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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Het nutsgebouw wordt
van de hand gedaan

Gemeente Vorden doet bod
Dat er onder de leden van het departement Vorden
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen iets an-
ders dan anders moest worden besloten, bewees wel de
grote opkomst op de dinsdagavond gehouden ledenver-
gadering in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
Er stond dan ook een belangrijk punt op de agenda nl.
goedkeuring van het bestuursvoorstel tot verkoping van
het Nutsgebouw. Nadat voorzitter Harmsma een uit-
voerig overzicht had gegeven van het wel en wee van
de laatste jaren van het gebouw, waarbij steeds met
nadelige saldi op de exploitatie moest worden gewerkt,
kwamen de tongen ruim twee uur los over dit punt.
Nadat de gemoederen enigszins waren bedaard werd
het voorstel van het bestuur in stemming gegeven. Ruim
tweederde van het aantal aanwezige leden bleek voor
verkoop te zijn. De gemeente Vorden had namelijk op
het gebouw een bod gedaan van ƒ 60.000,—. Het ge-
meentebestuur is van plan in dit gebouw een openbare
leesbibliotheek te vestigen. Er zak dan met het pas ge-
opende Jeugdcentrum in het dorp worden samengewerkt.
Het Nutsgebouw zal dan aan de gemeente Vorden in
koop worden aangeboden onder het beding dat in het
gebouw de Nutsbibliotheek zal blijven gevestigd en
het algemeen belang in het gebouw moet worden ge-
diend.
Vele afgevaardigden van verenigingen uit Vorden za-
gen door het sluiten van het Nutsgebouw hun bestaan
bedreigd door het gemis aan vergaderruimte.
De gemeenteraad van Vorden zal dan ook binnenkort
in deze kwestie een besluit dienen te nemen.
Bij de bestuursverkiezing werden de niet herkiesbare
leden t.w. de heren G. W. Eijerkamp, A. R. Sikkens
(wegens vertrek naar Arnhem), M. G. Spiegelenberg
(wegens drukke werkzaamheden) vervangen door de
heren K. Duursma en J. Bosch terwijl mevr. Stertefeld-
Mulder, eveneens aftredend, werd herkozen in het be-
stuur. De voorzitter dankte ieder van de aftredende be-
stuursleden afzonderlijk en bood hun een blijk van
waardering aan, terwijl de echtgenoten een bloemboe-
ket werd overhandigd. Van konoiërge Wentink werd
eveneens afscheid genomen, ook hij ontving een blij-
vend aandenken van het Nutsbestuur terwijl zijn echt-
genote bloemen in ontvangst mlocht nemen.
Notaris Rombach dankte de voorzitter aan het slot van
de vergadering voor zijn uitstekende leiding en wenste
bestuur en leden van het Nut nog vele jaren van akti-

viteit toe aangezien de heer Rombach binnenkort Vor-
den zal verlaten. De voorzitter dankte de heer Rom-
bach voor de tot hem en de leden gesproken woorden.

BLOKFLUIT- EN MELODIKAKLUB
Uit het jaarverslag van sekretaresse mevr. M. v. d.
Heide-v, d. ploeg van het Nutsdepartement af d. Vorden
bleek dat onder leiding van de heer D. de Boer weer
een 100-tal kinderen bezig zijn met lessen, hetzij voor
blokfluit hetzij voor melodika. De avond die de Nuts-
blokfluit- en melodikaklub op De Wehme verzorgde,
viel goed in de smaak evenals het optreden voor de
patiënten en personeel in het Groot Graffel. Van de
gemeente werd een eenmalige subsidie ontvangen voor
het aanschaffen van lessenaars.

NUTSKLEITTERSCHOOL
Het aantal leerlingen van de Nutskleuterschool bedroeg
gemiddeld 65. Per l oktober zal als hoofdleidster in
dienst treden mej. G. v. d. Beid. Er is een samenwerking
op stapel gezet tussen leidsters en bestuur en ouder-
kommissie van de openbare- en Nutskleuterschool.

NUTSBIBLIOTHEEK
De Nutsbibliotheek heeft in het afgelopen jaar naar
wens gewerkt aldus mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg in
haar jaarverslag. Wat betreft het aantal leden van het
departement kon met vreugde in het jaarverslag worden
vermeld dat de ledenwinaktie ca 55 nieuwe leden heeft
opgeleverd.

BABYSITCENTKALE
Bij de Nutsbabysitcentrale viel een gestadige groei te
konstateren. Voor 29 gezinnen waren eerst 7 babysitters
beschikbaar, welk aantal thans tot 4 is teruggelopen.
De financiële vergoeding is iets verhoogd om het baby-
sitten voor de jongelui wat j^ytrekkelijker te maken.

NUTSFLORALIA
De 45e Nutsfloralia brak alle rekords. Veel goede in-
zendingen, een prachtige dahliastand van de heer O.
Aartsen uit Harderwijk, een fraaie kollektie bloemen
van bloemisterij Klein Hanevcl^

NlTSAVONDEN
Een van de hoofdschotels was het afgelopen seizoen het
optreden van de Warnsveldse Operettevereniging met
de operette „Zigeunerliebe" van Franz Léhar. Voor de
avond verzorgd door het Vordens Mannenkoor en het
Jeugdtoneel uit Vorden bestond een goede belangstelling.

Zeer geslaagde modeshow

Belang-
stelling

!)r k i i u l i ' . r i i i o d r had iu dr / r modc-

show een aparte plaatsje

De modeshow die de fa Jansen (schoenen), fa Krone-
man (hoeden) en de fa Visser (konfektie) in het najaar
en het voorjaar plegen te geven is wel ,,in" bij de vrou-
welijke bevolking van Vorden. De show, die ditmaal in
oen leuk aangeklede zaal van ,,'t Wapen van Vorden"
werd gehouden, trok dan ook een zeer grote belang-
stelling.

Het geheel stond in het teken van de najaars- en winter-
mode, waarbij wel duidelijk bleek dat de maxikleding
hooguit bij speciale gelegenheden gedragen zal worden.
De mode voor de komende maanden is dan ook dat de
midi-jassen er in zijn gebleven en dit geldt ook voor de
japonnen waaruit een grote keus gemaakt kan worden.
De japonnen zullen een lengte hebben tot plm. 10 cm
onder de knie. Nu is het niet zo dat mini-jurkjes etc.
van het tapijt zijn verdwenen. Verre van dat, zij die
graag in mini gekleed gaan kunnen nog volop aan hun
trekken komen.

De geshowde jassen stonden veelal in het teken van
de ,,military-look" en op de Russische mode ge-inspi-
reerd. Ditzelfde geldt ook voor de japonnen. De nieuwe
tint is aubergine-bruin en steenrood. Er was een ruime
sortering in mantels. Zo kwam Ellen o.m. op in een

Russische look met een groot capuchon met bont ge-
garneerd. Betty liet een alleraardigste blok jas zien,
terwijl Tanja gekleed ging in een modieuze tweedjas.
De kindermode werd vanzelfsprekend niet vergeten.
Gerdien en Ton showden voor kinderen suedine jassen
al of niet gevoerd met borgbont.

Voor de tieners en de jongere vrouwen waren er vele
modelletjes (japonnen) in de ,,bobbie brooks"-stijl in
allerlei kleuren. Paars was in dit verband wel de kleur
die er uitsprong. Voor de meer hippe figuren was er
battledress, knickerbroeken en in bescheiden mate hot-
pants.

Er werden veel tuniekpakken geshowd die zo makkelijk
zijn om veel mee te kombineren. De overgooiers die een
hele tijd uit de mode zijn geweest, komen er nu weer
in, getuige de grote verscheidenheid aan modellen die
getoond werden.
Wat bij alle jassen, japonnen enz. opviel waren de
bijpassende laarzen (die zeer veel gedragen zullen wor-
den) en de leuke petjes en hoeden waaruit ook een
ruime keus gemaakt kan worden. Al met al hebben de
aanwezige dames een goed beeld gekregen over wat
de najaars- en wintermode te bieden heeft.

Jong Gelre
Tijdens de ledenvergadering van de afdeling Vorden van
Jong Gelre werden de leden opgewekt wat aktiever te
worden. Dit zei voorzitter R. Mennink die een terug-
gang in de aküviteiten bespeurde.
De heer Mennink wees de leden voorts op de najaars-
vergadering van de Ring Berkelstreek die binnenkort
in de „Hoofdige Boer" te Almen zal worden gehouden.
Verder zal de Ring een rally organiseren. De propagan-
dafeestavonden die de afdeling Vorden van Jong Gelre
telkenjare organiseert in samenwerking met de Geld.
Mij van Landbouw en de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen, zullen dit jaar worden gehouden in de zaal
van hotel Bakker op 9 en 11 december. Opgevoerd zal
worden het blijspel „Een beeld van een man".
Tijdens de bestuursverkiezing werden in plaats van de
aftredende leden J. Kappert en A, Berenpas die zich
niet meer herkiesbaar stelden, gekozen J. Kornegoor
en H. Pardijs.
De film met de akteur Norman Wisdom die na de pauze
werd vertoond, werkte danig op de lachspieren.

