen in het gemeentehuis.
8 Het voteren van een krediet voor het doen instel-
len van een arbeidstechnisch onderzoek in de bui-
tendienst van gemeentewerken.
9 Het verlenen van een eenmalige subsidie in de
kosten van aanleg van een tweede speelveld aan
de sv Ratti.
10 Rondvraag en 11 Sluiting.
De volgende raadsvergadering wordt gehouden op
woensdag 7 april a.s. om 19.30 uur.

VOORJAARS-
AANBIEDING

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg

nu slechts ƒ 3,—

normale prijs ƒ 5,45

Wasbare
super sneeuwwitte

muurverf
van ƒ 12,50 per emmer
NU voor slechts ƒ 9,—

Behang
Enorme kollektie

Plaktafels gratis in
bruikleen

Rauhfaser
(struktuurbehang)

nu slechts
ƒ 8,50 per rol
a 33 m

plakplastic
nergens zo'n keuze

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

Met de Jumbo Jet
op vakantie •

S^Pf'CEindhoven. De geweldige betekenis van de charter-vluchten
is nooit duidelijker gebleken dan op het moment, waarop de
KLM en het Eindhovense reisburo FIT hun besprekingen over
het inschakelen van de gloednieuwe jumbojets - de vermaarde
Boeing 747 - met sukses afrondden. Dat betekent immers, dat
nog voordat deze reuzeiimachines met hun hyperkomfortabele
inrichting op de lijndiensten zijn ingeburgerd, de vakantie-

reizigers er kennis^Bre zullen kunnen maken. De KLM zal de
Boeing vooralsnog alleen op de drukke Atlantische routes in-
zeten. Maar met ingang van woensdag de 22ste december gaat
de luchtreus wekelijks naar Las Palmas op de Canarische
eilanden om zon-zoekeiule wintervakantiegangers naar deze
eilanden te brengen.

Met do jumbo-jet naar de zon

Het is veel sneller gegaan, dan iedereen eigenlijk had verwacht. In het
verleden was het zo, dat voor de chartervluchten voor hè merendeel oude
toestellen werden ingezet. Toen de straalvliegtuigen al lang gemeengoed
waren op de meeste geregelde lijndiensten, vloog menige vakantieganger
nog niet door zuigermotoren aangedreven kisten naar zijn plaats van
bestemming. En het is nog maar kort geleden, dat reisburo's het als een
extraatje verkochten, dat de vlucht per straalvliegtuig werd gemaakt. En
nu de Jumbo . . . de grote touroperators gaan nie meer achter de lijn-
diensten aanlopen, maar dragen het vaandel.

Het geheim is, dat de Jumbo's verschrikkelijk dure machines zijn, die pas
rendabel gemaakt kunnen worden, als ze vrijwel ieder uur van de dag
in de lucht zijn .De reuzenvliegtuigen zijn in zekere zin 'op de groei' ge-
maakt en gekocht. Het inschakelen van de kostbare machines voor de lu-
kratieve chartervliegerij komt de luchtvaartmaatschappijen dus wel te pas.
De komplikatie is evenwel, dat alleen de zeer grote reisorganisatoren ge-
bruik kunnen maken van deze toestellen. Zij moeten kans zien om een kist
met 354 passagiers vol te stouwen, willen ze het rendement halen. Pikant
detail is dan nog, dat de jumbo's 31 eerse klas plaatsen hebben, die dan
echte eerste klas met een komplete bar op de bovenverdieping, die tegen
een toeslag zullen worden verkocht. Voor FIT is het vullen van de jumbo's
overigens geen probleem. Dit jaar al vliegen wekelijks voor FIT twee DC
9's en een DC 8 naar de Canarische eilanden. Een jumbo staat gelijk met
twee DC 8-cn of drie DC 9's. Geen probleem dus. Zeker niet als men ook
nog rekening houdt met een uitbreiding van de markt. Want zou het niet
7,0 zijn, dat wie straks naar Las Palmas of Teneriffe wil dan ook het liefst
maar met deze komfortabele luchtreus gaat?

De heer A. P. F. van Gennip, direkteur van FIT en met zijn 175.000 pas-
sagiers de grootste touroperator van Nederland, is trots als een pauw op
zijn akkoord met de KLM. Hij verwacht dat het inschakelen van de jum-
bo's op langere termijn een geweldige stimulans zal geven aan de vlieg-
vakanties. Direkt volgend jaar al zal de invloed op de prijzen te merken
zijn, zo zegt hij. In het gunstigste geval zullen de prijzen voor dit soort
reizen lager worden (met meer komfort), in het ongunstigste geval (want
ook in de vakantielanden stijgen de lonen regelmatig) blijven ze stabiel.
Bij hem stond bij het charteren van deze machines overigens de service-
verlening aan het publiek voorop. 'Als je je klanten di kunt bieden, moet
je het altijd doen', konstateert hij nuchter.

