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Speelzaal
NOODKREET !

Na vele vergeefs gedane pogingen om aan een geschikte
ruimte voor een peuterspeelzaal te komen, menen wij ten-
slotte dringend uw aandacht te mogen vragen. Want zal het
nu werkel i jk n ie t mogelijk blijken te zijn om, net als in zo-
vele omringende plaatsen ook in Vorden een peuterspeelzaal
op te richten?

Aan enthousiaste ouders ontbreekt het niet , aan een aktieve
aktiegroep evenmin! Alleen: de RUIMTE ontbreekt! Een
ruimte waar ongeveer 16 kinderen kunnen spelen - ideaal
zou zijn ca 50 vierkante meter. Een ruimte waarbij boven-
dien gelegenheid is om buiten te spelen - zeer belangrijk!
Een ruimte, die gelijkvloers gelegen is (eventueel sousterrain)
een EIGEN ruimte, die leuk ingericht kan worden, waar
de kinderen zich thuis voelen (de speelzaal zal vijf morgens
per week geopend zijn van maandag tot en met vrijdag).

Hebt u de beschikking over een dergelijke ruimte (misschien
een gedeelte van uw huis) die er met geringe kosten geschikt
voor gemaakt kan worden of kunt u ons een tip geven waar
wij zo'n ruimte kunnen vinden, alstublieft, schrijft of belt u
ons! Dit zijn onze kontakt-adressen:

H. A. Codée, Het Elshof 15, Vorden, tel. 1689; E. Wester-
veld-van der Wal, Het Kerspel 4, Vorden, tel. 1895.
Overtuigd zijnde van het grote belang van de peuterspeel-
zaal voor het jonge kind vragen wij u dan ook dringend
HELP ONS AAN RUIMTE! Wij zijn zeer hoopvol ge-
stemd.

Aktie
CHR. BLINDENTEHU1S „SONNEHEERDT" ERMELO

Binnen enkele dagen zal een aktie gevoerd worden ten bate
van bovengenoemd blindentehuis, in verband met de bouw
van een nieuw tehuis voor werkende blinden. Thans worden
aldaar 125 blinden verzorgd.
Het bestuur kan momenteel niet verder bouwen, omdat de
geldmiddelen ontbreken en zij geen subsidie voor de bouw
ontvangen.
Wij wi l len u vragen deze aktie te steunen. Stuur degene die
u bezoeken niet ledig weg. Wij zullen „Sonneheerdt" laten
zien dat wij hen willen helpen deze plannen te verwezenlij-
ken.

NIEUWS VAN
DE KERKEN

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS HERV. KERK

De bevestiging van drie nieuwe ambtsdragers in de plaat-
selijke Hervormde gemeente is gesteld op zondag a.s. 27 mei,
in de vroegdienst van half negen. Tot diaken zal bevestigd
worden mevr. Rietman, De Eldersmaat 1; tot ouderling de
heer Bekman, Hertog Karel van Gelreweg 20 (wijk zuid; de
fam. Bekman komt te wonen aan de Horsterkamp); tot twee-

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

KOERSELMAN CASSETTES

de jeugdouderling de heer Aartsen, Het Kerspel 22.

Na deze vroegdienst is er in het katechisatielokaal gelegen-
heid de nieuwe ambtsdragers te ontmoeten. Er wordt daar
koff ie aangeboden.

Kollekte
Elk jaar vaste prik: eind mei, begin j un i tijdstip waarop het
Rode Kruis een welwillend financieel beroep doet op het
Nederlandse volk. Er is veel geld nodig voor het vele werk
dat wordt verricht op nationaal en internationaal niveau.
In de achter ons liggende jaren is in Vorden steeds een
respektabel bedrag bijeen gebracht. Vergeleken bij omliggen-
de plaatsen staat onze gemeente ver bovenaan. Het plaatse-
lijk kom i té hoopt van harte, dat ook dit jaar Vorden weer
als vanouds voor de dag zal komen en dat de kollektanten
niet teleurgesteld worden als zij de komende twee weken bij
u zullen aanbellen. Zie ook de advertentie in dit blad.

METSELSTEEN : handvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

STEENHANDEUSTEENDEREN

199
B.V.

Kantoor-shroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefi 05755-396

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis : 05752-1541
Telefoon gemeentewerken : 05752-1841
Openstelling gemeentehuis : maandag- t/m vrijdag-

ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

Spreekuur wethouder
G. J. Rannink : dinsdagmiddag van

16.00-17.00 uur
Spreekuur wethouder
W. J. M. Gerritsen : vrijdagochtend van

10.00-12.00 uur
(Burgemeester A. E. van Arkel houdt, wegens vakan-
tie, t/m 3 juni geen spreekuur)

Na enige weken „sociale wetten" komen deze week
de volgende onderwerpen aan de orde:
1. de herziening van de bebouwde kom;
2. de welstand van agrarische bebouwing; en
3. de agenda voor de raadsvergadering van 24 mei

a.s.

ad 1 de herziening van de bebouwde kom
Het gemeentebestuur van Vorden maakt iedereen at-
tent op het fei t dat de grens van de bebouwde kom
aan de Zutphenseweg is verplaatst tot achter garage
Tragter en achter de Mispelkampdijk. Het is dus
voortaan verboden om - komend vanaf het dorp - tot
de kruis ing Zutphenseweg-Mispelkampdijk-Strodijk
sneller dan 50 km per uur te rijden. Dit verbod is
uiteraard ook van toepassing indien men vanaf de
kant van Warnsveld op dat kru ispunt Vorden binnen-
rijdt.

ad 2 Welstand agrarische bebouwing

De agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied
zijn soms minder fraai in het landschap. De oorzaken
hiervan kunnen o.a. zijn:

!. de grootte van de gebouwen;
2. de toegepaste materialen en de kleuren daarvan;
3. de wijze van plaatsing ten opzichte van andere ge-

bouwen in het landschap.

Het kollege van Burgemeester en Wethouders acht het
daarom wenselijk te trachten het landschap met de
bebouwing aanvaardbaar te houden c.q. te maken,
waarbij vooropgesteld wordt, dat landbouwgronden
van en voor de boeren zijn en dat deze hun bedrijf
daarop op redelijke wijze moeten kunnen uitvoeren.
De tegenwoordig nodig geachte grote gebouwen moe-
ten daarom worden aanvaard, ook al zijn dit soms
grote gevaarten in het landschap. Het kollege van B
& W heeft konkreet het oog op het volgende:
- Aan de te gebruiken materialen is veel te doen,

vooral t.a.v. de toegepaste kleuren. Donkere golf-
platen worden meestal voorgeschreven, en als re-

gel ook gebruikt. De kletfÉn van de houten wan-
den zijn veelal te licht. ^We zouden donkerbruin
zwart of donkergroen moeten zijn. Vaak wordt
„gewoon bruin" in de praktijk nl. erg lichtbruin
of geel.

— De silo's zijn vooral erg lelijk; een passende kleur
zou enige verbetering kunnen geven, terwijl met
name reklame op deze installaties ongewenst is.

— De wijze van plaatsing der gebouwen is veelal ge-
bonden aan de bedrijfsvoering. Een plaatsing in
een carré-opstelling met de overige gebouwen,
evenwijdig aan elkaar, is veelal gunstig, ook voor
de bedrijfsvoering. De aanwezige of later aan te
brengen verharding kan dan ook beperkt blijven.

— Een beplanting om het bedrijf is erg wenselijk. Een
goed plan is hiervoor nodig. Staatsbosbeheer geeft
hierop subsidie.

B & W zullen trachten in goed overleg met alle be-
trokkenen een zo goed mogelijke oplossing te vinden
voor dit soort gevallen. Daartoe zal Staatsbosbeheer
worden uitgenodigd op een vrijdagochtend (markt) in
de zgn. „Voorlichtingsbus" nadere informatie te ver-
schaffen. Indien het zover is, zal daarvan melding ge-
maakt worden in deze rubriek.

ad 3 Agenda raadsvergadering

In de raadsvergadering van 24 mei a.s. om 19.30 uur
s avonds komen onder meer de volgende agendapunten
ter sprake:

— de verlening van een eenmalige extra subsidie van
ƒ l.000,— aan de plaatselijke VVV in verband met
het zestigjarig bestaan van de achtkastelentocht.
B & W motiveren in hun prae-advies aan de Raad
onder andere als volgt:

„Op woensdag 20 juni a.s., zal een jubileum achtkas-
telenfietstocht worden gemaakt, waarvoor een aantal
gasten worden uitgenodigd, te weten de landelijke
pers, een aanal VVV-funktionarissen en een aantal
prominente figuren. Na afloop van de tocht zullen er
zowel voor de gasten als voor de eigen ingezetenen
verschillende attrakties zijn, waarbij wordt gedacht
aan een braderie, een demonstratie van oude ambach-
ten, een optreden van de Vordense boerendansgroep
„De Knupduukskes", terwijl één of beide plaatselijke
muziekkorpsen de feestvreugde zullen verhogen door
een rondgang te maken. Dit alles zal zich 's avonds
afspelen in de omgeving en op het marktplein, terwijl
om zes uur een feestelijke intocht vanaf kasteel Vor-
den met de deelnemende gasten naar het dorp zal
plaatsvinden. De totale kosten van deze middag en
avond zijn begroot op ƒ 4.500,—. De plaatselijke
VVV neemt hiervan ƒ 1.500,— voor haar rekening.
De „Stichting Fiets" eveneens ƒ 1.500,— en de pro-
vinciale- en de streek-VVV samen ƒ 500,—. De plaat-
selijke VVV komt dan nog ƒ 1.000,— tekort. Bij
schrijven van 3 mei jl, vraagt de plaatselijke VVV u
dit ontbrekende bedrag als extra jubileumgift toe te
kennen."