Stamboek
Bij de gehouden inspektie FH-keuring zijn de volgende
dieren van de firma A. J. Zweverink en Zoon opgeno-
men in het stamboek:
Lampkje 37 L-AA met 82 punten; Lampkje 38 met 79
punten; Antje 70 met 81 punten en Hennie 3 met 81
punten.

CASSETTES:

KOERSELMAN

Coördinatie
In een gezamenlijke verga^fring van de besturen van
de CHU- en AR-kiesverei^^ig hebben deze besloten
aan hun verenigingen voor Te leggen de werkzaamhe-
den van de organisaties voortaan te koördineren. Dat
kan tot gevolg hebben dat grotere openbare vergaderin-
gen voortaan onder gezamenlijke verantwoordelijkheid
zullen worden gehouden, al naar het uitkomt met een
CH- of AR-spreker. Puur huishoudelijke zaken zullen
alleen door de afzonderlijke organisaties kunnen en
moeten worden behandeld.
Voorts kwam de gedachte ter tafel de gemeentelijke
zaken voortaan aan het gemeenschappelijk oordeel te
onderwerpen en plannen uit te werken om de bevolking
meer inspraak in het gemeentelijk beleid te geven.
Men besloot verder de kiesvereniging van de KVP zo
mogelijk in de besprekingen te betrekken, indien de
organisaties daarmee akkoord gaan. De AR-kiesvereni-
ging zal a.s. donderdag in het Jeugdcentrum over deze
en andere punten vergaderen.

Ongeval
Zondagmorgen is een 5-jarig kind van de fam. W. uit
Vorden gewond geraakt toen het met zijn fietsje de
rijbaan overstak. De kleuter stak bij café Lettink plot-
seling de Almenseweg over en kwam hierbij in botsing
met een auto bestuurd door J.L.M, uit Harfsen. Het kind
werd licht gewond.

Gemeentenieuws
OPHALEN HUISVUIL
In de op dinsdagavond jl. gehouden vergadering heeft
de gemeenteraad o.m. besloten m.i.v. l januari 1972
over te gaan tot het ophalen van huisvuil, keukenafval
en andere droge stoffen, in daarvoor door of vanwege
de gemeente beschikbaar gestelde uniforme plastic huis-
vuilzakken.
Vanaf l januari 1972 mag het vuil derhalve op geen
andere wijze worden meegegeven dan in plastic zakken
met gemeentelijke opdruk. Degenen die thans reeds
plastic zakken gebruiken, wordt aangeraden geen voor-
raad van andere zakken aan te houden.
Nadere gegevens over de invoering van de plastic huis-
vuilzakken worden nog verstrekt.

Filmavond
Woensdagavond organiseerde de ANWB in ,,'t Wapen
van Vorden" een filmavond om aan de hand van een
serie prachtige films en dia's kennis te maken met het
omvangrijke werk yan de ANWB.
Burgemeester Van Arkel sprak als plaatselijk konsul,
tevens wandelkonsul, een kort openingswoord waarin
hij wees op de grote betekenis die de ANWB voor het
toerisme in al zijn geledingen heeft (fiets- en wandel-
tochten, bondspaddestoelen, wegenwacht e.d.). Spreker
wekte de talrijke aanwezigen op om zich als lid van
de ANWB op te geven.
Diverse films werden vertoond w.o. „Den Haag 264426"
(alarmcentrale) ,.Rijden in de bergen" en ,,Winter-
sport".

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst

ZONDAG 10 OKTOBER

HERVORMDE K^RK VORDEN
8.30 uur dr H. Bartels(Amersfoort)

10.00 uur ds. H. Bartels (Amersfoort)

HERVORMDE KAPEL, WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink. Thema: 2e gebod Exo-
dus 20 : 4-6 „Geen beelden, geen dénk-beelden van God"

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. R. A. Hoogkamp, Holten (H. Avondmaal)
19.00 uur ds. R. A. Hoogkamp, Holten (H. Avondmaal)

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 28.00 u.
dr. Lnlofs. telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'a morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
•van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.80 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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 no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Evert Jan, zoon van H. J. Jimmink en J. .J. A .
Memelink.
Ondertrouwd: G. N. Nijenhuis en M. R. Groenevt'ld;
G. J. Dekkers en H. Roeterdink.
Gehuwd: G. Nijkamp en J. H. Looman; P. Jansen en
M. J. Veldkamp.
Overleden: Hendrik Lambertus Dirkze, 84 jaar, we-
duwnaar van J. Schuileklopper,



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

HACHEEVLEES

SCHENKEL
500 gram

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET nu

BOTERHAMWORST

HAMWORST

BOERENMETWORST

GEKOOKTE LEVER

98

188

288
258
298
218

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

100 gram 89

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen
Voar- en achterbouten diepvriesklaar tegen
speciale prijzen

APPELMOES
literblik 79 elk 2e blik

Voor de kinderen:
KAUWGOM 10 staafjes voor

HEERLIJKE IJSCUPS
250 gram

C H OCO LAAD J ES
melk of puur

PINDAROTS J ES
plm. 200 gram

voor

150 gram

per bakje

Profiteer nu weer: BRINTA
per pak van 92 voor

KOUDE MELK INST. PUDDING
div. smaken 4 pakjes

49

35

105

89

79

75

99
POTJE MAGGI INSTANT KORRELS

goed voor 7 liter bouillon
nu van 195 voor 159

DIXAP

goed voor 3 li-

ter appelsap

van 215 voor

169

Herschi

CASSIS

literfles

85

Frambozen- of

sinaasappel-

RANJA

van 98 voor

79

Doos a 12 fles.

Classe Royal

BIER

deze week

weer

575 275

UNOX SMAC
VAN 245 VOOR

P.C.D.

CHOCO-

LADEPASTA

jampot voor

2 x 200 gram

LEVER-
PASTEI
nu 2 blikjes

voor

89

Beker Rinse

APPEL-

STROOP

van 79 voor

65

Jampot a 8 st.

WIENER
KNAKWORST

98

VENZ

BROODPRET

nu per pakje

85

MAGGPs

kippe-, tomaat-oi
groentesoep

PAK a 6 ZAKJES VOOR SLECHTS

2.69

ONZE BEKENDE

Tanner Sherry van 450 voor 375
BIJ 3 FLESSEN SLECHTS

Zoete import-

wijn Donna

Rosa of Mus-

kateller 1,6 lit,

van 415 voor

369

Grote fles

ADVOCAAT

normaal 450

nu voor

398

Pak a 6 stuks

aardbeien- of

abrikozen-

gebak

per pak

98

Profiteer nu

Heerlijke

bokkepootjes

nu per pak

slechts

79

Lange of mini-

sticks

ZOUTJES

2 zakjes voor

85

Groente en Fruit
HAGELWITTE BLOEMKOOL p. stuk 98

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 109

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 39

PANKLARE WORTELTJES
met gratis peterselie

PERSSINAASAPPELEN

GOLDEN DELICIOUS

500 gram 39

10 stuks 149

2 kilo 139

Elke dag verse aanvoer van groente en fruit

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

MEUBELSPRAY
Peli nu per bus

KARNEMELKZEEP
pak a 3 stukjes van 140 voor

SCHUURPOEDER
Ajax van 57 voor

VRUCHTENGRIES
met veel vruchten 2 zakjes

BRUISEND TOLET
Erdal van 98 voor

CHINESE SPERZIEBOONTJES
blikje geen 98 maar

SOEPBALLETJES
2 blikjes voor maar

198
109

39

89

79

79

125



Met grote vreugde en dank-
baarheid g-even wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje
Albertus Martinus

ANDRE
H. J. Jimmink
J. J. A. Jimmink-

Memelink
Yvonne

Vorden, l oktober 1971
Het Gulik 4

Voor alle felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die w$j
mochten ontvangen op onze
40-jarige huwelijksdag, zeg-
gen wij eenieder hartelijk
dank.

H. A. J. Wesselink
A. H. Wesselink-

Wesselink
Hengelo G, oktober 1971
Noordink E 60

Hartelijk dank aan allen
voor de betoonde belang-
stelling op ons 40-jarig
huwelijksfeest.

Familie Bosch
Vorden, oktober 1971
Schuttestraat 11

Te koop: Partij koolraap.
A. Waarle, Lindeseweg 28
Vorden

Te koop: Aardappelen en
andijvie bij B. Besselink,
Kerkhoflaan 9

Te koop: Heidehoning.
E. Brummelman, Deldense-
broekw. l Vorden tel. 6639

Te koop wegens ruimtege-
brek: 1-jarige kippen vol-
op in de leg (geen batterij).
L. Groot Bramel, Wiersser-
kerkweg l Vorden tel. 6639

Te koop: huishoudkachel;
3-hoeks kinderbox; wandel-
wagen met auto-kinderzitje
H. Kettelerij, Zutphenseweg
54, Vorden

Te koop wegens verhuizing:
Oliehaard; 2-pers. ijzeren
ledikant met spiraal; paar-
detuig en stijgbeugels voor
Shetland pony. Fam. Klein
Geltink, Zutphensoweg 52,
Vorden

Te koop: Walnoten bij G. A.
Regelink, Hengeloseweg 16

Gevraagd: Oude gelezen
meisjesboeken van plm. 10-
13 jaar of kleiner. Brieven
onder no. 27-1 bur. Contact

Aangeboden: Kamer met
pension, liefst van maan-
dag tot vrijdag. Brieven on-
der no. 27-2 bur. Contact

Te koop: Sy2 ha mooi wei-
degras, nieuw weiland, ge-
legen aan Kostedeweg te-
gen de spoorbaan. Briefjes
inleveren tot vrijdagavond
a.s. H. J. Graaskamp Ruur-
loseweg 46 Vorden, tel. 1602

Te koop: Beste roodbont
neurende vaars, melklijsten
ter inzage, goede produktie
a. d. telling 8 oktober.
D. Beek, Het Hoge 61 Vor-
den

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
sleedt doeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poeliersbedrtff

Rossel
Hengeloseweg 69

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77. Zutphen
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Inplaats van kaarten

TOON SCHURINK
en
BERTY MEENINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk
te treden.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
dinsdag 12 oktober a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, oktober 1971
Burg. Galléestraat 46 / Stationsweg 33
Toekomstig adres: Burg. Galléestraat 46, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

EEF SCHONEWILLE
en
JENNY KORNEGOOR

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaatsvinden vrijdag 15 oktober a.s. om
11.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden < \
in de Ned. Hervormde kerk te Vorden om ;
14.00 uur door de weieerwaarde heer
ds. J. H. Jansen.

