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Donderdag 29 maart 1973
34e jaargang nr 52
ITïtjjave: Drukkerij Weevcrs B.V., Nieuwstad 12
Vorden - Telefoon 05752-1404 - Giro l 20 58 67
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 15,- per jaar
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 85. Vorden, Telef. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, Telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
BIBLIOTHEEK IN VORDEN NOG DIT JAAR OPEN
Alvorens dinsdagavond in de raad van Vorden het agenda-
punt betreffende de verbouwing van het voormalig Nutsge-
bouw tot openbare bibliotheek en leeszaal, alsmede de sub-
sidiering van de Stichting Openbare Bibliotheek en Leeszaal
Vorden aan de orde kwam, ging de raad eerst in besloten
zitting.

Na afloop hiervan deelde burgemeester Van Arkel mede dat
over persoonlijke zaken was gesproken. Verder deelde hij
mede dat de totale verbouwkosten ƒ 25.000,— hoger komen
te liggen dan dat de begroting aangeeft. Totale kosten be-
dragen thans ƒ 177.778,— waarin begrepen ƒ 25.000,— voor
de verfraaiing van de voorgevel van het voormalig Nuts-
gebouw. Deze ƒ 25.000,— zullen in één keer worden afge-
schreven. De gemeentelijke tabelsubsidie wordt geraamd op
ƒ 32.500,—. Voor de huisvestingskosten zal de gemeente
ƒ 1.050,— subsidiëren, terwijl ƒ 42.450,— subsidie wordt
gegeven voor een startkollektie boeken.

De vraag die tot dusver steeds in de raad naar voren kwam:

„Krijgen we rijkssubsidie", kon positief door burgemeester
Van Arkel beantwoord worden. Via de Bibliotheekcentrale
had hij nl. vernomen dat de subsidie inderdaad afkomt, mits
de leeszaal dit jaar nog wordt opengesteld.

De heer Lichtenberg (KVP) informeerde bij B & W of we
nu, wat de kosten betreft, aan het eind zijn. „Dit kan niet
geëist worden, we streven er in ieder geval wel naar", aldus
het antwoord van wethouder Bannink (CHU). Zowel de
voorzitter als wethouder Gerritsen (BR) voegden hieraan
toe dat in de diverse posten reserves zijn ingebouwd ten-
einde onvoorziene kosten op te vangen.

Mr. R. A. v. d. Wall Bake (VVD) vond het alles bij elkaar
een vrij duur gebouw worden. Twee tegenvallers van
ƒ 25.000,—. „Moet dit nu allemaal? Ik vraag me af of we
de verbetering van de gevel niet achterwege kunnen laten,
dit bespaart tenminste ƒ 25.000,—." Verder pratend kwam
de heer v. d. Wall Bake tot de konklusie dat dan misschien
de rijkssubsidie niet zou afkomen. Deze konklusie werd
eveneens door B & W getrokken, waarbij de heer Bannink
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Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 nar
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen russen 10.00 en 12.00 uur

BESTEMMINGSPLAN BRINKERHOF 1973 nr. l
Zoals uit de elders in dit blad opgenomen advertentie
blijkt, ligt vanaf 29 maart t/m 29 april a.s. het ont-
werp van (een gedeelte van) het bestemmingsplan
Brinkerhof voor een ieder ter gemeentesekretarie ter
inzage. Wat houdt dit plan nu in? We zullen trachten
dit hierna duidelijk uiteen te zetten.

Enkele jaren geleden gaf het gemeentebestuur van
Vorden aan zijn stedebouwkundige adviseur de op-
dracht om een plan te ontwerpen, waarbinnen sociale
woningbouw (dat zijn voornamelijk woningwetwo-
ningen) mogelijk zou worden gemaakt. De keuze viel,
na afweging van alle daarbij betrokken belangen, op 't
gebied dat ligt tussen de westelijke Rondweg, de Zut-
phenseweg, de Berend van Hackfortweg en Het Hoge.
Voor dit hele gebied werd toen een plan gemaakt.
Dit werd besproken met allerlei instanties, die bij de
beoordeling en latere goedkeuring een zgn. „vinger in
de pap hebben", zoals de Inspektie Ruimtelijke Orde-
ning, de Direktie Volkshuisvesting en Bouwnijver-
heid, de Provinciale Planologische Dienst, de Provin-
ciale Waterstaat, de Provinciale Landbouwkundige
Dienst, de Provinciale Griffie, de Rijkswaterstaat en
de Direktie Gelderland Staatsbosbeheer. Deze instan-
ties konden zich in grote lijnen met het voorgestelde
plan verenigen, behalve dan dat als eis werd gesteld
dat het plan kleiner moest worden gemaakt en zou
overeenstemmen met plm. 10 jaar woningbouw. Zo-
doende is men in eerste instantie gekomen tot een
plan, dat het gebied omvat zoals in het begin van dit
verhaal beschreven, met als noordelijke grens de be-
staande houtwal zoals die loopt vanaf de Zutphen-
seweg - nabij ongeveer de Nutskleuterschool - tot
aan de westelijke Rondweg.

In verband met grondverwervingsmoeilijkheden is
daarna het plan nog verder onderverdeeld; de aanzet
hiervoor werd mede ingegeven door overleg met de
eigenaars van een groot gedeelte van de grond uit het
plan, en door ruggespraak met andere instanties.

Tenslotte heeft een en ander geresulteerd in twee ont-
werp-bestemmingsplannen, te weten Brinkerhof nr. l
en Brinkerhof nr. 2. Het eerstgenoemde (nr. 1) ligt nu
ter inzage, en omvat, globaal gezien, het zuidelijke ge-
deelte van het terrein, gelegen in de hoek tussen de
westelijke Rondweg, Het Hoge en de Berend van
Hackfortweg. De eigenaars van dit terrein hebben
reeds toegezegd geen bezwaar te hebben tegen de 118

(voornamelijk) woningweu^pFingen, die aldaar zullen
worden gebouwd, wanneer het plan rechtskracht heeft
gekregen.
Het gemeentebestuur is voornemens om na de vast-
stelling door de gemeenteraad van dit plan, het twee-
de plan ter inzage te lego^fcfBrinkrhof 1973, nr. 2);
dit laatste plan is gelegen^W noorden van het eerste
plan en strekt zich dus uit tot de* bestaande houtwal
zoals hiervoor beschreven.

De reden voor het ontwerpen van twee plannen is
duidelijk: het gemeentebestuur heeft, zoals gezegd,
over de grondverwerving in het eerste plan overeen-
stemming bereikt met de eigenaars ervan - behoudens
onteigening ingevolge een testamentaire beschikking -
terwijl deze tevens geen bezwaar hebben tegen het
ontwerp-bestemmingsplan; indien ook anderen zich
niet zullen verzetten tegen deze woningbouwplannen,
dan zal hopenlijk in 1974 worden begonnen met de
bouw van de woningen. De stagnatie in deze bouw-
sektor zal dan eindelijk ten einde zijn, zodat de vele
woningzoekenden in Vorden een huis kan worden
aangeboden.
Waarom pas in 1974 beginnen, vraagt u zich af? Wel
als iemand bezwaar maakt tegen eerder genoemd ont-
werp, dan dient het plan door de gemeenteraad van
Vorden te worden vastgesteld; na deze vaststelling ligt
het plan opnieuw een maand ter inzage; daarna wordt
het plan ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten
gezonden; ervan uitgaande dat dit kollege binnen 6
maanden besluit, zijn we toch al in het jaar 1974 aan-
gekomen. Daarenboven zal ook de grondverwerving
(onteigening) omstreeks een jaar tijd vergen, ondanks
dus het feit dat in principe reeds overeenstemming
is bereikt met de eigenaars.

Wanneer het gemeentebestuur de wens uitspreekt
„hopenlijk in 1974 bouwen" dan is dat mede en voor-
al afhankelijk van de medewerking van de betrokken
burgers. Omdat evenwel de belangen van sociale wo-
ningbouw in het geding zijn, hopen en vertrouwen de
bestuurders van Vorden erop dat deze medewerking
van de burgers wordt verkregen: het gaat tenslotte om
een goede woning voor uw medeburger(s).
Duidelijkheidshalve wordt er nogmaals op gewezen
dat nu alleen het zuidelijk gedeelte van het plan ter
inzage ligt, dus het gearceerde gedeelte op de kaart
(nr. 1). De ter inzage legging van het plan nr. 2 zal
in een later stadium volgen (waarschijnlijk over en-
kele maanden).

FOTO-ARCHIEF

Het gemeentebestuur is momenteel bezig met het op-
stellen van een foto-archief. Het gaat er hierbij om
zoveel mogelijk foto's van de gemeente Vorden te
verzamelen. Uiteraard zijn uit de laatste tijd vele fo-
to's beschikbaar; ook zijn reeds vele oude prenten
ingeboekt, maar nog niet voldoende.
Het gemeentebestuur verzoekt daarom aan de inwo-
ners van Vorden om oude foto's die men nog in bezit
heeft, aan de gemeente af te staan. Zo hiertegen be-
zwaren bestaan, dan wordt verzocht deze foto's tij-
delijk af te staan; er kunnen dan kopiën van worden
gemaakt, die in genoemd archief worden opgenomen.
Zodoende krijgt men een groter en mooier overzicht
van de ontwikkeling van Vorden. Gevraagd worden
oude foto's van landschappen, panden e.d. Het ge-
meentebestuur is u er zeer erkentelijk voor. De foto's
worden op de afdeling Interne Zaken ingewacht.

nog opmerkte dat men de bewuste ƒ 25.000,— niet moet
schuiven op de leeszaal maar dat men dit moet zien als
dorpsverfraaiing. Nu de totale verbouwkosten hoger zijn ko-
men te liggen houdt dit wel in dat de Stichting aan de ge-
meente een huur zal moeten betalen van ƒ 19.000,— en niet
zoals aanvankelijk was beraamd ƒ 17.000,—. Het voorstel
van B & W werd hierna door de raad akkoord bevonden.