— de regionalisering van het ambulanceverkeer

In de Wet ambulancevervoer is aangegeven dat Pro-
vinciale Staten regelen (moeten) stellen m.b.t. de or-
ganisatie en uitvoering van het ambulancevervoer, en

gebieden (moeten) aanwijz^fcvaarvoor centrale pos-
ten voor het ambulancever^R werkzaam zijn.
Ged. Staten van Gelderland stelden op 17 januari jl.
aan Provinciale Staten voor om de volgende gemeen-
ten in één ambulancekring, op te nemen: Aalten.
Bcrgh. Dinxperlo, Doetinchem, Gendringen, Gorssel,
Groenlo, Hengelo (Gld.), Hummelo en Keppel, Lich-
tenvoord, Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden,
Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Wisch, Zelhem en
Zutphen.

De gemeente Zutphen was hier om verschillende re-
denen tegen. Gedeputeerde Staten verleende daarom
aan de Zutphen omringende gemeenten de gelegenheid
om ook hun standpunt naar voren te brengen inzake
deze regionale indeling.

B & W van Vorden stellen de Raad voor om GS me-
de te delen, dat Vorden in elk geval in die ambu-
lance-regio moet worden ingedeeld, waartoe ook Zut-
phen zal gaan behoren, ook indien dit een Overijsselse
ambulance-regio is (zonder overigens vooruit te lopen
op de algemene bestuurlijke regiovorming - gewest-
vorming -\

De motivering van het kollege is als volgt:

Het belang van de patiënt moet als uitgangspunt wor-
den genomen; wanneer we daarnaast nog zien dat bij-
na 95 procent van de Vordense zieken in het Zut-
phense ziekenhuis wordt opgenomen, en bedenken
dat in de nabije toekomst een nieuw streekziekenhuis
in Zutphen gereed komt, dan is het duidelijk dat er
een zeer sterke binding met Zutphen aanwezig is.

- Medewerking aan de bouw van de R. K. 4-klassige
school en een R. K. kleuterschool

Het bestuur van de Katholieke Stichting Antonius-
scholen „Kranenburg-Vorden" heeft verzocht om me-
dewerking voor de bouw van een 4-klassige school
voor lager onderwijs en een kleuterschool aan Het
Jebbink, tegenover de R. K. kerk. De lagere school
zal bij haar opening - gepland op l oktober 1974 -
worden bezocht door l (K) leerlingen, en de kleuter-
school - waarvan de ingebruikneming is gepland op
l augustus 1974 - door 31 kleuters.
B & W stellen aan de Raad voor om de gevraagde
medewerking te verlenen.

Zoals gebruikelijk bent u van harte uitgenodigd voor
het bijwonen van deze vergadering.

Deze rubriek „Gemeentenieuws" heeft nu zijn 31e
aflevering gehad. De bedoeling dezer rubriek is om de
burgerij meer informatie te geven over het wel en
wee der gemeente; daarom zijn reeds vele verschillen-
de onderwerpen ter sprake gekomen. Tot nu toe ech-
ter zijn er - helaas - nog niet veel rcakties van bur-
gers uit naar voren gekomen, hetgeen wel door het
gemeentebestuur werd en wordt gewenst. Het is dan
ook moeilijk om te weten of deze rubriek al dan niet
bij u „aanslaat'. Daarom stellen B & W voor om - zo
mogelijk en/of nodig - eens te reageren op de ver-
schafte inlichtingen, of om zelf vragen op te werpen,
die van algemeen belang (kunnen) zijn. Tweerichting-
verkeer in deze rubriek tussen bestuur en bestuurde
zal de onderlinge band verstevigen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink (bevestiging ambtsdragers).
Na deze vroegdienst gelegenheid koffie te drinken in het
katechisatielokaal.
K).(X) uur ds. P. J. van de Vange (Zutphen)

Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag)
10.(X) uur ds. J. B. Kuhlemeier gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde kerk

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. B. Baak te Doesburg

Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag)
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, gezamenlijke dienst met de
Hervormden in de Gereformeerde kerk

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

ZONDAGSDffiNST 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 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daama van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gaüée-
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.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsi»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl. (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: Mariska. dochter van H. J. Steintjes en E. J.
Heusinkvcld; Hendrik Albert, zoon van J. Groot Nuelend en
J. G. Rosscl.
ONDERTROUWD: G. Wolsink en M. E. Rouwenhorst; H.
Groot Roessink en G. J. Haverkamp; B. J. Oonk en J. M.
Pardijs.
GEHUWD: B. Maalderink en J. C. M. Rijnders; B. A. Bou-
wens en H. W. Nijenhuis.
OVERLEDEN: Geen.



Zomergenot

Vorstelijk tuin- of
balkonplezier met deze
parasol. In diverse
patronen, dé zonwering^

Tafelen in de tuin.
Kunststof bovenblad,
opklapbaar onderstel,
rond of rechthoekig. )

Relaxen in de zon,...
in de volmaakte
tuinstoel met verstel-
baar voetbed. Ook
zonder voetbed..

Een uitgebreide kollektie bij

Volgende week woensdag 30 mei de gehele dag geopend

SIMCA
SIMCA 1100
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 110O •HEGflM
De 1100 Special, leverbaar in Coach en
Sedan uitvoering heeft een nieuwe, nog
soepeler motor van 1294 cc en een ge-
makkelijke top van 155 km/u.
Special is special bij Simca : 4 ronde
dashboard-klokken, waaronder een toe-
renteller, halogeen vérstralers 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 Commercial.

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphensew. 95 Vorden Tel. 1256

82

10 rijwielen
als prijzen

in de

Jubileumaktie
8 juni f.m. 79 juni van de

Vordense
Winkeliersver,

DAAROM 'KOOPT IN VORDEN'

WANT VORDEN BIEDT U VEEL MEER .'

Vordense Winkeliers
Vereniging

W/NKELSLUfTING
ZON- EN FEESTD4GEN '73

Woensdag 30 mei t.m. 6 uur open
Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Voor uw aufori/fessen 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

Wij zijn
mef vakantie GESLOTEN
van 28 mei tot 10 juni

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253

Wij zijn weer ruim gesorteerd in alle soorten

tuin- en
perkplanten
Geopend tot 1 uur 's avonds
Koopavond 9 uur
Zaterdag tot 4 uur 's middags

Fa cebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508
b.g.g. na 18 uur 2054

Heeft u onze gerufte

damesblouses
al gezien?

Uw adres:

Lange en korte mouw
Diverse kleuren - Spotprijzen!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ST. NED. MIDD. BANK
Het Molenblick 6 - Vorden

Is wegens VAKANTIE

GESLOTEN
van 4 juni-23 juni 1973

Voor spoedgevallen N.M.B. Zutphen

In onze supermarkt is plaats voor

EEN VLOTTE

verkoopster

H. J. Remmers
SUPERMARKT - Zutphenseweg

Woningg/ds

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 Wi/de Jr

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

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

JUWEEL
WERF/

Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjesl

Schildersbedrijf
J. M. Uiferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

SPECIAALZAAK

ZAAK

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Verkrijgbaar bij:

Schoolderman
Raadhuisstraat

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

Wullink
vooraan in

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen, «n sporthandel

tteedi io

Zntphenoeweg - Vorden

Vrijdag en zaterdag

Dessert
Lausanne
licht en luchtig in vele smaken
ook de uwe!

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

SPORT- EN TR/MSCHOENEN
voordelige prijzen

vanaf f 5,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

25% korting
op SOLA PANNEN EN
KEUKENGARNITUREN

verlengd t.m. 2 juni

Koersolman
Winkelcentrum Bar;. Galléestraat - Telefoon 1864

Weekendaanbf'eding

Badlakens
Diverse kleuren
Leuke dessins
Prima kwaliteit

UW ZAAK

nu f 11,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

.



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje
MARISKA

Gerhard en Lieneke
Gosselink

Vorden, 18 mei 1973
Raadhuisstraat 27

Hierbij zeggen wij hartelijk
dank voor de vele felicita-
ties, bloemen en kadoos ter
gelegenheid van ons huwe-
lijk ontvangen
Sjoerd en Ria v.d. Heide

Vorden, mei 1973
De Boonk 21

Voor de vele blijken van
medeleven ondervonden
tijdens de ziekte en na het
overlgden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader
en opa

Gerrit Willem Nflhof
betuigen wij onze hartelijke
dank

Uit aller naam:
J. H. Nijhof-Nijenhuis

Vorden, mei 1973
Wildenborchseweg 32

Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling
en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw

Daatje Waarlo
G. H. Visschers

Vorden, mei 1973
De Boonk 37

Voor de vele blijken van
medeleven en belangstelling
die ik tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve vrouw
Willempje van den Berg

mocht ontvangen, zeg ik u
bij deze allen hartelijk dank

Mede namens de
verdere familie,
G. v. Veldhuizen

Vorden, mei 1973
Wiersserallee 11

Te koop hooigras l ha
25 are briefjes inleveren
tot zaterdag 2 juni
H. Takkenkamp
Ruurloseweg 79 tel. 1422

Te koop damesbromfiets
Kaptein Mobylette bij
L. Roelvink . Vorden
Eikenlaan 21

Te koop g.o.h. Ford
Cortina bouwjaar 1968
Te bevragen J. Doornink
De Bongerd 14 Vorden