Het zal, aldus de heer van Gennip, niet blijven bij de Canarische eilanden.
Dat we daarop starten is toeval. In de wintermaanden is dat onze grootste
bestemming en juist in die tijd komen de jumbo's voor het eerst beschik-
baar. Maar volgend jaar zullen we het reuzenvliegtuig ongetwijfeld ook
inzetten voor onze vluchten naar Mallorca, Malaga en nog enkele drukke

ÏDestemmmgen.
Misschien zijn er voor plaatsen als Rhodos en Tunesië dan nog net niet
voldoende passagiers om de jumbo rendabel te maken, maar het vakantie-
vliegen neemt zo'n geweldige vlucht, dat we binnen de kortste keren ook
hier de Boeing 747 zullen gebruiken. Er is namelijk sprake van een wis-
selwerking: de geweldige aantallen vakantiegangers (ieder jaar zeker
zo'n twintig procent meer) maken het huren van jumbo's mogelijk, om-
gekeerd stimuleren die jumbo's straks weer het vakantieverkeer doordat

Ook al bent u met velen, voor de inwendige mens onderweg wordt even-
eens goed gezorgd.

ze lagere prijzen mogelijk maken. In de vakantiewinkel geldt namelijk, net
als in alle handel: grote omzetten betekenen lage prijzen. Nu al is het
aanbieden van volledig verzorgde vakanties voor enkele weken voor in
wezen belachelijk lage prijzen alleen maar mogelijk, door de grote aan-
tallen. Daardoor konden de vakantieprfjzen veel mincler stijgen dan alle
andere kosten van levensonderhoud.

De intrede van de jumbo-jet betekent overigens wel, dat de natuurli jke
konsentratie en sanering van de vakantiebussiness bespoedigd zal woi
De kleine touroperators zullen van de nieuwe machines geen gebruik kun-
nen maken en krijgen het dus nog moeilijker op de zo sterk aan konkur-
rentie onderhevige markt dan ze het nu al hebben. De groei in het toe-
risme stelt alle reisorganisaties namelijk voor grote problemen. Ze moeten
hun vliegtuigen en hun gehuurde akkomodatie in het buitenland vooruit
betalen en daarmee zijn niet zelden vele miljoenen guldens gemoeid.
Maar weinige touroperators - alleen de allergrootsten - hebben de be-
schikking over de noodzakelijke reserves. Vandaar de steeds toenemende
konsentratie ook in deze wereld. De mammoetvliegtuigen zullen het schif-
tingsproces versnellen.

De Boeing 747 is het eerste reuzenvicgtuig dat voor de burgerluchtvaart
in serie wordt gebouwd. Vorig jaar heeft de Panam de machine in gebruik
gesteld. De KLM volgde begin dit jaar. Het toestel biedt plaats aan 354
passagiers, die bovendien veel meer ruimte hebben dan in de oudere l i» ' . -
stellen. Ze kunnen de benen strekken en zonder het hoofd te stoten gaan
staan. De passagiers zitten in verschillende kompartimenten, die kleine
zaaltjes lijkeu, en die allemaal een eigen keukentje hebben, omdat de re-
vitaillering van deze hoeveelheden passagiers bijzondere eisen stelt.
De geweldige kabine is zo groot, da men zich meer in een bioskoopzaal
dan in een vliegtuig of een bus waant. Brede middenpaden maken boven-
dien een wandelingetje onderweg heel goed mogelijk. De eersteklas pas-
sagiers hebben daarbij nog het voordeel van een bar-lounge die via een
fraai trapje is te bereiken en waar men op z'n gemak en zittend op een
komfortabele bank een drankje kan nuttigen. De Boeing 747 is niet alleen
groot, ze verleent het vliegen bovendien een heel andere dimensie.

De kabine is zes meter breed, de piloot zit liefst negen meter boven de
grond als het vliegtuig stilstaat en de top van de staart komt gelijk met
de vijfde verdieping van een flatgebouw. Als men het toestel - dat met
zijn 70 meter lengte niet met pijn op een tennisbaan past - helemaal voor
charters zou ombouwen, kan het plaats bieden aan 500 passagiers.
De betere akkomodatie voor de lijndiensten beperkt het aantal echter tot
rond de 360. En in die versie zal de 747 ook voor FIT gaan vliegen.

(Advertentie)

GEZELLIG SAMEN UIT ! ! naar de PRINSJESDAG van VORDEN ! op vrijdag 19 maart a.s. 's avonds half acht in de Raadszaal van
Vorden. De begroting voor het jaar 1971 wordt dan behandeld. Dit is een publikatie van BINDING-RECHTS, die ook onze mooie
gemeente binden wil. In verscheidenheid van meningen, gebonden door de belangen van onze gemeente, van ons leef- en werkkli-
maat. BINDING-RECHTS die het GEMEENTEGEBEUREN, ook met haar burgers binden wil.


	CVO12-18-03-197101
	CVO12-18-03-197102
	CVO12-18-03-197103
	CVO12-18-03-197104
	CVO12-18-03-197105
	CVO12-18-03-197106
	CVO12-18-03-197107
	CVO12-18-03-197108
	CVO12-18-03-197109
	CVO12-18-03-197110

