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Ds J. H. Jansen moest vele handen
schudden tijdens afscheidsreceptie

Na ruim 32 jaren in de Ned. Hervormde Gemeente te Vor-
den werkzaam zijn geweest heeft ds. J. H. Jansen dit week-
end „de domineespijp" aan Maarten gegeven en gaat hij met
emiraat.
Het begon allemaal zaterdagmiddag toen de Vordense ge-
meenschap in het Jeugdcentrum in de gelegenheid werd
gesteld om met een handdruk afscheid van de familie Jansen
te nemen. Het was een komen en gaan van honderden men-
sen. Namens de Ned. Hervormde Gemeente bood de heer
A. J. Zeevalkink ds. Jansen een bedrag aan van ƒ 3.867,50.
Deze zal het geld gaan gebruiken bij het inruilen van zijn
auto.
Enkele dagen daarvoor had ds. Jansen tijdens een bijzondere
Kerkeraadsvergadering ook reeds een kado in ontvangst
genomen. Namens de Kerkeraad kreeg hij toen uit handen
van mevr. Groot Nulend-Eggink en de heer W. Oortgiesen
(beiden ouderling) een tuinameublement aangeboden.
Zondagmiddag vond in de Ned. Hervormde kerk de af-
scheidsdienst plaats, tijdens welke dienst ds. Jansen veel
indruk maakte met zijn preek „Vrede zij u". Namens de
gehele gemeente sprak de heer J. Bargeman woorden van
dank voor hetgeen ds. Jansen voor de Herv. Gemeente heeft
betekend.

VEEL SPREKERS
Na afloop van deze dienst vond in het Jeugdcentrum de of-
ficiële receptie plaats, waarbij ds. Jansen vele sprekers het
woord hoorde voeren.
Namens de Generale Synode en mede namens de Classis
Zutphen bood de heer Ruiterkamp zijn gelukwensen aan.
„Niet alleen voor de Hervormde Gemeente in Vorden, maar
ook voor de classis hebt u veel werk verricht", aldus de
heer Ruiterkamp.
Ds. Van Voorst Vader uit Deventer sprak namens de Her-
vormde Ring van Kerken uit Zutphen. „Tk heb ontzettend
genoten van .de jeugdige wijze waarop u als 65-jarige deze
middag hebt gepreekt", aldus spreker, die zei vroeger veel
met ds. Jansen te hebben samengewerkt.

„FIETSEN HOUDT U JONG"
Namens de burgerlijke gemeente werd hierna het woord
gevoerd door burgemeester A. E. van Akel. „Tn uw funktie
van voorzitter van het schoolbestuur van de Bijz. school aan
Het Hoge en van de Chr. School in Wildenborch bent u
vele malen in kontakt geweest met het gemeentebestuur. Ook
bij de voorbereidingen voor de stichting van het bejaarden-
centrum De Wehme en bij de latere uitbreiding van De
Wehme heeft u vele besprekingen met het gemeentbstuur
gevoerd. Bij al deze gelegenheden heeft u zich doen kennen
als een ruimdenkend mens, met begrip voor de financiële
moeilijkheden waarvoor het gemeentebestuur zich door voor-
schriften van hogerhand dikwijls geplaatst ziet. Ik las in de
krant dat u meer aan sport wilde gaan doen, welnu ik no-
dig u bij deze gaarne uit ieder jaar een keer de bekende
Achtkastelentocht met mij mee te fietsen. Dat houdt u jong
en fit", aldus besloot burgemeester Van Arkel zijn toe-
spraak.
Namens de Gereformeerde Kerk in Vorden en namens de
beide Rooms Katholieke parochies in Vorden en Kranen-
burg sprak pater Sutorius. „Toen ik drie jaar geleden in
Vorden kwam vond ik in het klooster een foto met een
voetbalelftal, waarbij kapelaans, pastoors en dominees broe-

derlijk bijeen stonden. Later is dit uitgegroeid in gespreks-
kringen, waarbij ik maar wil zeggen dat de oekumene ds
Jansen na aan het hart ligt. De Raad van Kerken gaat in
Vorden schoorvoetend vooruit. Ds. Jansen, dank voor het-
geen u in zoekend geloven naar voren hebt gebracht", aldus
pater Sutorius.

GRAAG GEZIENE GAST IN DE SCHOLEN
De heer G. W. Brinkman voerde hierna het woord namens
de openbare lagere school in het dorp. Gedurende al die
32 jaren is ds. Jansen nl. als godsdienstleraar aan deze
school verbonden geweest. „U bent al deze jaren een graag
geziene gast geweest op onze school en ik heb gemerkt dat
u de lessen niet gaf met de gedachte van „het moet dan
maar". Door uw houding hebt u ook onder de kinderen
veel vrienden gemaakt". De heer Brinkman bood een ge-
schenk onder couvert aan.
De heer G. Bogchelman sprak namens het bejaardencentrum
De Wehme. „Veel werk hebt u verzet om dit fraaie bejaar-
dencentrum (in oktober bestaat het !21/2 jaar) destijds te re-
aliseren. Bij jubilea, verjaardagen, weeksluitingen, altijd was
u present. Altijd toonde u zich een goede buur", aldus de
heer .Bogchelman.
De heer A. J. Zeevalkink sprak namens de Bijz. school aan
Het Hoge en de Prinses Julianaschool in Wildenborch. „Ik
ben u dankbaar dat u. ondanks uw pensionering, bereid
bent voorzitter van beide schoolbesturen te blijven. Uw er-
varing en mensenkennis kunnen wij nl. niet missen", aldus
de heer Zeevalkink.

„FIJNE TIJD MET JO"
Ds. J. J. van Zorge, destijds predikant in Vorden en thans
als zodanig werkzaam in Friesland, had aan ds. Jansen al-
tijd een fijne kollega gehad. „We hebben elkaar altijd ge-
nomen zoals we waren. Wat ik tegenwoordig in Friesland
mis, is het telefoongesprek op maandagmorgen van „Loes
komt Jo hier of moet ik naar Jo toe", aldus een bewogen
ds. Van Zorge.
Ds. J. C. Krajenbrink, die de algehele leiding had tijdens
deze receptie, was ds. Jansen dMtt?aar dat hij het de laatste
4 jaren met hem gered had. iVrna maakte ds. Jansen be-
kend dat hij een hartelijke brief had ontvangen van oud-
kollega Langstraat uit Arnhem. ,,Ik kan niet alle sprekers
persoonlijk bedanken dus zeg ik maar „mensen santé" aldus
ds. Jansen, die onder luid applaus zijn glas ledigde.
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naast r.k. kerk

Koninginnefeest
Het Oranjefeest is in Vorden, mede met het oog op het a.s.
jubileum van koningin Juliana in september, sober verlopen.
Hoogtepunt van de festiviteiten was de demonstratie die de
Landelijke Rijvereniging De Graafschap 's middags hield op
een terrein in plan Zuid. Deze demonstratie trok vele be-
zoekers, mede doordat er in Vorden 's middags elders niets
te doen was. De Graafschap heeft haar best gedaan, de
bezoekers een paar aangename uurtjes te bezorgen.
In de morgenuren was er het traditionele vogelschieten.
Ditmaal gelukte het Jan Groot lebbink de vogel naar be-
neden te schieten.

Voor de schoolkinderen van 11-14 jaar en groteren van 15
jaar en ouder was er 's morgens een oriënteringsrit georga-
niseerd. De eerste prijzen werden behaald door: Jongens 11
jaar 1. Wim Ruesink; jongens 12 jaar R. Stokkink; jon-
gens 13-14 jaar 1. Han Masselink; meisjes 11 jaar 1. Ali
van Amstel; meisjes 12 jaar 1. Rita Brummelman; meisjes
13-14 jaar 1. Wilma Groot Enzerink; groteren boven 15
jaar 1. J. Geerken.