Te koop beste dekrijpe
Groot Yorkshire Beer
vader: Joker
A. J. Oltvoort Tel. 6674
Wildenborch

Een grote sortering

zonnebrillen

zonnebrandcremes
badmutsen

vindt u bij

Drogisterij Parfumerie
Schoonheidssalon

'De Olde Meulle'
Dorpsstraat 9

Te koop vorkjesschudder
l paards grasmaaimachine
wentelploeg paard, paarde-
tuig, bromfiets Sparta
A. G. Schotman - Vorden
Hamsveldsew. 10 tel. 6737

Gevraagd flinke werkster
l of 2 halve dagen p. week
Elise Seesing - Vorden
Beatrixlaan 11 Tel. 2002

Te koop trekhaak Fiat 850
bag.wagen 1x1x0,5 m met
res. wiel + deksel, 4 pers.
bung.tent, elektr. gras-
maaier, nieuwe metalen
schommel Stertefeld
Molenblick 4 Tel. 1897

VERHUISD:
fam. H. J. Pardijs van
Julianalaan 27 naar:
Sanzensteeg 5 Kranenburg

Te koop prima eet-
aardappelen
H. M. A. Helmink
Schuttestraat 15 Vorden

Gevraagd per l juli of later
hulp in de huishouding
voor hele dagen
Mevrouw Edens
Dorpsstraat 5 Vorden

Te koop kachel Etna maxi
5000 cal. .
Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 2 Vorden

Verhuur
g-elegenheidskleding voor
heren, In zwart en K1^8

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

Inplaats van kaarten

WIM KUENEN
en
DINY OUDENAMPSEN

geven u, namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk op woensdag
30 mei om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden

De kerkelijke bevestiging van ons huwelijk
vindt plaats om 14.00 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Vorden door de weieerwaarde heer
ds J. C. Krajenbrink

Vorden, Galgengoorweg 5
Gelselaar,% Pierinkdijk O 6
Mei 1973

Tijdelijk adres: Galgengoorweg 5, Vorden

Gelegenheid om ons te feliciteren van 16.00
tot 17.00 uur in café-restaurant Baan,
Dorpsstraat 6 te Gelselaar

VOOR ECHTE

Luxaflex

zonwering
UW DEALER:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WtiMMNWVWttMW^^

BAS OONK
en
ANJA PARDIJS

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag l juni a.s. om 14.00 uur
ten gemeentehuize te Vorden

Vorden, mei 1973

Staringstraat 7-Julianalaan 36

Toekomstig adres: Het Kerspel 10, Vorden

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Vorden

V A MC 'De Graafschaprijders1

organiseert op Hemelvaartsdag een

Orfëfiferingsrif

voor iedereen!

Deelname per fiets, auto, brommer of motor
Inschrijving bij hotel Schoenaker Kranenburg

Prijzen naar keuze bekers of natura
Start vanaf 07.00 uur

Een goede keus voor jaren!

Voor de camping!

Kampeerdekens
En dan de prijsDiverse kleuren, frisse ruiten

f 15,95
VOOR GEBRUIK IN UW TENT

China mat
160x230 . . . f 18,95

Slaapzakken
uitstekende vulling, leuke dessins

f 42,50

Volgende week woensdag 30 mei de gehele dag geopend

Op 28 mei a.s. hopen wij ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren

H. J. BANNINK
en
J. W. BANNIN K-HULSHOF
Diny - Ernst
Marja - Johnnie

Gelegenheid tot gelukwensen van 3 tot 4.30
uur en van 7.30 tot 12 uur voor al onze
klanten, vrienden en bekenden in zaal
Concordia te Hengelo Gld

Wichmond, mei 1973

HENGELSPORTVERENIGING
'DE SNOEKBAARS' TE VORDEN

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
recipieert het bestuur van de vereniging op
zaterdag 2 juni a.s. van 14.30-16.30 uur in
café.rest. 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Vorden, mei 1973

Bedrijfsruimte
TE HUUR GEVRAAGD

plm. 100 m2
Inlichtingen buro Contact

wasautomaten

Elke nieuwe volautomaat heeft

O Een Bio programma voor zeer
vuile was

O Drie aparte wasmiddelenbakjes

O Inhoud 4 tot 5 kg wasgoed

O Programma's voor witte, bonte
synthetische en wolwas

O Uitschakelbare centrifuge

O Aanpassing van het waterniveau

En de prijs af vanaf

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

2 pak SPAR MARGARINE van 92 voor 69

12 halve liters TILBURY BIER van 628 voor ... 459

Blik SPAR APPELMOES van 105 voor 89

Fles HALFVETTE MELK van 74 voor 59

Pak Spar Vacuüm GEMALEN KOFFIE van 236 v. 179

500 gram Vlugkokende MACARONI 65

SPAR ONTBIJTKOEK van 113 voor

SPAR SPEKULAAS van 99 voor

Blik KIPPESOEP van 79 voor

Blik SPERZIEBONEN .

98

89

69

79

PAK BRINTA van 99 voor 79

150 gram HAM van 171 voor 148

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST voor 98

3 pakken BISCUITS van 117 voor 79

14 JAFFA's . 198

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Ned. Rode Kruis
afd. Vorden

DE JAARLIJKSE KOLLEKTE
wordt gehouden:
28 MEI . 9 JUNI A.S.

Zorgt ook nu weer voor een sukses, laat het
werk voor de noodlijdende mens doorgaan!

Namens het plaatselijk komité:
ter Haar, voorzitter
Q. J. Brummelman, sekretaris

Zaterdag 26 mei a.s. om 7 uur PRECIES

van de

Nuts Blokfïuit- en
Melodica Club

in het Jeugdcentrum

De nieuwe kinderen met hun ouders zijn ook van
harte welkom!

zegt de Toeareg, de zwervende heerser van
de woestijn, als hij zijn broodje eet. Zijn
vrouw bakt zelf, in een primitief oventje. 'n

Beste methode voor Bedoeïenen, maar onpraktisch voor ons. Ge-
lukkig heeft bij ons de Echte Bakker zijn tenten opgeslagen, 'n Vol-
bloed vakman, dagelijks goed voor tientallen soorten heerlijk brood,
voor zwervers én vaste klanten.

Echte bakker HQF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394 ©

Dat is pas voordelig!
Diverse coupons

KAMERBREED
TAPIJT
VER BENEDEN de normale prijs!

Coupons
van 3.50 tot 8.20 meter
In diverse kleuren en allemaal PUNTGAAF !

WACHT NIET TE LANG,
DE VOORRAAD IS BEPERKT l

UW TAPIJTZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Grote voorraad Merktapijt 5 jaar slijtgarantie
En gratis vakkundig gelegd (behoudens de coupons)

Zie ook onze WEKELIJKSE SPECIALE AANBIEDINGEN



HENGELO (GLD)

Zondag

'Sang und Klang'

3 bars vol gezelligheid

Zaterdag 26 mei Dansen voor jong en oud
met toporkest 'THE WALKERS'

Inkuilen onder plastik
Zwart - Transparant . Transparant Super blauw en
Super melkwit

P.E. folie in breedten van 6 8 9 10 en 12 meter
Prijs per rol 0.10 mm dik per m- f 0,20
Prijs per rol 0,15 mm dik per m^ f 0,30
Super melkzeil 0,20 mm dik per m- f 0,50
Langwerpige P.V.C, zeilen 0,30 mm dik per m2 f 1,50

Bij aankoop van een rol een campingstoel gratis toe!

Doe uw voordeel en koop kwaliteit bij de vakman!
Franko huls g-eleverd door geheel Nederland

Plastik Verkoop
Centrale ATOMICA

Zutphen - Telefoon 05750-6124
Hengelo Gld - Telefoon 05753-1507-2139
Al onze prijzen zijn inklusief BTW

Wij vragen voor diverse werken

in DOETfNCHEM e.o.

timmerlieden
l Eigen vervoer mogelijk)

A BOUWBEDRIJF
TB A.TEN BRINKE BV
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

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

p

i

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

KEUNE
SUPERBENZINE

72,4 et per liter
Nljverheidsweg 4 - Vorden

Te koop 2 vers gekalfde
MRY koeien en l vaars
H. J. Graaskamp
Ruurloseweg 46 Vorden

Wapen, en sporthandel

utphenseweg - Vorden

Witte kunststof

med/cf/nkasf

Niet stofaantrekkend

Afmet. 33x46x16 cm

Verstelbare vakjes

Ruimte in de deur

Met 2 laadjes

kan op slot
47,90 nu

f 29,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124) l

Wat dacht U? Dat U voor goedkoop
tapijt persé naar zo n tapijthal moet.
Wat zei U? Een vakman-interieur-

verzorger doet nooit eens een tapijt-
jr aanbieding ? Nou nou. Kijkt U maar

eens even hier. Over een weggeefprijs
gesproken. Goeiemorgen!

Schitterend, voltuft
NYLON-TAPIJT
met een dessin dat is opgelmwcï uit 12 fantastische

kleuren. Voorzien van een uiterst soepel schuimende rug
400 cm. breed. Kost normaal 139.- p.str.m.

NU VOOR SLECHTS

,• p.str.m.
Vakkundig tapijtprofijt mt service en gratis leggen natuurlijk b|:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

IHELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vordense
Hondenclub
'TRIM MET UW HOND'

ORJOTERINGS-
W4NDELTOCHT

met honden

Hemel^Krtsdag 31 mei 1973

Start tussen 11-14 uur bij café.
rest. Schoenaker Kranenburg-Vorden

Inschrijfgeld niet-leden f 3,50 per hond
leden f 1,50 per hond

Voor winkel en kantoor vragen wij
een aktieve

jongedame
die na inwerkperiode zelfstandig en
akkuraat kan werken

Ook zij die dit jaar examen doen,
nodigen wij uit te solliciteren

TECHNISCH BURO

KRAUS
Spittaalstraat 47 Zutphen Tel. 3931

Inwoners van Vorden e.o.