Harfsen, Bremweg 11
Vorden, Hoekendaalseweg 4
oktober 1971
Toekomstig adres: Rietdekkerweg 13, Gorsscl

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café- ü
rest. „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
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Op zaterdag 9 oktober hopen onze lieve <g
ouders

H. J. DECANIJE

H. A. DECANIJE-STEGEMAN

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij lang gespaard mogen blijven is de
wens van:

Janny - Jaap
Jan
Dirkje
Oma

Vorden, oktober 1971
De Leuke 4

>

H. F.
en
B. M.

Op maandag 11 oktober zijn onze ouders

SCHLEEDOORN

SCHLEEDOORN-VERHEY

25 jaar getrouwd. De Eucharistieviering is
om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk
te Vierakker.

Theo - Ans
Ton - Thea
Maria - Frans
Jos - Rianne
Frans

Wichmond, oktober 1971
Ockhorstweg 8

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in het Lud-
gerusgebouw te Vierakker

)IOIO»C<0{OIOIC<OtOKi|OIOt(

Geef uw auto
nu een

winter-
beurt!

Voor:

tectyleren
M.L.-behandeling

anti-vries
accu's
winterbanden M S

plastificeren van
motoren

Garage KURZ
INDUSTRIEWEG 5

TELEFOON 05752-1649

Heden nam de Here geheel onverwacht tot Zich,
onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgroot-
vader

HENDRIK LAMBERTUS DIRKZE
weduwnaar van J. Schuileklopper

in de ouderdom van 84 jaar.

Christchurch Nw. Zeeland:
H. Dirkze
G. Dirkze-v. d. Kruk

De Lier: S. A. Dirkze
G. G. Dirkze-Egthuizen
kleinkinderen en achterkleinkind

Vorden, 29 september 1971
,,De Wehme", Nieuwstad 44
Korrespondentie-adres:
S. A. Dirkze, Helmond 77, De Lier

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Olietanken
1200 liter F 125,-

Oliegrondtank
3000 liter F 450,- excl. BTW

Petroleum huisbrandolie
EXTRA LAGE PRIJZEN

Adldas-„U Paz
met blauwe noppenzool. ca. 33,-

Adldas- „Santiago"
met schroefdoppen. c

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroei doppen.
ca» v.a. 31.9O
Adldas-,,Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19|SO

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds docUreffendI

Zutphenseweg - Vorden

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

Vordense kaas
Bekroonde kaas

Profiteert hiervan door dit kwaliteits-
produkt te betrekken van uw
melkbezorger.

Bovendien aanmerkelijk voordeliger
en thuis bezorgd.

P AARDEN-

EN

ENTER-

MARKT

Sint Michielsmarkt op woensdag 13 oktober te
Hengelo G.

Grote Enterkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en
van alle ponyrassen.

Tijdens de markt Enterkeuring van

KOUDBLOED- EN HAFLINGERPAARDEN

van de Kon. Ver. Ned. Trekpaard afd. Gelderland

Marktvereniging

Elk 4e blik erwtensoep GRATIS !
200 GRAM LtINCHWORST 88

2 KUIFJES WELI MARGARINE ... van 122 voor 112

200 GRAM KERSENBONBONS l-K)

PAK a 450 GRAM BISCUITS 108

1 POT SPAR JAM 115

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING van 114 voor 98

2 KILO COX's . 119

7, 8, 9 OKTOBER:

Kilo tomaten 98

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 Vorden

RUBBER STALMATTEN
Worden gratis gelegd. 10
jaar garantie. We hebben
ruim 40 ton in alle lengten
in voorraad. Bestel nu en
wacht niet tot het staltijd
is.
A. R. Wagenvoort
Stalinrichting, Julianalaan
16, Vorden, tel. 05752-1259

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:

KEUNE
Industrieterrein

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Verhuur
Uelegenheidskleding voor
'neren, in zwart en ynjs

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

BUURTVERENIGING
DELDEN

houdt zaterdag 16 ok-
tober een
ORIENTERINGS-
RIT

Te koop: 2 neurende maals.
B. Wullink, Almenseweg 6
Vorden

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

CONTACT
het beste advertentie-
medium,
ook voor u!

Mode
Najaar 1971
Heren-
kolberts
modieuze kleuren
on dessins

119,— 99,50 75,—

Pantalons
modern ribcord
tcrlenka

moderne kleuren

39,50

Col-
pullovers
26,90 24,95 15,90

i]:k1 M
V/H A.C.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

Droogstrooisel
y.i-rr geschikt voor varkenshokken.

Gratis af te halen hij

NV PLUIMVEEBEDRIJF
BOGGELAAR
Boggelaar la, Warnsveld, telfoon 05752-1919

SIMCA1000
Dezelfde ruime, praktische en uiterst wendbare Simca 1000
die u zoveel ziet. Maar dan met 1118 cc en 53 pk onder de
kap. Race-spiegel, luchthoorn, halogeen verstralers, kuipstoel,
ronde klokken, toerenteller, zwartlederen sportstuur. En
helemaal fel oranje gespoten met een matzwart kofferdeksel
vóór. En dan natuurlijk Simca-service erachter!

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256



VERLOTINGSMARKT
vrijdag 8 oktober 1971

Op de a.s. vrijdag te houden verlotingsmarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle prijzen, door het bestuur beschikbaar gesteld voor de
bezoekers van deze verlotingsmarkt.

De prijzen zullen precies 11.80 uur door de voorzitter worden
uitgereikt.

UITKNIPPEN EN IN DE

BUS DEPONEREN

1711

Alleen
dit nummer
in de bus !

De prijzen dienen op de markt in
ontvangst te worden genomen

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderlijntje staat, in
de op de markt aanwezige bus.

1711
HET BESTUUR DER

VORDENSE

MARKTVERENIGING

LOODGIETERS GASFTTTERSBEDRIJF

Fa G. J. Takke
Zelhem

VERKOOP GASKACHELS

AANLEG
CENTRALE VERWARMING

REPARATIE

LOODGIETERSWERKEN

Beleefd aanbevelend

WILLY
WEULEN KRANENBARG
VORDEN - TEL. 08342-1364 of 05752-1217

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

-™-VOOR HH^VAJAAR EN DE

WINTER TOCH EEN

JAPON!
ONZE KOLLEKTIES TONEN HET
U . . .

maten 38 t.m. 51 heupmaten 41 t .m.
51

OVERGOOIERS
(de grote mode)

BLOUSES

PULLOVERS
Kom gerust eens passen en keuren

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

VRIJDAGAVOND 8 OKTOBER 19.30 U T R

klaverjassen
bg café

de Boggelaar
inleggeld ƒ 2,50

Inenting
tegen griep

Op dinsdagavonden 12 oktober en 19
oktober zullen de artsen Lulofs en
De Vries hun patiënten gelegenheid
geven zich te laten inspuiten tegen
griep; van 18.30 tot 19.30 uur.

Voor ziekenfondspatiënten op me-
dische indikatie gratis, anderen ad
ƒ 12,50 (vaccin inbegrepen).

U wordt verzocht zoveel mogelijk op deze avonden
bij uw arts aan huis te komen.

TOT A.S. ZATERDAG 5 UUR:

Speciale aanbieding

borden
wit porcelein

dessert nu 80 et
plat nu 100 et
diep nu 120 et

Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Gebr.
Eykelkamp

Medler
Medler - Tel. 6634

Bakkers vakantie
BAKKERIJ VAN ASSELT
NIEUWSTAD

BAKKERIJ VAN ASSELT LINDE

T. SCHURINK Burg. Galléestraat

van 11 tot en met 16 oktober

WIJ VRAGEN:

goede
chauffeurs
voor onze tankauto's en on/r
gasflessenauto

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden - Telefoon 1736

HUISKES
rijdende speciaalzaak
HENGELO - ENSCHEDE

DEMONSTREERT
week donderdag 1 4 okto-

ber in de grote showwagen op
de markt in Vorden van 16.00
tot 18.30 uur.