VORDEN KRIJGT EEN SPORTRAAD
Waar al zo vaak in de raad om werd gevraagd werd dins-
dagavond een feit. De gemeente Vorden krijgt een Sport-
raad. Hiertoe werd een verordening vastgesteld die de taak,
samenstelling en werkwijze van de gemeentelijke Sportraad
regelt.
De taak van deze Sportraad zal zijn: bevordering van de
lichamelijke opvoeding en de sport, zowel in- als buiten
verenigingsverband; bevordering van de voorlichting en in-
struktie op dit gebied, bevordering van medische sportkeu-
ringen en waar nodig koördinerend en aktiverend optreden
op sportgebied. Daarnaast heeft de Sportraad een advfse-
rende taak aan B & W op velerlei gebied wat de sport in
zijn totaliteit betreft.
De Sportraad zal worden samengesteld door een lid van het
kollege van B & W (dit zal zijn wethouder Gerritsen), twee
leden uit de gemeenteraad (met twee plaatsvervangers), als-
mede 4 afgevaardigden uit de Vordense sportverenigingen.
Een ambtenaar van de gemeentesekretarie zal als sekretaris
fungeren, maar heeft geen stemrecht.
Wat de twee leden uit de gemeenteraad betreft blijken B &
W niet al te serieus te werk te zijn gegaan. Van de kandi-
daten J. Bosch (PvdA) en W. B. J. Lichtenberg (KVP) deel-
de laatstgenoemde mede zich hiervoor niet te kunnen vrij-
maken. De raad 'besloot toen de heer Mennink (CHU) te
benoemen. De heren Lichtenberg en Tjoonk (VVD) zullen
als plaatsvervangers optreden. Uitlatingen van de heren
Mennink en Tjoonk: „Wij hebben geen verstand van sport"
doet bij ons de vraag rijzen of B & W dit wel voldoende
met genoemde raadsleden heeft doorgesproken. Overigens
zal heel sportminnend Vorden blij zijn dat de Sportraad er
komt.

SCHONEVELDSDIJK, ONSTEINSEWEG EN LINDESE-
WEG ZULLEN WORDEN GEREKONSTRUEERD
De gemeente Vorden die voornemens is bovengenoemde we-
gen te gaan rekonstrueren (kosten tussen de 5 en 6 ton)
heeft van de Kuituur Technische Dienst bericht ontvangen
dat de huidige breedte van de wegen voldoende is en dat de
gemeente niet voor een rijksbijdrage in aanmerking komt.
Nu bestaat er echter ed^ftogelijkheid om via de Civiel
Technische Werken een J^^die te krijgen maar dan dient
een kompleet plan aanwezig.te zijn. Dit plan kost ƒ 20.600,-.
B & W zijn van mening dat de breedte, van genoemde we-
gen tenminste 4,5 meter moet zijn. De heer Tjoonk (VVD)
vond 4 meter voldoende..jtt bespaart veel geld (ca 70.000
gulden) dat we dan voor^BË e doeleinden kunnen gebrui-
ken. Mevrouw v. d. Heidê^vltl. Ploeg (PvdA) en de heer
Regelink (AR) noemden in dit verband de Deldenseweg die
ook hard aan verbetering toe is. ,,We werken volgens sche-
ma's. Eerst komt de Schoneveldsdijk aan de beurt. Hier is
al jaren om geroepen in de raad, de Deldenseweg is er later
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bijgekomen", aldus merkte wethouder Bannink op. Als de
subsidie afkomt dan komt dit jaar de Schoneveldsdijk aan
de beurt en daarna eerst de Lindeseweg en de Onsteinseweg.
Bij een breedte van 4,5 meter komt de fraaie beplanting
aan de Schoneveldsdijk niet in gevaar, aldus werd mr. v. d.
Wall Bake te kennen gegeven.
De raad besloot uiteindelijk de Heidemij opdracht te geven
het rekonstruktieplan te maken. Mocht men geen subsidie
krijgen dan zal de raad zich t.z.t. nog eens beraden of het
wenselijk is de wegbreedte op 4.5 of 4 meter te bepalen.

VASTSTELLING POLITIEVERORDENING

Tot grote vreugde van de raad kon dinsdagavond de nieuwe
algemene politieverordening worden vastgesteld. Verschil-
lende raadsleden hebben deze politieverordening zorgvuldig
bestudeerd, zo wist men bv. te vertellen dat er 164 verboden
in staan. Onder grote hilari tei t werden B & W vragen ge-
steld over de verordening in de vorm van „wat verstaat men
onder een gedrocht? Wat is een walgelijk voorwerp?" Men
kwam hierbii tot de meest uiteenlopende antwoorden en op-
merkinpen hetgeen menig raadslid ongetwijfeld nog dezelfde
avond naar de Van Dale zal hebben doen grijpen. In elk
geval de politieverordening werd vastgesteld evenals de
brandbeveiligingsverordening en een verordening opslag gas-
huisbrand en stookolie.
Voorts werd de nieuwe verordening begrafenisrechten en
de verordening on de algemene begraafplaats vastgesteld.
Voorts werd de nieuwe legesverordening vastgesteld waarbij
men is uitpepaan van een verhoging van 50 procent.
In het belann van het onderwijs in Vorden is de gemcente-
li jke bijdrage van de Stichting Schooladviesdienst Onst-Gel-
derland verhoogt van ƒ 2.— naar ƒ 2.40. De raad besloot
voorts tot verkoop van verschillende bouwterreinen aan in
totaal 8 p.eeadigden, veelal gronden voor de bouw van bun-
galows.
De heer I. ichtenberp werd medegedeeld dat het uit prak-
tische overwegingen niet mogelijk is plan Brinkerhof in
kaart te brengen. Mevrouw v. d. Heide werd medegedeeld
dat men dichtbij de wtilnisstortplapts een ..draaipunt" zal
maken voor auto's. De heer Koerselman werd desgevraagd
medegedeeld dat er aan de openbare lagere dorpsschool en-
kele voorzieningen zullen worden getroffen. Dit ter ver-
fraai ing van de school.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. R. E. J. Stellwag (Doetinchem) jeugddienst. Bij
uitzondering begint deze dienst om HALF TIEN
19.00 uur Interkerkelijke dienst, belegt door de Raad van
Kerken te Vorden-Kranenburg in de R. K. kerk te Vorden
(de Christus Koningkerk)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier openbare geloofsbeleidenis
19.00 uur lijdensdienst door de Raad van Kerken in de R.K.
kerk, voorganger ds. J. H. Jansen

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9. J 5 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

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 spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (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 nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

GEBOREN: Diane, dochter van J. W. Kolkman en R. van
der Linden; André, zoon van A. A. Walgemoet en G. H.
Eijerkamp; Willemina Berendina, dochter van G. H. Vaags
en M. E. Oltvoort.
ONDERTROUWD: G. Bargeman en D. A. Bruil; J. B. W.
Aartsen en M. Ribbers.
GEHUWD: F. W. Maandag en H. W. Klein Bramel.
OVERLEDEN: H. Barink, 75 jaar, echtgenote van H. Bar-
geman; J. H. Branden'barg, 72 jaar, weduwnaar van D.
Smeenk; J. Korenblek, 95 jaar.

SOLA(
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KOERSELMAN CASSETTES



SUPERMARKT
presenteert:

PAK. DIT VOORDEEL.'

Koffer
ALL zeeppoeder
NORMAAL 8.20 NU BIJ ONS

Uit de slagerij
SLAVINKEN

3 stuks nu 148
FIJNE VERSE WORST

500 gram 278
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 388
SAUCIJZEN

500 gram 278
HEERLIJKE RUNDERROLLADE

500 gram 488
HACHEVLEES

300 gram 228
HEERLIJK MALSE RIBLAPPEN

500 gram NU 538
150 gram GEBRADEN GEHAKT 79

150 gram BOTERHAMWORST 79

100 gram GEKOOKTE LEVER 89

150 gram BOERENMETWORST 98

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

VAN DE JUWEELBAKKER

Heerlijke TOMPOUCEN 4 stuks voor
KRENTENSNEETJES van 11,35 voor
Populair wit of bruin brood N ons altijd

f 1,29
f 1,09
f 0,78

Herschi

CASSIS

literfles 135

Elke 2e fles

89

Raak

VRUCHTEN.

LIMONADE

literfles v. 111 v.

85

Boordevol vitaminen

KARYAN

CEVITAM per

flesje v. 197 voor

169

Golden Amon-

tillado WIJN

per fles 2.95

Bij 3 fl. slechts

Duyvis

SALATA

per fles

van 181 voor

159
\ffffffff/ffffffffff^^

PROFITEER HIERVAN! COLORNO

KOFFIÉMELK
LITERFLES VAN 785 VOOR

Diverse soorten

Enkhuizer MERG-

PIJPJES nu per

pak van 122 voor

98

Grote doos

Petit Beurre

139

Een echt

mannenkoekje

FROU FROU

groot pak voor

98

Choco

MARIE

BISKWIE

per rol

79

Heerlijk koekje

EIKENBLAADJES

groot pak vol

voor

95

EEN DEGEN LANG LEKKER!