Voor de kinderen van de laagste klassen der lagere scholen
werden in het Jeugdcentrum enkele films gedraaid, die bij
de jeugd in goede aarde vielen. Het discobal dat de Jeugd-
soos Vjoe organiseerde, trok vele jongelui, waarvan boven-
dien elke 25e bezoeker een single in ontvangst kon nemen.
Maandagavond was er in een drietal gelegenheden de mo-
gelijkheid de beentjes van de vloer te heffen. Rest nog te
vermelden dat het Oranjefeest in Vorden muzikaal werd
opgeluisterd door de beide plaatselijke muziekverenigingen.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

DE STAAT ISRAËL 25 JAAR

Op 7 mei a.s. is het 25 jaar geleden, dat de nieuwe staat
israël werd gesticht. De Jood^^emeenschap, ginds in het
and Israël, viert dit gebeurenj^Bd het a.s. weekend. Het is

daarom zinvol dat ook in de christelijke gemeenten aan dit
'cit aandacht wordt besteed. Dat verzoek is dan ook uitge-
;aan van de Hervormde Raad voor de verhouding Kerk en
sraël. Ook vanuit andere kerkgenootschappen is dit ver-
zoek tot de plaatselijke gemeejj^ gekomen.

Wat is er toch met dat volk Israël? Wat heeft dat volk al
niet geleden, meegemaakt, doorgemaakt alle eeuwen door!
leeds ver voor het begin van onfee jaartelling: de slavernij
n Egypte, de ballingschap in Assyrië en Babylonië. Het
ijden ging door . . . Tot in onze tijd. Tot in onze dagen.

Tot op deze dag. Israël, een veelzeggend woord: het Oude
Testament, Jezus van Nazareth, verstrooid onder de volgen
70-1948), weer terug in eigen land. Vrij . . .? Bedreigd
. .? De staat Israël bestaat 25 jaar. Zijn oude profetieën

vervuld?
n de Hervormde kerk in het dorp hoopt ds. Krajenbrink,

die enkele weken geleden ook zelf een reis gemaakt heeft
naar en door het land Israël, te spreken vanuit de Bijbel
aver het thema: „Israël". Dit zal dan gebeuren in de vroeg-
dienst van 8.30 uur.

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 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 nor
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 tussen 10.00 en 12.00 nor

Deze week komen twee onderwerpen aan de orde, te
weten:

A. de Dodenherdenking 1940-1945 op vrijdag 4 mei
a.s.; en

B. de Raadvergadering op donderdagavond 3 mei
a.s., half acht 's avonds in het gemeentehuis.

Ad A. DODENHERDENKING 1940-1945
De Ministerraad heeft bepaald, dat dit jaar de Natio-
nale Herdenking zal plaatsvinden op vrijdag 4 mei
1973.
Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse mili-
tairen, zeelieden en verzetsstrijders, als de geallieerde
militairen, die voor de bevrijding van ons Vaderland
gevallen zijn, en zij die in de oorlogsjaren 1940-1945
zijn gevallen en afkomstig zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille Tocht" naar de Alge-
mene Begraafplaats luidt als volgt:
1. Van des avonds 18.00 uur af zullen van alle open-

bare gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok
worden gehangen. Partikulieren worden verzocht
dit eveneens te doen.

2. Van 19.25 tot 19.40 uur zal de torenklok van de
N. H. kerk worden geluid.

3. Om 19.25 zal een ieder kunnen deelnemen aan de

Stille Tocht. De deelnemers stellen zich om 19.20
uur bij de N. H. kerk in het dorp op. Om 19.25
uur precies zal van dit punt de stoet vertrekken
naar de Algemene Begraafplaats, met als doel de
graven der geallieerde bondgenoten en het symbo-
lisch graf van hen die vielen uit Vorden, welk
graf naast de graven van de geallieerde bondgeno-
ten is opgericht.
Op deze graven zal door de Burgemeester namens
het Gemeentebestuur en de ingezetenen van Vor-
den een krans worden gelegd, ter nagedachtenis
aan hen die vielen.

4. Te 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door de Bur-
gemeester is aangekondigd, op de plaats van her-
denking twee minuten van volkomen stilte in acht
worden genomen. De plechtigheid wordt hierna
met een kort lied, te zingen door het Vordens
Mannenkoor, besloten.

5. In overeenstemming met de geest die onze geval-
len helden, die naamloos streden, bezielde, zullen
geen toespraken worden gehouden. De weg naar
de plaats der plechtigheid zal slechts te voet in
volkomen stilzwijgen ZONDER VLAG OF
VAANDEL worden afgelegd.
Rijwielen mogen in de stoet niet worden toege-
laten, terwijl het niemand is toegestaan de begraaf-
plaats die avond vóór de aankomst van de stoet te
betreden. Kinderen worden alleen onder geleide
toegelaten.

6. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het
strooien van bloemen op de plaats van de her-
denking door elk der deelnemers is toegestaan.

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan
om zoveel mogelijk aan de Stille Tocht deel te ne-
men.

Ad B RAADSVERGADERING

In de vergadering van de gemeenteraad op donder-
dagavond 3 mei om 19.30 uur n.m. in het gemeente-
huis staan onder meer de volgende onderwerpen op
de agenda:
— Wijziging van de kapverordening; deze wijziging

houdt globaal in dat de gemeente na een verleende
kapvergunning kan eisen, dat zal worden herbe-

plant op een plaats waar dit uit een oogpunt van
natuur-, landschaps- of dorpsschoon het meest ge-
wenst is (tot nog toe kan slechts een herbeplanting
ter plaatse worden opgelegd).
Het wijzigingsvoorstel houdt bovendien in, dat in
geval van een klandestiene velling herbeplanting
kan worden geëist in één van de gemeenten Hen-
gelo Gld., Ruurlo, Vorden of Zelhem.
(N.B. Het Rekreatieberaad van deze 4 gemeenten
heeft de kolleges van Burgemeester en Wethou-
ders geadviseerd voornoemde wijzigingen aan de
Raden der 4 gemeenten voor te stellen.)

— Burgemeester en Wethouders stellen de Raad ver-
der voor een abri (schuilgelegenheid) ten behoeve
van buspassagiers te plaatsen op het Marktplein.

— Bovendien wordt de Raad geadviseerd akkoord te
gaan met het vergroten van de parkeerhavens
langs de H. K. van Gelreweg en de aanleg van
parkeerhavens langs de Van Heeckerenstraat, de
Dr. C. Lulofsweg en de Van Limburg Stirum-
straat.

— Omdat de binnenkomst in het dorp vanaf het sta-
tion weinig fraai is vanwege de daar aanwezige
provisorische verharding en povere groenvoorzie-
ning, stellen Burgemeester en Wethouders de Raad
voor om het stationsplein te verbeteren door o.a.
een goede voorrijgelegenheid, een voldoende aan-
tal parkeerplaatsen voor auto's en inplaatsings-
mogelijkheden voor fietsen.

— Verder wordt de Raad voorgesteld om het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973, nr. l vast te stellen.
Tijdens de terinzageligging van het plan zijn er
geen bezwaren tegen ingediend, zodat de hoop
wordt gekoesterd, dat het plan snel (d.w.z. binnen
plm. 7 maanden) kan worden goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Indien ook
de nog te voeren onteigeningsprocedure betreffen-
de de grond in dit plan snel verloopt, kan wellicht
medio-eind 1974 met de bouw van woningwetwo-
ningen aldaar worden begonnen.