A
timWl

Wenst u prospektu^Bttuur dan even een kaartje.
Huiskes naaimachinW Hengelo of Enschede is al
voldoende. U kunt ook bellen 05400-17575 of
05420-11112

A.S. ZATERDAG 9 OKTOBER

BAL
voor gehuwden en
verloofden
Muziek:

„The Moodchers"
aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

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

NOVIB
Nederlandse Organisatie voor Internationale
Samenwerking

NAJAARSAKTIE

,Werk aan de Wereld'
18 TOT 24 OKTOBER

Opgave van kollektanten graag bij
ds. J. C. Krajenbrink, telefoon 1366

EIKELS
Woensdag 13 oktober 's middags om

13.30 tot 17.30 uur ontvangen wy

weer eikels ad 10 et per kg.

Remmers
Nieuwstad 46

MET INGANG VAN MAANDAG 1 1 OKTOBER
A.S. ZIJN ONZE ZAKEN

om 6 uur
gesloten

zaterdags 5 uur
SIGARENMAGAZIJNEN:

BOERSMA

EIJERKAMP

HASSINK

DE BESTE KWALITEIT
DE GROOTSTE SORTERING

1 GROTE
BLOEMKOOL

!/2 KILO
EXPORTTOMATEN

98

69
l " 2 KILO SAPPIGE PEREN
Bonne Louise 98

1 2 KILO APPELS
Grieve

l ( i ROT K BOS
CHRYSANTEN

89

175
Alle aanbiedingen geldig; lot en niet zaterdag

GRATIS LEUKE VERJAARDAGSKALENDER

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Je haalt ze er direkt uit, die vitale
levenslustige en kerngezonde

Gazellerijders. Boordevol energie!
De één op een lichte sportfiets
en de ander op een stevige tourfiets

van Gazelle. Het is een kwestie
van smaak en temperament,

dat Gazellerijden. Want alle Gazelle-
fietsen hebben dat uitgekiende, dat
geselecteerde, dat nét even betere!

Gazelle Safari. De topper in de Gazelle Economy-
class. Een lichte sprinter voor een ongelooflijk lage
prijs. Met remnaaf of knijpremmen met freewheel
en knijpremmen met 3-speed leverbaar. Kleu-
ren: zwart, groen, blauw, rood. Met lamp, slot,
jasbeschermer en standaard vanaf f 237,-

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

A.S. ZONDAG (KOMPETITIEWEDSTRIJD)

VORDEN l -
ZUTPHEN l

Op het Gemeenteljjk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur



Donderdag 7 oktober 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 27

Nieuws van
de kerken

/ANCJDIKNST (JAAT NIET DOOR
Door omstandigheden gaat de zangdienst van 17 okto-
ber a.s. niet door. De zangdienstkommissie

NOVIB NAJAARSKOLLEKTE: WERK AAN DE
WERELD
Eerlijk gezegd hebben we als kerken niet zo erg veel
aandacht gegeven aan de voorbije vredesweek in sep-
tember. Zeker, het heeft ons niet aan woorden ontbro-
ken in de verschillende kerkdiensten. Zeker, we hebben
om vrede gebeden. Dat is in alle plaatselijke kerken
gebeurd op verzoek van de Raad van Kerken in Vorden-
Kranenburg. En we vinden het belangrijk. Stellig.
Verder moeten we konstateren dat ook geen enkele
(bestaande? buitenkerkelijke?) aktiegroep iets onder-
nomen heeft. Wij hebben er tenminste niets van ge-
merkt.
Het lijkt ons daarom goed eens goede aandacht te ge-
ven aan de najaarskollekte van de NOVIB. Werken aan
de kapotte wereld is namelijk ook een vorm van wer-
ken aan de vrede. De aktie wordt gehouden van 18-24
oktober. Plaatselijk kontaktpersoon is ds. J. C. Kra-
jenbrink. Er zijn dringend kollektanten nodig. Doet u
mee. Werkt u mee. Geeft u bij hem op.

GOUDEN MEDALJE!
Bij de ter gelegenheid van de algemene vergadering van
de Kon. Ned. Zuivelbond in Leeuwarden gehouden cen-
trale kaaskeuring behaalde de Vordense zuivelfabriek
evenals vorig jaar een gouden medalje met haar inzen-
ding Goudse kaas. Als bijzonderheid kan worden ver-
meld, dat de fabriek met twee andere bedrijven in Ne-
derland het hoogste aantal punten verwierf.
Van de ruim 100 inzendingen werd aan een negental
bedrijven een gouden medalje toegekend. De Vordense
zuivelfabriek was de enige van de bij de Gelders-Over-
ijsclse Zuivelbond aangesloten bedrijven die deze hoge
onderscheiding te beurt viel.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: t

J. H. Hillerink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Iedere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

Bal voor gehuwden en verloofden in café.
rest. „'t Wapen van 't Medler"
NVEV in hotel Averenck
Kontaktavond Vordense Winkeliersver-
eniging in hotel De Konijnenbult
Bejaardenkring 14.15 uur Jeugdcentrum
KPO-demonstratie-avond
Oriënteringsrit buurtvereniging Delden
Nutsavond in het Jeugdcentrum
NCVB
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
NVEV vertrek vanaf café Bruggink
Bazar 't Enzerinck
Bazar 't Enzerinck
Bejaardenavond van de KPO
Bejaardenkring 14.15 uur Jeugdcentrum
Tentoonstelling kanariever. De Vogel-
vriend
Tentoonstelling kanariever. De Vogel-
vriend
NVEV vertrek vanaf café Bruggink
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Prinsenbal carnavalsvereniging De Deur-
dreajers in zaal Schoenaker
NCVB
NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeler
NVEV Kerstavond in zaal Concordia
NCVB Kerstfeest
Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-
jers in zaal Schoenaker
Feestavond v.v. Vorden in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"
Feestavond volleybalvereniging DASH
Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
Kindercarnaval ('s middags) in de feest-
salon
Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de
feestsalon
Groot carnaval in de feestsalon
Groot carnaval in de feestsalon

9 okt.

11 okt.
11 okt.

13 okt.

14 okt.
16 okt.
19 okt.
19 okt
20 okt.
21 okt.
22 okt.
22 okt.
23 okt.
28 okt.
28 okt.
6 nov.

7 nov.

10 nov.
10 nov.
13 nov.

23 nov.
29 nov.

20 dec.
21 dec.

8 jan.

22 jan.

29 jan.
11 febr,
12 febr.
13 febr,

13 febr.

14 febr.
15 febr.

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.

Adjudant de Roode nam afscheid
als groepskommandant rijkspolitie

Waarderende

woorden en grote

belangstelling

vielen hem ten deel

Burgemeester A. E. van Arkrl

reikt de scheidende adjudanl < > < > n

onder couvert ovt'r

,,In de /-eer mooie staat van dienst bij de Nederlandse
politie hebt u zich altijd een rustig en bedaard ambte-
naar getoond, die wist wat hij wilde en respekt afdwong.
In uw persoonlijke kontakten met anderen was u open-
lijk en eerlijk, maakte geen olifanten van muggen en

ook het tegenovergestelde niet, maar schatte de
zaken op hun juiste waarde". Met deze waarderende
woorden richtte kolonel G. J. Botterweg, kommandant
van het distrikt Apeldoorn der rijkspolitie, zich tot de
scheidende groepskommandant van de groep Vorden
adjudant De Roode.

Ter gelegenheid van het bereiken van de pensiofn-v-
ivrhtiKile leeftijd werd donderdagmiddag - juist op zijn
60e verjaardag - officieel afscheid genomen van deze
zowel in Vorden als bij zijn kollega's zeer geziene poli-
tieman. In de Vordense raadszaal waren hierbij tegen-
woordig de burgemeesters A. E. van Arkel van Vorden
en Heismn. van Warnsveld, kolonel Botterweg, mej.
E. L. A. M. de Kerf, officier jeugdzaken rijkspolitie,
mr v. d. Bosch officier van justitie parket Zutphen,
overste Ittman, distriktsstaf Apeldoorn, 2e luitenant
Van Dijk distriktsstaf Apeldoorn, politiepersoneel groep
Vorden-Warnsveld en vele andere politie-autoriteiten.

Als eerste in de rij van sprekers sprak burgemeester
Van Arkel mede namens zijn Warnsveldse kollega waar-

derende woorden tot de adjudant en mevr. De Roode en
feliciteerde de scheidende funktionaris met zijn 60-ver-
jaardag. Spreker wenste hem en zijn vrouw nog vele
jaren in Vorden toe en bood een passend afscheidskado
aan. De heer Van Arkel maakte tevens van de gelegen-
heid gebruik om adjudant Brinkers, opvolger van adju-
dant De Roode, mede namens zijn Warnsveldse kollega
Lveluk te wensen met deze bevordering.
Namens de kollega's groepskommandanten sprak de
nestor adjudant C. de Ruiter uit Nijkerk een dankwoord
voor de bijzonder goede kollegialiteit. Hij overhandigde
een enveloppe met inhoud terwijl mevr. De Roode
bloemen ontving.

Opperwachtmeester De Jong sprak namens bet groeps-
personeel te Vorden en bood namens hen een gouden
armbandhorloge aan en bloemen voor mevr. De Roode.
Namens de afdeling Zutphen van de Nederlandse Poli-
tie Bond sprak voorzitter brigadier Van Beekhoven.
Opperwachtmeester Verheul dankte als laatste spre-
ker voor de prettige omgang gedurende zijn Vordense
tijd.
Adjudant De Roode dankte tot slot alle sprekers voor
hun waarderende woorden en kado's. Men bleef hierna
nog enige tijd gezellig bijeen, terwijl 's avonds in intie-
me kring het afscheid werd gevierd met het personeel
van de groep Vorden.