4LS 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 Htj 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

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

VOOR EEN GOEDE
HENGELSPORT UITRUSTING!
zoa.'s: werphengels hol of volglas, zeewerphengels, telescoopwerphengels, vaste hengels of insteek, bam-

boe-, tonkin- of frons rieten hengels. Werpmofens, dobbers of pennen, foedralen, schep- of leef netten, nylon

en tuigjes, hengelsteunen, vistassen, viskoffers, visstoefen met en zonder leuning, haken, loodartikelen, aas-

voeders en maden, regenkfed/ng, vishoeden enz. enz.

VOOR EEN
ENORME SORTERING

NAAR:

ALLES

VOOR DE

HENGELSPORT

KLUVERS'
VOEDER- EN VfSSPORT

Zutphenseweg 53 - Vorden - Telefoon 05752-1318
i

Dag en nacht maden uit onze automaat

„DE HENGELSPORT.
ZAAK VAN

DE ACHTERHOEK"



Donderdag 24 mei 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr. 8

KRANENBURG
KRANENBURG
KRANENBURG

INTERN. ONTMOETING
VAN 3 KRANENBURGS

Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei a.s. zal voor
het eerst in de geschiedenis een internat ionale ontmoeting
plaatshebben tussen drie plaatsen, die de naam KRANEN-
BURG hebben. Het zijn de Nederrijnse stad Kranenburg
(Krcis Geldern-Kleef) in Duitsland, het Nedersaksische stad-
je Kranenburg uit de Kreis Stade (bij Hamburg) en het
kerkdorp Kranenburg behorende tot de gemeente Vorden.
Deze historische gebeurtenis zal vrijdagavond 25 mei plaats-
vinden in Kranenburg bij Kleef (even over de grens bij Nij-
megen), waar de 37-jarige burgemeester Josef-Hugo Bon-
gaerts van dit Duitse stadje het „feest der Kranenburgers"
zal inluiden met een officiële ontvangst in Kranenburgs
„gutcr Stubc", de Kathar inenkcl lcr in de Mühlenstrasse.

750 JAAR STADSRECHTEN IN 1977
Het idee „zum Kranenburgtreffen 1973", aldus de heer
Hongers. direkteur van de Verkehrsverein Kranenburg E.V.,
is eigenlijk geboren tijdens een vergadering van de gemeen-
teraad van de Gemeinde Kranenburg. De vroede vaderen
besloten toen namelijk om ter gelegenheid van het 750-jarig
stadsbcstaan van Kranenburg (Kreis Geldern-Kleef) in 1977
nu reeds geld opzij te leggen teneinde de voorbereidingen te
kunnen f inancieren voor de viering. Kranenburg ontving
namelijk in 1227 stadsrechten van zijn landsheer, de graaf
van Kleef. Dit besluit werd genomen mede naar aanleiding
van een voorstel van de Verkehrverein die onder meer had
opgemerkt: „In de haast van alle dag worden dergelijke
gebeurtenissen vaak te snel vergeten".

KONTAKTEN
Dankzij kontakten van de Verkehrsverein kwam de gemeen-
teraad tot de verrassende ontdekking dat er namelijk nog
een tweede stad(je) Kranenburg in Duitsland bestond: Kra-
nenburg in de Nedersaksische Kreis Stade, gelegen in het
Land Kehdingen tussen Hamburg en Bremen. Geleidelijk
groeide er een kontakt tussen beide stadjes via de Ver-
kehrsverein en de Turn- und Sportverein '07 e.V., Kranen-
burg (Tuss '07). Nadat zij het bestaan van hun Nedersak-
sische naamgenoten hadden achterhaald, en nog onkundig
waren van het bestaan van het Oostgelderse Kranenburg in
de gemeente Vorden, werden er dankzij een tip van een re-
gionaal blad ook eerste kontakten gelegd met de Neder-
landse naamgenoot.

Men kreeg bovendien nog een tip dat er in het Noordbra-
bantsc Esch bij Den Bosch nog een vierde Kranenburg zou
bestaan, maar hoewel de „Neue Ruhr Zeitung" aankondigde
„Burger aus vier Kranenburgs treffen sich in Kranenburg",
bleek het bestaan van het Brabantse Kranenburg een fa-
beltje te zi jn.

EERSTE KENNISMAKING
De gemeente Vorden - waartoe het kerkdorp Kranenburg
behoort - heeft een dricmansdelegatie afgevaardigd naar de
o f f i c i ë l e ontvangst op vrijdagavond 25 mei t.w. loco-burge-
mcestcr G. J. Bannink, wethouder J. W. M. Gerritsen en
gemcentesekretaris Drijfhout. „Wc moeten het zien als een
eerste kennismaking dat in de loop der jaren zal uitgroeien"
aldus de heer Drijfhout, die verder mededeelde dat burge-
meester Van Arkcl wegens vakantie niet kon meegaan.

Direkteur Bongcrs van de Verkehrsverein Kranenburg: „Wij
wil len in de loop der jaren een goeiend kontakt met u heb-
ben. Belangrijk zal het daarom zijn dat inwoners van Kra-
nenburg zich nu reeds beraden om deze internationale uit-
wisseling tot een sukses te maken. Men rekent in de toe-
komst dan ook op medewerking van de buurtvereniging
Kranenburgs Belang, terwijl een sportuitwisseling met de
SV Ratti te realiseren zal zijn. In dit kader zullen ongetwij-
feld de resp. carnavalsverenigingen hun steentje bijdragen.

In 1977 laden wir alle Burger aus Kranenburg ein, hier das
grosze Fest mit zu machen".

PROGRAMMA 1973
Op vrijdag 25 mei zullen de ongeveer 80 uitgenodigde Kra-
nenburgers uit de Kreis Stad worden verwelkomd waarna
's avonds in de Katharinenkeller de delegaties van alle drie
Kranenburgs officieel zullen worden ontvangen
Zaterdagmorgen 26 mei vertrekken twee bussen met bezoe-
kers voor een bezoek aan Nijmegen en omgeving terwijl in
de middaguren een sportuitwisseling plaats heeft. Zaterdag-
avond is er een gezellige bijeenkomst van Kranenburgers
met dans en muziek in de Grenzlandhalle.
Zondagmorgen worden de beide musea bezichtigd en is er
om elf uur het traditionele Frühschoppen in Kreusch am
Markt en vertrekt men 's middags weer naar de resp. Kra-
ncnburgs.

ENKELE GEGEVENS
Kranenburg in het Nederrijnland, gelegen tussen de Rijn en
Reichswald niet ver van de Nederlandse grens bij Nijmegen
is een middeleeuws stadje. Het behoort met zijn 7815 inwo-
ners tot de nieuw gekreëerde Kreis Geldern-Kleef (met to-
taal 253.515 inwoners). Het stadje heeft grote bekendheid
verworven door zijn oude kruisbeeld uit het jaar 1308, welk
heiligdom al meer dan zeseneenhalve eeuw wordt vereerd.
Daarom is Kranenburg de oudste bedevaartplaats van Duits-
land, waar het kruis vereerd wordt. Duizenden pelgrims ne-
men elk jaar deel aan de kruisprocessie.
De vijftiende eeuw legde de grondslag voor het beeld dat
het Kranenburg van nu te zien geeft. Na 1400 werd, dankzij
de offergaven van de bedevaart, begonnen met de bouw van
een grote bedevaartskerk, die na beschadiging in de tweede
wereldoorlog door giften en offers van de parochianen weer
werd herbouwd. De mooie protestantse kerk, uit baksteen
opgetrokken en daterend uit het jaar 1696, herbergt in haar
interieur een 350 jaar oude preekstoel. Kranenburg met zijn
grensstation is de zetel van internationale expeditiebedrijven
terwijl ook een van de grootste verzendhuizen van bloem-
bollen zich h ie r vestigde.

Het is omringd door een stadswal en heeft twee bijzondere
musea: Katharinenhof en Mühlenturm, die voorzien zijn van
een uitgebreide kollektie zoals verzameling van schilder- en
beeldhouwwerken, kopergravures, devotionalia, een histo-
rische verzameling en archief. Het Reichswald maakt een
kwart van de oppervlakte der gemeente uit. Er is ook een
laaggelegen gebied, het zgn. „KranenlaKger Bruch", dat lang
geleden drooggeled en als landbouv^Pnd in gebruik werd
genomen. Deze drooglegging betekende de meest omvanrijke
en verbazingwekkende w i n n i n g van land van de Neder-
rijnse kolonisaticgeschiedenis. Midden in de laagvlakte ligt
Haus Zelm in de plaats Mehr, oude zetel van adel uit de
vijftiende eeuw, die nog voor een J^angrijk gedeelte be-
waard is gebleven.

KRANENBURG BIJ VORDEN
Het kerkdorp Kranenburg, gelegen op plm. 3 km afstand
van het dorp Vorden, behoort tot de grootste woonkern van
de gemeente en telt ongeveer 1500 zielen. Er staat een ruim
100 jaar oude fraaie gotische R. K. kerk, gebouwd door de
beroemde bouwmeester Cuypers. De plaats wordt voor on-
geveer 150 jaar het eerst genoemd en dankt waarschijnlijk
zijn naam aan een oude boerderij waar nu het Elshof is.
De Kranenburgers uit de gemeente Vorden staan te popelen
om ook deelgenoot te worden aan de internationale uitwisse-
ling die binnenkort zal worden gerealiseerd en over enkele
jaren in 1977 bij het 750-jarig bestaan van hun Duitse naam-
genoot bij Kleef ongetwijfeld zal uitgroeien tot een „ver-
broederingsfeest der Kranenburgers".