Tot zover een greep uit de gemeenteraadsagenda.
Zoals gebruikelijk, wordt u van harte uitgenodigd
voor het bijwonen der vergadering.
Nieuw ..zitbaar" meubilair is aanwezig, terwijl tevens
aan de bezoekers een kop koffie wordt geserveerd.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

iKerkdiensten^

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink. Thema: „Israël" (in verband
ook met het 25-jarig bestaan van de nieuwe staat Israël)
10.00 uur ds. Piasman (Dieren) Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur J. Bruin te Hattem
19.00 uur J. Bruin te Hattem

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 Sterringa, telefoon 05752-1255
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 uui
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
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 '«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.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
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.
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

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Annelies, dochter van B. Bekman en G. H.
Koers; Kim, dochter van R. de Heus en C. H. E. Gianotten.

ONDERTROUWD: B. A. Bouwens en H. W. Nijenhuis;
R. J. P. Luth en J. Th. Böhmer.

GEHUWD: S. van der Heide en H. L. Jansen.

OVERLEDEN: P. J. Bijlmer, 74 jaar, echtgenoot van C. A.
Wijnands.

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

KOERSELMAN CASSETTES



SUPERMARKT
presenteert:

ZOLANG, DE VOORRAAD STREKT .'

Rose
TAFELWIJN

PER FLES SLECHTS

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 sfuks nu 148
FIJNE VERSE WORST

500 gram 278
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 388
SAUCIJZEN

500 gram 278
HEERLIJK MALSE RIBLAPPEN

500 gram 538
MAGERE VARKENSFRICANDEAU
VAN DE HAM 500 gram

WIENER SNITZELS

per 100 gram

488
140

ZURE ZULT 150 gram 78

SNIJWORST 150 gram 98

HAMWORST 150 gram 98

SAKSISCHE LEVERWORST 200 gram 98

GEKOOKTE GELDERSE alleen aan stuk 200 gram 99

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

MAAK ZELF UW GEBAK l

Frubo TAARTBODEMS
PAK a 6 STUKS VOOR

Herschi

UP DRANK

literfles 85

Elke 2e fles

59

Herschi vruchten-

limonade

literfles 95

Elke 2e liter

69

Krat a 24 flesjes

Classe Royal

BIER

deze week

695

Adel Rosa
Wijn met cognac

Vruchtenwijn met
citroenjenever

of Abricot wijn
nu per fles

179

Voor de afwas

Flakon

PRESTO

van 98 voor

79

VAN DE JUWEELBAKKER

Heerlijk Rozijnenbrood van 175 voor 139
MOSKOVISCH GEBAK Der zak nu 119
Doos a 4 stuks SNEEUWSOEZEN nu voor 225

Venco sterklasse

DROP

diverse smaken

2 zakjes voor

98

Lekker koekje

ZWITSERS

per pak

nu

98

Zacht Vruchten

SNOEPJE

250 gram

-

van 112 voor

79

De Heer Choc.

MUSKET

FLIKKEN

per bakje nu

119

Honig

MACARONI

groot pak

van 99 voor

79

PAK DIT VOORDEEL! VLIDO

insektenverdelger
SPUITBUS VOOR

ELKE TWEEDE BUS GEHEEL GRATIS !

Jampot a 8 stuks

KNAK-

WORSTEN

van 125 voor

98

Fijne SOEP.

BALLETJES

2 blikjes

van 158 voor

129

Unox Extra

GEVULDE SOEP

diverse smaken

literblik voor

175

SUN

MARGARINE

2 kuipjes

voor

85

MAGGI

TOMATENSOEP

2 zakjes

van 120 voor

89

PROF/TEER NU .' KOFFER

unil zeeppoeder
NORMAAL f 7,45 NU VOOR

Groente en Fruit
GRAPE FRUITS

4 stuks 109
RADIJSJES

per bosje 69
Hon/ngzoefe H ANDSINAASAPPELEN

16 stuks

Heerlijke VERSE AARDBEIEN
per doos/e

Voor hand en pers
SINAASAPPELEN per net

Donderdag
PRACHT BANANEN per kilo

Vrijdag
JONGE RAAPSTELEN

198
159
198
98

per kilo 98
Zaterdag
KOMKOMMER per stuk 59

AJAX SCHUURPOEDER
per bus van 61 voor

HEERLIJKE FA TOILETZEEP
3 stukjes geen 2,49 maar

GROTE ZAK VOL BLOEMENAARDE
van 135 voor

45
179
98

ARDITA LUIERS
pak a 45 stuks voor 398

PCD VACUÜM KOFFIE
500 gram van 449 voor 369

Koopmans dubbe/pak
EIERPANNEKOEKMEEL van 729 voor 89
DESSERT INSJANTPUDDING

3 pakjes voor 89



Mij werd toevertrouwd het
leven van een zoon

Zijn naam is
DERK JAN

G. Rouwenhorst-Kieft
Vorden, 27 april 1973
Mispelkampdijk 7
Tijdelijk: Wilhelmina
Ziekenhuis te Doetinchem

l T w laatste kans t. m. 5 mei
om u op te geven voor de
Nutskursussen 1973-1974
Tel. 1299 of 1897

Wie heeft op Koninglnne-
dag per abuis grijs-groene
regenjas meegenomen bij
café-restaurant 't Wapen
van Vorden (F. P. Smit)
Gaarne terugbezorgen bij
P. J. B. Eykelkamp
Berkenlaan 12 Warnsveld
Telefoon 05750-6728

Bij inschrijving te koop
kippenhok 15x5 m geheel
uitneembaar, voet van
betonblokken
H. J. Rouwenhorst, Vorden
Almenseweg 37

Te koop eetaardappelen
H. Leemkuil
Maandagweg 4 Vorden

Gelegenheid tot het in-
scharen van vee
Telefoon 05752-1814

Te koop z.g.a.n. gashaard,
gasverwarming van keuken
combi of combi ruilen, een
jongensfiets 5-8 jaar, teak
bergmeubel, elektr. naai-
machine met meubeltje,
partij weckglazen, hand
vetspuit, zeis, bankklem,
camping gasstel, opvouw-
bare kinderwagen
Pr. Bernhardweg 28 Vorden

Te koop 9 jonge konijnen
H. J. Zweverink Vorden
Deldensebroekweg 13

Uw laatste kans t.m. 5 mei
om u op te geven voor de
Nutskursussen 1973-1974
Tel. 1299 of 1897

Te koop eetaardappelen
J. Berenpas Mosselseweg 5
Vorden

Te koop 2de kalfs neurende
koe hoge produktie en
2 dragende vaarzen
D. Beek 't Hoge 61
Telefoon 1660

Te koop jonge konijnen
groot soort en een dragend
voedster bij B. te Kamp
De Bongerd 26 Vorden

Te koop l/2 van een
jonge slachtstier bij
B. Wiltink Vorden
Schoolhuisweg 2 Tel. 6748

Te koop jonge konijnen
Lotharingers bij
A. Pooterman bij 'Buiten-
zorg' Vordenseweg
Warnsveld

Te koop enige elektro
motoren 0,5 tot 2 pk
Borstelfabriek HAVO
Burg. Galléestraat 67

Woninggids

In het gele boekje, uit-
gegeven door de
Zutphense Makelaars
vindt u vrijwel alle te
koop zijnde huizen in
Zutphen, Warnsveld,
Gorssel. Vorden enz.