Musketiers choc.
NU PER PAK VAN 90 VOOR

Patria CREAM

CRACKERS

per pak

van 108 voor

89

Zoutjes

SMITHS

POM TIPS per

zak van 79 voor

69

Smiths

POTATO of

PAPRIKA CHIPS

grote zak

89

Lekker als toetje

TUTTI FRUTTI

nu per zakje

van 105 voor

89

Unox

FRANKFURTER

KNAKWORST

blikje v. 169 voor

139

HEERLIJK OP BROOD

A.H.O. Speculaas
GROOT PAK VAN 120 VOOR

Groente en Fruit
Donderdag
JONGE KASSPINAZIE kilo 98
Vrijdag

MALSE KASSLA 2 kroppen 59
Zaterdag
PANKLARE WORTELTJES 500 gram

GROTE HANDSINAASAPPELEN
per nef

49
198

Voor HAND en PERSSINAASAPPEL

per nef

FIJNE IMPORT HANDPEREN
per kilo

198
149

HANDAPPELEN Golden Delicious

n/2 kg 198
VOLS4PPIGE CITROENEN

5 stuks 98
Om f e f rif uren

DIAMANT VET per pak 58
4LLERFIJNSTE MARGARINE

4 pakjes 119
Pop/a 7000 CLOSETP4PIER

nu van 738 voor 99
Voor de schoonmaak

Grofe f/acon CLIEN van 377 voor 259
Groot pak SUNIL ZEEPPOEDER

van 290 voor 250
Grote zak vol POTGROND

van 735 voor 85



Voor uw blijken van mede-
leven op welke wijze dan
ook, ondervonden na het
overlijden van mijn man en
pappa

JAN KETTELARIJ
betuig ik mijn hartelijke
dank

H. J. Kettelarij-Nijenhuis
Inge en Yvonne

Vorden, maart 1973
Pr. Bernhardweg 17

Voor de vele blijken van
deelneming en medeleven,
betoond na het zo plot-
selinge heengaan van onze
lieve dochter, zuster en
verloofde

MARIAN
zeggen wij hartelijk dank

fam. H. H. Venderink
E. Mooij

Te koop zwartbont nuchter
vaarskalf
H. J. Boersbroek, Vorden
Brandenborchweg 6

Vakantiehulp gevraagd
voor huishoudelijke bezig-
heden, leeftijd plm. 14-15 jr
Tel. 2016
Molenweg 32 Vorden

Te koop goed
gewonnen hooi
Kostedeweg 4 Vorden

Te koop
2 witte speelbokjes
Molenweg 6 Vorden

Te koop aangeboden
Dyane 6 confort
nov. 1970 Km stand 33.000
Tel. 05750-8361

Gevraagd oude poef
bekleding mag slecht zijn
Brieven onder nr 52-1
buro Contact Vorden

Te koop trouwjapon maat
40, slank model f 100,-
Brieven onder nr 52-2
buro Contact Vorden

Gevraagd jong meisje als
vakantiehulp in gezin met
3 kinderen (l, 5 en 6 jaar)
van 21 juli t.m. il aug. in
een boerderij op 't Zelle
moet graag met kinderen
omgaan

Brieven: fam. Somers
Koninginneweg 42 Amster-
dam, Tel. 729866

Te huur gevraagd in dorp
Vorden: woonhuis
of evt. koophuis
Burg. Galléestr. 65 Vorden

Voor:
Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

O. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

KEU N E
SUPERBENZINE

68,4 et per liter
Nflverheidsweg 4 - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Voor uw

familie-,
handels- en
veren/g/ngs-
drukwerk

gaat u natuurlijk naar de
irukker met de scherpste
prijzen !

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Inplaats van kaarten

GERRIT BARGEMAN
en
TOOS BRUIL

geven u kennis van hun voornemen om in het
huwelijk te treden op vrijdag 6 april a.s. om
11.00 uur in het gemeentehuis te Vorden

Ds J. H. Jansen zal ons huwelijk inzegenen
om 13.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden

Vorden, maart 1973
Wildenborchseweg 25/Okhorstweg 7
Toekomstig adres: Margrietlaan 11, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant 't Wapen van Vorden (F. P'Smit)

geven u, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk
De voltrekking hiervan zal D.V. plaatsvinden
op vrijdag 6 april as om 14.00 uur in het
gemeentehuis te Borculo

De weieerwaarde heer ds A. J. G. Dronkert
zal om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk
te Geesteren ons huwelijk bevestigen

Vorden, Kapelweg 8
Borculo, Barchemseweg 5
Maart 1973

Toekomstig adres: Zutphenseweg 10, Lochem

U kunt ons gelukwensen van 19.00 tot 20.30
uur in café-restaurant 't Wapen van 't Me*
Ier, Ruurloseweg 114 te Vorden

L. GROOT BRAMEL
en
G. GROOT BRAMEL-MEYERINK

Vorden, maart 1973
Wiersserbroekweg l

Op maandag 2 april a.s. hopen mijn lieve
ouders

hun 25-jarig huwelijk te herdenken

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00
uur in hotel Bakker te Vorden

Op l april a.s. is onze medewerker, de heer

G. RIBBERS

25 jaar bij ons werkzaam geweest

Ter gelegenheid van dit heugelijk feit geven
wij op zaterdag 31 maart a.s. een receptie
in café-restaurant 't Wapen van 't Medler
van 19.00 tot 21.00 uur

Vrienden en bekenden hebben de gelegenheid om
de jubilaris te feliciteren

HOUTBEDRIJF MEDLER
Houtzagerij - Houthandel
Onsteinseweg 6 - Vorden

Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

JAN KORENBLIK
weduwnaar van Jenneken Haaring

in de gezegende ouderdom van 95 jaar

H. A. Meijerink-Korenblik
A. Meijerink
G. Klein Geltink-Korenblik
H. Korenblik
J. E. Korenblik-Bosch
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 24 maart 1973
Heegherhoek 2

De begrafenis heeft op woensdag 28 maart 1973
op de Alg. Begraafplaats te Vorden plaatsgehad

Hervormde Gemeente
De laatste zitting tot

INNING DER
KERKELIJKE BIJDRAGEN
wordt gehouden vrijdag 30 maart

Van 10-11 uur in het catechisatielokaal achter de
kosterswoning Kerkstraat 15

DE KERKVOOGDIJ

.speciaal

SPIJKER-

BROEKEN

D 14 ; M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Fles HALFVETTE MELK van 74 voor 59

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256 J

PHILIPS RADIO

CASSETTE RECORDER
Diverse prijsklassen. Bij aankoop

5 Basf cassettes t.w.v. f 35,-

GRATIS

Henk Vredegoor
ELEKTRONIKA

Steenderen Telefoon 05755-377

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag 9.30 uur

Voorganger:
Ds Stellwag uit Doetinchem

'Hoe beleven wij de lijdenstijd' ?

KOMT ALLEN

P.S. Er is om 19.00 uur een oecumenische dienst
in de rk Christus Koning Kerk

zijn de twee woorden
voor brood in het Ta-
mi!, dat men spreekt in

zuid-oost-lndia. "Rotti" en "appam" wil dat zeggen, maar dat is net
zo zielloos over brood gesproken als wanneer u bij uw Echte Bakker
zou praten van "wit" en "bruin". Bij die broodvirtuoos liggen immers
tientallen soorten wit- en bruinbrood! Daarom heet bij hém brood-
kopen: broodschappen-doen. En daar is geen woord voor in het
Tamil.

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

Blik Unox GROENTE, KIP of TOMATENSOEP

Pot Spar AARDBEIENJAM van 120 voor

5 kilo AARDAPPELEN

Blik Spar SPERCIEBONEN van 95 voor

500 gram JONGE KAAS

3 rol MENTOS van 90 voor

Pak Spar VACUÜM KOFFIE van 236 voor

2 paar SPAR PANTY'S van 338 voor

1 pak Mölny Nr 3 LUIERS van 356 voor

Fles DUBRO van 130 voor

100 gram BACON van 142 voor

150 gram BERLINER van 89 voor

Bakje RUMBONEN van 156 voor

2 kilo SINAASAPPELS .

79

89

179

79

278

69

208

250

298

108

129

69

139

198

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

TE KOOP WEGENS INRUIL

Ford Escort 1100 L 1972

Datsun 1200 4 deurs 1972

Datsun Cherry 1972

Opel Kadett 1972

Datsun 1800 1971

Datsun 1200 Coupé 1971

Ford Escort 1100 L 1971

Fiat 850 Sport Coupé 1971

Citroen 2 CV 4 1970

NSU 1200 cc 1970

NSU 1000 cc 1970

Audi 60 L 1969

Morris 1000 1969

Ford 12 M 1969

Fiat 124 1968

NSU 1200 cc 1968

Triumph Herald 1968

NSU 1000 cc 1968

DATSUN

Autobedrijf HERWERS
Hengelo G
Humme/oseweg 70
Telefoon 05753-1263

Doefincfcem
Industr/estrcrat 56
Telefoon 08340-23839

SI MCA
SIMCA1100
De succesvolle Simca 1100 is nu lever-
baar in acht uitvoeringen.
Alle typen hebben diezelfde fantastische
rij-eigenschappen en voorwielaandrij-
ving voor het betere bochtenwerk.
De 1100 LS is leverbaar met twee of vier
deuren, de meer luxueuze 1100 GLS
alleen met vier deuren. Maar altijd is er
die handige deur achterin.

SIMCA 11OO SFIKSDM
De 1100 Special, leverbaar in Coach en
Sedan uitvoering heeft een nieuwe, nog
soepeler motor van 1294 cc en een ge-
makkelijke top van 157 km/u.
Special is special bij Simca: 4 ronde
dashboard-klokken, waaronder een toe-
renteller, halogeen vèrstralers en hoofd-
steunen op de voorstoelen.

SIMCA 1100
Zoals bij elke 1100 ook hier in één hand-
beweging een vlakke laadvloer.
Goed voor 1600 dm3 vracht, gemakkelijk
bereikbaar door drie van de vijf deuren.
In LS of GLS uitvoering. Ook als bestel-
wagen, de 1100 Fourgonnette met 2,65
m3 laadruimte.

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

82



Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

wvvvvvwwwvvvvvttttvvyww^^

CARNAVALS
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Zaterdag 31 maart 1973

naopruuversbal
m.m.v. Prins Willem de Eerste
en gevolg en de

Prinsenkapel De Flamingo's

Aanvang 20 uur

Zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden

GEVRAAGD EEN

automonteur

Autobedrijf

HERWERS b.v.
Hummeloseweg 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1263

NIEUW VAN STOLLE!