Het kranige team van de volley-
balvereniging DASH 2 is er in
geslaagd om de kampioenstitel te
veroveren in de Nevobo-kompeti-
tie afdeling De IJsselstreek, he-
ren tweede klasse.

De I)ASH-rcservcs zullen nu pro-
moveren naar de eerste klasse he-
ren, zodat in het volgende sei-
zoen (wee DASH-teams (het Ie
en het 2e) in deze klasse zullen
uitkomen.

Uitstapje
Dinsdag 15 mei maakte de Vordense Bejaardenkring haar
jaarlijkse uitstapje. Het doel van de reis was Amsterdam.
Een bezoek aan Schiphol en een rondvaart door de grachten
waren hoogtepunten van deze prachtige en voorspoedige reis.
Om ongeveer 7 uur arriveerde het gezelschap bij café Eykel-
kamp, waar een heerlijk diner stond te wachten. Hier werd
tevens het 15-jarig bestaan van de Bejaardenkring gevierd, en
er werd afscheid genomen van mej. Meinen en ds. en mevr.
Jansen.
Mevr. Bosman-Hofstee heette allen hartelijk welkom. Zij
richtte speciaal het woord tot mcj. Meinen die 10 jaar leid-
ster van de Bcjaardcnki ing was. Mej. Meinen werd dank
gebracht voor alles wat zij in deze K) jaar voor de kring
gedaan had. Zij ontving diverse kadoos en bloemen. Ook ds.
en mevr. Jansen werd dank gebracht voor al hun goede zor-
gen gedurende de afgelopen 15 jaar. Ook zij ontvingen
bloemen en een boekenbon.

H i e r n a werd de tafel alle eer aangedaan. Het was een uitste-
kend verzorgd diner. Aan het slot werd iedereen dank ge-
bracht voor alle goede zorgen.

De gebroeders Eykelkamp zongen hierna een lied wat door
iedereen zeer op prijs werd gesteld.

Folklore op 31 mei
Op 31 mei Hemelvaartsdag ontvangt de folkloristische dans-
groep De Knupduukskes een groep van de Voetskamp Ver.
Reuzegam uit Leuven in België. Deze groep die op doorreis
naar Friesland is, overnacht hier één nacht bij de leden van
De Knupduukskes. De bedoeling is dat zij 's avonds 31 mei
gezamenlijk met De Knupduukskes in „'t Wapen van Vor-
den" zullen optreden. Aan dit optreden kan iedereen mee-
doen. Nadere bijzonderheden volgende week in CONTACT.

Openbare les
Zaterdag 26 mei a.s. zal door de Nutsblokfluitclub weer hun
openbare les worden gehouden in het Jeugdcentrum. Ook
de nieuwe leden met hun ouders zijn van harte welkom. Zie
de advertentie in dit nummer.

Volleybal
NATIONAAL VOLLEYBALTOERNOOI GESLAAGD

Het nationale volleybaltoernooi voor heren- en damessenio-
renteams en meisjes- en jongensaspirantenteams dat zaterdag
jl. door de plaatselijke volleybalvereniging DASHis georga-
niseerd, is in alle opzichten een sukses geworden. Het be-
stuur van DASH had het „monstertoernooi", waaraan door
liefst 110 teams werd deelgenomen uit heel Nederland, ter-
dege voorbereid. Het werd zelfs zo vlot afgewerkt dat men
ondanks een regenbui van ruim een half uur, nog een uur
op het tijdschema kon inlopen.

Het toernooi werd gehouden op het Gemeentelijk Sport-
park waar de akkomodatic uitstekend was. Behalve in de
kleedlokalen van de v.v. Vorden was er gelegenheid voor
omkleden in negen gecharterde vrachtauto's. Mede dankzij
het schematisch overzicht dat door het wedstrijdsekretariaat
regelmatig werd bijgehouden, kon iedereen de sand van za-
ken noteren waardoor er geen stagnatie ontstond.

Vanaf K) uur tot 19.00 uur waren de 27 velden bezet door
de deelnemende zestallen uit de distrikten De IJsselstreek,
Twente, Oost-Gelderland, de Veluwe enz. In iedere poule
werden 2 sets gespeeld, de finales werden gespeeld volgens
het „the best of three"-systeem. Er waren veel spannende
wedstrijden, waarbij de winnaars herinneringsbekers kregen
aangeboden, lauwertakken of medaljes.

Vordens wethouder van sportzaken, de heer J. W. M. Ger-
ritsen, verrichtte - na een kort inleidend woord van DASH
vice-voorzitster mevr. T. van Houte - om kwart voor tien
de officiële opening. Hij was verheugd dat er zo'n goede
samenwerking was tussen de Vordense sportverenigingen.
Hierdoor is het mogelijk om dergelijke grote sportmanifes-

taties op touw te zetten, aldus de heer Gerritsen.
De prijzen werden na afloop van de finales met een toe-
passelijk woord uitgereikt door de heer H. Westerveld, die
de algehele leiding van deze dag goed in handen had. De
deelnemende clubs waren allen vol lof over de goede orga-
nisa t ie en beloofden een volgend jaar zeker van de partij
te zijn. Ook de organisatoren zijn van mening dat door het
sukses van dit nationale toernooi in Vorden een flinke brok
propaganda is gemaakt voor de volleybalsport in zijn ge-
heel maar speciaal met betrekking tot de plaatselijke ver-
eniging.

Trimmen
De wiclervereniging de Emper Tour Ploeg organiseert za-
terdag 26 mei een fiets-trimtocht in het kader van de na-
tionale Trimdag 1973. Onder het motto: „Fiets mee met de
ETP" heeft het bestuur van de ETP een route uitgestippeld
die door de westelijke Achterhoek (Vorden en omgeving) en
de oostelijke Veluwerand (Brummen, Hall) voert.

Iedereen, die over een fiets beschikt, kan aan deze tocht
deelnemen. Deze tocht draagt uiteraard niet het karakter
van een wedstrijd. Iedereen kan zijn eigen tempo bepalen.
Er zijn twee startpunten: het ETP-clubhuis aan de Vlietberg-
weg in De Hoven bij Zutphen en café Lettink aan de Al-
menseweg te Vorden. Het inschrijfgeld bedraagt één gulden
per persoon. Voor gezinnen wordt maximaal vier gulden
berekend. Deelnemers dienen zich zaterdagmorgen tussen
9 en 10 uur aan te melden bij één der vertrekpunten. De
totaalafstand bedraagt 45 kilometer, maar voor wie dat een
bezwaar is, bestaat de mogelijkheid om naar eigen inzicht
de route te bekorten.

Ledenvergadering
In het wijkgebouw van het Groene Kruis hield de afdeling
Vorden van het Groene Kruis donderdagavond haar alge-
mene ledenvergadering, onder leiding van voorzitter N. J.
Edens. Na een welkomstwoord tot de niet talrijke aanwe-
zigen te hebben verricht verkreeg^fccrctaresse mevr. Drijf-
hout gelegenheid tot het uitbrengen^ran het jaarverslag over
het afgelopen verenigingsjaar, waaruit wij het navolgende
mededelen.
In september 1972 werd gestart met een kursus voorlichting
over zwangerschap, geboorte- en zuigelingenzorg onder lei-
ding van de distriktsverpleegster vJ^de kinderhygiëne, zus-
ter J. B. Slotboom. Een 20-tal dawüs namen hieraan deel.
Ook de bejaardengymnastiek met een 20-tal bejaarden
mocht zich in een goede belangstelling verheugen. De lei-
ding hiervan berustte in goede handen bij mevr. Braam uit
Zwolle.
Tn het afgelopen jaar werden 2 kinderen uitgezonden naar
zee voor rekening van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten. De kursussen over zwangerschap- en nazwanger-
schapsgymnastiek werden gegeven door mevr. Haccou ge-
geven en mochten een goede belangstelling trekken.
De kontributie werd verhoogd tot ƒ 15,— per jaar.
De kleuterarts dokter A. M. de Bruin, welke op 16 sep-
tember 1972, overleed, werd opgevolgd door mevr. dokter
Starkenburg uit Velp. Door vertrek van dokter W. N. Lu-
lofs naar Arnhem werd in diens plaats benoemd de heer
N. J. Edens, tandarts te Vorden. Wegens vertrek van zuster
Stoop werd in de vakature voorzien door benoeming van
zuster H. G. Nagelhout uit Amersfoort Deze trad op l ja-
nuari 1973 in dienst bij het Groene Kruis. Wijkzuster J. E.
v. d. Schoot kreeg een woning toegewezen aan Het Wieme-
link 39, terwijl zuster Nagelhout haar intrek nam in de wo-
ning Burg. Galléestraat 38.