Aanvragen geheel gratis

W. J. de Wilde Jr

Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

OEBR. WILLEMS
kleermakerfl, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

LEO VREMAN
en
LIES GEESSINCK

trouwen op donderdag 10 mei 1973

De kerkelijke inzegening zal plaatshebben
om 10.30 uur in de kerk van Maria ten
Hemelopneming te Beltrum

Vorden, Peggenhofweg l
Beltrum, Mr Nelissenstraat 44
Mei 1973

Wij houden receptie van 3 tot 4 uur in café
restaurant 't Wapen van 't Medlér (Eijkel
kamp) Ruurloseweg 114, Vorden

Toekomstig adres:
Ruurstraat 14, Hengevelde (post Goor)

BENNY BROER
en
GERRIE ARENDSEN

geven u, namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag
11 mei om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
14.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Vorden door de weieerwaarde heer ds J. C,
Krajenbrink

Meidoornlaan 32, Warnsveld
Insulindelaan 24, Vorden
Mei 1973

Voorlopig adres: Insulindelaan 24, Vorden

Zij nodigen u hierbij uit op de receptie van
16.30 tot 17.30 uur in zaal Smit 't Wapen
van Vorden

Inplaats van kaarten

Op maandag 7 mei a.s. hopen wij D.V. ons
25-jarig huwelijk te herdenken

W. L. TE WINKEL
en
A. I). WINKEL.PARDIJS

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

Vorden, mei 1973
Almenseweg 31
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Inplaats van kaarten

Zo de Here wil, zullen wij op vrijdag 11 mei 1973
met onze ouders, kinderen en kleinkind dankbaar
ons 25-jarig huwelijk gedenken

E. H. LENSINK
en
H. J. C. LENSINK-HARMELINK

Gelegenheid tot feliciteren op deze dag 's avonds
van 7-8.30 uur in hotel Leuven, Landstraat 9
Aalten

Aalten, mei 1973
Eligiusstraat 62

\fMMMMM*MMMff*MWMtWmFHN*t^Wftt^WWM

Heerlijk, 2% jaar was ik alleen, nu kreeg
ik er op Paaszaterdag ineens 2 lieve broertjes
bij

Mijn overgelukkige mamma en pappa hebben
op het trouwboekje de namen

REMCO en WILCO
laten bijschrijven

Zo zullen wij hun ook noemen

Willie en Henk Zievermk
Erica

Vorden, De Steege 3

Dit
is uw laatste kans om u op

te geven voor één van de

Nuts kursussen
voor het

komende winterseizoen !

Aanmeldingen worden nog t.m. 5 mei a.s.
geaksepteerd

Telefoon 1299 of 1897

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
ds J. Piasman uit Dieren

Thema: 'Geloven en Getuigen'

P.S. Er is ook dienst om 8.30 uur

Wij hebben plaats voor

leerling kelner

leerling serveerster

Ca f é-restauran t

't Wapen van Vorden
F. P. SMIT

Dorpsstraat 10 - Vorden _ Tel. 05752-1391

Attentie Attentie
De rode ZD zegel
behoudt zijn geldigheid t.m.

30 juni a.s.
HIERNA IS ALLEEN

DE GROENE ZD ZEGEL NOG GELDIG

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

WERF/

Wegens gebruik tijdens onze ekspositie te koop

tegen zeer scherpe prijzen :

Biezen tegels
Wollen karpetten
Perzen

VERDER LICHT BESCHADIGD :

enkele dekenkisten
2 sekretaires
salontafels
halmeubelen etc.

Doe uw voordeel vrijdag 4 mei a.s.

van 11.00 tot 17.00 uur op kasteel Vorden

In terieurversorging

Wim Polman
Vorden Tel. 05752-1314 - Warnsveld Tel. 05750-7332

Verf waar u zo feilloos mee schildert, ook al hebt
u 't nooit eerder gedaan. Uw verfhandelaar hééft
Juweel verf! Vraag ook naar die leuke ballonnen
en kleurbladen voor de kleintjes!

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

UIT!
GOED VOOR U!

Café-Reetaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Keune
Machinefabriek en Handelsonderneming

Vraagt:

* ERVAREN CHAUFFEUR

voor tankauto

* METAALBEWERKERS

* EN AANKOMENDE

METAALBEWERKERS

Aanmelden:

Nijverheidsweg 4 - Telefoon 05752-1736

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINR
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK Is ook onze kollektle

Comp/èfs en
4vond/aponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van GHoenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
het toonaangevende bruidshuis in de

omgeving!



Speciale aanbiedingen!
Zwart-wit TV

498,-
TELEFUNKEN

originele garantie

Kleuren TV
TELEFUNKEN 732 SE

van 2643,- voor 2298,

Bandrekorder
448,-

TELEFUNKEN 410

van 577,. voor

Keuze uit 18 modellen TRANSISTOR RADIO'S

o.a. Philips, Schaub Lorenz

Loewe Opta vanaf 98,-
Alles met FM

Wij zijn geen Cash en Carry bedrijf
daarom geen voor/j- en af leverings-
kosten /

W/f spotten we/ met de prijzen,
maar nooit met de service /

Wasmachines
569,-

Zanussi DL 3

van 779,- voor slechts

Inklusief btw en installatie

Op alle MARIJNEN

2 deurs koelkasten 150,-•j

KORTING !

Alle reparaties in eigen service werkplaats

Henk Vredegoor
ELEKTRON/K^
RADIO - TV - WASAUTOMATEN - KOELKASTEN

Dorpsstraat 2 - STEENDEREN - Te/. 05755-377

GOED GEREEDSCHAP

IS HET HALVE WERK!
Bovendien bespaart u tijd en dus geld

U vindt bij ons een uitgebreid assortiment
SCHOPPEN - SCHOFFELS - VORKEN
SPADEN - HAKKEN - HARKEN

En niet te vergeten:
HANDGAZONMAAIERS
MOTORGAZONMAAIERS

En wat u verder nog nodig hebt
Denk om uw kostbare gezondheid

Onze regenkleding van prima kwaliteit met uitstekende
pasvorm geeft u afdoende bescherming

Komt u eens bij ons kijken;
u zult er geen spijt van hebben !

V.L.C. "De Graafschap" g.a.
WELKOOP- WINKEL
Hengelo Gld, Spalstraat 37 - Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14 - Vorden, Stationsweg 20

HELMINK
uw meubelspecialist

Coöp.
Raiffeisenbank
fRobobankJ - Vorden

Vraagt

a. geroutineerde
medewerkster

voor de kasafdeling

Mavo-opleiding gewenst

b. assistente
voor de pons/giro-afdeling

Zij die dit jaar mavo-examen doen
kunnen ook solliciteren ,

Wij bieden een aantrekkelijk salaris en goede
sekundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een
gunstige bedrijfsspaarregeling

Dames die belangstelling hebben voor één van
deze funkties worden verzocht schriftelijk te sol-
liciteren aan het adres der bank Ruurloseweg 21

13 mei :

Moederdag!
GROTE SORTERING

Zeep en
Eau de Cologne
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

ÜROGISTERU >jDE OLDE MEULLE"

"«H Dorpsstraat 9

Vorden

Weekend aanbieding!

kleuter truitjes
in de maten 80 t.m. 116

diverse leuke kleuren

nu f6,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Jong Gelre
afdeling Vorden

Krijgt bezoek van

SPORTKOMMENTATOR

FRANS HENRICHS

op woensdag 9 mei a.s.

Hij vertoont films over ijshockey, de
motor- en autosport en zal natuurlijk
veel hierover vertellen

Dus allemaal naar hotel Bakker

De aanvang is 20.00 uur

HENGELO (GLD)

6 MEI

MUZIEK: BEL CANTO

3 bars vol gezelligheid

WIJ VRAGEN VOOR DE VERKOOP

leuk vlot meisje
niet beneden 17 jaar

Part-time
verkoopster

Modemagazijn

TEUNISSEN RUURLO
TELEFOON 05735-1438

Poes Minet zegt:

^Gardisette is sterker dan
alles wat erop lijkt."

ün poes Minet kan hetwt
Want zij heeft al in heel
wat gordijnen gehangen. En bi
Gardisette blijkt dat niet

zo'n ramp te zijn.
Dat komt doordat de draden in

Gardisette glasgordijnen
niet gewoon geweven zijn, maar
driedubbel geknoopt. Waardoor ze
niet kunnen verschuiven.
Garenverankering heet dat.