Kamer antenne
MET VERSTERKER

O Zeer goede ontvangst
O Mooie vormgeving
O Ideaal voor in uw caravan

KOST SLECHTS

f 80,-

Henk Vredegoor
ELEKTRONIKA

Steenderen — Telefoon 05755-377

Aptito n.v.
fabriek v/h Coveco
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Vraagt medewerkers voor onze moderne
produktie afdelingen

1. VOORMAN
moet op de hoogte zijn van alle voor-
komende werkzaamheden in de con-
servenindustrie en leiding kunnen
geven in massa produktie

2. 2de MONTEUR
voor onderhoudswerk en machines

3. MANNEN
die technisch onderlegd zijn voor be-
diening van machines in lopend band
systeem

4. VROUWEN EN MEISJES
die zelf hun arbeidstijd kunnen bepa-
len voor hele en halve dagen

5. VAKANTIEWERKERS
vanaf 15 jaar voor de maanden juni-
juli en augustus; meldt u hiervoor
tydig!

Aanmelden iedere dag behalve zaterdags aan ons
kantoor van 16 tot 18 uur Burgemeester Gallée-
straat 65 te Vorden bij W. H. H. van Kan

AUTO-RISICO" Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085-422412

AGENTSCHAP VORDEN/HENGELO

Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij „Vorden"
Kantooradres: MEVR. TE PASKE, Almenseweg 27, Vorden, Tel. 05752-1597 (liefst 8-9 uur v.m.)

Catalogus-
prijs

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie
f 180,-
f 180,.
f 180,-
f 204,-
f 204,.
f 216,-

Land-
bouwers

f 420,-
f 444,-
f 492,-
f 552,.
f 600,-
f 720,-

Over. boven
20000 km

Tarieven voor verzekering van personenauto's ingaande l dec. 7972:
All-Risks-premie

Particul.
tot 20000 km

f 480,-
f 504,.
f 552,-
f 612,-
f 660,-
f 780,.

600,-
624,-
672,-
732,-
780,-

No-claimkorting na 2
verzekerings jaren
waarin schade-vrij
werd gereden
bedraagt:

900.-
25%

Indien u bij uw vorige maatschappij no-claim korting genoot, zijn wij bereid deze korting
volgens onze normen over te nemen
ft W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ft Groene kaart gratis
ft Gratis extra ongevallen-inzittenden-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen
ft Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

Pefif-Resfauronf 'De Rotonde'

vraagt voor de weekends

meisjes
VOOR DE AFWAS
(met volautomatische machine)

Werktijden in overleg

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
ANWB bondsrestaurant

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 -

vraagt i.v.m. uitbreiding
zo spoedig mogeltyk

Geh u wdjAda mes

Meisjes
± 18 jaar

Leerling of halfwas slager

welke® p
Gras- en klaverzaden
Tuin- en b/oemzaden
Gazongraszaden en
Sporfvefdenmengse/s
van prima samenstelling

Steeds uit v
sterk konku

leverbaar tegen
prijzen

V.L.C.

De Graaéschap
WELKOOP-WINKEL
Hengelo Gld, Spalstraat 37
Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14
Vorden, Stationsweg 20

N.V. TWENTSCHE KABELFABRIEK
LOCHEM

vraagt voor spoedige indiensttreding:

een onderhouds-
monteur
voor het mechanische reparatie- en onderhoudswerk aan
kabelmachines en installaties

Bezit van tenminste LTS-diploma machinebankwerken
is vereist

Diploma lassen en elders opgedane ervaring strekken
tot aanbeveling

een timmerman
voor de haspelreparatie en andere voorkomende tim.
merwerkzaamheden

Sollicitanten dienen volkomen vertrouwd te zijn met de

bediening van vlakbank, lint- en cirkelzaag

Voor beide funkties geldt dagdienst
Beloning en arbeidsvoorwaarden volgens
Metaal CAO (C)

Schriftelijke of persoonlijke aanmelding aan de
N.V. TWENTSCHE KABELFABRIEK
Industrieterrein Kwinkweerd, Lochem Tel. (05730) 2147

NV TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

Gevraagd: weiland voor het
inscharen van 2 pinken
G. Vliem
De Eersteling
Waarlerweg 4 - Vorden

Te koop
prima
konsumptie aardappelen
H. Scheffer
Deldensebroekweg
Telefoon 1333

Wij hebben plaats voor

ENKELE AMBULANT

kelners of jongens
die hiervoor opgeleid willen worden

EEN FLINKE

keukenhulp

en een meisje
IN ONZE SLIJTERIJ

Café-restaurant

't Wapen van Vorden
F. P. SMIT

Dorpsstraat 10 - Vorden . Tel. 05752-1391

FRUIT IS GEZOND !
Profiteer nu nog! Zaterdag 14-4 laatste verkoop

GOLDEN DELICIOUS
LOM B ARTS

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Attentie: wilt u de ledige kisten zo spoedig
mogelijk inleveren?

Fruiffee/fbedri/f

MEDLER

Marijnen

koelkast
2 deurs

3 STERREN

Tijdelijk 20% korting

Bijvoorbeeld:
Type 887, kost normaal f 699,-

NU BIJ ONS

f 560,-
Henk Vredegoor
ELEKTRONIKA

Steenderen Telefoon 05755-377

Wij vragen

flinke hulp
VOOR DE HUISHOUDING

Voor enkele morgens per week

IJSSALON

D. Boersma
Dorpsstraat Vorden

"CONCORDIA»
Hengelo (Gld) i!

Zondag l april

DANSEN
Muziek:

De Musketiers

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

mvuuvwwwwwwwwvwwwwvwwvwvwwuw



Donderdag 29 maart 1973

Tweede blad Contact
34e Jaargang nr 52

Prachtig winkelpand te Vorden

De Vordense middenstand heeft er een prachtig wimcelpand
bijgekregen. Aan de Zutphenseweg werd nl. het sigarenma-
gazijn van de heer Eijerkamp en de bakkerij van de heer
Van Asselt officieel geopend. Beide heren besloten nl. vorig
jaar om gezamenlijk te gaan bouwen.
De heer Eijerkamp die destijds voornemens was zijn oude
pand te moderniseren, kon dit niet verwezenlijken omdat hij
ia eerste instantie de winkel annex woonhuis niet kon kopen.
Aangezien de 'heer Van Asselt (hij had in 1971 de bakkerij
van de heer Schurink overgenomen) plannen had om een
bakkerij te gaan bouwen naast het postkantoor, kwamen
genoemde heren overeen er één winkelpand van te maken.
Onder architektuur van de heer Bakker toog aannemer
Cuppers aan het werk. Bijgestaan door de Gems (c.v.); fa
Wil l ink (loodgieter) en de fa Dekker (elektra) kwam het
winkelpand dezer dagen gereed. Het is een fantastisch geheel
geworden.

Bij het betreden van het sigarenmagazijn van de heer Eijer-
kamp vallen direkt de twee verplaatsbare etalages op. Aan
de linkerzijde treft men een vitrine met allerhande pijpen.
Daarachter een ruime sortering rookartikelen. Aan de rech-
terkant naast de fraaie toonbank is een vitrine opgesteld met
luxe artikelen. De rechterwand is deels ingeruimd voor fol-

dermaeriaal, speciaal bedoeld voor de vakantiegangers (de
heer Eijerkamp is nl. sekretaris van de plaatselijke VVV)
Achter de winkel is een magazijnruimte met kantoor gekre-
eerd. Een leuke vondst is de deurgreep van de winkel in de
vorm van een sigaar.

Bij het betreden van de winkel van bakker Van Asselt vallen
direkt de twee vaste vitrines op met daarin uitgestald 25
soorten brood, (de heer Van Asselt bakt maar liefst 40 soor-
ten!). De rechterzijde van de winkel is een „zelfbedienings-
wand" met koek, beschuit etc. Direkt achter de toonbank
treft men een groot broodrek aan. Een broodsnijmachine
ontbreekt evenmin. De linkerwand geeft een beeld van wat
er zoal op het gebied van snoep en zoutjes te koop is. Ach-
ter de winkel is het broodmagazijn. Verder treft men in het
pand de banketbakkerij en de broodbakkerij aan waar 20C
broden per uur kunnen worden gebakken. De heer Van
Asselt sr, die in 1927 in het buurtschap Linde met een bak-
kerij begon, kan het vak nog steeds niet vaarwel zeggen en
helpt als 80-jarige zijn zoon nog elke dag.
Voor het gehele winkelpand is een ruim parkeerterrein. De
beide families die boven de resp. winkels wonen, mochten
op de dag der opening meiggHlan 100 bloemstukken in ont-
vangst nemen.

Noapruuvers ba l
De Deurdraejers
De carnavalsvereniging De Deurdreajers te Kranenburg heeft
in het kader van haar jaarprogramma voor a.s. zaterdag 31
maart het zgn. „noapruuvers'bal" op de agenda staan.
Deze avond staat geheel in het teken van de carnaval en
biedt de liefhebbers de gelegenheid om nog eens de sfeer
te proeven van het onlangs gehouden carnaval. Ongetwijfeld
zullen velen aan de uitnodiging van De Deurdreajers gehoor
geven daar deze avond zeer populair is en de typische sfeer
..broederlijk feestvieren" zeker aanwezig zal zijn.
De avond wordt (zoals alle carnavalsavonden) geleid door
Prins Willem de Eerste hierbij bijgestaan door President,
Raad van Elf en Dansmarietjes. Voor de muzikale bege-
leiding zorgt de nu al populaire Prinsenkapel de Flamingo's.
De avond wordt gehouden in de residentie van De Deur-
dreajers nl. zaal Schoenaker, waar het alaaf en de carnavels-
schlagers niet van de lucht zullen zijn. (Zie voor verdere
mededeling de advertentie in dit nummer.)