Op 29 januari 1973 werd dokter Lulofs voor het vele werk
dat hij in het belang van het Groene Kruis had verricht,
een receptie aangeboden alsmede een koffiemaaltijd terwijl
een kado ook niet ontbrak en werd hem tevens het ere-
lidmaatschap van de vereniging aangeboden. Een koffiemaal-
t i jd en een kado onder couvert viel ook aan de scheidende
zuster Stoop ten deel op 15 septembeer 1972, terwijl zij te-
vens een staande schemerlamp en een graskantroller in ont-
vangst mocht nemen. Ook haar werd dank gebracht voor het
vele werk in dienst van het Groene Kruis verricht.
Mevr. T. G. Ridderhof-Mcesters werd bereid gevonden in de
ontstane vakature te voorzien door gedurende 2 dagen per
week en tijdsen de weekenden te helpen.
Door de wijkzusters werden in het afgelopen jaar 1131 ver-
pleegbezoeken afgelegd, 153 sociaal-hygiënische bezoeken,
634 zuigelingen- en kleuterbezoeken, 258 bejaardenbezoeken,
309 bezoeken betreffende prenatale, reuma, tbc, kanker en
revalidatie alsmede 2 bezoeken in verband met kinderuit-
zending. Totaal 2585.

De wijkzusters Stoop, v. d. Schoot alsmede de doktoren Lu-
ofs, De Vries, Sterringa en Van Tongeren werden in het
aarverslag dank gebracht voor het vele werk door hen ver-

richt. Mevr. dokter Stakenburg mocht dank ontvangen voor
laar werk aan de kleuterburoos alsmede de heer Hiemeke
voor zijn fysio-therapeutische werkzaamheden. Verder wer-
den al diegenen die betrokken waren bij het werk van Het

roene Kruis dank gebracht voor het werk in het belang
van de vereniging verricht.

enningmeester De Vries kon een voordelig kassaldo mee-
delen.
3s. J. H. Jansen en de heer G. W. Winkel die gedurende
vele jaren het belang van het Groene Kruis hebben gediend
stelden zich niet weer voor een bcstuursfunktic beschik-
>aar. De voorzitter dankte beide heren voor hun werk aan

de vereniging besteed en overhandigde beiden als blijk van
waardering een enveloppe met inhoud. Ds. Jansen en de heer
Winkel dankten voor deze geste. De vergadering ging zon-
der hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel van het
>estuur om dokter E. J. van Tongeren te benoemen tot me-

disch adviseur.
3e voorzitter dankte aan het slot allen die tot het welslagen
an deze ledenvergadering hadden medegewerkt.

CONTACT VOLGENDE

WEEK EEN DAG EERDER

In verband met Hemelvaartsdag zal ten gerieve van

onze adverteerders CONTACT l dag eerder verschij-

Wij verzoeken om hieraan uw medewerking te wil-

len verlenen en uw copy uiterlijk maandagmorgen 10

uur in te leveren.

Redaktie

Hondenrally
Het is al weer zeven jaar geleden dat in Vorden het initiatief
werd genomen tot de oprichting van een Hondenclub. De
vereniging die toen werd opgericht omdat er in Vorden en
omstreken nogal wat zwerfhonden liepen en verschillende
hondenbezitters meer kontakt wilden hebben met andere die-
renvrienden, heeft sindsdien elk jaar de traditionale honden-
rally gehouden op Hemelvaartsdag. Ook dit jaar kan elke
hondenbezitter, ongeacht welk soort of ras hond men heeft,
deelnemen aan de op 31 mei te houden tocht. De rally van
de Vordense Honden Club is een begrip geworden voor de
Gelderse Achterhoek en staat bij hondenliefhebbers in vele
delen van het land goed aangeschreven.
Het bestuur van de VHC heeft de voorbereidingen bijna
rond. Er is kontakt opgenomen met alle rashondenclubs in
Nederland zodat verwacht mag worden dat uit alle wind-
streken de honden en hun eigenaren naar Vorden komen.
Verleden jaar kwamen ze onder meer uit Doetinchem, Zut-
phen, Zelhem, Ruurlo, Utrecht, Amsterdam, Den Bosch. De
tocht zal worden gehouden onder het motto: „Wandelen met
uw hond, goed voor beiden". Men kan er een soort trim-
tocht van maken. Een goede gelegenheid dus voor eige-
naren van honden om er eens een hele dag met het gezin
op uit te trekken in de prachtige omgeving van het achtkas-
telendorp Vorden.

Er is een fraaie route uitgezet door enkele bestuursleden van
VHC. Dankzij de medewerking van landgoedeigenaren kon
men de route zo uitkienen dat juist de onbekende bospa-
den en slingerende weggetjes, die anders niet mogen worden
betreden, in het parcours zijn opgenomen. Langs afwisse-
lend natuurschoon zal ongeveer halverwege de route een
verplichte rust worden gehouden. De start is bij café Schoen-
aker te Kranenburg. Vanaf 11 uur kan men zich opgeven
tot 2 uur. De groepen zullen beurtelings van start gaan.
De heer Verkerk, voorzitter van de VHC, is van mening dat
deze hondenrally een mooie gelegenheid biedt om Vordens
natuur beter te leren kennen. „Je moet je als mens tegen-
over mens, dus alsof je van mens tot mens praat, gedragen
met je hond. Ondeskundigheid van de mens kan een hond
vals maken, maar de trouwste vriend van de mens is dat niet
uit zichzelf".
Het bestuur van de VHC hoopt dat er op Hemelvaartsdag
,.velc slapende honden zijn wakker gemaakt". Het is een
sportief spel, waarvan hond en baas zullen genieten.

Wateroverlast
Het onweer, gepaard gaande met hevige regenbuien van
maandagmiddag heeft in de gemeente Vorden veel water-
overlast bezorgd. Op de Ruurloseweg stond een gedeelte van-
af de afweg naar Lochem tot aan Wientjesvoort totaal blank.
De politie, rijkswaterstaat en brandweer zorgden voor de
afvoer van het overtollige water zodat tegen de avond het
verkeer uit beide richtingen normaal zijn weg kon vervolgen.



'Citroentje van Brandenbarg' al een
eeuw in Vorden verkrijgbaar!

Wilt u komen werken
in een „gezellig" en „modern" bedrijf?
Voor onze binnenkort te openen VIVO supermarkt vragen wij:

CASSIèRES
MEISJES
voor onze afdeling fijne vleeswaren

MANNELIJKE BEDIENDEN
voor winkel en groenteafdeling (leeftijd v.a. 17 jaar)

Sollicitaties na telefonische afspraak bij:

Keurslagerij Jansen
Burg. Galléestraat 42 - Vorden - Telefoon (05752) 1451

De overgrootvader van de huidige eigenaar van café-restau-
rant „'t Wapen van Vorden" (Frans Smit) kreeg rond de ja-
ren 1860 verkering met een meisje uit de omgeving van
Kampen. En zoals het een bruid uit die tijd betaamde,
bracht ook zij een huwelijkskado mee naar Vorden.
Het was geen koe, maar een recept voor het vervaardigen
van citroenjenever. De heer Brandenbarg, eigenaar van stal-
houderij/logement „De Zwaan" (thans dus „'t Wapen van
Vorden") had voldoende gelegenheid het recept uit te pro-
beren en noemde het verkregen brouwsel „het citroentje
van Brandenbarg".
In korte tijd was het citroentje in de omgeving bekend. Ko-
mende van de paardenmarkten in Hengelo Gld. lieten velen
zich de kans niet ontnemen om een citroentje bij Branden-
barg te nuttigen. In 1961 nam de heer F. Smit „'t Wapen
van Vorden" van de heer Brandenbarg over.

Vanzelfsprekend leerde hij al gauw hoe het „citroentje van
Brandenbarg" te maken. Het geheim wordt natuurl i jk niet
aan het publiek prijs gegeven. Wel wil de heer Smit kwijt
dat het citroentje bereid wordt uit ingedikte citroensap.
Voor zover bekend is hij de enige persoon in Nederland die
de citroenjenever op een dergelijke wijze bereidt.
Het wordt niet meer zoals vroeger met de hand gebotteld,
maar gebeurt het machinaal. Bij „'t Wapen van Vorden" is
het „citroentje van Brandenbarg" nog altijd de meest ver-
kochte drank. Ook nu nog komt uit alle windstreken om
deze citroen in te slaan. „Ik ben blij dat wij dit oude recept,
ondanks alle smaakveranderingen van het publiek, nog steeds
hebben kunnen handhaven", aldus de heer Smit, die nog met
vergeelde akte aan kwam dragen waaruit bleek dat zijn over-
grootvader in 1881 reeds ruim 3250 liter van dit geestrijk
vocht per jaar aan de man bracht. Proost!

Op de weg
Mei 1973.

'k Hadde effen m i c n s t u k s k e n v c u r de k r a n t e votebrach - dat
is alle wckke ctzelfde riljen met de f ie t sc . An 't endc van d'n
uut r i t kek ik eers goed naor heide kanten uut - et is daor
gien d r u k k e weg, maor et h l i f even goed uutk icken - de
chauffeurs verwacht daor ok niet wat. In de wiedtc kwam
een auto an - daor kon ik nog genog vcur hen. Op et voet-
gangerspaedjen spullen een kle in decrntjen met een autopcd.
„Dag. opa", /eg c.

/o'n pot te r van een jaor of diTj /.ut al verschil - dat /,ol /e
tegen een jonge keerl niet czeg hemmen. Die blagen prak-
kczeert volle meer as dat wi' j erg in hebt - zie ziet gewoon
an een mense dat e zien beste dage chad hef, zonder dat
eur dat opzetteluk veurezeg wodt. Tk vraoge mien wel es al
hoe wiedt at /e et brengen /oliën zonder dat ze naor schole
gingen, en op cur eigen en de umgeving anewezen wazzen.
Maor èèn d i n k is t'r toch dat ze nooit uut zik eigens leern
zölt - waor at ze altied weer op ewezen mot wodden. Um-
dat et van nature een vrcmd dinge is - en dat is et verkeer!
Met dat ik wieter fietsen draaien et k ind de weg op. De auto
was in t i ed kot tcrbi ' j ekommen, ik heurn dat de chauffeur
gas inhicl en effen remmen. D'r was nog wel ruumtc, et

MEI-
PRIJSREGEN!