Dammen
DCV VERLIEST EERSTE KOMPETITIEWEDSTRIJD

Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV, ge-
handikapt door het niet meespelen van Nijenhuis, heeft
in de eerste thuiswedstrijd tegen DVD uit Doetinchem
met 8—12 de vlag moeten strijken. Op een gegeven mo-
ment zag het er zelfs naar uit dat DVD met een
flinke overwinning huiswaarts zou gaan toen de stand
tot 3—9 was opeglopen. Gelukkig voor Vorden werd
het uiteindelijk een eervolle nederlaag.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Klein Kranenbarg—W. Sloetjes 2—0; Offereins- Hoo-
nink O—2; Lamers—Harmsma af g.

Bij de jeugd werden gespeeld: J. Meys—J. Masselink
O—2; J. Lamers—G. Wassink O—2; W. Eskes—P. Steen-
breker O—2; B. Klein Brinke—G. Wolsing 2—0; B.
Buunk—J. P. Bosboom O—2; B. Klein Brinke—J. La-
mers l—1; G. Wassink—B. Korenblik 2—0; G. Wolsing
—W. Eskes 1—1.

Ruitersport
LANDELIJKE RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP

Op de cross country te Ugchelen (gemeente Apeldoorn)
behaalden leden van De Graafschap de volgende suk-
sessen.

Groene cross: Ie prijs B. Wagenvoort met Jolion; 5e
prijs B. H. Tiessink met Furie; 6e prijs G. J. Wunde-
rink met Hannie.

Lichte cross: 3e prijs W. Steenblik met Ivonne.
Zware cross: 4e prijs B. Wagenvoort met Gerwin.
Verder reden nog een foutloos parcours.

Groene cross: H. Harmsen^fct Imona; mej. I. Wueste-
nenk met Henriëtte; B. TiaKnk met Honda.
Lichte cross: G. J. Harmsen met Inosa.

Voetbal
KLEINE NEDERLAAG VOOR VORDEN

In een matige wedstrijd heeft Vorden l zondagmiddag
een kleine 2—l nederlaag geleden tegen Kotten dat
beter van de kansen gebruik wist te maken. De Win-
terswijkers kregen er nl. drie en benutten er twee.

De geelzwarten speelden met invallers voor Hendriksen
en Hengeveld. De linksbuitenplaats werd nu ingenomen
door Elferink die het niet onverdienstelijk deed. Toch
waren de bezoekers in de eerste helft de betere ploeg.
Nijenhuis had pech toen een inzet van hem via de bin-
nenkant van de paal weer het veld in karamboleerde.

Tien minuten voor de rust werd het O—l toen Nijen-
huis in een duel met de Kotten-doelman als overwin-
naar uit het strijdperk trad. De Vordense defensie kon
het op haar slofjes af in deze eerste speelhelft.

Tien minuten na de rust werd de balans in evenwicht
gebracht. Op rechts gaf Pleiter een ,,draaiende,, bal die
in de uiterste hoek van het Vorden-doel verdween. Door
deze gelukstreffer kreeg de thuisclub moed, al werd het
de Vordense achterhoede niet moeilijk gemaakt, behou-
dens in de 20e minuut toen cle linkshalf van Kotten de
roos trof 2--1. Vlak voor tijd liet Te Veldhuis een
droomkans liggen door van dichtbij in handen van de
Kotten-keeper te schieten.

Vorden 2 heeft zondagmiddag niet veel moeite gehad
het bezoekende Reunie 3 met een 6—4 nederlaag weer
huiswaarts te zenden.

Vorden 3 versloeg Eibergse Boys 4 met 4—2; Vorden 4
dat vrijwel de gehele tweede helft met tien man speelde'
verloor met 6—2 van Be Quick 5. Het vijfde elftal van
Vorden deelde de punten met Zutphen 5 2—2.

VORDEN l (afdeling zaterdag) WON MET 7—0

Onder ideale weersomstandigheden speelde Vorden l
afdeling zaterdag in Doetinchem tegen DZC 4. Reeds
in de vijftiende minuut gelukte het Sloetjes, na enkele
tegenstanders te hebben gepasseerd, de stand op O—l
te brengen. Tien minuten later was het opnieuw raak
door een fraaie goal van Jansen. Het was dezelfde spe-
ler die O—3 liet aantekenen. De Vordense voorhoede
ging steeds beter draaien en het was Bos die de rust-
stand op O—4 bracht.

Uit een voorzet van Bos bracht Sloetjes met een boog-
bal de stand op O—5. Enkele minuten later was het al-
weer raak toen de achterhoede van DZC bleef staan
voor buitenspel en Sloetjes gemakkelijk kon scoren
O—6. In de slotfase bepaalde Wentink de eindstand op
0—7.

Voetbal
KSH — RATTI 1—3

Ratti l heeft in de uitwedstrijd tegen KSH uit Harre-
veld twee kostbare puntjes veroverd door de thuisclub
een l—3 nederlaag toe te brengen. De groen-witten
speelden deze middag echter niet in hot tempo van
vorige wedstrijden alhoewel zij technisch de betere ploeg
vormde en de aanvallen waren veel gevaarlijker dan die
van KSH. Al direkt na de aftrap werd een kopbal van
Huitink naast het doel gewerkt terwijl een schot van
Koers nog net langs de buitenkant van de paal ver-
dween, dit was tevens het enige wapenfeit van de Ratti-
rechtsbuiten in de eerste helft. Een kopbal van Polman
had beter lot verdiend doch ging naast. De tegenstoten
van de thuisclub werden ingeleid met harde lange trap-
pen over het middenveld dat de Ratti-achterhoede noop-
te om ruim op eigen helft te blijven. Toch was het Ratti
dat de leiding nam en wel door Bijen die al enkele ma-
len een een-twee kombinatie had zien mislukken en het
nu alleen opknapte. In zijn eentje rolde hij de hele rech-
terverdedigingsflank van KSH op en scoorde beheerst
O—1. Wie nu gedacht had dat Ratti door zou drukken
kwiam bedrogen uit. Of het nu door het lome weer kwam
of dat men de tegenstander onderschatte blijft een vraag
maar feit was dat de aanvallen traag en nonchalant wer-
den uitgevoerd. Behalve op het middenveld, waar af en
toe leuke duels werden uitgeknokt tussen de midden-
velders van beide ploegen.

Na de thee eenzelfde spelbeeld. Na een kwartier deed
Lichtenberg op rechts precies hetzelfde wat Bijen voor
de rust presteerde en KSH keek tegen een 0—2 achter-
stand aan. Ratti speelde nu een gewonnen wedstrijd.
Het deed er niet veel toe of de aanvallen mislukten of
dat er kansen werden gemist. Het inspireerde Ratti niet
meer. Behalve dan die ene keer toen in één vloeiende
lijn een aanval werd opgezet die door Koers met een
droge knal werd afgerond O—3. Het pleit voor KSH dat
het de moed nog niet opgaf en bleef strijden voor een
doelpunt. Mede door een Ratti-verdediger kwam deze
ook tot stand toen een inzet met de arm werd geblok-
keerd. De toegekende penalty werd door de keeper be-
nut i 3 waarmee het einde kwam van een wedstrijd
die door Ratti maar snel vergeten moet worden.
Ratti 2 speelde zondag gelijk tegen H & K zodat deze
beide clubs de ranglijst blijven aanvoeren.

SP. HAARLO 3 — RATTI l 1—4 (afdeling zaterdag)

Koploper Ratti l was jl. zaterdag voor de aanvang reeds
gewaarschuwd dat het in Haarlo bijzonder moeilijk voet-
ballen is op het noodveld. Immers plaatsgenoot Vorden
liet hier twee kostbare punten liggen.

De aangewezen scheidsrechter kwam niet opdagen zo-
dat de heer Winter uit Vorden zijn plaats innam. Bij
Ratti was Arendsen door ziekte afwezig zodat Wesse-
link de rechtsbuitenplaats bezette. In de eerste twintig
minuten was Ratti wel in de aanval doch het koncen-
treerde zich het meest op welke wijze men op dit veld
de tegenstander kon verschalken. Sp. Haarlo hielp Ratti
een beetje bij het eerste doelpunt toen tussen de cen-
trale verdediger en keeper een misverstand ontstond
wat door Dijkman werd opgelost door de bal in te schie-
ten 0—1. Tien minuten voor rust knalde Dijkman langs
de verbouwereerde keeper; en zijn schot was zo hard dat
het onder het net doorschoof. De keeper protesteerde
echter tegen dit doelpunt die volgens hem door het zij-
net was gegaan. Na advies van de grensrechter werd
het geen doelpunt.