Sukses
Op de vakwedstrijd om de zilveren „Kraanvogel" gehouden
op 21 maart te Hillegom, is het echte bakker Hof gelukt
deze felbegeerde wisseltrofee in de wacht te slepen. Deze
wedstrijd bestond uit het maken van een etalage ingericht
met vele broodsoorten. Het is de eerste keer dat deze trofee
door een bakker buiten de Randstad Holland is gewonnen.
De behaalde punten logen er dan ook niet orn nl. sortering
8, kwaliteit 9, inr icht ing etalage K), algemene indruk 10.
Wij wensen bakker Hof volgend jaar bij het verdedigen van
deze prijs weer veel sukses.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

INTERKERKELIJKE DIENST IN DE LIJDENSTIJD

De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg belegt a.s. zon-
dagavond l april een kerkdienst in de lijdenstijd in de voor-
bereidingstijd tot Pasen. De dienst zal gehouden worden in
de R. K. kerk te Vorden, de Christus Koningkerk (hoek Het
lebbink— Decanijeweg). Voorgangers uit de samenwerken-
de kerken zullen in deze dienst voorgaan. Ds. J. H. Jansen
hoopt de prediking te verzorgen. De gebroeders Eykelkamp
zingen enkele liederen. De dienst begint om 19.00 uur. Litur-
giën zullen gestencild worden. De Raad van Kerken nodigt
u hartelijk uit deze gezamenlijke dienst te willen meemaken.

Speelzaal
Zoals beloofd zouden we u op de hoogte houden van de
vorderingen van ons komité, dat zich inzet voor het oprich-
ten van een peuterspeelzaal.

Het vinden van een geschikte ruimte was (en is) een groot
probleem. De Jeugdraad van de Gereformeerde kerk heeft
ons de helpende hand toegestoken. Op het ogenblik wordt
overlegd of een gekombineerd gebruik van de hen ter be-
schikking komende ruimte mogelijk is. Natuurlijk is voor
de inrichting en aanschaf van speelgoed geld nodig. Om
de nodige middelen bij elkaar te krijgen wordt er in april
een huis-aan-huis-kollekte gehouden. Mogen we op uw me-
dewerking rekenen?

Mocht u bij de schoonmaak speelgoed op willen ruimen,
zou u het dan nog even willen bewaren? In een te zijner tijd
te houden speelgoedaktie kunt u alles bij ons kwijt.

Aktiegroep Peuterspeelzaal Vorden

Primeur l
Naar wij hebben vernomen zal donderdag het dak klaar ko-
men van de nieuwe supermarkt van de fa Albers. Volgens
de heer Bogchelman loopt alles precies volgens de planning.
Voor de dakafdekking zal een speciaal procédé toegepast
worden, men heeft hiervoor een aanbieding gekregen van
de fa Contact uit Zeeland om GRATIS bij wijze van proef
een afdeklaag aan te brengen, voor welke aanbieding uiter-
aard wel belangstelling bestond. Het afdekmiddel is een
nieuwe vinding en is samengesteld op chemische basis van
o.a. anti-vries en een zonwerende pasta vermengd met kid.
Volgens de fabrikant een revolutionaire vinding op het ge-
bied van dakbedekking.
De heer Bogchelman kreeg deze aanbieding geheel gratis met
dien verstande dat het niet eerder en later kon dan zondag-
middag om 14.00 uur. Dit stuitte eerst wel op bezwaren doch
het aanbod was niet af te slaan. Voor de Vordenaren een
welkome verrassing om zondagmiddag eens te zien hoe een
experiment als deze uitgevoerd wordt. De fabrikant heeft
echter wel verzocht niet te dicht in de buurt van het ma-
teriaal te komen, daar hiervoor speciale kleding vereist is
omdat de substantie erg aan kleding hecht. Van de zijde van
de politie zal medewerking gevraagd worden bij de afzet-
ting van het terrein.-
Wij hopen dat de fa Albers sukses zal hebben met dit bui-
tenkansje want de bouwkosten vallen tegenwoordig al ge-
noeg tegen.

Vordens Toneel
Eens per jaar biedt de touwtrekvereniging Vorden aan alle
leveranciers van oud papier een toneelavond aan. Zaterdag-
avond genoten meer dan 300 genodigden in zaal Schoenaker
te Kranenburg van het blijspel „De bruid kwam terug" (in
drie bedrijven) dat door Vordens Toneel op sublieme wijze
voor het voetlicht werd gebracht.
TTV voorzitter J. Knoef deelde in zijn openingswoord mee
dat er in 1972 een rekord-opbrengst aan oud papier was
geweest te weten ruim 110 ton. Hij sprak zijn waardering
uit voor de medewerking van de Vordenaren. Tot slot dank-
te hij Vordens Toneel voor het mooie spel en bood de da-
mes bloemen aan.

Hotel
Naar wij hebben vernomen is hotel De Konijnenbult geslo-
ten. De poging om toch nog door te draaien is mislukt.
De NV Renkumse Heide, verkeert nl. in likwidatiemocilijk-
heden. ^fe
Voor Vorden is het zeiWe betreuren dat deze sluiting een
feit is. Hiermee zal de plaatselijke VVV niet gebaat zijn
m.b.t. tot het onderbrengen en aantrekken van toeristen,
ook al omdat de hotelakkomodatie in Vorden bijzonder ge-
ring is.

Jeugdsoos Vjoe
De gemeente Vorden staat alweer een sensationele gebeurte-
nis te wachten. Zondagmiddag a.s. zal een selektie van de
beste voetballers van de Jeugdsoos Vjoe (voetballers van
Vorden en Ratti) een wedstrijd spelen tegen 'het elftal van
Radio Veronika.
Het Veron i ka-elf tal is zoals iedereen misschien wel weet een
show-elftal dat in heel het land vriendschappelijke wedstrij-
den speelt. Aan deze voetbalwedstrijd zullen ook gerenom-
meerde d.j.'s van Radio Veronika deelnemen. Na afloop van
deze wedstrijd zal er een grandioos openlucht popfestijn
plaatsvinden achter het gymnastieklokaal. De entree is
slechts één zilveren rijksdaalder.

Oefening
Maandagavond werd de Vordense bevolking opgeschrikt
door het geloei van de brandweersirene. Al gauw bleek dat
het hier ging om een brandweeroefening waaraan behalve
de Vordense brandweer en politie ook de politie uit Hen-
gelo en Steenderen meewerkten.
Verondersteld werd dat een woning aan de Zutphenseweg
in brand was geraakt. De brandweer die snel ter plaatse was
slaagde er vakkundig in om 2 personen uit de „vuurzee" te
redden. Intussen zette de politie de omgeving af. Tegen
kwart voor negen kon het sein „brand meester" worden ge-
geven. Na afloop van de oefening (zeer geslaagd, aldus
brandweerkommandant v. d. Broek) vond er een bespreking
plaats in 't Wapen van Vorden. Of daar ook nog „geblust"
moest worden is ons niet bekend.

Bijeenkomst
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
sprak in zaal Eskes het predikanten-echtpaar ds. en mevr.
Meijnen uit Velp over het onderwerp „Wat heb ik aan de
kerk" en „wat ben ik voor de kerk". De belangstelling voor
deze avond was zeer goed.
Ds. Meijnen begon met te zeggen dat hij in eerste instantie
met het woord kerk doelde op de plaatselijke kerk, waar
we lid van zijn of bij willen horen.
Zoals niemand van ons buiten de burgerlijke gemeenschap

kan leven, zo hebben wij in ons geestelijk leven eikaars
steun nodig. Die steun vinden wij door kerkbezoek, geza-
menlijk bidden en zingen, samen luisteren naar Gods woord.
De kerk moet leiding geven. Dat men tegenwoordig minder
belangstelling toont voor de kerk is volgens spreker niet
de schuld van de kerk. De auto en de televisie zijn momen-
teel de twee grote vijanden van de kerk. Wij moeten mee-
leven met de kerk. Niet roemen in de kerk maar in Hem die
ons het leven gaf.
Mevrouw Meijnen noemd het belijdenis doen een ernstige
zaak, waardoor je alle dagen lid 'bent van de kerk, ook als
deze de deuren gesloten heeft. Steeds meer vrouwen worden
ingeschakeld in kerkwerk. Voor ieder is wel iets te doen. Er
ligt nog een stuk onontwikkeld gebied in de kerk o.a. b i j
de jeugd die geen uitweg meer ziet en naar druggs grijpt,
bejaarden, maar al te vaak een eenzame groep, weduwen,
gescheiden, ongehuwde moeders. Men moet proberen iets
voor hen te zijn door middel van gebed, een vriendelijk
woord of een bezoekje. Belangstelling tonen voor de ander,
doen wat op onze weg ligt, dat is voor een ieder verschil-
lend. Meedoen als levende lidmaten v. Gods kerk op aarde.
Na de pauze werden verschillende vragen op het predikan-
ten-echtpaar afgevuurd welke alle op duidelijke wijze werden
beantwoord.