VAATWASMACHINES
inruilpremie f 200,- bij
BOSCH - AEG - PHILIPS - ERRES

KOELKAST-SPECIALS
i 750,- korting op Mcrri/nen 2-deurs fccrsf.
Nog enkele AEG kasten 140 l i t e r
van f 319,- voor slechts f 198

Nieuw:
Op aanvraag kunnen wij u leveren af fabriek 2-deurs
koelkasten in prachtige moderne kleuren:
blauw-rood-groen.beige, meerprijs f 48,-

WASMACHINES
Alle merken leverbaar. Duur? Oordeelt u zelf maar!

Zanussi DL 3
van f 776,- voor slechts f 568 -

Geen gezeur achteraf over afleveringskosten en
voorrijdkosten. Eigen service

CENTRIFUGE AEG
van f 244,- voor slechts ...

AFZUIGKAPPEN AEG
van f 408,- nu

f 198,-

f 348,-

KLEUREN TV
Telefunken groot beeld 320 SE bij inruil van een 4 jaar
oude zwart-wit TV nog f 400,- inruil
dus van f 2648,- voor slechts f 2248 -

SCHEERAPPARATEN
Op alle scheerapparaten tot juli

inruilkorting van i 75,- Braun-Philips

Op alle artikelen fabrieksgarantie en
Vredegoor garantie

Dus dubbele garantie!
REPARATIES VOOR 72 UUR GEMELD,
DEZELFDE DAG HERSTELD !

Henk Vredegoor
ELEKTRONIKA
RADIO - TV - WASAUTOMATEN - KOELKASTEN

STEENDEREN - Tel. 05755-377Dorpsstraat 2
Supermarkt 'IJsselstrand'
Camping 'IJsselstrand1 - Drempt

Aptito NAL
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Vraagt:

medewerkers(sters)
en een

tweede monteur
Aanmelden aan het kantoor Burg. Galléestraat 65, Vorden

GERITST i
'n Snelle, stoere
imitatie nappa jack
metdoorgestikte
schouderstukken.
Alles geritst. Snel
geritseld voor

85.-

Modemagazijn

TEUNISSEN
Ruurlo

k i n d met de autopcd g i n g de straotc aovcr naor de andere
kan t e - de a u t o kon wieter.
N i k s gebeurd urn d r u k t e aovcr te maken - /.ooicis k u n i p alle
dage vcur. Maor a' j die afs tand in seconden ummerckkcnt
wodt et toch een grocz.elig geval - een auto niet een v a a r t
van v i c f t i g k i n geel /oowat veertien meter in een seconde.
Veertien meter l i e k t een heel cnde, maor een seconde is n i e t
volle! En een enkele keer is een seconde tekort - dan k o m t
de ber icht jes in de k r a n t e aovcr acties as ,.S(op de k inder-
moord!" Soms l i e k t et wel of alleene de mensen in de auto
tic schuld cgeven wodt. en dat is n ie t in odder. Wi'j mot ons
ok a f \ rangen of die k le ine blagen al wel compabel b u n t um
an et verkeer met te doen. Al is et maor met een autoped!
Daor k u n t /e /.oo vlot met wegschieten - en 7.00 mociluk
weer in s t i l s t a n d kommen. As ik et veur et /eggen hadde
/.o'k d'r sterk aover denken um straoten af te sluuten veur
au to ' s of \erbien veur autopeds, ok die voetgangcrspacdjes,
w a n t anders gaot /e toch weer de grote weg op.

En laot /e eur dan in de spö l tu in t j e s maor paedjes anlcg-
gen um op cur autopeds en kleine fictskcs te Iccrn later op
wat grootere fietsen de weg op te gaon . . . Een mense is -
zoo ak al c/,cg hebbe - van na tu re een s l i m d i n k . Mam au-
topeds - f ie t sen - brommers en auto 's komt nie t uut de na-
t u u r voort - dat bunt vrcmdc en geveiir lukkc dinge. De
mensen die die dinge koopt en d'r met ummegaot mot /e
dan ok altied met wantrouwen bekieken. En et betjen extra
vers tand opbrengen waor at et die d inge an mankeert! 7,i'k
ok es afvraogen of dat wel dinge b u n t um de kinder met te
laoten spellen . . .
Disse gedachten kwammen bi'j micn op toe ik dal decrntjen
met eur autopcd /oo inens de weg zaoge aovcrstckken . . .

d'n Oom.

TE KOOP
WEGENS I N R U I L

IVup-ot. 101 Ü 1972

Citroen 2 CV 4 1972

Ford Escort 1100 L 1972

Ford Escort 1100 L l!)71

NSU 1000 c 1!>71

Toyota ('orolla 1071

Fiat 850 Sport Coupé 1971

Morris 1100 1970

Toyota Corolla 1970

Ci t roen Diana 1970

Triumph Herald 1968

Fiat 124 1968

Audi 60 1968

Ford Taunus 1300 eind '70

Datsun Cherry 1971

DATSUN

Autobedrijf

HERWERS b.v.
Hummeloseweg 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1263
tndu< n .x- t inc iHMii - Td. 08340-23,x;;<>

DE PEDAGOOG . . . THUUS

Een pedagoog, mos lest een leazing hollen
Veur opvoeders van alle rang en stand
Hi'j sprok een uur lang, zo mor veur de voes we
Hi'j had zelfs gin papieren bi'j de hand.
De zaal was vol, tot in de verste hoeken
Gin stoel of bank, was ter meer onbezet
Ze luusterden vol andach nao de spreaker
En nommen der allich ok wat van met.
D'r was geleagenheid veur 't vraogen stellen
Waorvan dankbaar gebruuk ok wier gemaak
D'opstandigheid der jeugd kwam an de orde
En menig harde nöt wier d'r gekraak.
De spreaker had, dat is wel te begriepen
Veur elke vraog een passend antwoord klaor
Hi'j wis precies de kinder op te voeden
Vanaf het allereerste leavensjaor.
„'t Geet um 't begrip, bi'j alle moeilijkheden"
- aldus de spreaker - „in ieder gezin
As et vertrouwen eenmaol is geschonden
Kump dat vertrouwen der vast nooit meer in".



SUPER SLIJTERIJ

OPENINGS-
VOLTREFFERS

1 liter Legner

f8,75
1 fles Joseph Guy

Franse Cognac
van 15,95 voor f 13,75

1 literfles

f6,25

1 fles King's Dew

f 11,60
fles rode of witte

Stock Vermouth
f 4,45van 4,95 voor

3 flessen

Amontillado

Op II) mei opende drog i s tc r i j -pa r tumei ie Ten Kate haar ge-

heel vernieuwde en verbouwde pand aan de Zutphensewcg.

In een r eko rd t i j d is het oude pand waar eerder sigarenma-

gazijn Eijcrkamp in was gehuisvest omgebouwd tot een mo-

derne drogister i j - en parfumcriezaak. Het geheel ziet er zeer

aantrekkel i jk uit en is geheel eigentijds ingericht.

Voor de gemeente Vorden een aanwinst, het is weer een

winkelpand rijker. De fa Ten Kate wensen wij veel sukses

en hopen dat de f i rma snel ingeburgerd is in Vorden.

Solistenconcours
Het solistenconcours, gehouden onder auspiciën van de Hond
van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Gelderland en ge-
organiseerd door de plaatselijke Chr. muziekvereniging Sur-
sum Corda, werd zaterdag de gehele dag van 's morgens 9
uur tot 's avonds 7 uur in het Jeugdcentrum druk bezocht
door muziekl iefhebbers . Ongeveer honderd muzikanten van
verschillende verenigingen deden hun best in de hoop een
prijs in de wacht te slepen. De jury was bij de heer Bakker
uit Koudum in goede handen. Het bestuurslid van de bond
de heer Bakker, sprak een kort welkomstwoord en dankte
Sursum Corda voor de pcrfekte organisatie en riep de aan-
wezigen een hartel i jk welkom toe.