En poes moet de
draadjes al stuk-
trekken,

wil zij het gordijn beschadigen.
Deze garenverankering is één

van d" vele, plezierige
en nuttige Gardisette voordelen.

Over de andere vertellen
wij graag alles, als u komt kiezen
bij ons in de zaak. Miauwl!

(̂ Jardisette

De overzichtelijke
Gardisette keuzestandaard.

U kunt bij ons
ferechf voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's
GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879



Donderdag 3 mei 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr. 5

VVV nieuws
In de dinsdagavond gehouden algemene ledenvergaderin
van VVV Vorden in 't Wapen van Vorden werd door voor
zi t ten A. E. van Arkel het feit herdacht waarop de hee
G. W. Eijerkamp als sekretaris-penningmeester gedurend
25 jaar als zodanig is werkzaam geweest in het bestuur van
VVV Vorden. Volgens spreker had de heer Eijerkamp hè
VVV-werk op voortreffelijke wijze gediend. De sekretari
van een VVV is volgens hem de spil waar alles om draait
Van zijn in l ich t ingen hangt het af of een VVV floreert o
niet . Ook de bestuursvergaderingen welke het bestuur me
de heer Eijkelkamp heeft gehad waren steeds allerplezie
rigst. De voorzitter dankte de heer Eijerkamp voor al di
werk en feliciteerde hem met dit zilveren jubileum onde
aanbieding van een enveloppe met inhoud.
De heer Eijerkamp dankte voor de tot hem gesproken woor
den en voor het ontvangen kado, waarbij hij opmerkte da
hij steeds met liefde dit werk heeft gedaan.

Verder deelde de voorzitter mee dat de gemeente Vorden
aan VVV Vorden een viertal banken heeft aangeboden waar
voor hij het gemeentebestuur hartelijk dank zegde voor dez
royale geste. Deze banken zullen op een aantal mooie
plekjes in de gemeente worden geplaatst. Op vrijdag 29 jun
a.s. wordt er een extra Achtkastelentocht gehouden per rij
wiel voor leden van de Oudheidkundige Vereniging De
Graafschap.
De subsidie van de gemeente Vorden voor VVV Vorden
werd door de gemeenteraad vastgesteld op 15 cent per in-
woner met een totaal bedrag van ƒ 1.095,45 (7303 inwoners)
Ook voor deze geste werd het gemeentebestuur en raad har-
telijk dank gebracht.

Aan de Achtkastelentocht welke dit jaar 60 jaar bestaat za
extra aandacht worden besteed door op 20 juni a.s. een jubi-
leum-Achtkastelentocht met een aantal genodigden (pers
VVV-mensen en een aantal prominente gasten) te maken
waarbij het in het voornemen ligt na afloop van deze tocht
een aantal attrakties in te lassen en het centrum van het
dorp gezellig te maken zowel voor de deelnemers aan de
tocht als voor de Vordenaren zelf. Getracht wordt aan het
houden van een braderie, demonstratie van oude ambachten
en optreden van de Vordense boerendansers De Knupduuks-
kes.

Uit het jaarverslag van sekretaris Eijerkamp delen wij mede
dat het jaar 1972 een jaar is geweest met minder vakantie-
gangers (oorzaak slechte weersomstandigheden) hoewel de
campings, pensions en hotels en zomerhuisjes goed waren
bezet. Aan de Achtkastelentocht werden door 1652 personen
deelgenomen (1184 volwassenen en 468 kinderen) terwijl
daarnaast nog vele personen de tocht individueel hebben
gereden. De avondwandelingen trokken 134 deelnemers. De
zwemwedstrijden in het zwembad „In de Dennen" voor gas-
ten en Vordenaren was volgens spreker voor herhaling vat-
baar. De braderie en demonstratie van oude ambachten
was zeer druk en gezellig dankzij het fraaie weer die avond
Voor de Staringavonden in Wildenborch bestond een zeer
goede belangstelling van vele gasten en buurtbewoners. Ook
de orgelconcerten op het orgel van de N. H. kerk trokken
velen naar het kerkgebouw. Een groot sukses over het af-
gelopen jaar was volgens de sekretaris het optreden van de
Hongaarse dansgroep in samenwerking met de Vordense
boerendanscrs, de gehouden bocrenbruiloft en de pannekoe-
kenavonden. De traditionele Achtkastelenritten georgani-
seerd door de motorclub De Graafschaprijders krijgen een
steeds meer internationaal karakter. Veel bezoekers trokken
clc touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van Vorden.
De bridgc-drive was geen sukses wegens de slechte deelname
hieraan.
Het ledental van de vereniging bedraagt thans 178. De ont-
vangen subsidie van de gemeente Vorden bedroeg over het
verslagjaar ƒ 854,40. Bij de bcstuursverkiezing werden de
heren G. W. Eijerkamp en W. Kamperman herkozen.

ZOMERPROGRAMMA
De vergadering ging na enige bespreking akkoord met de
vaststell ing van het navolgende zomerprogramma:
Elke woensdagmiddag vanaf 27 juni de Achtkastelentocht;
vanaf 18 jun i elke maandagavond de avondwandeling; 3 juli
een Staringavond in Wildenborch; 10 juli orgelconcert door
Bert Matter uit Zutphen; 11 juli touwtrekken en kermis; 12
juli kermis; 24 juli orgelconcert door Dirk Jansz. Zwart uit
Rotterdam; 25 juli f inale touwtrekken en kermis; 26 juli
kerrhis; 27, 28 en 29 juli sterrit motorclub; 31 juli Staring-
avond; 7 augustus orgelconcert door Van Poffel uit Lochem;
28 augustus orgelconcert door de plaatselijke organist Gijs
van Schoonhoven.
De datums voor de boerenbruiloft, de pannekoekenavond
en de folkloristische dansavonden zullen nog nader door het
bestuur worden vastgesteld alsmede voor het concert te ge-
ven door het Vordens Mannenkoor en Jeugdkoor.

50 jaar getrouwd
Op vrijdag 4 mei herdenkt het echtpaar G. W. Weenk en
M. Weenk-Bouwmeester het feit dat zij voor 50 jaar in het
huwelijksbootje stapten. Zij hebben al die tijd gewoond in
de boerderij „Weenk" gelegen aan de Schuttestraat 12 in
Linde. Voor zover bekend is het bedrijf al meer dan 150 jaar
in handen van de famil ie Weenk en steeds overgegaan van
vader op zoon.
Gerrit Willem Weenk is nu 72 jaar; hij heeft het landbouw-
bedrijf van plm. 17 ha overgedaan aan zijn zoon Hendrik.
Zelf heeft hij nu een vermeerderingsbedrijf met plm. 3000
hennen met een broedeicrenproduktie. Zijn vrouw werd op
22 februar i 1903 geboren eveneens in Vorden. Beiden zijn
nog goed gezond. Mevrouw Weenk helpt niet alleen in de
huishouding maar ook bij het sorteren van de eieren, het
stempelen enz. De heer Weenk is meer dan 50 jaar lid ge-
weest van de Volksfeestkommissie Linde, waarvan hij vele
jaren voorzitter van de kinderkommissie was. Zijn zoon
Hendrik was ook voorzitter van het feest. Eveneens is hij
al meer dan 50 jaar bestuurslid van de Vordense Marktver-
eniging, in welke funkt ie hij toen ook zijn vader opvolgde.