Ratti was na de rust met een 1-0 voorsprong tevre-
den beperkte zich tot balbezit. Haarlo kwam hierdoor
geregelder voor het Ratti-doel en uit een van deze aan-
vallen hield Haarlo een penalty over toen Hiddink vol-
gens de scheidsrechter te fors uitpakte. De strafschop
werd benut (1—1) en Ratti moest weer wat serieuzer
aanvallen. Reindsen had een hinkend rechterbeen over-
gehouden en had met Wesselink geruild. Dit heeft Ratti
geholpen om toch nog een ruime overwinning te behalen
want op de rechtervleugel verzuimde men Reindsen vol-
doende te bewaken. Eerst werd een voorzet van Dijk-
man in doelpunt omgezet en even later schoot hij een
voorzet ineens achter de doelman 1—3. Het werd zelfs
nog 1—4 toen Reindsen een voorzet vlak voor doel ver-
zond waar een der Haarlo-backs zoveel moeilijkheden
mee kreeg d«ft hij de bal in eigen doel liep l—4.

Ratti 2 speelde zaterdag thuis tegen AZSV 7. Ratti
stond zelfs met 3—l voor doch AZSV wist zich te her-
stellen en de eindstand op 3—3 te bepalen.



BOMEN IN OOSVGELDERLAND

Hoge Populus Serotina bij Megchelen

Op de knotpopulieren bij Azewijn staan prachtige, bijna liniaalrechte
stammen, grote stekken vormend voor een nieuw, zelfstandig bomen-
leven. Van zo'n geknotte boom schieten jonge loten snel en loodrecht
op het lioht af. Op veel plaatsen in Oost-Gelderland kan men verder
de zuilenpopulier op grote afstand herkennen. Hij wordt ook wel Lom-
bardische of Italiaanse peppel genoemd. Gelijk een cypres vertoont
deze peppel een fastigiate takkengroei. Dat wil zeggen: dat de takken
bijna recht langs de stam omhooggaan, ook als de boom helemaal vrij
staat. Deze peppel is een variëteit van de zwarte populier, Populus
Nigra, (var. Italica). Het is een statige boom, prima op z'n plaats om de
eentonige hoogbouw in de steden te onderbreken, - ook om dienst te
doen als windscherm bij sportvelden. Als begrenzing van een grote
tuin is de als een reusachtige flambouw omhoogstekende boom bijzon-
der geschikt. Maar zet hem niet te dicht bij uw huis, want hoewel hij de
wind goed verdraagt, is het geen sterke boom. Hij vertoont vaak vroeg-
tijdige sterfte in z'n kroon. In 25 jaar tijds kan hij een hoogte van
dertig, later zelfs wel van vijfenveertig meter bereiken.

Z'n bladeren zijn, evenals die van de meeste populieren ruitvormig, aan
de top toegespitst, zaagtandig, met een brede platte basis. Langwer-
piger is het blad van de balsempopulier, zowel als dat van de Siberische
en van de witte balsempopulier, die hier geen van alle veel voorkomen.

De enige inheemse vertegenwoordiger van het populierenvolk is de
ratelpopulier of -esp, (Populus tremula). Hier zijn de bladeren nage-
noeg rond, en voorzien van afgeronde tanden. Merkwaardige boom!
In tegenstelling tot vele soortgenoten laat hij zich niet stekken. Men
kent de uitdrukking: ,,hij rilde als een espeblad". De esp wordt dan
ook terecht wel trilpopulier genoemd. De Duitsers spreken van „Zitter-
pappel" en de Limburgers zeggen „Klaterbeel". Misschien omdat de
bladeren bij 't geringste tochtje of labberkoelte als een klaterend ge-
rucht verwekken, terwijl ze ook bij windstilte dikwijls om hun lange
stelen draaien. Volgens de legende was het kruis van Christus gemaakt
van espehout: „en sinds dat uur", zo meldt de sprookspreker, „zond
de bleke boom door al zijn leden een bang bewustzijn, een heilige
vrees, die hem doet beven, als zelfs geen briesje de luchtige distel
verstoort . . ." Waarschijnlijk beweegt de boom zijn bladeren om ze

IJEN POPULIEREN GEVEN
als hoge pluimen aan de einder —

ELIËF AAN ONS LAND

De Gelrica, de zwarte populier, zelfs de wat late Serotina,

de Italiaanse populier, de esp en de abelen, het zijn alle-

maal bomen die u in onze Gelderse Achtersoek kunt vinden.
Italiaanse populieren in Doesburg en knotpopulieren bij
Azewijn. Behalve knotwilgen, knotesSen, knotiepen en knot-
eiken (Geesteren), knotlinde (Wichmond), kent Oost-Gelder-
land ook knotpeppels. Uiteraard ook in het land van Steen-
deren, dat een land van meidoorns, wilgen en peppels is.

zo aan alle kanten in het zonlicht te krijgen en ze alzo duurzaam te
doen zijn tot in de „prachtige heldere oktober, als de Esp één glorie-
veld y^a brede gouden stukjes lijkt". (N. Arthur Hugh Glou^üji).
Van ^Pehout worden lucifers gemaakt, aangezien het k^^»os wit is
en bijzonder goed kloofbaar. Van diverse populieren (in Overijssel wit-
wi'lgen genoemd) worden klompen vervaardigd, maar als de klompen
gebruikt moeten worden in een erg natte omgeving bijvoorbeeld in een
zuivelfabriek, dan worden ook wel klompen van wilgenhout gebruikt.
(Overch te rhoekse „wHgeklonen" hoop uk t.z.t. nog fcseh rijven.)

Populierehout is bijzonder licht en zacht, daarbij toch taai en recht van
draad. Het is geheel reukloos en wordt veel gebruikt voor aardbeien-
sloffen en groentekisten. Ook voor de binnenbouw wordt het veel ge-
bruikt, de duurzaamheid voor binnenwerk is tamelijk goed. Voor bui-
tenwerk niet, het bevindt zich in de houdbaarheids- of duurzaamheids-
klasse 5. Het hout laat zich zelfs op papierdikte afschillen voor vlecht-
werken, ,,stro"hoeden, houtwol of voor samenpersing tot platen. Eén
stam, afgeschild op een dikte van 0,3 mm, levert een lengte aan hout-
vlies van nagenoeg één kilometer! Het is duidelijk dat ook de papier-
industrie veelvuldig van deze zo goed schilbare houtstof gebruik maakt.

Alle peppels, behalve de Italiaanse, verlangen vochtige gronden. Ook
in ons land vindt men ze vaak bij rivieren. ,, Niets is er groener dan de
Maas", zong de dichter J. W. F. Werumeus Buning: „oevers en riet
en populieren". Er is in ons land bijna geen streek of men ziet er wel
rijen populieren. Populieren-in-rijen, zo hoort het hier! We kennen na-
melijk geen bergen, en nauwelijks heuvelland. Nederland is een vlak
land. Het zijn dan ook de aaneengesloten bomenrijen, die, als oer-Ne-
derlands element, reliëf geven aan onze vlakten en houvast bieden aan
het menselijke oog. Wordt de rij telkens onderbroken, dan gaat ook
het landschap om zo te zeggen „rammelen". Rijen bomen dus, niet te
ver uiteengeplant, (de enkele boom is in een rij niet belangrijk), het
gaat om de rij! Omdat juist deze bomenrijen aan de horizon een be-
grenzing geven en zoals gezegd houvast bieden aan 's mensen oog.
Ook aan het oog van de dichter, Hendrik Marsman, met wiens prach-
tige, in alle moderne talen overgezette gedicht, we dit stukje besluiten-.

Deze geopereerde Canadas bij Haanwijk is ongeveer 40 meter hoog en
heeft op borsthoogte een omvang van 6,80 meter

Denkend aan Holland zie ik brede rivieren
traag door oneindig laagland gaan,
rijen ondenkbaar ijle populieren
als hoge pluimen aan den einder staan;
en in de geweldige ruimte verzonken
de boerderijen verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen, geknotte torens,
kerken en olmen in een groots verband
de lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige dampen gesmoord,
en in alle gewesten wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.

HENRI VAN DORSTEN

Dit artikel was weer
een pagina

CONTACT plus!
Knotpopulieren bij Azewijn (rechts). Ernaast de Lombardische of
Italiaanse populieren in Doesburg



Raadsvergadering
der gemeente Vorden
Wanneer er in de gemeenteraad van Vorden benoemin-
gen aan de orde zijn, dan pleegt het publiek altijd in
grote getale naar de raadszaal te gaan om daar één en
ander van dichtbij mee te maken. Zo ook dinsdagavond
toen er een nieuwe wethouder benoemd moest worden.
I l i j een vorige raadsvergadering maakte de heer mr R.
A. v. d. Wall Bake (VVD) bekend de funktie van wet-
houder niet meer te ambiëren.
Alvorens tot stemming werd overgegaan deelde de heer
W. B. J. Lichtenberg (KVP) mede, dat er op verzoek
van de VVD een bespreking heeft plaatsgevonden met
de voltallige raad. Met uitzondering van de PvdA (die
bij monde van de heer J. Bosch thans fraktiegenote
mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg kandidaat stelde) was het
resultaat van deze bespreking dat de heer Gerritsen
(Binding-Rechts) de nieuwe voorzitter zou gaan wor-
den. Dat alles volgens plan verliep bleek na afloop van
de stemming toen de heer Gerritsen zijn dankwoord
reeds tevoren op gezet, voorlas.
De heer Lichtenberg maakte voor de stemming bekend
bezwaren te hebben tegen de benoeming van de heer
Gerritsen. In de eerste plaats wijkt de zienswijze van
de heer Gerritsen, met betrekking tot de planologie,
zeer sterk af met die van de overige raadsleden. Boven-
dien ligt mij de kombinatie wethouder-makelaar bijzon-
der zwaar op de maag en in de derde plaats stemde de
heer Gerritsen steeds tegen de bestemmingsplannen
Kranenburg, voor welk buurtschap ik steeds op kom,
aldus de heer Lichtenberg die bekend maakte de kan-
didatuur van de PvdA te steunen.
(O.i. staat de heer Gerritsen voor alle buurtschappen
op de bres, red.)
De stemming die hierna volgde gaf als uitslag te zien:
de heer Gerritsen 8 stemmen, mevr. v. d. Heide-v, d.
Ploeg 3 stemmen en de heer M. Gotink l stem.
De heer Gerritsen hoopte op een goede samenwerking
met de raadsleden en sprak de wens uit in de toekomst
ook het vertrouwen te krijgen van die raadsleden die
nu niet op hem hebben gestemd.