De uitslagen die om 7 uur bekend werden gemaakt waren:
Winnaars met een eerste pri js en lof der jury de heren G.
H. Klompenhouwer en R. te Kamp uit Dinxper lo met een
trompetduo over Grand duo Concertant van L. Canivcz (54
punten). De verdere pr i j swinnaars waren:

L. Fles, Aalten, tenor-sax 50 put . ; H. ter Maat , Aaltcn, es-
bas 50 pnt.; E. Roelofsen, Aalten, bugcl 52 pnt.; Gert Bom-
hof .Apeldoorn, k le ine trom 44 pnt. ; W. Emsbroek, Gors-
sel, kleine trom 44 pnt.; J. Nawijn, Apeldoorn, cornet 50
pnt.; R. Nawi jn . Apeldoorn, bariton 52 pnt.; Janet H. Vis-
scher, Zwolle, cornet 50 pnt.; G. van Oos, Ermelo, cornet
50 pnt.; gezamenlijk: E. J. en R. Nawijn, Apeldoorn, piston,
cornet en bariton 48 pnt.; mej. T. Dijkerman. Gorssel, kla-
rinet 49 pnt.; (i. Hoschloo, Gorssel, klarinet 49 pnt.; Wilma
Brcukelaar, Varsseveld en Hans K l a n d c r m a n , trom duo 40
pnt.; Gcr. Breukelaar en Hans Klanderman, Varsseveld, te-
nor trom en k le ine trom 42 pnt.; Hans Luymes, Dinxperlo,
kleine trom 40 pnt . (tcsamen met Harry Somsen); D. J.
Klompenhouwer, Dinxperlo B bas 49 pnt.; Janny Weyen-
berg, A. v. d. Bosch en Gré v. d. Berg, Oldebroek, spor. sax,
alt sax en tenor sax 50 pnt.; G. H. Klompenhouwer, Dinx-

perlo, trompet 49 pnt.; Gré v. d. Berg, Oldebroek, tenor sax

49 pnt.; B. Bennink, Bredevoort, B bas 48 pnt.; het koper-
kwartet J. H. Veldboom, W. Veldboom, B. Hinkamp en G.
H. Klompenhouwer 52 pnt.; G. C. Wildenbeest, Varsseveld,
klarinet 49 pnt.; W. Westerveld, IJzerlo, bugel 52 pnt.; G.
Muis, J. Stevens, J. Holtvluwer en J. Schepers, Bruchterveld,
rcsp. bugel, trompet, piston 48, 48 en 49 pnt.; J. Holtvluwer
en J. Stevens, piston en trompet 52 pnt.
Het aantal tweede prijzen bedroeg 26, derde prijzen drie.
Als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur was de heer
Gerritsen, wethouder (kulturcle zaken) aanwezig. Het jurylid
de heer Bakker gaf aan het slot een korte beschouwing waar-
in hij erop wees dat muziek een eerste hobby dient te zijn
wil men goed voor de dag komen. De liefhebberij voor mu-
ziek vertoont, aldus de heer Bakker, een stijgende lijn.
Het bestuursl id, de heer Bakker, dankte tot slot allen die aan
het welslagen van het concours hadden meegewerkt.
De bond zowel als de Chr. muziekvereniging Sursum Corda
kunnen op een uitstekend concours terugzien. Meegedeeld
werd dat op 16 jun i a.s. in Hengelo Gld. een marsconcours
zal worden gehouden en het bondsconcours op 10 novem-
ber in l la rderwi jk .

Schooln ieuws
NIEUWE ONDERWIJZERES TE WILI)ENBOR( II
Tot onderwijzeres aan de Prinses Julianaschool te Wilden-
horch is benoemd mej. Nijman uit Dieren. In de vakaturc
Leunk is bij de schoolvereniging voorzien in de persoon
van de heer G. Kruisse lbr ink .
Deze week hebben de leerlingen en onderwijzend personeel
van de Prinses Ju l ianaschool het j a a r l i j k se schoolreisje ge-
maakt. Allereerst werd een bezoek gebracht aan het museum
van Piet Bos in Holten. Hierna werd het Noorderdierenpark
in Emmen met een bezoek vereerd. Vanzelfsprekend werden
in Drente de hunebedden n ie t vergeten evenmin als een oud-
heidkundig museum. Op de terugweg kon de jeugd zich nog
naar hartelust vermaken in Hellendoorn in „De elf Provin-
ciën".

Ongeval
Dinsdagmiddag ontstond op de Rnui loseweg bij de afweg
naar Lochem een geweldige ravage doordat een vrachtwagen
tegen een legertank botste. Een militaire kolonne van de
legerplaats Schaarsbcrgen reed in de richting Ruurlo en
sloeg bij de weg naar Lochem linksaf. De bestuurder van
een vrachtauto die met een vracht stalen buizen in de rich-
ting Ruurlo reed, bemerkte waarschijnlijk te laat dat de
kolonne linksaf ging. De wagen schoot links langs de laatste
legertank en kantelde opzij. De chauffeur kwam er geluk-
kig heelhuids af terwijl ook de bestuurder van de tank met
de schrik vrij kwam. Doordat de vrachtauto zowel de Ruur-
loseweg als de Lochemseweg blokkeerde ondervond het ver-
keer nogal vertraging.
Tengevolge van deze botsing deed zich in de loop van de
middag nog een botsing voor. Een personenauto bestuurd
door H.R. uit Kranenburg die moest stoppen, werd van
achteren aangereden door een personenauto bestuurd door
W. uit Ruurlo. De laatste auto kreeg lichte schade aan de
bumpers en koplampen.

Hardplastik

zandbak/
kleuterbad

2 maten, ook met deksel

koersolman
Winkelcentrum Borg. Galléeatmat - Telefoon 1364

26 mei

31 mei
31 mei

1 juni

2 juni
7 juni
3 juni
7 juni
8-19jn

12-19jn.
18-23jn.
9 juni
9 juni

20-23 ju
21 juni
27 jun i

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open ledere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag' en avond
Vrijdagavond* dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen brj plck-
nickplaats Wlldenborchseweg
Kinderkantorfl elke zaterdagmorgen In
het katechisatlelokaal Kerkstraat 16
ledere 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
Nutsmelod icaclub
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
trocphuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-
club in het Jeugdcentrum
Hoiulenrally Vordense Honden Club
Orienteringsrit voor iedereen van De Graaf-
schaprijders, vertrek 's mogens vanaf café-
restaurant Schoenaker te Kranenburg
Grote rommelmarkt Buurtver. Delden
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
Jong Gelre Ringzwemwedstrijden
Jubileumaktie Vordense Winkclicrsvcrenig.
Etalagewedstrijd Vordense Winkeliersver.
Braderie Vordense Winkeliersvereniging
Jong Gelre Ringsportdag
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag

, Avondvierdaagse Vorden
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Bejaardentocht

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktivitcitcn uan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Een busreis
bespreek je tegenwoordig

bij de Rabobank

Geen gezoek of .gezeur.
Geen drukte of gedoe. Voor
'n korte of lange vakantie
per komfortabele bus stapt
u eenvoudig even bij onze
bank binnen, om de reis
naar uw hart te bespreker^
Tot in de puntjes verzorgd

van het eerste tot het
Taatste uur.
Net zoals u dat bij ons ook
kunt doen voor een trein-,
boot-, of vliegvakantie.
En voor uw buitenlands
geld, reischeques en
reisverzekeringen.

Bij de bank
voor Iedereen,
gemakkelijk
dicht bij huis..

Rabobank Q Ruurloseweg 21
Dorpsstraat 9

debankvooriederaea

Voor T shirts
is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Eet smakelijk
Met ons

Gelders Tarwe
Uw dagelijks brood moet een gezond
voedsel bij uitstek zijn

PASAN is de natuurlijke grondstof op basis van
tarwe-eiwitten waarmee wij 'Gelders Tarwe'
bakken!

WARME BAKKER

Telefoon 1384

Voor
ZeiljacR Poncho's,

Fietscapes,

Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijz^Ékrk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenaeweg . Vorden

Solex
oud model f 420,-

nieuw model f 610,-

Maak eens een proefrit bij

Rijwiel- en Bromfiötsbedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

N U ;

Zomerse
JAPONNEN

voor zomerse prijzen.'

19,75 25,-
Bij:

De Bedrijfsverzorgingsdienst Vordrn-Warnsveld
vraagt voor spoedige indiensttreding een

bedrijfs-
verzorger

Sollicitaties worden voor 8 juni a.s. ingewacht
bij de aekretans

de heer M. van Zei/fs

Koekoekboornseweg 9 te Warnsveld
Telefoon 05750-5125

Kleuterschool

Maria Goretti
Kranenburg

Op maandag 28 mei a.s.
van 3.30-4.00 uur

OPGAVE VAN KLEUTERS

die voor l oktober l jaar zijn
Trouwboekje meebrengen s.v.p.

Mej. L. Wolbert, Eikenlaan l

Deze schoen
is soepel als
een handschoen

Een Ideaal schoentje met
moderne plateauzool. De naar
de voet gevormde binnenzool Is
een genot voor uw voet. Schoen
en zool zijn van ECHT LEER.

De modeschoen met voetbed

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Bamboe

vliegengordijnen
f 19,95

Koersolman
Winkelcentrum Borg. Gaüéertraat - Telefoon 1364

Woensdag 30 mei gehele dag open

speciaal
Komt u ook eens vrijblijvend

kijken naar onze

KEURKOLLEKTIE

heren en jongens

vrijetijds

kleding

SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat Vorden

Te koop in g.st. zijnde
fornuispot en een oliestook
centrale verw.ketel met
pomp en leidingen
A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 Vorden

Scholiere zoekt vakantie-
kverk bij gezin m. kleine
kinderen. Hazekamp
Ruurlosew. 108 Tel. 6615

Gevraagd
flinke automonteur
Garage Tragter
Zutphenseweg 95 Vorden

....speciaal

Brabants
Bont

MEISJES BLOUSES

korte mouw f 8,95

lange mouw f 10,90

met kleine stijging per maat

•k

SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat - Vorden

ssfers3b>newsfyle«
betrouwbaar in iedere maat

Verkrijgbaar bij uw Setter-Set dealer:

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Voor de kinderen ballonnen gratis

Bent u nog steeds geen

abonnee van het

veelgelezen

WEEKBLAD
CONTACT?

Geef u nu op; voor slechts f 8,- bent
u al abonnee t.m. december 1973

Hierlangs s.v.p. afknippen

Aan drukkery Weevers - Nieuwstad 12, Vordrn

Naam

Straat

Plaats

wenst zich te abonneren op het weekblad Contact
tot december voor f 8,—

Modemagazijn TEUNISSEN
RÜÜRLO Manufacturen en Confectie

Moderne zaak heeft plaats voor

enige verkoopsters
eventueel

part-time verkoopsters
GOED SALARIS Telefoon 05735-1438