Ingezonden brief
Nu we al weer zes weken in Iran (Perzië) zijn, is het een
goede gelegenheid om een brief te schrijven over onze eers-
te ervaringen. Na de onverwachte terugkeer uit Suriname en
een voorbereidingsperiode in Nederland zijn we naar Iran
gereisd om in dienst te treden van de Anglicaanse kerk van
Iran. We gaan hier het werk overnemen van de heer Koster

die begonnen is met de t ra ining van blinde mannen in d
landbouw. Hiervoor is zes jaar geleden een boerderij opgeze
waarop gedurende 4-6 maaden per jaar een aantal blinde
een opleiding krijgen. Over de moeilijkheden en mogelijk
heden van dit werk hopen we in latere brieven uitgebrei
in te gaan. Dit projekt wordt, evenals in Suriname, finan
cieel en persoonlijk gesteund door het Algemeen Diakonaa
Bureau van de Gereformeerde kerken. Aangezien de boer
derij ongeveer 20 km van Isfahan, een van de grotere steden
ligt wonen we veel minder geïsoleerd dan in Suriname.
Tussen Iran en Nederland zijn enkele opvallende verschil
len; in de eerste plaats het klimaat. Er zijn hier ook vie
jaargetijden, alleen veel extremer dan in Nederland. In d
winter vriest het hier regelmatig 15-20 graden en in de zo
mer wordt het tegen de 40 graden boven nul. Tussen no
vember en mei valt er een handjevol regen, ongeveer ne
zoveel als in Nederland in een maand. Het andere half jaa
is het volstrekt droog. De enige manier om landbouw t<
bedrijven is dan door irrigatie.

Iran is een echt mohammedaans land, er is een handjevo
christenen en er is een klein groepje mensen met een zee:
oude natuur-godsdienst. 90 procent is moslim, in naam al
thans, want het aantal mensen dat zich aan de godsdiens
houdt, is zeer gering. Aangezien voor de moslims vrijdag de
„zondag" is, zijn hier op vrijdag alle kantoren en grotere
winkels dicht, het is dan ook een rare gewaarwording om te
zien dat op zondag iedereen werkt en je overal boodschap
pen kunt doen.
In het begin is het winkelen natuurlijk erg belangrijk, er
zijn heel opvallende dingen. In bijna alle winkels, op enkele
grote na, moet je onderhandelen over de prijs en de vraag-
prijs zakt soms wel met 50 procent als men merkt dat je
geen toerist bent en je de taal een beetje kent. Voor ons
was het ook vreemd dat je bijna geen broodbeleg kunt krij-
gen. Vlees en groente is goedkoop maar kaas en pindakaas
haast onbetaalbaar. Nederlandse „zoetigheid" is niet te krij-
gen maar het mager stukje rundvlees voor zes gulden per
kilo voor veel.

Het meest opvallende punt is echer het verkeer. Officieel
gelden hier dezelfde regels als in Europa maar in de prak-
tijk komt het erop neer dat de sterkste wint. Bussen en
vrachtauto's nemen overal voorrang en niemand die het hun
belet. Daarnaast is de taxi het belangrijkste middel voor het
openbaar vervoer en een taxi stopt onverwacht en op aller-
lei punten. Het rijden in de stad heeft dan ook meer te
maken met schaatsen dan met autorijden. Dit zijn dan onze
eerste ervaringen; via deze brieven of Contact hopen we
u weer met ons wel en wee op de hoogte te houden. Voor
nu de hartelijke groeten van

Jan, Ria, Erik, Arjanne Lenselink

Meubelshow
Toen meubelhandelaar Wim P^ptn met plannen rondliep
om in kasteel Vorden een meubelshow te houden, kon hij
niet bevroeden dat duizenden mensen de weg naar het kas-
eel zouden weten te vinden. Nu is het ook geen alledaagse
jebeurtenis wanneer men een kasteel uit de zestiende eeuw
van binnen kan bekijken dat b^endien is aangekleed met
een geselekteerd assortiment rr^Hblen, tapijten en gordijn-
stoffen.
Donderdagavond hield de heer Polman „open huis" voor de

pers die zeer deskundig werd rondgeleid. Wekenlange ar-
>eid om het kasteel bewoonbaar te maken en in te richten
leeft zijn vruchten wel afgeworpen want het geheel is een
ust voor het oog geworden. Dames in middeleeuwse kleding
tonden bij de ingang klaar om de gasten te ontvangen.

Allereerst kwam men dan in de Ridderzaal waar een eiken-
houten bankstel, eethoek en kastenwand het „goed doen"
inder de prachtige schouw. In totaal zijn er op de beneden-
'erdicping 5 zalen ingericht. Behalve een assortiment meu-
?elen zijn hier oudhollandse kasten geëxposeerd. Ruime aan-
lacht is verder geschonken aan de vloerbedekkingen, tapij-
en en vitrages. In een van de zalen waar het plafond is
>eschilderd met diverse wapens, o.a. het wapen van Vorden,
s een leuke bar. Gaan we de trap op naar boven dan treft

men daar nog een zestal zalen die zeer smaakvol zijn inge-
icht. Hier is speciaal het aksent gelegd op de moderne meu-
>elen voor zowel de salon als de eetkamer. Vooral de eet-
loek met de draaibare stoelen trok de aandacht.
}ezien het sukses van deze show is de heer Polman stellig
an plan dit experiment volgend jaar te herhalen. Een ge-
prek hierover met de eigenaresse van kasteel Vorden, de

Renkumse Heide N.V., zal binnenkort reeds plaatsvinden. Al
s natuurlijk voor de heer Polman het zakelijke aspekt niet

weg te cijferen, toch zullen velen hem dankbaar zijn dat hij
>p deze manier de mensen de gelegenheid heeft geboden
en kijkje te nemen in een middeleeuws kasteel. De expo-
itie duurde tot en met Koninginnedag en trok in totaal
000 bezoekers.

Vergadering
Het Waterschap van de Baakse Beek heeft een nieuwe pacht-

vercenkomst aangegaan met het Pootvisfonds van de Berkel,
vaardoor dit fonds in het stroomgebied van de Baakse Beek
en grote uitbreiding van het viswater zal verkrijgen. Dit
eelde voorzitter J. Koster van het fonds mede op de jaar-
ergadering van de aangesloten verenigingen. Er zijn nog
nderhandelingen gaande met het Waterschap va de Berkel
ver het pachtkontrakt, dat geheel op de helling moet. Men
s hoopvol gestemd ten aanzien hiervan.

Het ziet er naar uit dat het gehele stroomgebied van de
erkel dan vrij komt voor het vissen, waardoor aan een

arenlange wens tegemoet wordt gekomen. Alle aangesloten
erenigingen leverden hun aandeel in de soms levendige
iskussies. Met betrekking tot de toestand van het water
eelde de voorzitter mede dat die zowel in de Baakse Beek
Is de Berkel goed tot zeer goed is geweest. Het zuurstof-
ehalte ligt hoog tot zeer hoog, voor de toekomst werden
at dit punt beref weinig moeilijkheden verwach.

Voorzitter Koster toonde zich geen voorstander van de
andelijke herstruktuering van de visserij omdat van de
4.000 leden die het fonds omvat slechts een klein percen-
age ver weg gaat vissen. Daarom zag hij in de landelijke
ergunningen weinig belang. Wel toonde hij zich een voor-
tander van een organisatie voor de hengelsport. Het stre-
en naar meer grotere eenheden zal de veantwoordelijkheden
an de leden doen verminderen omdat dan alles via centrale
osten moet worden geregeld en de gewone leden zich al
auw minder belangrijk gaan voelen.
amping 't Sikkelder vroeg om vergunningen uit te mogen
even voor een gedeelte van de Veengoot dat eveneens ver-
oden viswater is maar waar de eigenaar het looprecht heeft.