Burgemeester A. E. van Arkel maakte gewag van het
in het verleden dikwijls kritisch opstellen van de heer
Gerritsen ten opzichte van het kollege van B & W. ,,Ik
hoop dat u in de toekomst kritiek op het kollege zult
weten te voorkomen", aldus de heer Van Arkel.
Mr R. A. v. d. Wall Bake bood de nieuw benoemde wet-
houder aan hem zonodig behulpzaam te willen zijn tij-
dens de inwerkperiode.
Zowel burgemeester Van Arkel als wethouder Bannink
brachten de heer Van den Wall Bake dank voor de pret-
tige samenwerking. „We hadden weinig meningsver-
schillen", aldus de heer Bannink, die opmerkte het
volste vertrouwen te hebben in de samenwerking met de
heer Gerritsen. „Het zal wel eens hard waaien, maar u
moet maar bedenken: wind verdrijft de stof", aldus de
heer Bannink. Ook de heer Lichtenberg bood zijn ge-
lukwensen aan.
Bij de behandeling van de ingekomen stukken merkte
de heer J. Bosch (PvdA) op dat hij nog nooit brieven
etc. aan de raad gericht, op de agenda had zien staan.
Hij doelde o.a. op een brief die het Nutsbestuur aan de
raad had gezonden. ,,Het wekt de indruk dat bepaalde
zaken onder de tafel gewerkt worden", aldus de heer
Bosch. De heer Van Arkel bestreed dit met klem. Een
brief die aan de raad is gericht komt beslist op de
agenda, of er moeten nog onderhandelingen gaande
zijn, hetgeen i.d.v. ook met het Nut het geval is, aldus
de heer Van Arkel. Afgesproken werd in de toekomst
ieder ingekomen stuk al of niet behandeld, op de agenda
Ie vermelden.

1'AKKEERVERBOD BEREND VAN HACKFORTWEG
De raad ging akkoord met een voorstel van B & W om
een parkeerverbod in te stellen voor de Berend van
Hackfortweg en wel voor de noord-westzijde vanaf de
Dr. C. Lulofsweg tot aan Het Hoge. Het voorstel m.b.t.
een parkeerverbod aan één zijde van De Bongerd werd
aangehouden aangezien hiertegen een tweetal bezwaar-
schriften bij B & W waren binnengekomen.

OPHALEN HUISVUIL
De raad besloot vervolgens tot vaststelling van de ver-
ordening op de heffing en invordering van een recht
voor het ophalen van huisvuil. Dat betekent dat een vast
recht geheven zal worden van ƒ 20,— per jaar (dit geldt
niet voor de bewoners in de buitenwijken). Alle bewo-
ners in de bebouwde kom zijn dus verplicht dit vast
recht te betalen. Het vuil in zakken gestopt moet wor-
den die men ad ƒ 4,50 per 20 stuks kan kopen (waar-
schijnlijk bij de plaatselijke middenstand). Dit zal z.s.m.
aan de bewoners van Vorden worden bekend gemaakt.
Alleen die zakken zullen worden meegenomen die voor-
zien zijn van een stempel van de gemeente Vorden.
Door deze regeling zal de gemeente per zak een kleine
winst maken dat nodig is voor het dekken van het
exploitatietekort. De bewoners worden ook in de gele*
genheid gesteld grofvuil en gebundeld tuinvuil aan de
weg te zetten. Hiervoor worden geen extra-kosten in
rekening gebracht.
Het is niet de bedoeling dat fabrieken en bedrijven hun
afval onverpakt, dus buiten de officiële door hen ge-
kochte zakken om, aan de weg zetten. Zij kunnen beter
gebruik maken van de containerdienst van de Oost-
Gelderse Reinigingscentrale. Deze centrale verrekent de
kosten zelf met de bedrijven en betaalt aan de gemeente
een vergoeding die kan worden beschouwd als een bij-
zonder stortgeld.
Verschillende raadsleden informeerden hoe het nu moest
in de buitenwijken. Voor deze bewoners zal t.z.t. een
regeling worden getroffen.

MUZIEKSCOOL TE ZUTPHEN WORDT
GESUBSIDIEERD
Dikwijls is er bij het kollege van B & W op aangedron-
gen om over te gaan tot subsidiëring van de muziek-
school te Zutphen. Zo betaalt momenteel een leerling

uit Vorden, die gedurende 45 minuten per week instru-
mentaal onderwijs krijgt in Zutphen ƒ 795,— per jaar
B & W stelden de raad nu voor deze muziekschool te
subsidiëren. Dit zal betekenen dat zij die bv. een inko-
men hebben van ƒ 10.000,— per jaar voor hun kind die
per week 45 minuten les krijgt aan deze school, per jaar
ƒ 195,— moeten betalen. Zij met een inkomen van bv
ƒ 25.000,— per jaar betalen dan maximaal per kind
ƒ 330,— per jaar. Momenteel gaan er ca 7 leerlingen
uit Vorden naar de muziekschool in Zutphen. Door deze
nieuwe regeling zal dit aantal wel toenemen, aldus bur-
gemeester Van Arkel. Uit een eenvoudige berekening
werd duidelijk dat voor die 7 leerlingen ca ƒ 300,— per
leerling door de gemeente Vorden uitgetrokken zal moe-
ten worden. I.v.m. de te verwachten toeloop van leer-
lingen stelde B & W voor inplaats van ƒ 2100,— een
bedrag van ƒ 5.000,— uit te trekken.
Burgemeester Van Arkel die bij de behandeling van dit
agendapunt sprak: „Het zal u als muziek in de oren
klinken", vond een grote tegenstander in de persoon
van de heer Z. Regelink (AR) die sprak van „treur-
muziek". Hij vond het bedrag van ƒ 300,— per leerling
veel te hoog, hetgeen ook de mening was van de heer
Tjoonk (WD). De heer Van Arkel deelde desgevraagd
mede dat er wel regelmatig rapporten uitgebracht zul-
len worden over de vorderingen van de leerlingen, zodat
niet elke leerling ,,ten eeuwige dage" gesubsidieerd zal
worden. De raad drong er bij B & W op aan een leef-
tijdsgrens in te stellen tot wanneer subsidie verleend
zal worden. Hierover werd zeer langdurig gediskus-
sieerd. Uiteindelijk kwam men tot de leeftijdsgrens van
21 jaar. De heer Tjoonk had gaarne gezien dat een ge-
deelte van de ƒ 300,— als subsidie aan de Nutsblokfluit-
en melodikaklub zou worden gegeven. Burgemeester
Van Arkel: „Laten we dit apart zien. Verzoeken van het
Nut hebben we in het verleden altijd gehonoreerd".
Uiteindelijk werd het voorstel van B & W om ƒ 5000,—
subsidie aan de muziekschool Zutphen te verstrekken
aangenomen, met uitzondering van de heren Regelink
(AR) en Tjoonk (WD) die tegenstemden.

RIJWIELPAD LANGS OOSTELIJKE RONDWEG
(HORSTERKAMP)
Langs de weg Vorden-Hengelo zal z.s.m. een rijwielpad
worden aangelegd. In verband hiermee acht B & W het
uit verkeerstechnisch oog-punt als uit een oogpunt van
kostenbesparing gewenst, dat tegelijkertijd met de aan-
leg van dit rijwielpad ook het rijwielpad langs de Oos-
telijke Rondweg (Horsterkamp) wordt aangebracht. De
kosten hiervoor bedragen ƒ 45.000,—.
De voorzitter deelde mede dat aan GS is verzocht de
Horsterkamp tot voorrangsweg te bestemmen. De heer
Gotink (Binding-Rechts) betreurde het ten zeerste dat
langs het stukje vanaf de Lind^te/eg tot aan de noord-
zijde van de Horsterkampweg fjf aan beide zijden een
rijwielpad mag komen. Nu moeten kinderen en bejaar-
den tweemaal de snelweg oversteken, hetgeen hij zeer
gevaarlijk vond.
De raad ging met het voorste^van B & W akkoord.
Ook gaf de raad haar fiat om ^»>edrag van ƒ 32.000,-
uit te trekken voor de aanscha^an een elektronische
boekhoudmachine in het gemeentehuis. Voorts werden
de voorschotten vastgesteld op de exploitatievergoedin-
gen bijzondere kleuterscholen voor het jaar 1971.
Bij de rondvraag waren er verschillende verzoeken van
raadsleden betreffende lichtpunten, wegverharding etc.
De voorzitter deelde mede dat er z.s.m. een definitief
plan komt met betrekking tot een centraal antenne-
systeem aan de Enkweg en plan zuid.