NIEUWE KURSUSSFN

TYPEN
Aanvang in de laatste week van
maart en/of in de Je week van april

DOETINCHEM (in ons hoofdinstituut)
Keppelseweg 14-16 (naast hoofdkantoor GTW)
HENGELO GLD in hotel Langeler
TERBORG (De Burcht)
DOESBURG in 'De Binding'
tILFT in De Smeltkroes
DINXPERLO in 't Wapen van Oldenburg

1. Nieuwe machine thuis of z.g.a.n.
2. Diploma 3 Va-4 maanden
3. Diploma Vereniging van Leraren
4. Examens te Doetinchem

In DOETINCHEM gaat de kursus ALTIJD door:
in de buitenplaatsen uitsluitend bij voldoende
deelname. Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Instituut GULDEN LOON
Doetinchem
Keppelseweg 14-16 - Telefoon 23708

Uitvoering
Onder zeer grote belangstelling van de zijde van zangliefheb-
bers gaven het Vordens Mannenkoor en het Hengelo's Ge-
mengd Koor in de Christus Koningkerk gezamenlijk een vo-
kaal concert. Beide koren onder leiding van hun dirigent de
heer B. Nijhof uit Zutphen.
Het Vordens Mannenkoor zong op zeer verdienstelijke wij-
ze een zevental zangnummers waarvan wij willen noemen
Dere's a man agoir 'roun. Spiritual, Ein Hennlein weiss van
A. Scandello en Domine Saevam Fac van A. Giessen.
Het Hengelo's Gemengd Koor liet zich in een zestal liede-
ren van zijn beste kant zien. Van Franz Schubert werden
4 Deutsche Messe, Motet van S. A. P. Schulz en Jubilate
Deo van Jac. Broer werden onder orgelbegeleiding van de
heer E. ten Hoeve uit Hengelo Gld. op buitengewone wijze
ten gehore gebracht.
De avond werd geopend door de voorzitter van het Vor-
dens Mannenkoor de heer Westerhof met een kort wel-
komstwoord terwijl de heer Geurtsen uit Hengelo Gld. een
slotwoord sprak waarin hij beklemtoonde dat dergelijke
avonden meer moesten worden gegeven gezien ook de zeer
goede opkomst van de zijde van het publiek.
Voor de zangliefhebbers en andere belangstellenden was het
dan ook een concert dat zeer zeker herhaald dient te wor-
den. m

(Persbericht)

Samenwerking
Wie kan er nu eigenlijk nog wijs ui t? Van oudsher waren het
de interieurzaken en woningtextielspecialisten die tapijt ver-
kochten. Daar is de laatste jaren wel wat verandering in ge-
komen. Warenhuizen, cash-and-carry-bedrijven, discounthou-
ses, supermarkts en sinds kort ook schilders hebben zich al-
lemaal op de verkoop toegelegd. Sommige zaken komen dui-
delijk met bonafide aanbiedingen, anderen bieden onder
zgn. „kortingsprijzen" onduidelijke kwaliteiten aan. Hoe daar
nog een touw aan vast te knopen?
Tweehonderd tapijtspecialisten in het land hebben zich nu
verenigd om het kopend publiek werkelijk goed te kunnen
adviseren. En het door hen verkochte tapijt wordt dan ook
voortaan voorzien van een extra signatuur: „G". Het is al-
lereerst de G van Gezamenlijk Gegarandeerd tapijt. Maar
voorts ook van Geldbesparing. Want dankzij dit gezamen-
lijke optreden kunnen aan tapijtfabrikanten rechtstreekse op-
drachten worden verstrekt die voorraadrisiko en verkoop-
apparaat uitschakelen. Onnodig te stellen wat dat voor be-
sparingen geeft!
De tweehonderd tapijtspecialisten in het land, die het tapijt
met ,.G-vignet" voeren, geven zwart-op-wit een garantiebe-
wijs. Zodat u de volle zekerheid hebt van GoedGekocht ta-
pijt. En van GoedGelegd. Uiteraard is ju i s t dit onderdeel
erg belangrijk. Bij de „tweehonderd" zijn de volgende zaken
uit ons verspreidingsgebied aangesloten:
Fa Verrij, Brummen en fa Visser, Vorden.



De touwtrekvereniging Vorden organiseerde voor de derde
maal in suksessie een geslaagde bosloop door de fraaie om-
geving van het landgoed 't Onstein en het buurtschap Linde.

Het was voor de organisatoren een welkome verrassing dat
de belangstelling zo groot was. De deelnemers kamen uit
alle indstreken van oost-Gelderland onder meer uit Lochem,
Winterswijk, Zutphen, Doetindhem enz. Uiteraard was Vor-
den goed vertegenwoordigd, terwijl ook verschillende leden
van atletiekverenigingen deze prestatieloop meeliepen.
De start had zaterdagmiddag plaats bij café Eykelkamp aan

de Ruurloseweg waarbij de heer H. Snellink het startsein
gaf. Eerst begon de groep van 5 kilometerlopers (ruim 90),
waarna enkele minuten later de overigen startten voor de
10 kilometer. Het parcours slingerde zich via de overweg -
die extra beveiligd was - door de bossen achter het kasteel
Onstein, langs de Bonenkamp en de Lindeseweg. Het
grootste gedeelte was zandweg, waardoor men kon genieten
van de fraaie natuurrijke omgeving.

Er bleken veel ervaren lopers onder de tientallen trimmers
en trimsters, want binnen drie kwatier was iedereen weer

binnen. De jongste deelnemer bij de 5 km, de 3 jaar en 9
maanden oude Rik de Gruyter, kreeg een extra applaus.
Alle deelnemers waren vol lof over het prachtige parcours
dat goed was aangeduid met pijlen. Iedereen die de bosloop
had volbracht, kreeg als herinnering een vaantje aangebo-
den door het bestuur van de TTV Vorden.
Bij de vijf kilometer was de uitslag als volgt (alleen de eers-
te drie): 1. Jos Hartman, Lichtenvoorde; 2. Geels, Groenlo;
3. Geling, Groenlo.
Tien kilometer: 1. W. Hofstee, Lochem; 2. Schutte Lochem;
3. L. Visser, Vorden.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

VOORJAAR
Het voorjaar is begonnen! Dat kun je overal zien en horen.
Waar je kijkt, zie je de bloemen al bloeien, het gras begint
te groeien en de vogels zingen al 's morgens vroeg. Ze be-
ginnen al uit te kijken naar een geschikte woning, ja er zijn
er al die nesten bouwen. Leuk gezicht dat gesleep met spriet-
jes en mos!
Hebben we wel voor genoeg nestkastjes gezorgd? Hebben
we ze wel veilig genoeg geplaatst ten opzichte van de kat-
ten? Ja die katten . . . Heeft u er een? Wilt u hem of haar
dan binnen houden? ledere dag wat verse turfmolm in de
bak of wat schoon zand, zijn eten op tijd en een raam op
een heel klein kiertje. Het is onnodig ze buiten te laten
rondzwerven. Uit verveling gaan ze letten op de vogels, die
druk aan het werk zijn. En zien ze, dat er ergens een nest
wordt gebouwd, dan letten ze er voortdurend op.
Vooral 's morgens vroeg al de mensen nog slapen komen ze
in je tuin en slaan hun slag! Vorig jaar werd in onze tuin
een merelnest verstoord door zo'n rondlopende kat. Vijf be-
dorven eitjes vonden we in het nestje dat met zoveel zorg
was gebouwd. Nu houden we weer ons hart vast. De merels
zijn al druk aan het bouwen. En al drie keer hebben we kat-
ten uit de tuin gejaagd. Misschien dat de eigenaars ervan
zelf niets om vogels en hun gezang geven maar laat ze dan
rekening houden met hen die dat wel doen. Ook als uw kat
moet jongen is het beter ze binnen te houden. Worden de
jongen ergens buiten geboren dan is er grote kans, dat het
zwerfkatten worden met alle nare gevolgen van dien. En och

wat een kleine moeite is het om uw kat te laten behandelen
door een dierenarts. Dan bent u van de last af. Uw buren
zullen u dankbaar zijn voor een ongestoorde nachtrust en
vogelliefhebbers omdat er weer minder rovers hun intrede
in deze wereld doen.

Nog een andere reden dat ik dit stukje schrijf is het veel-
vuldig voorkomende branden van slootkanten en bermen.
Juist hier zullen veel vogels een nestplaatsje zoeken, ja mis-
schien al begonnen! Ook vinden ze er veel nestmateriaal.
Dus nu niet meer branden a.u.b. Als iedereen wil meehel-
pen en opletten, dan zullen we allemaal weer volop kunnen
genieten van onze gevederde vriendjes. Doet u allen mee?
Dank u!

A.M.T.A.

Voetbal
VORDEN BEKERT VERDER
Dankzij een royale overwinning op WVC 3 zondagmorgen in
Winterswijk behaald, gaat Vorden l over naar de volgende
bekerronde. Reeds vanaf de aftrap toonde Vorden zich de
betere ploeg. Voortdurend werd WVC gedwongen een ver-
dedigende houding aan te nemen. Nadat enkele kansen om
zeep waren gebracht gelukte het Vorden na 15 minuten een

m Op onze tapijtkollektie
drukt'n stempel: de G!

U weet het: eendracht maakt macht.
f.p#y Daarom ging de Mooier Wonen groep

van woninginrichters samenwerken met
andere erkende woninginrichters. In het

hele land. Resultaat? De macht van
_ 'tweehonderd specialisten. Die Gezamenlijk

laten produceren. En u betere kwaliteiten leveren tegen
lagere prijzen. U herkent dat tapijt voortaan aan de G.

Van Gezamenlijk. Maar ook van Goedgekeurd.
Van Gegarandeerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed

Gelegd. Dat stempelt ons tapijt juist tot Goed Gekocht
tapijt door u. Daarom: kijk eerst bij Mooier Wonen.

WAARSCHUWING!
Wie succes heeft, wordt snel
geïmiteerd. Sommigen zullen
suggereren, dat zij ook de
G-kwaliteit kunnen leveren.
Dat is uitgesloten! Let daar-
om op het G-vignet. Dat Is
beschermdl De zaken her-
kent u aan het G-vignet op
de winkelruit.

Sahara
Een zeer exotische naam voor dit 100%
zuiver scheerwollen tapijt. In zeer fraaie
Berber tinten. Warm en veerkrachtig met
schuim latex rug. En: extra zware kwaliteit.
Kamerbreed 400 cm. Prijs per strekkende
meter

O—l voorsprong te nemen toen Besselink raak schoot. De
Vordense achterhoede had in deze eerste helft nauwelijks
werk van betekenis op te knappen.
In de tweede helft opnieuw een sterker Vorden. In de 20e
minuut schoot Besselink de bal keihard tegen de keeper aan
de terugspringende bal werd door Te Veldhuis tegen de tou-
wen geknald O—2. Vijf minuten later was het opnieuw raak
toen Hengeveld uit een pass van Hohbeke scoorde O—3.
Vorden bleef het spel beheersen en zag nog twee doelpunten
van Nijenhuis en Hengeveld afgekeurd.