Voor het vissen op de aangewezen plaatsen worden vergun
ningen uitgegeven door de afdelingen Ruurlo en Zelhem e
hier kan de eigenaar van 't Sikkelder ook terecht voor zij
vakantiegangers.
Bij de rondvraag kon de voorzitter op desbetreffende vra
gen antwoorden dat de beide waterschappen hebben toege
zegd medewerking te verlenen bij het schoonmaken va
dichtgegroeid viswater. Door de monsternemers werdei
klachten geuit met betrekking tot het nog veelvuldig lozei
van gier in de beken. De voorzitter deed een beroep op d
hengelaars hierop toe te zien en bij konstatering direkt d
afdelingsbesturen of monsternemers hiervan in kennis t
stellen. Groepen of clubs die een dag willen gaan vissen die
nen hiervoor een aanvrage in te dienen bij de sekretari
van het Pootvisfonds. Dagvergunningen worden met d
voorwaarden kosteloos afgegeven.
Voorzitter Koster dankte tenslotte de afdelingen voor hun
aanwezigheid en positieve inbreng bij de problemen en
wenste alleen een goed visseizoen.

Opbrengst kollekte
Dankzij de volledige inzet van ruim zestig kollektanten is
de Simavi-kollekte in Vorden weer uitstekend geslaagd
Er kon een bedrag van ƒ 3.503,55 afgedragen worden.
Namens de vele zieken in de tropenlanden danken we alle
gevers voor hun vaak gulle bijdragen.

De teks
April 1973

Wi'j hadden ons in een huuksken van de feestzale neerezet
daor ha'w niet zo'n las van die knettermuziek en ko'w nog
zo'n betjen met mekare praoten. Olbert en Dina - goeie
kennissen van ons - danst ok neet, maor ze heelen wel een
oogjen op de zale. Daor zwiern eur jongste deerntjen - een
naokömmeling - aover de bane dat et een lust was um te
zien. Et dink is nog jonk, maor de jonges hadden d'r al
volle belangstelling veur. Ik zegge: „Olbert, daor blief i'j
niet lange baas meer aover!" Hie greulen zo'n betjen. „Ze
3unt tegenwoordig zoo vrog groot." Olbert is nog wat van
de olde stiele, ik kon 't niet laoten um een betjen te plaogen
,Vrouwluu en jonge katten voer 'j groot veur een ander,

maor ik wol ow wel es zien kieken at daor zo'n vrouwluu-
rover met een grooten baard ankwam um ow deerntjen!"
Een donker schoer trok um aover de oogen. „Dan smiet ik
um d'r meteene weer uut . . .!" En dat ging mien nou net
effen te wied. „Niet doen, Olbert, niet doen! - a'j tachtig
aor bunt gooit ze et ouw nog veur de vuute. Wat was i'j

vrogger toch een eigenwiezen." „In mien huus niks gien
>aardmennekes!" zegt Olbert weer. „Daor kan toch bes een
oed hatte onder zitten", zeg ik, maor ik zaog wel dat mien

)raoten niks hilp. Olbert hef nog volle weg van zien moe-
der. Die had et in cur tied totffcaod met de gekleurde kou-
sen - alleene zwart was goed^mdere kleurn van de duuvel.
vlaor dit, met die baarden vin ik volle slimmer - daor kont
ongelukken van kommen. Ik zie gouw gevaor en hadde al
zörge aover dat deerntjen. Wat zo'j eur liever gunnen as
een keerl waor ze van holt? Maor hoe mos ik Olbert van
zien teks afhelpen? En inen^É^^eg ik een ingeving - een
*oort helder oogenblik - ik rapeen teks zien te vinnen die
um ongeliek gaf. At et niet anders wol zo'k d'r zelf eene
motten bedenken! 't Had misschien niet emot - maor et

goed bedoeld - ik trok een serieus gezichte en zeie „De
mensen mossen es better lézen wat de Prediker zeg": „De
eeuw draagt zijn manen - en de haan zijn veeren als een
ieraad, maar een dwaas schraapt den baard tot zijn schan-
le!" En toe ik mien dat zelf heurn zeggen klonk et nog ens

niet zoo gek - ze hebt wel es wat te zeggen van vrouwluu
met lange boksepiepen, maor die kleere, dat bunt toch maor
menselekse bedenksels. En de baard, dat is iets „van den

eginne" - jao, de Prediker zol et bes ezeg können hem-
men! At Olbert nou maor niet geet vraogen, dacht ik nog

a'j eenmaol an 't liegen bunt mo'j wietcr liegen. Ik hadde
elukke. meteene kwam d'r een zwaoger van um bi'j ons
itten en ging de praot aover andere dinge. Maor ik kon

Olbert anzien dat e met den eigengcmaakte teks in de mage
at. Hie was zien zekerheid in disse dinge kwieteraakt - et
eet um met die baarden net as zien moeder met de ge-
leurde kousen - toe die eenmaol van eur idee af was moch-

en eur deerns ok net antrekken wat ze wollen . . .
It deerntjen draaien net weer veur ons hen en lachen naor
ms - zie zal d'n eurnt - met of zonder baard - wel tegen-
ommen. Ik hoppe dat ze d'r gelukkig met .wodden zal en
ur vader nooit wat hef te verwieten . . .

d'n Oom.

Damrubriek
ïen 32-28 opening:
) 32-28, 18-23; 2) 33-29, 23 x 32; 3) 37 x 28,
0-25; 4) 28-22?, 17 x 28; 5) 29-23?,
9-24!; 6) 23 x 32,24-29; 7) 34 x 23, 25-30; 8) 35 x 24, 13-19;
') 24 x 13, 8 x26 + 1.

)ns probleem van 19 april was:
,wart 7 schijven op 8, 14, 15, 18, 23, 26, 28.

iVi t 7 schijven op 25, 29, 31, 37, 39, 42, 48.
De oplossing: 37-32, 23 x 43; 32 x 3, 26 x 37; 3 x 20,

5 x 24; 48 x 39, 37 x 48; 39-34, 48 x 30; 25 X 34.
joede oplossingen ontvangen van H. Grotenhuis ten Harkel,

G. van Manen, B. H. Oldenhave en zelfs een oplossing
it Zaandam van J. Zwart; T. Janssen; J. Reuver; H. H.
Aiesink; W. J. Bennis.

Ons nieuwe probleem:
.wart 9 schijven op 2, 4, 7, 8, 9, 19, 23, 29, 32.
•Vit 9 schijven op 15, 20, 27, 34, 35, 38, 40, 43, 48.
iVit speelt en wint. Hoeft niet helemaal uitgewerkt te wor-
en.

zwart

wit
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
8 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Dammen
GOEDE START JEUGDDAMMERS
Het vijftal van de Vordense damclub DCV is in de strijd om
het kampioenschap van Nederland uitstekend van start ge-
gaan. In Utrecht strijden 6 teams voor twee finaleplaatsen,
evenals in Heerenvcen waar 8 vijftallen uit het rayon noord
uitkomen. De vier hoogstgeplaatsten maken dan t.z.t. uit
wie zich kampioen van Nederland mag noemen.

DCV Vorden had een geweldige start. Na een 5-5 gelijkspel
tegen Huissen won Vorden vervolgens met 10-0 van DVN
uit Amsterdam en met 10-0 van Crecendo uit Amsterdam.
De overige uitslagen uit het rayon midden-west waren:
Bussum-Vinkeveen 6-4; DVN-Crccendo 2-8; Vinkeveen-
Crescendo 10-0; Bussum-Huissen 5-5; Huissen-Vinkeveen
5-5; DVN-Bussum 3-7. De stand luidt momenteel 1. en 2.
DCV Vorden en Bussum 3-5; 3. en 4. Huissen en Vinkevcen
3-3; 5. Crescendo Amsterdam 3-2; 6. DVN Amsterdam 3-0.
Zaterdag 5 mei komt DCV uit tegen Vinkeveen en Bussum.

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

Esselink-Lamers sr 1-1; Wentink-Grotenhuis ten Harkel 2-0;
Hoenink-Oukes 2-0; Lamers jr-A. Wassink 0-2; W. Wassink-
Nijenhuis 2-0; Hesselink-Oukes 0-2; Heuvink-Dimmendaal
2-0.