Winkeliersverenigjng
HOOFDPRIJS ST. NICOLAASAKTIE: EEN AUTO
Onder voorzitterschap van de heer Polman hield de
Vordense Winkeliersvereniging een zeer goed bezochte
vergadering in hotel Bakker.
Het belangrijkste punt was de bespreking van de St.
Nicolaasaktie. De voorzitter gaf een uiteenzetting, na-
dat hij allen had welkom geheten, speciaal ere-voorzitter
de heer Remmers, over de komende St. Nicolaasaktie.
Dat het steeds moeilijker gaat worden om de aktie
draaiend te houden, bleek wel uit de mededelingen hier
omtrent. Toch komen er dit jaar meer prijzen met als
hoofdprijs een auto en verder nog vele waardevolle prij-
zen die nog moeten worden vastgesteld, het zal dan ook
weer prijzen regenen in de Vordense St. Nicolaasaktie.
Penningmeester, de heer Schoolderman, beklemtoonde
de moeilijkheden rondom deze aktie, vooral wat de prij-
zen betreft. Doch om de bijdrage procentsgewijs te ver-
hogen bleek voor de leden niet aanvaardbaar. Wil de
aktie 1971 slagen dan zal dat ook aan de Vordense g
meenschap liggen om toch in eigen plaats te gaan ko-
pen dan slaagt deze aktie ook.
Bij de ingekomen stukken was een voorstel van
Sportkommissie om de leden te adviseren in hun uit '
geven orgaan te adverteren. Besloten werd de ledei
hierin vrij te laten ook al omdat de kosten te hoog
worden voor diverse leden.
De voorzitter deelde mede dat van het gemeentebestu
een verzoek was gekomen om enkele leden aan te wij-
zen voor de verkoop van de plastic huisvuilzakken.
Hierover ontstond een diskussie en het bleek dat ver-
schillende leden het gehele systeem van de vuilnisop-
haaldienst niet juist vonden. De voorzitter deelde mede
dat hieraan gewerkt wordt door B & W. Wil men ech-
ter vuilniszakken via de gemeente in verkoop nemen,
dan dient men kontakt op te nemen met de afd. ge-
meentewerken omdat t.z.t. alleen plastic zakken ge-
bruikt mogen worden met gemeentelijke opdruk.
Bij de rondvraag vroeg de heer Bunkers (Gems) of het
mogelijk was om gezamenlijk over te gaan op winkel-
sluiting op maandagmorgen. De voorzitter wilde ook
hierin de leden vrijlaten daar in deze door vele kleine
middenstanders zelfs 6 dagen per week nodig hebben
om hun zaak draaiend te houden en om niet te spreken
van de lange dagen die zij moeten maken.
De heer Bogcholman vroeg om voor een volgende keer
een begrotingsplan te maken voor de St. Nicolaasaktie.
Hierin zal voorzien worden aldus de voorzitter die ver-
der nog mededeelde dat een aktiekomité bezig is om
Nutsgebouw te behouden. Hierover zal t.z.t. mededeling
gedaan worden in Contact.
Met de mededeling dat a.s. maandag weer een kontakt-
avond zal worden gehouden sloot de voorzitter deze ge-
animeerde vergadering.

De heer H. A. Bloemendaal herdacht l oktober jl. de
dag waarop hij voor 25 jaar als gemeentewerkman in
dienst trad. Dit heuglijke feit werd in intieme kring in
,,'t Wapen van Vorden" herdacht waarbij tevens het
voltallige personeel van gemeentewerken aanwezig was.
Direkteur van gemeentewerken, de heer J. v. d. Broek,

sprak de jubilaris toe en wees op de plichtsgetrouwheid
van de heer Bloemendaal en wenste hem nog menig
jaar in dienst van de gemeente Vorden toe.
De jubilaris ontving menig cadeau waaronder die van
het gemeentebestuur. Men bleef nog enige tijd gezellig
bijeen.

Afscheid bij Quick
Op vrijdag 8 oktober 1971 zal de heer H. Jansen, wo-
nende te Ellecom, een der mede-oprichters van de
QUICK Sportschoenfabriek N.V. te Hengelo G, tijdens
een buitengewone vergadering van aandeelhouders we-
gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
officieel afscheid nemen van onze N.V.
Ongetwijfeld zullen velen hem die dag een hand willen
drukken. De hem aangeboden afscheidsreceptie zal die
dag worden gehouden in zaal Concordia te Hengelo G
en wel van 3 tot 4.30 uur.
De heer Jansen was een graag geziene gast bij zijn
relaties en zal zich die dag in een grote belangstelling
mogen verheugen.

Donderdag 14 oktober a.s. hoopt het echtpaar E. J.
Hulshof (79) en L. H. Hulshof-Kappert (75) de dag te
herdenken waarop zij voor 50 jaar door de band van
het huwelijk aan elkaar werd verbonden.

Beide jubilarissen maken het nog goed en genieten nog
een goede gezondheid, zodat het dagelijkse werk in huis
nog met opgewektheid wordt verricht. In zijn jonge ja-
ren was de bruidegom metselaar en huisslachter en

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAGAVOND 11 OKTOBER

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNENBULT
AANVANG 20.00 UUR

VOOR GASHAARDEN,
FORNUIZEN ENZ. EN

aanleg centr. verwarming
voor gas- en oliestook

Gedipl. gastechnisch installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo G

Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

SASKIA
H. A. Huizinga
E. C. M. Huizinga-

Opperman
Thomas

Deventer, 4 oktober 1971
Lebuïnuslaan 152

PLANT NU
BLOEMBOLLEN

voor tuin en kamer.
Wij hebben een groot
sortiment zowel los
als verpakt

BLOEMISTEBIJ

WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 - Vorden

woonde te Baak. Menig varkentje is door hem in die
omgeving aan de ,,leer" gebracht. In juli jl. was het
twee jaar geleden dat het gouden paar zich in Vorden
vestigde en zij genieten nu van hun oude dag in De
Boonk.

Bij de vele gelukwensen die het gouden paar ongetwij-
feld in „'t Wapen van Vorden" zullen ontvangen, voegen
wij graag de onze.

Reklame!
Donderdag:

Gehakt 500 gr 225

Vrijdag en zaterdag:
Haas-, rib- en
schouderkarbonade

500 gr 350

kilo 680

500 gr zuurkool +
250 gr fijne rookworst 125

Boterhamw. 200 gr 80

Servelaat 100 gr 70

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Te koop: G.o.h. bromfiets
merk Zundapp (rood); te-
vens g.o.h. Solex. G. A. Ros-
sel, Deldenseweg 6, Vorden
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bulten, tewjl reer, geef i k je
toe ook een

Burke, heb jij lust om met
^^ buffels te gaan jagen

ree&gekocht

Htoesnroken.ouue
kletskous'Fliïitals
Jetddarbent'.Je

Deouoe öURKe MSBHMQIKW, tam

Het 7$ uerkelijk een mooï $chtetuanen!tfaa
7eg eens, Bi//, /stiet waar dat we twaalf
huffeh per dag moeten neerleggen

xhqqier! uees blij dat j?mij hebt!
'e kunt nog niet eens twaalf ratel -

slangen per dag rangen

ZONDAG 10 OKTOBER

orkest

THE EVENING
STARS

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Krijgt u binnenkort
een nieuwe woning,

OF WENST U UW

INTERIEUR TE VERNIEUWEN?

U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

Vraagt ons eens vrijblijvend prijsopgave!

Meer keus - 100% service

en ... voordelig in prijs!

Uw woninginrichting:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

• •

Op donderdag 14 oktober a.s. hopen onze <
ouders en grootouders

K. J. Hl'LSHOF
en
L. H. HULSHOF-KAPPERT

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

• •

< >
< j
< >

\l
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. ?!

Vorden, oktober 1971
De Boonk 29

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot ^
18.00 uur in café-rest. ,,'t Wapen van Vor
den" (F. P. Smit).

mOKWtèMtelW^

'

INWONERS VAN HENGELO

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 :23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

GEVRAAGD:

K K N A A N K O M K N I ) OI
GEZEL

LOODGIETER
;

in hc/.it van rybcwijs
auto beschikbaar

Loodgietersbedrijf

i Wiltink
Het Hoge 26 Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

FRUIT IS GEZOND

EN GOED VOOR UW LIJN

Cox Orange
ingrid Marie
stoofperen

Lekkere handpeer:

Conference 4 kg ƒ 2,-
Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedrijf Medler

Mode-
laarzen

op s 'n mooist l

Nu is het prettig
kiezen
uit onze
uitgebreide kollektie

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per stuk;
eni^e klokken 1000 tot plm.
1750 gulden per stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.

Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.

Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPKN KN
SLACIITKONIJNEN
door

J. Bruggeman, p l u i m -
slachterij Lochem
H. Po.stchvi'- 12, t r l i ' l 'nou
05730-1560

Meisje van 17 jaar zoekt:
Werk op groente- of fruit-
kwekery, liefst zo spoedig
mogelijk. Brieven onder no.
40-1 bureau Contact