ZATERDAGAFDELING VAM VORDEN KREEG
TRAININGSPAKKEN
Zaterdagmiddag werd het tweede elftal van de voetbalver-
eniging Vorden afdeling zaterdag verblijd met vijftien trai-
ningspakken. Deze trainingspakken werden aangeboden door
bakker Hof uit Vorden, die het verheugde iets voor de v.v.
Vorden te kunnen doen.
Voorzitter De Boer stelde in zijn dankwoord zeer verheugd
te zijn over deze geste van b^fer Hof. Na deze officiële
uitreiking van de trainingspak^^ speelde Vorden l een oe-
fenwedstrijd tegen Vorden 2 die door de ,.grotc broers"
met 4—O werd gewonnen.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING \̂ p>EN

Vorden 1-NVC 1; Vorden 2-RKZVC 2; Vorden 4-Hercules
2; Reunie 4-Vorden 3; afdeling zaterdag: SKVW 3-Vorden l
Vorden 2-Zelos 4; Zelos 5-Vorden 3.

Dammen
.ONDERLINGE DAMKOMPETTTIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Lamers jr-Hesselink 0-2;
Harmsma-KIein Kranenbarg 1-1; Sloetjes-Offereins 2-0; G.
Wassink-Esselink 1-1; W. Wassink-Wansink 2-0; Wentink-
Dimmendaal 0-2; Hoenink-Wiersma 0-2.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

Voor de onderlinge crosswedstrijden zijn de volgende
data vastgesteld: 5 mei, 26 mei, 16 juni 21 juli 4 augus-
tus, 25 augustus en 8 september. Deze wedstrijden wor-
alemaal op het circuit van Delden gehouden. Zowel voor
de A als de B klasse tellen de 5 beste resultaten mee
voar het klubkampioenschap. In klasse A rijden alleen
startbewijshouders cross, terwijl in de B klasse alle An-
deren rijden.

Wat de betrouwbaarheidsritten betreft hiervoor staan
voor 1973 nog de volgende ritten op het programma;
14 april Bakkeveen, 29 september Nijverdal, 6 oktober
Meppel, 13 oktober Oost Gelderlandrit. Ook hier tellen
de 5 beste resultaten met betrekking tot het kampioen-
schap. Voor de beste totaalprestatie uit de betrouw-
baarheidsritten en de cross wordt de Delden Trophy
beschikbaar gesteld.

Dit jaar worden wederom onderlinge klubwedstrijden
tegen Hamac uit Harfsen gehouden. Twee data zijn er
reeds vastgesteld te weten 16 mei te Harfsen en 6 juni
te Vorden. Afhankelijk van de weersomstandigheden
zullen er echter in het najaar ook nog 2 wedstrijden
verreden worden.
Op nog nader te bepalen datum in september zullen
de crosers met hun dames een weekend doorbrengen
in Assen. Tevens zal dan een klubwedstrijd tegen MTTK
uit Assen worden verreden

Jan Ons t erin k toonde zich ongenaakbaar

Onder goede belangstelling van de zijde der rijders or-
ganiseerde de Vordense Motorklub De Graaf schap rij-
ders een onderlinge trial. Deze trial was op werkelijk
uitstekende wijze uitgezet door de heren Harkink en
Oonk.
Het parkoers telde 8 non-stops en had een lengte van
9 km. Er dienden 3 ronden te worden afgelegd. Aan
het einde van de middag werd er tevens nog een snel-
heidsproef gehouden.
Bij deze snelheidsproef was international Jan Oosterink
met zijn Montesa in een tijd van 2 minuten en 33 se-
kondett-de. snelste. Jan Broekhof werd 2e in 2.44.
Na afloop reikte de heer W. Bielderman de prijzen uit.
l werd Jan Oosterink, 2 W. Veenstra 3 Jan Broekhof
4 G. Wentink

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrrjdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bfl pick-
nlckplaats Wildenborchseweg
KinderkantoriJ elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
Iedere dinsdagavond bridgeclub In hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker

31 mrt. Jong Gclre binnensportdag in de Veluwehal
te Barneveld

31 mrt. Jeugdsoos Vjoe filmprogramma
31 mrt Uitvoering Concordia in zaal Smit
3 april Kontaktavond Vordense Winkeliersver.
4 april Jong Gelre voorselektie kulturele wedstrijd

in zaal Witkamp te Laren
5 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
5 april Ledenvergadering buurtvereniging Delden in

café 't Zwaantje
5 april Ringvergadering Hcrv. Vrouwenvereniging

in 't Wapen van Vorden
7 april Grote opdrachtendropping buurtvereniging

9 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
Delden start café 't Zwaantje

14 april Jong Gelre prov. voorjaarsvergadering en
prov. kulturele wedstrijd in zaal De Klok te
Dieren

16 april Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
16 apr. Jaarverg. De Snoekbaars te Vorden
13 april Muziekuitvoering Sursum Corda Jeugdcentr.
14 april Muziekuitvoering Sursum Corda Jeugdcentr.
17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
18 april Hervormde vrouwengroep dorp
18 april Hervormde Vrouwengroep Linde

H* 19 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
28 april Jong Gelre landelijke kulturele wedstrijd in

Havelte
30 april Oranjebal in café Eykelkamp
5-6 mei Jong Gelre weekenduitwisseling met Goes
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

13 mei Bondswandeldag KNGV
15 mei Lezing NCVB
26 mei Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-

club in het Jeugdcentrum
3 juni Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
7 juni Jong Gelre Ringzwemwedstrijden
9 juni Jong Gelre Ringsportdag

20-23 ju. Avondvierdaagse Vorden

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten In Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis by deze rubriek geplaatst.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

De 4 Varkens KI Verenigingen in de provincie Gel-
derland (De Graafschap, De Achterhoek, De Lijmers
en Zuid Gelderland) die zich in 1970 verenigden tot de
Top Coöperatie Vereniging tot Bevordering van Kunst-
matige Inseminatie bij Varkens 'Gelderland' te Almen
hielden een vergadering te Dieren. Voorzitte Peters
wees er op dat de vereniging een steeds grotere be-
tekenis krijgt, door de strengere selektie.
Het aantal vergeefse bezoeken speelt vooral in de ge-
bieden met weinig inseminaties een belangrijke rol.
Gelukkig komt er verbetering in. Er werd van bestuurs
zijde op gewezen dat men vaak vergeet op tijd op te
bellen.
In totaal werden 37631 eerste inseminaitse met 1757
deelnemers ofwel 10 procent per deelnemer. Vergeleken
met vorig boekjaar een aanmerkelijke groei.
De bevruchtingsresultaten stegen tot liefst 85,9 procent
Ook dit jaar werd er belangrijk meer sperma verkocht
naar buiten Gelderland. Er werden 21 NL beren ge-
bruikt en 17 GY beren. Afgevoerd werden 21 NL en
8 GY beren.
Dit boekjaar bezochten 1100 personen het KI station
te Almen op de acht vastgestelde bezoekmiddagen of
avonden waren 735 personen aanwezig. Uit Frankrijk
Japan, Spanje, Italië, Zwitserland, Zuid Afrika en In-
dia kwamen gasten. Door de heer Tjoonk uit Vorden
werd een goedkeurend verslag uitgebracht. De winst-
en verliesrekening sloten voordelig met f 4031,69.
In het bestuur werden gekozen: Kottelenbarg uit Lo-
chem en Heuslnkveld uit Aalten, terwijl de heer Hol-
leman uit Didam werd gekozen als lid in de raad van
kommissarissen in plaats van de heer Roelofsen.
Het bestuur bestaat thans uit: Peters uit Drempt als
Voorzitter; Steenbeek uit Ederveen sekretaris; Heu-
sinkveld uit Aalten vice-voorzitter; Veltkamp Eibergen
Kottelenbarg uit Lochem; Meerdink uit Winterswijk
van Raay uit Wehl, Jansen uit Neerbosch en de heer
Jansen uit Wrjchen. Besloten werd voorts de kontributie
niet te wijzigen.
Na de pauze hield de heer Reekers direkteur van het
Centraal Buro voor de Varkonsfokkerij een aktuele in.
leiding over de moderne a'spè'kten van deze fokkerij.



Inplaats van kaarten

Daar wij niet in staat zijn dit persoonlijk te doen,
willen wij op deze wijze alle buren, vrienden, fa-
milie en kennissen onze dank betuigen voor hun
medeleven met het voor ons zo zware verlies van
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

JAN KETTELARIJ

TT allen bent vcor ons een grote steun geweest

Vorden: J. Kettelarij
G. Kettelarij-Zweverink

Gudbjerg J. G. Larsen-Kettelarij
(Denemarken): R. Larsen

Heidi en Sonja

Vorden, maart 1973

Het smaakt goed, dat
VLOERBROOD
van de warme bakker!

ALS REKLAME:

Kruidkoek voor . f 1,90

VAN

Telefoon 1384

GEMEENTE VORDÈN
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare
kennis dat vanaf 29 maart 1973 tot en met 29
april 1973 voor een ieder ter gemeentesekretarie
ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan
Brinkerhof 1973 Nr l met Toelichting, zulks be-
treffende het gebied gelegen tussen gedeelten van
de Westelijke Rondweg, Het Hoge en de Berend
van Hackfortweg.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indie-
nen tegen het ontwerp-bestemmingsplan (zie ook
de rubriek 'Gemeentenieuws')

Vorden, 21 maart 1973
De burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

Openbare Dorpsschool
Kerkstraat 17 - Telefoon 1360

OPGAVE VAN

LEERLINGEN
voor het kursusjaar 1973-1974 gaarne
voor 14 april a.s.

De ouders, die reeds een aangifte,
formulier inleverden, behoeven dit
niet opnieuw te doen!

Eventuele nadere inlichtingen worden u gaarne
verstrekt door het hoofd der school de heer
G. W. Brinkman, Zutphenseweg 56, Tel. 1953

Schoenenhuis
Jansen

Zojuist ontvangen:

Heel leuke kinderschoenen
in bruin met beige of

Effen blauw bandschoentje

Veferschoenfjes
bruin met groen

Instappers
geel met bruin en blauw met rood

Voor een leuke sortering kinderschoenen
Is uw adres:

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Vergadering VARA
Op dinsdag 3 april 's avonds 8 uur
in café Eskes

Verkiezing penningmeester

Het bestuur

ZONDAGMIDDAG A.S.