Motorsport
Jan Oosterink heeft in Meerkerk een uitstekende prestatie
geleverd door in de strijd om het kampioenschap van Ne-
derland motorcross 250 cc in het eindklassement op de derde
plaats te eindigen achter winnaar Stef v. d. Sluis en nummer
twee Herman Hoegee. In de eerste manche werd Oosterink
6e en in de tweede manche op fraaie wijze 2e. Inmiddels
zijn drie van de vijf wedstrijden om het Nederlands kam-
pioenschap verreden. Oosterink staat op de tweede plaats
achter Stef v. d. Sluis.

Touwtrekken
De organisatie van het tweede bondstoernooi in de 640 kg
A-klasse van de NTB was in handen van OKI A (Onze
Kracht Is Achteruit) uit Holten.
De grote strijd in de A-klasse ontbrandde weer tussen de
teams van Vorden en Bekveld dat op het eerste toernooi
in Eibergen Vorden versloeg maar nu meer moeite had met
de mannen van Knoef. Het werd een beslissing waarbij
Bruil c.s. tenslotte toch de puntjes mee naar Hengelo na-
men. Heure kwam als verrassende derde goed voor de dag
terwijl Ketels uit Zieuwent en Noordijk aan elkaar gewaagd
waren.

In de 640 kg B-klasse was Eibergen zo goed in vorm dat
zij alle tegenstanders over de streep trokken, waardoor dit
achttal nu al acht punten voorsprong heeft op runner-up
Warken. De Warkense ploeg werd eervol tweede, Vorden
en Bathmen kwamen resp. voor een derde en vierde plaats
in aanmerking. Oosterwijk en DVO belandden in de staart-
groep. De Beltrumse Bizons kwamen verrassend voor de
dag en zelfs Jonge Kracht uit Meddo, dat bovenaan de
ranglijst staat, had geen verweer, Houvast en Eibergen de-
den weinig voor elkaar onder.

3 mei
5-6 mei
6 mei
9 mei

10 mei
15 mei
16 mei
17 mei
19 mei

22 mei
24 mei
26 mei

2 juni
7 juni
3 juni
7 juni
9 juni
9 juni

20-23 ju
21 juni

Iedere vrijdagmorgen weekmarict
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen btj pick-
nickplaats Wildenborchseweg
KinderkantorrJ 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
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Jong Gelre weekenduitwisseling met Goes
Bondswandeldag KNGV
Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
Hervormde Vrouwengroep Linde
Lezing NCVB
Hervormde Vrouwengroep Dorp

KPO jaarlijkse uitstapje
Nat. volleybaltournooi op het gem.
sportpark, van volleybalver. Dash

Reisje Hervormde Vrouwengroep Linde
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-
club in het Jeugdcentrum
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
Jong Gelre Ringzwemwedstrijden
Jong Gelre Ringsportdag
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Avondvierdaagse Vorden
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

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 bij deze rubriek geplaatst.



Voor drukwerken
zowel voor

handel als industrie

Drukkerij Weevers b.v,
Nieuwstad 12 - V orden
Telefoon 05752-1404

Voor goedkope
kinderkleding

naar Modemagaz/jn

TEUNISSEN
GROOT in kindermode !

Denim SAFARI PAKKEN maten 110-146 nu f £9 50

TERLENKA JACKETS
92-116 beige-rood-marine nu ƒ J£ 95

T SHIRTS alle kleuren vanaf f 4 85

Grote sortering KINDERPANTALONS en KORTE BROEKEN

Modemagazijn
TEUNISSEN RUURLO

KONFEKTIE - KOMPLETE WONINGINRICHTING

GAflANT-SCHOENEN

(Wullink
vooraan in

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Blik APPELMOES van 108 voor 89

Fles HALFVETTE MELK van 74 voor 59

3 pakjes SPAR MARGARINE van 132 voor 98

HAANTJES per kilo 318

2 kuipjes WELI MARGARINE van 122 voor 108

Fles SPAR RANJA van 127 voor 115

Doos SPAR THEEZAKJES van 94 voor 79

2 rollen SPAR BESCHUIT 79

Grote zak CHIPS 89

Fles ALCOHOL VRIJE LIKEUR van 155 voor ... 119

REEP CHOCOLA a 100 gram 59

150 gram GEKOOKTE GELDERSE WORST ... 98

2 kilo SINAASAPPELS 198

Litersblik FRUITCOCKTAIL . 208

REMMERS
SUPERMARKT

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAPEN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalvcren
voor onze mesteryen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

KEUNE
SUPERBENZINE

72,4 cf per liter
Nijverheidsweg 4 - Vorden

Te koop gevraagd
kasten, kisten, klokken
kabinetten, goud en zilver
en zolderopruimingen

M. J. Maas
Vordenseweg 2 Hengelo G
Telefoon 05753-1637

Te koop pootaa^dappelen
en prima open haard hout
H. Walgemoet, telef. 6646
Brandenborchweg 10

KNALLER
SCHITTERENDE

KADO-SERIE
IN GESCHENKVERPAKKING

Fruitschaal Van

KRISTALHELDERE

6 bitterglazen 6.50)
6 portglazen 7.35

6 wijnglazen 8.5D

6 sherryglazen 8.50

6 bierglazen 5.95

compleet 30-delig servies -5-749

lllï
slechts 37?'

ALLES IN LUXE
KAOOVERPAKKINGt

oftewel "joebet" heette in het oude, oude
Egypte het brood. Om dat woord te tekenen
hadden de hieroglyphengraveurs nodig: 'n
papyrusriet, 'n vogel, 'n been, 'n halve cake en

een brood. Er zat ook tóén al kennelijk meer vast aan "doodgewoon"
brood dan men zo denkt. Zoals er méér zit in het brood van uw
Echte Bakker: dagelijks een piramide van prachtbrood!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

TAPIJT
AANBIEDING

Kamerbreed
tapijt
uit voorraad te leveren met 5 jaar
slijtgarantie

Bovendien vakkundig en gratis
gelegd !

Als extra aanbiedinq deze

NYLONTAPIJT
400 breed van 89,- voor ..................... f 85,-

NYLONTAPIJT
400 breed van 98,- voor ........................ f 85,-

NYLONTAP1JT
400 breed van 129,- voor ..................... f 119,-

NYLONTAPIJT
400 breed van 98,- voor ..................... f 89,-

Zie voor verdere aanbiedingen onze
tapijthal (achter de winkel)
Voor meer keus en voordelige prijzen

UW TAPIJTZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPH SEWEG TEL05752 1514

Met grote vreugde geven wij • kennis van de
geboorte van onze dochter

MARGARETHA JOHANNA

Wij noemen haar MARJAN

G H. Sterringa
M. J. Sterringa-van der Veen

Vorden, 28-4-1973
Zutphenseweg 43

Brood
Proefde u al dat lekkere brood van

Van Asselt

Op de ouderwetse manier gebakken

WARME BAKKER

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Geef eens wat anders

met Moederdag !

Geef moeder een

kadobon
voor een

schoonheids-
behandeling
Drogisterij - Schoonheidssalon - Parfumerie

DROGISTERU „DE OLDE MEULLE"

Dorpsstraat 9

Speciale JAPONNEN VERKOOP

voor RONDE PRIJZEN!
ZOMERJAPONNEN in alle maten nu 10,- 20,- 30,- en 40,-

Links gebreide PAKJES nu vanaf f 69,50

GROTE SORTERING JAPONNEN

JAPONNEN MET JASJES tof maten 52-53

Modemagazijn Teunissen
(gratis koffie) Vrijdags koopavond RUURLO

GEMS - VORDEN

EXCLUSIEVE KOPPENSERIE