Komp^piewedstrrjd

VORDEN 7 -
NVC 7

Aanvawt 14.30 uur

GemeenTelrjk Sportpark

gaat op 2, 3 en 4 april naar
FRANKRIJK OP STUDIEREIS

Op donderdag 5 april hoopt hij zjjn ver-
worven kennis weer in praktijk te brengen

Bakkerij

HOF
't Hoge Vorden

Telefoon 1394

DE STICHTING
JEUGDCENTRUM

deelt hierbij aan belanghebbenden mede, dat m.i.v
l april a.s. de huren als volgt berekend worden:

Per periode Per uur
Grote zaal f 33,— f 10,—
Muziekzaal f 20,— f 6.75
Kleine zalen f 12,60 f 4,—

Onder een periode wordt verstaan:
Ie ochtend van 8.00-12.00 uur
2e middag van 14.00-18.00 uur
3e avond van 19.00-23.00 uur

Voor tijden welke buiten de perioden vallen dient men
voor elk uur of gedeelte daarvan de periodeprijs te
verhogen met de uurprijs

N.B. l i i j een gebruik van twee of meer perioden achter elkaar, hij uit.
voeringen en bfl jaarkontrakten, PRIJS OP AANVRAAG

Zoo/besprek/ng en/of huurprijzen:
uitsluitend Dorpsstraat 15, Vorden, Telefoon 05752-1988

Handsproei-

apparaat
Voor gebruik in
huis, tuin, kas enz.

Inhoud ca 0,4 liter
van f 7,20 voor

f 4,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124).

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, In zwart en grtfa

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen,
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Voor al uw
DRUKWERK

P

GROTE

opdrachten-
dropping

op zaterdag 7 april a.s. om 8 uur

Start bij 't Zwaantje

Uitgaande van de

BUURTVERENIGING DELDEN

Op donderdag 5 april a.s. 's avonds half acht

leden-
vergadering

Buurtvereniging Delden

in café 't Zwaantje

Benoeming nieuw bestuur

Programma bespreking

Gevraagd:

verkoopster

Fa wed. Marlens
Zutphenseweg 15

«XX^s^/Vr-v/V^*"

Moddii, qekuipt voor u !

etipu/kf
( DraAfèwt

betaal bare wocle voor
(?h toieiïfa va*

*\
v

uERF/
^^^Verf waar u zo feilloos mee schildert, ook al hebt

u 't nooit eerder gedaan. Uwverfhandelaar hééft
Juweel verf! Vraac^jok naar die leuke ballonnen
en kleurbladen vdke kleintjes!

VORDEN TEL (05752) 1381 jfc,

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Vordense Winkeliers
Vereniging

KONTAKTAVOND

DINSDAGAVOND 3 APRIL

In hotel Bakker te Vorden, aanvang 8.00 uur

Actueel model in een
jongmakende creatie.

gaat u naar

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Ledenvergadering
De Coöperatieve Werk tuigen vereniging Ons Aller Belang
te Wildenborch/Mossel zal voortaan rente gaan berekenen
over achterstallige gelden. Degenen die twee maanden na de
vervaldag de nota voor verrichte werkzaamheden en/of huur
van werktuigen/machines niet hebben betaald, zullen eerst
een aanmaning van een rijksdaalder ontvangen en wordt dan
nog niet betaald dan zal rente worden berekend ter hoogte
van 8 procent.

Op de in het verenigingsgebouw gehouden ledenvergadering
schaarden de leden zich gezamenlijk achter het bestuurs-
voorstel om genoemde rigoreuze maatregelen door te voe-
ren. Er kwam nog een clausule bij: als de wanbetalers na
de 8 procent berekening nog niet tot betaling overgaan, zal
het bestuur gemachtigd zijn om de werkzaamheden bij de
betreffende personen geheel of gedeeltelijk niet meer te ver-
richten.

De vergadering werd, wegens verhindering van de heer L.
Groot Bramel, geleid door vice-voorzitter J. Braakhekke.
Besloten werd ook om de hogedrukspuiten voortaan ook aan
niet-leden te verhuren, voorlopig zal men dit een jaar op
proef doen.

In het tweede gedeelte van de avond gaf de heer H. Pardijs
assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, een in-
leiding over investering en rentabiliteit van ligboxstallen en
varkensstallen. Aan de hand van prijzen en kosten gemaakt
bij de uitbreiding van de veestapel van bv. van 30 naar 80
stuks (ligboxstal) toonde hij aan dat er, mits men het ver-
eiste vakman- en ondernemersschap bezit, wel mogelijkheden
zijn als het huidige prijsniveau gehandhaafd blijft . Voor de
melk en ook voor het .uitstoten" van vee worden goede
prijzen gemaakt. Aan de hand van cijfermateriaal toonde de
heer Pardijs aan, dat uitbreiding van de varkensfokkerij ook
wel perspektieven biedt met gunstige uitkomsten. Wel is
men dan meer gebonden onder meer door het verrichten van
nachtwerk.
Na enige diskussie bood de voorzitter de heer Pardijs een
kleine attentie aan voor zijn leerzame uiteenzettingen.



Voorjaar
1973

Woensdag
4 april a.s.

's Avonds
van 7 tot 9 uur

U kunt dan weer fijn rondneuzen - U kunt informeren - U kunt passen

U kunf nieuwsgierig zijn naar de mode • voorjaar '73

Veel nieuws . . . . nu reken maar /

Een avond om fe kijken, te vragen, te Informeren, te vergelijken

BIJ VISSER: Japonnen in de mode van dit moment

BIJ VISSER: Mantels met fijne belijning, een ideale (regen-
voorjaar) mode

BIJ VISSER: Pantalons - Blouses - Rokken
eigentijdse modellen

BIJ VISSER: Herenkostuums - Rustige aksenten is de mode
van nu

BIJ VISSER: HerenpanUJons die naar uw pijpen dansen

BIJ VISSER: Heren regenjassen
jassen die de regen trotseren

BIJ VISSER DE MODE VAN MORGEN
U bent van harte welkom BIJ VISSER: De ^roemde kollektie G-tapijt

zo uit voorraad 168 kwaliteiten en kleuren

BIJ VISSER: Pra-cntige bankstellen
Eethoeken - Slaapkamers

BIJ VISSER: Gordljnstoffen en vitrages die juist in uw huis
passen

Nog even noteren

A.s. woensdagavond

4 april

van 7 tot 9 uur

CARNAVALSVERENIGING

"De Plaggenstekkers"

Leden-
vergadering
Vrijdag 30 maart om 8 uur 's avonds
in café De Boggelaar te Warnsveld

GEMEENTE VORDEN
Wegafsluiting
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat in verband met vervanging van de
brug in de Schoneveldsdijk, het gedeelte van deze
weg gelegen tussen de Ruurloseweg en de Wiers-
serbroekweg voor alle verkeer zal zijn gesloten
van maandag 2 april t.m. vrijdag 13 april a.s. of
zoveel langer dan wel korter als in verband met
de werkzaamheden nodig is

Vorden, maart 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

De burgemeester,
Van Arkel

De sekretaris,
Drijfhout

MUZIEKVERENIGING

Concordia
JAARLIJKS^

uitvoering
op zaterdag 31 maart a.s. om 8 uur
in 't Wapen van Vorden

Voor de pauze optreden

Korps en Drumband
Na de pauze gevarieerd programma met o.a.

Me/odica Club - Kabaret enz.

die
naar
uw
pijpen
danst!

Mef lief oog
op de toekomst!

Een pantalon die zit, maar ook staat.
Met een coupe die blijft, in een stof
die houdt. Jn de kleur die u zint. Voor
een prijs die past.

Trefpunt van mode voor morgen

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

DEZE ERRES

WASAUTOMAAT
is één van die goede apparaten waar-
uit u bij ons kunt kiezen

Een strakke wasaufomaaf
voor 4 a 5 kg was
Met kunststof bovenblad
Wasmiddelenbakje aan de voorzijde
m. automatische inspoeling van was-
middel en verzachter

Bovendien 12 wasprogramma's

De prijs van f 762,- wordt nu

f 670,-
Een geweldige keus voor jaren bij:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Foor
de schoonmaak!

GROTE DWEIL 99
2 WAFELDOEKJES 99
2 VAATDOEKJES 99

Kwikkie v/oerreinigers
van 16.95 voor 15,45
van 19,50 voor 17,95

Losse spons
van 3,75 voor .... 3,45

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat — Vorden

Is Uw bedje gespreid?
Misschien wél figuurlijk maar
niet letterlijk. Want, er zijn
natuurlijk ook mensen die géén
hoge eisen aan hun slaap-
komfort stellen. Ten onrechte
dan, want Uw dagelijkse rust-
periode is net zo belangrijk
(zo niet belangrijker) als de
aktieve tijd van het etmaal.
Goed slapen is een eerste
vereiste voor een dag lang goed
uitgeslapen zijn. Daarbij is de
matras waarop U zich elke
avond neerlegt van het grootste
belang; hij kan een boosdoener
of een weldoener zijn.
Uw welbevinden is dus in het
geding als U een matras gaat
kopen. Logische konklusie:
koop Uw matras bij een
vakman-interieurverzorger
want hij heeft vérstand van
kwaliteits-matrassen waarop
het goed slapen is. Hij verkoopt
daarbij ook leuke, moderne
ledikanten, uitstekende dekens
en fraaie spreien in vele
soorten. Op een goed bed hoort
een mooie sprei; dan is
Uw bedje letterlijk gesprei d.
Welterusten.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Adverteer steeds in Contact!

TENNIS EN BADMINTON
RACKETS EN

SCHOENEN

DAMES- EN HEREN-

SHORTS

in terlenka, helanca en

* katoen

Wapen- en Sporthandel

Mtdt loeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden


