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Late bedenksels
Wi'j bunt vanaovend in huus ebleven - daor kon nog es
volk kommen, zoo vlak nao ni'jjaor. Maor daor kwam
gien mense, de krante ha'w uut en toe he'w naor de
televisie ekekken. Naor et voetballen - de wetstrijd -
maor et meeste van belang was dat gesprek met dr
Mansholt.
Wi'j bunt er met onze welvaart. A'w zoo deurgaot zölle
wi'j vergaon in stank en vergif. Dat ha'w trouwens al
eerder eheurd, maor die man kan dat zoo uutdrukkelek
zeggen. Onze kleinkihder zollen de kromme spiekers
weer rechtslaon, net as zien grootvader, was zien zeg-
gen.
Zoo wied hoeve wi'j ens niet terugge te gaon, 'k nebbe
ze zelf ok vaak zat recheslagen. Weggooien vonne wi'j
zunde en zooiets wo'j vanzelèven niet weer kwiet. Maor
ik kan mien bes veurstellen dat de vakluu zik daor niet
met op kunt hollen - daor is eur tied te kostbaar veur.
Toch zölt de mensen d'r weer an motten. Al dat ratio-
naliseern en produceern, zonder op de gevolgen te let-
ten - dat kon niet deurgaon, menen Mansholt.

Ik mos meteene an een vroggere buurman denken - die
kon alles zoo aarig bezeggen. Hie had een dinge ezien
waor at e zik aover verbaasd hadde. „En ik zei e: „bo
nee toch . . . ja ... bo hee toch" dat zei ik. En toe ik
die praot van Mansholt heurn, ha'k in de mond um ok
te zeggen ,,bo hee toch". Van plezier um een zondaar
die zich bekeerd hef. Dat die man dat nou net mos zeg-
gen! Ik zol bes es met um willen praöten, maor daor
komme wi'jluu gewone mensen niet veur in de gelegen-
heid. Daor is veur um ok gien beginnen an.
Later op d'n aovend he'k nog effen rondelopen um een
frisse neuze te halen. „Zuurstof tanken" zeg ik ok wel
es. Et was stille op staote - de mensen zatten bi'j de
televisie te kieken. Alle straotlanteerns brannen volop,
deur et hele darp - i'j zollen op straote de krante kön-
nen lézen. An de krachcentrale zult ze wel rtokken um
de stroom te leveren. Feitelek is dat ok aoverdaod. „Dat
kan niet deurgaon" zeg Mansholt. Daor lope wi'j ons
met vaste. En die man is niet dom!

Van 't oldë darp was ik in de ni'jbouw terechte ekom-
men. Daor bunt ze nog an 't werk. Zult straks ok wel
straotlanteerns ezet wodden. Um de leuge straoten in

h te zetten. Zo zollen ok hier en daor een lampe
vaste kunnen maken an d'n hoek van een huus. En dat
iezer gebrukken um spiekers te maken veur de klein-
kinder - die zollen daor wel es um verlegen kunnen zit-
ten. Maor zoowied zu'w nog maor niet veuruut denken.
Zo'n klein achterhoeks darpken mot maor niet veurop
willen lopen, dat gif gien pas.
Laot Mansholt nog maor es weer kommen praöten.

d'n Oom.

E D E L S T A A L

Gemeentenieuws
KAADSAGENDA
Agenda voor de gemeenteraadsvergadering op dinsdag
25 januari 1972 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis.

Aan de orde is:
1. Opening.
2. Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 14 en

22 december 1971.
3. Ingekomen stukken.
4. Verordening tot wijziging van de „salaris en loon-

verordening 1970" (4e wijziging).
5. Grondtransakties i.v.m._de aanleg van het verleng--

van Het Wiemelink.
G. Verkoop bouwterrein in plan Boonk aan het make-

laarskantoor Peters NV te Zutphen.
7. Grondtransakties met de heer J. Deppe, P. van Vol-

lenhovenlaan 12 te Vorden.
8. Verkoop bouwterrein aan de Willem Alexanderlaan

aan de heer H. Weesjes te Zutphen.
9. Extra krediet t.b.v. de ó.l. dorpsschool i.v.m. inrich-

ten van een klasselokaal.
10. Extra krediet t.b.v. de o.l. dorpsschool i.v.m. het

opvangen van buitengewone uitgaven door toename
van het aantal leerlingen.

11. Verhoging bijdrage bestuurskundig onderzoek.
12. Beroepschrift aan de Kroon f.v.m. gedeeltelijke ont-

houding van de goedkeuring aan het bestemmings-
plan buitengebied 1970 door Gedeputeerde Staten
van Gelderland.

13. Vaststelling bedrag per leerling ex art. 55 bis l.o.-
wet 1920 voor 1972.

14. Voorlopige vaststelling bedragen ingevolge art. 55
der l.o.-wet 1920 over het jaar 1970.

15. Vaststelling getal wekelijkse lesuren vakonderwijs
over het jaar 1972.

16. Voorlopige vaststelling bedragen ingevolge art. 47,
h lid Kleuteronderwijswet over het jaar 1970.

17. Vaststelling exploitatievergoeding 1970 t.b.v. de bij-
zondere kleutesscholen.

18. Verharding Waarier weg.
19. Vaststelling begroting 1972 gemeentelijk grondbe-

drijf.
20. Begrotingswijzigingen.
21. Rondvraag.
22. Sluiting.

Ver. tot Bevordering van het land-,
tuinbouw- en huishoudonderwijs

A. J. Lenselink (80) legt voorzittershamer voor goed neer
Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging tot Be-
vordering van het Land- en Tuinbouw- en Huishoudon-
derwijs te Vorden welke in een der lokalen van de land-
bouwschool aan de Nieuwstad werd gehouden, maakte
de voorzitter van het bestuur, de heer A. J. Lenselink,
na de voorzittershamer bijna 25 jaar te hebben gehan-
teerd, bekend deze voorgoed uit handen te willen geven.
Voorzitter Lenselink riep voor de laatste maal alle aan-
wezigen een hartelijk welkom toe, onder wie de voor-
zitter van de kommissie van toezicht, burgemeester
Van Arkel.

In zijn openingswoord liet spreker de revue passeren
vanaf de oprichting van de vereniging (7 juni 1948) tot
op heden tesamen-met de afdeling Vorden van de Geld.
Mij van Landbouw en de CBTB. Spreker roemde de
geest van samenwerking vanaf de oprichting tot op
deze dag. Hij herdacht de overleden bestuursleden in de
afgelopen tijd, welke hun beste krachten voor de vereni-
ging hadden gegeven. De school aan de Nieuwstad werd
weer uitgebreid en voorzien van een geheel nieuw meu-
bilair. Verder dankte spreker de direkteur, personeel,
bestuursleden en leden voor hun arbeid aan de school-
vereniging verricht, waarbij hij ook betrok de direkteur
van de huishoudschool aan Het Hoge, de heer Schut,
welke wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, doch was
vertegenwoordigd door mejuffrouw Dekens, lerares, en
alle leerkrachten aan deze school verbonden.

,,Wij leven in een tijd van onderwijsvernieuwing", aldus
spreker, „doch wat ook wisselt of wijkt, één vaste grond
blijft bestaan voor het christelijk onderwijs, nl. het
Woord van God". Met de woorden „God zegene het on-
derwijs aan onze twee scholen tot in lengten van dagen",
legde de heer Lenselink de ^voorzittershamer neer en
verzocht de direkteur van (^Kmdbouwschool het ver-
dere van de vergadering te lemen.

1. Mennink kreeg vervolgens gelegenheid
tot het uitbrengen van het jaarverslag 1970—1971. Hier-
uit kan worden medegedeeld^dat de schoolvereniging
thans 92 leerlingen telt, l 1<^B- en 2 bestuursvergade-
ringen werden gehouden; in het afgelopen jaar kon door
burgemeester Van Arkel aan 23 eind-kursisten het di-
ploma worden uitgereikt.
Penningmeester Eggink mocht een ruim voordelig kas-
saldo meedelen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de heren A.
J. Lenselink en G. W. Winkel, welke zich niet meer
herkiesbaar stelden, vervangen door de heren A. Schou-
ten en H. Regelink.

Na afloop van het huishoudelijk gedeelte werd het woord
verleend aan sekretaris A. G. Mennink die tot de schei-
dende voorzitter het woord richtte en namens het be-
stuur de heer Lenselink dankte voor zijn arbeid in al
deze 25 jaar, waaronder in zijn tegenwoordigheid ca
2500 diploma's werden uitgereikt en plm. 150 vergade-
ringen onder zijn voorzitterschap werden gehouden. Spre-
ker liet zijn woorden vergezeld gaan met uitreiking van
een enveloppe met inhoud, terwijl mevrouw Lenselink
bloemen in ontvangst mocht nemen.
Ook dankte spreker de heer G. W. Winkel welke ge-

durende een tiental jaren de schoolvereniging als be-
stuurslid heeft mogen dienen, met overhandiging van
een enveloppe met inhoud, terwijl zijn echtgenote bloe-
men ontving.

Direkteur G. J. Bannink sloot zich aan bij de woorden
van de sekretaris en herinnerde de aanwezigen aan zijn
eerste ontmoeting met de heer Lenselink bij zijn benoe-
ming tot hoofd der school te Vorden.
Namens de Chr. Huishoudschool werd het woord ge-
voerd door mejuffrouw Dekens welke namens de direk-
teur de heer Lenselink dankte voor zijn arbeid in deze
school verricht.

De heren Lenselink en Winkel dankten achtereenvol-
gens alle personen die tot hen het woord hadden ge-
richt mede namens hun echtgenotes.
Na de pauze waarin een konsumptie werd aangeboden,
verkreeg de heer G. J. van Roekei, oud-hoofd van de
landbouwschool, thans wonende te Zelhem en leraar aan
de' Middelbare Landbouwschool te Doetinchem, tot het
houden van een lezing met dia's over de gemeente Vor-
den en omgeving. Zijn aangename verteltrant en de
prachtige dia's verschaften de aanwezigen een uurtje
van genot.
Na een kort slotwoord door direkteur Bannink waarin
hij allen dank bracht voor hun medewerking aan deze
jaarvergadering, ging spreker voor in dankgebed.

De scheldende voorzitter A. J. Lenselink

Hier is hij dan:
de uitslag van onze kerstpuzzel!
Onze kerstpuzzle van 1971 is wel moeilijk ge-

. velen zijn er niet uitgekomen.
Echter gezien het grote aantal inzendingen is het
toch weer gebleken dat men graag puzzelt en dat
men zeer ingenomen is geweest met onze puzzel.

Als prijswinnaars kwamen uit de bus:
Mevrouw (J. Kreunen-Wansink, Nieuwstad 87 te
Vorden, ƒ 25,—
K. Lenselink, Wichmondseweg 3, Hengelo G
ƒ 20,—
H. Pardijs-Derksen, Berend van Hackfortweg 17,
Vorden ƒ 15,—
I'. Veldhuis, Nieuwstad 79, Vorden ƒ 10,—

Onze kerstpuzzel voor de jeugd is een sukses
geworden. Het aantal inzendingen was zeer groot.
Het rijmpje was: Sterren en versierde bomen,
Kerstfeest zal er komen.

De prijswinnaars kunnen hun prijs afhalen aan
ons kantoor drukkerij Weevers Nieuwstad 12 te
Vorden. Doordat er ook veel winnaars uit Hengelo
G en omgeving bij zijn kunnen deze hun prijs af-
halen bij ons agentschap drukkerij De Schakel,
Ruurloseweg te Hengelo G.

De prijswinnaars zijn:
Bernadette Zents, Ruurloseweg 119 te Vorden
ƒ 10 —
A. Wesselink, Nieuwe Kuiper B 82, Hengelo G
ƒ 7,50
Bert Schouten, Zutphenseweg 99, Vorden ƒ 5,—
Carla Snelde/, Lamstraat 28, Steenderen
ƒ 2,50

H. Jansen, Beatrixlaan 2, Hengelo G ƒ 2,50
Dinie Kuesink, Hengeloseweg 11, Vorden ƒ 2,50
Annelies Heuvelink, Hamsveldseweg l, Vorden,
ƒ 2,50
Appie Fokking, Zuivelweg 2, Hengelo G ƒ 2,50
Bert Kloppers, De Boonk 15, Vorden ƒ 2,50
Imny Bijzittor, Almenseweg 22, Vorden ƒ 2,50
Gabriëlla Teunissen, Wichmondseweg 18, Baak
ƒ 2,50
Frans Jozef van Hum, St. Janstraat 8, Keyenburg
ƒ 2,50

Extra prijzen!
Doordat het aantal Inzendingen onze verwachtin-
gen ver overtrof, willen wij nog 10 prijzen van
ƒ 2,50 er bij geven. De jeugd heeft enorm zijn best
gedaan, zelfs waren er leuke tekeningen by.

Diana Woerts, Varsselseweg B 59, Hengelo G
ƒ 2,50
Johan Thanner, Zelledijk 6, Varssel ƒ 2,50
Rob Holtslag. Prunusstraat 2 b, Hengelo G ƒ 2,50
Wilfried Hutjes, ZTC-weg 74, Baak ƒ 2,50
Tiny Bultman, H. K. v. Gelreweg 35, Vorden ƒ 2,50
Astrid Peelen, Bronckhorsterweg 26, Steenderen
ƒ 2,50
Mirjam Hermans, Hogenkampweg 6, Keyenburg
ƒ 2,50
Jolanda Oldenhave, Spiekerwej? 6, Vorden ƒ 2,50
Els Wullink, B. v. Hackfortweg 77, Vorden f 2,50
Jan Brurnmelman, Alderkampw. 3, Vorden ƒ 2,50
Paula Hassink, Het Hoge 14, Vorden ƒ 2,50

Frankering WJ abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink. Thema: „7e gebod: Gij
zult niet echtbreken" (Exodus 20:14)

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. H. Jansen. Thema: De Samaritaanse
vrouw

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. Oranje te Soest (deze dienst staat speciaal
in het teken van de zending)
19.00 uur de heer J. Bruyn te Hattem

R.K. KERK D'ORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 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 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 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 A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

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
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistorJekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden. tel. 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 nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE,.
STAND

Gehoren: Neeitje Johanna, dochter van J. W. Lievestro
en P. N. Noordan^; Harmanus Franciscus André, zoon
van H. F. Karmiggelt en C. Maalderink; Harold, zoon
van J. A. Kolkman en A. G. van der Linden; Ingrid,
dochter van J. W. Temmink en J. Roeterdink; Carolina
Wilhelmina, dochter van J. W. Vruggink en G. Hoop-
man; Mirna Johanna, dochter van H. M. Visschers en
D. J. G. Stemerdink.
Ondertrouwd: Geen.
(Jehuwd: G. J. M. op het Veld en E. M. A. G. Lichten-
berg.
Overleden: te Zutphen: Gerritdina Hulshof, 76 jaar,
echtgenote van A. J. Klein Ikkink; te Vorden: Hendrika
Willemlna Vreeman, 78 jaar, weduwe van G. Groten-
huis ten Harkel.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

LITERBLIK

FRUITCOCKTAIL
NORMAAL 219 NU VOOR

Groente en Fruit
DEZE WEEK EXTRA VOORDEEL

HAGELWITTE BLOEMKOOL

PRACHTIGE W/TLOF

PANKLARE WORTELTJES MET

GRATIS PETERSELIE

KLEI-AARDAPPELEN

ZUURKOOL zo uit het vat

JAFfA SINAASAPPELEN

21/2 kilo p/m. 79 stuks

MANDARIJNEN

CITROENEN goed tegen de griep

PROFITEER NU:

GROTE JAFFA SINAASAPPELEN 72 voor 789

GRAPE FRUIT 3 groten voor 709

PRACHT/GE ANANAS V/2 kilo per stuk 289

GOUDRE/NETTEN

heerlijk voor de appelmoes 2 kilo 99

CONFERENCE fijne handappel 7 kilo 99

COX ORANJE PEP/N fijne handappel V/2 kilo 98

per stuk 98

500 gram 65

500 gram 49

5 kilo 89

500 gram 29

voor maar 798

heef kilo 789

4 stuks 79

LITERFLES

Colorno KOFFIEMELK

Gezinsiles

APPELS AP

69

elke 2e fles

30

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE 89

elke 2e fles

45

Kratje van 24 fles

CLASSE ROYAL

SIER

voor

725

Grote fles

MARTINI

VERMOUTH

van 605 voor

498

Grote fles

MAGGI

AROMA

normaal 465 nu

425

Jampot

P.C.D.

PINDAKAAS

van 725 voor

109

LITERBLIK

SPERZIEBONEN 89
ELK 2e LITERBLIK

AROSA WIJNEN & Aon
Liferf/es frambozen-bessen wijn met jonge jenever ^ Jfe^k V ^P t̂ ^•VT

Literfles zwarte bessenwijn met jonge jenever \/ji^fcj J& ^^^F r̂

Literfles bramenwijn met brandewijn %JV P?^ ^1 ^^HA

Literfles kersenwijn met brandewijn M

VAN 345 VOOR SLECHTS

Heerlijke Deense

KOFFIE-

BROODJES

per pak

125

Grote zak

FABELTJES-

DROP

van 98 voor

85

Voor de kinderen: t

VRUCHTEN-

HARTJES >

per zakje
i

van 75 voor

65

{eerlijk zacht Diverse soorten

noepje yM WfLZEN

MRDBEIEN- KQEKJES

:>SNT4S/E

nu per pak
ISO gram

89 79

Grote baal

GEMENGD

SNOEP

van 749 voor

125

Diverse soorten WAFELS ^Hk
FROU-FROU, JAVAWAFELS OF ADVOCAATWAFELS A Jj

NU PER ZAK SLECHTS ^ r̂ Q|̂

Grote

TJJftTiODEM

normaa/ 725

nu voor

95

Bo//efje

P4NEERMEEL

per pak

van 52 voor

45

Zoute

MINI of

LANGE STICKS

nu 2 zakjes voo

98

Koude melk Quick

INSTANT BOTERHAM-

PUDDING

diverse smaken
r per beker

4 pakjes voor

99 75

SUN

MARGARINE

nu 2 kuip je s

voor

79

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN ^Q

3 stuks v/O

MAGERE SPEKLAPPEN HOO

500 gram lOO

SCHOUDERK4RBON4DE OTTO
500 gram 4. ƒ O

MAGERE VARKENSLAPPEN O/ÏO

500 gram OOw

V4RKENSFRIC4NDE4U OOO

500 gram OOO

RUNDERSTOOFL4PPEN OOO

500 gram OOO

H4MWORST 750 gram 89

SN/JWORST 750 gram 89

GEBR4DEN GEH4KT 750 gram 89

TONGEN WORST 750 gram 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

SOEPB4LLETJES *|OO
2 blikjes van 756 voor l£ï/

WALNOTEN QU

250 gram voor slechts O\r

KOFF/EF/LTERZ4KJES _ft

no. 702 per pak van 95 voor /w

LYDIA HAARLAK

grote spi^fbus van 298 voor £•£%/



Schaatsen Schaatsen Schaatsen Schaatsen
'n Pracht sortering heeft GEBR.BARENDSEN VORDEN Ook vakkundig slijpen

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

CAROLIEN
J. W. Vruggink
G. Vruggink.

Hoopman
Vorden, 14 januari 1972
Deldensebroekweg 3

Aan allen üie ons 25-jarig
huwelijksfeest, hetzij in wel-
ke vorm ook, tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt, hiervoor onze har-
telijke dank.

H. O. Eggink
R. Eggink-

Oortgiezen
Vorden, januari 1972
Almenseweg 8

In verband met mijn vertrek
uit Vorden zeg ik hierbij alle
kontributies en donaties der
plaatselijke verenigingen op.

W. N. LULOFS

Gevraagd: Een werkster
voor enkele halve dagen per
week. A. Harmsma,
De Horsterkamp 3

Te koop: 3 paar schaatsen
(noren) maat 26 en 2 paar
maat 27. Het Kerspel 3 te
Vorden, telefoon 2043

PLASTIC VERGIETEN

slechts 0,75
SESSINK ,
KRANENBURG

Te koop: Gaska^hel Ben-
raad, kapaciteit 8800 kcal.
in zeer goede staat. Prins
Clausstraat 23 Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

A. GROOT JEBBINK
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Prunushof 21, Velswljk
Zelhem, telefoon 08344-414

Te koop: Kolenhuishoud-
kachel. W. A. B. Borgonjen
Deldenseweg 4, Vorden

Gratis af te halen: Een dres-
soir en 3 stoelen. Te bevra-
gen vrijdag tussen 2 en 5
uur. De Stroet 20, Vorden

KOELKASTDOZEN OF
LUNCHTROMMELS

slechts 1,50
SESSINK
KRANENBURG

B.z.a.: Jongen van 16 jaar
voor zaterdagmorgenswerk.
Inlichtingen bureau Contact

Te koop: 4 fauteuils plus ta-
fel. V. Eykelkamp, dr. C.
Lulofsweg 20, Vorden

Te koop: Kunstschaatsen
maat 36y2. Berends, De
Boonk 9, Vorden

Handig gereedschap:

drcragbakken
slechts 2,85

SESSINK
KRANENBURG

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

!. Tl i
i ; Op zaterdag 29 januari 1972 geven de

heer en mevrouw

LI LOFS-SCHEFFER

gelegenheid afscheid van hen te nemen in S
hotel Bakker van 15.00 tot 16.30 uur.

ffiMMJWWWWWVW^^

Heden overleed na een kortstondige ziekte, onze
lieve moeder en oma

HENDRIKA WILLEMINA VREEMAN
weduwe van G. Grotenhuis ten Harkel

op de leeftijd van 78 jaar. l

Vorden: L. Grotenhuis ten Harkel
H. K. Grotenhuis ten Harkel-Bril
Nol en Henk

Nijmegen"; H. W. Grotenhuis ten Harkel
H. W. Grotenhuis ten Harkel-

Ligtenbarg
Aaltjen, Gerrit en Wim

Vorden, 16 januari 1972
„De Wehme"
Condoleantie-adres: De Stroet 20, Vorden

De teraardebestelling- zal plaatsvinden donderdag
20 januari om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na een kortstondige ziekte nam de Here tot Zich
onze lieve vader, schoonvader, opa en huisgenoot

JAN ALBERT BERENPAS
weduwnaar van Cornelia van Voorthuisen

op de leeftijd van bijna 67 jaar.

Doetinchem: F. J. N. van Holst-Berenpas
Bert en Marinke

Doetinchem: E. J. Siebelink-Berenpas
D. Siebelink
Nelke, Karin, Inge en Monique

Vorden: J. A. Berenpas en verloofde
H. Muusse-van Duren

Vorden, 17 januari 1972
Zutphenseweg 45

Liever geen bloemen en toespraken.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
21 januari a.s. om 13.00 uur in de Gereformeerde
Kerk te Vorden.
De teraardebestelling zal plaats hebben om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van onze oud-onderwijzer en kollega

J. A. BERENPAS

die met inzet van al zijn kunnen onze school
meer dan veertig jaar heeft gediend.

Bestuur en personeel van
de School met de Bijbel

Het Hoge 42

Vorden, 17 januari 1972

Houtverkoop

Hackfort

Diegene, die hout op stam of aan
< > « v n perceel wensen tr kopen,
I;unncn hiervan opgave doen bij:

D. J. Walgemoed
E 40 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1421

WEGENS VERBOUWING

gesloten
DINSDAG 25 JANUARI EN
WOENSDAG 26 JANUARI

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

HET IS NU ECHT TIJD VOOR

WOL
WOLLEN TRUIEN

WOLLEN SHAWLS

WOLLEN
HANDSCHOENEN

WOLLEN MUTSEN

nu mef opruimingsprijzen

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!
COX ORANGE

GOUDREINET

LOMBARTS CALVIL

GOLDEN DELICIOUS v.a. ƒ 3,50
per kist

STOOFPEREN

A.s. zaterdag verkoop van 9-12 uur
in de schuur te Medler

Fruitteeltbedrijf MEDLER
H. HUITINK

l

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

verzoekt u vriendelijk de

kontributie 1972
ad f 15,-
voor l februari over te maken op
bankrekening 3664.04.962 bij Coöp.
Raiffeisenbank of op postgiro 847903
t.n.v. Groene Kruis.

Na l februari wordt u een kwitantie
aangeboden verhoogd met inkasso-
kosten.

Denkt u er wel aan dat de kontributie ƒ 15,—
bedraagt. Zij die reeds ƒ 12,50 hebben betaald,
worden verzocht alsnog ƒ 2,50 over te maken.

Het bestuur.

School met de Bijbel
Het Hoge 42

In verband met het overlijden van
meester J. A. Berenpas is de feeste-
lijke ouderavond uitgesteld tot

donderdag 27 januari
zelfde tijd en plaats

A. J. Zeevalkink, h.d.s.

NU SPECIALE
AANBIEDING

kop en schotels
zeer dekoratief bruin

f 1,65

6 stuks f 9,-

Fa Sessink
op de Kranenburg - Tel. 6658

81

Simca/Chrysler
Wij verkopen het liefst aan mensen die een hekel aan autorijden hebben.
Met de huidige verkeersdrukte is dat niets bijzonders. Mopperend
stappen ze in een 1000, 1100,1301,160 of 180 en trekken de deur dicht.
Dan is het een poosje stil. Plots wordt er gestart. Proefgereden. En als
de deur weer opengaat, kijken we in twee enthousiaste ogen. Tja, wat
wil je? Simca! De nieuwe Franse Chrysler! Een complete lijn pracht-
wagens, die stuk voor stuk je hart stelen. Soms al voordat u ingestapt
bent!

SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA 1301 CHRYSLER
160-160 G.T.-180

Auto- en rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden
Telefoon 05752-1256

ZONDAG 23 JANUARI

orkest

GELDERS
KWARTET

CORD1A
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Pak Spar koffie van 205 voor 789

3/4 POT SNIJ-WITTE BONEN van 120 voor 10!)

FLES CHOLATTI van 79 voor 69

l POT HONING . . van 194 voor 175

2 flessen Spar cola van 156 voor 118

2 KILO GOLDEN DELICIOl S , 145

5 KILO BINTJES !)8

150 (J1JAIV1 HAM van 135 voor 108

250 gram SLAGEKSLKVKRWORST van 125 voor !)})

HAANTJE van 1000 gram van 350 voor 298

REMMERS
DE SPAR'

''KOPEN BIJ DE SPAR
,15 SPAREN BIJ DE KOOP.

supermarkt
Telefoon 1281



Bakke
praatjes'

Tof de -ui t v£tiditt£

eti

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN (ƒ) BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. f.m. 1 maart 7972 verzorgen w/j uw brnnen-

schilderwerk met subs/d/e ad ƒ 15,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

HET IS NU ECHT TIJD VOOR

WOL
WOLLEN DEKENS

WOLLEN PLAIDS

GESTIKTE DEKENS

FLANELLEN LAKENS

en dof tegen opruimingsprijzen

.

Onder voorbehoud, dat de benodigde goedkeuringen van de betreffende
overheidsinstanties worden verkregen, zal binnenkort een aanvang worden
gemaakt met de bouw van een 8-TAL BIJZONDER^tNTREKKELIJKE

herenhuizen met garage en c.v.
aan Het Jebbink, De Steege en Het Vaarwerk, in plan Boonk te VORDEN.

Om u nu reeds een indruk te geven, het navolgende:

Indeling begane grond: royale entree met open spiltrap doorloj
naar de zolder; toilet en werkkaM; grote L-vormige woonkamer; ruim
bemeten keuken met o.a. r.v.s. aanrecht; extra kamer geschikt voor
kantoor of hobbykamer; aparte C.V.-ruimte; Ie verdieping: 4 ruime
slaapkamers, waarvan l met wastafel; ingebouwd balkon; badkamer,
voorzien van 2e toilet en wastafel; berging; 2e verdieping: zolder met
mogelijkheid voor extra slaapkamer.

Uitstekeride situering.

Grote bouwkavels, vanaf 336 m- tot 504 m- derhalve ruime opzet.

Overdekte ingangspartij.

Centraal antennesysteem.

Twee onder één kap.

Buitenverfwerk in sadolins.

Oprijpaden van gewassen grintbetontegels.

Aparte C.V.-ruimte.

In keuken Decowall betimmering.

Hoge hypotheekmogelijkheden.

De prijzen van deze fraaie woningen zijn vanaf ƒ 79.922,— vrij op naam.
Dus inklusief makelaarskosten, notariskoston en 14 procent BTW.

Met nadruk wijzen wij erop, dat, alleen nog deze week, uitsluitend aan inwoners der gemeente Vor-
den, of personen met een ekonomische binding aan Vorden, wordt verkocht, teneinde hen als eerster
In de gelegenheid te stellen één van deze zeer royale woningen te kopen.

VRAAGT VRIJBLIJVEND ONZE IHTGEBREIDE BROCHURE

Makelaarskantoor PETERS n.v.
Stationsplein 35 - Zutphen - Telefoon 05750-5747* b.g.g. 05752-1468 en 1820
Dir.: W. v. d. Linden, makelaar-taxateur onr. go^d, lid NBM - M. Peters, makelaar assurantiër

Wy adviseren u tevens gaarne geheel vrijblyvend inzake de verkoopmoge-
lykheden-nrijs van uw huidige woning.

Op de huishoudelijke afdeling van ons
bejaardentehuis

de Wehme
te Vorden, is dringend behoef t
een paar

flinke meisjes
We/k meis/'e wif ons
komen helpen ?
Een moderne zit-slaapkamer staat
voor je klaar.

Ook extern is mogelijk.
Salaris volgens de landelijke
regeling.

Aanmeldingen hij de direktrice, die ook gaarne
verdere inlichtingen wil verstrekken.

Nieuwstad 44 - Telefoon 05752-1448

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

Voor nieuwe

SCHAATSEN
Henk van Ark

aat - Voi >n 05^2-1554

De specialist in het slijpen van noren en
schoonrjjders

Volleybal
DASH TRAINT DOOR MIDDEL VAN BADMINTON

De volleybalvereniging DASH te Vorden is begonnen
met een extra training in de vorm van badminton ter
verhoging van het reaktie- en uithoudingsvermogen.
Het is ook mogelijk dat niet-leden aan deze training
deelnemen. Bij voldoende belangstelling wordt overwo-
gen om het volgende seizoen aan de kompetitie van de
Nederlandse Badmintonbond deel te nemen.

Op de woensdagavonden wordt in het gymnastieklokaal
geoefend.

OVERWINNING DCV
Het tweede tiental van DCV speelde vrijdagavond thuis
tegen DVD 2 uit Doetinchem. Deze .ontmoeting eindigde
in een kleine 11—9 zege voor de Vordenaren. De indi-
viduele uitslagen waren: G. Hulshof—J. Busser l—1;
W. Heuvink—J. Bos jr l—1; H. Klein Kranenbarg—D.
Visser 2—0; H. W. Esselink—H. Reusink 1—1; J. F.
Geerken—G. Zijlema 1--1; H. W. Offereins—H. Donder.
winkel 1—1; W. Sloetjes—H. Bus O—2; J. Hoenink—R.
v. d. Kamp l—1; J. J. van Dijk—R. Agelink 2—0; J.
Wiersma—J. Bos sr l—1.

Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden slechts
enkele wedstrijden gespeeld t.w. Harmsma—Ter Beest
afgebr.; Nijenhuis—Oukes l—1; A. Wassink—Rossel 2

0; Wansink—Dimmendaal l—1.

CTV610

KLEUREN TELEVISIE

Hi Fi STEREO

jfr Kleuren televisie
prijzen vanaf

f1695,-
FA BREDEVELD
Vooraan in techniek w ^
Vooraan in service
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813



Donderdag- 20 januari 1972

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 42

(Nagekomen familiebericht)

Algemene kennisgeving

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij mede dat heden ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze lieve vader, behuwd- en grootvader

GERRIT JAN JANSZEN
echtgenoot van B. Barendsen

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: B. Janszen-Barendsen
Zutphen: G. Brands-Janszen

B. Brands
Joke en Bennie

Borculo: S. Nengerman-Janszen
G. J. Nengerman
Ineke en Janet

Vorden, 18 januari 1972
Ruurloseweg 39

De teraardebestelling zal plaatsvinden zaterdag
22 januari om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
De overledene is opgebaard in de aula van ,,De
Wehme", Nieuwstad 44 te Vorden; bezoek van
17.00 tot 18.00 uur.

tot en met a.s. zaterdag

22 januari van onze

KOOPJES IN ALLE
AFDELINGEN

RAAOHUISSTR.. VORDEN

GEVRAAGD:

flinkejongeman
voor werkzaamheden in een kuiken-
broederij.

Aanmelding:

KUIKENBROEDERIJ

'Gelderland' n.v.
Ruurloseweg 96 - Vorden

| VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

ZATERDAG 22 JANUARI

GROOT PRINSENBAL
„De Deurdrecrjers"
met intocht nieuwe Prins
in zaal Schoenaker, Kranenburg
aanvang- 20.00 uur

m.m.v. Prins, gevolg, prinsenkapel e.a.

Leden geen vrye toegang

TOT 23 JANUARI

Restanten o.a.:

truien, vesten, sweaters
warme ny/on jacks
wollen en helanca
pantalons

WRANGLER CORDUROY
PANTALONS

van ƒ 29,75 nu voor

ƒ 27,95

Wapen- en Sporthandel

Marktvereniging
Vorden

SUBSIDIE-AANVRAGEN
UIT DE VERLOTING 1971

dienen door de daarvoor in aanmer-
king komende verenigingen te wor-
den ingediend bij de sekretaris,

Zutphenseweg 81 voor l febr. a.s.

Het bestuur

BELASTINGADVIES- en BOEKHOUDBUREAU

J. H. Kelderman
met kantoren te Borculo en Lochem

Vraagt voor haar kantoor te Lochem:

2 ADM. KRACHTEN
(mnl. of vrl.)

voor het verzorgen van administra-
ties, leeftijd 16-22 jaar.
Opleiding: Mavo (Mulo) gewenst.

Voor vervoer van centrum Vorden
naar Lochem wordt gezorgd.

Bij gebleken geschiktheid wordt een
goede honorering in het vooruitzicht
gesteld.

Sollicitatie*:
schriftelijk aan ons kantoor te Lochem, Graaf Ot-
toweg 24. Voor telefonische inlichtingen: 05730-
1219 's avonds 05730-2944

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg

19 jan. Hervormde Vrouwengroep dorp
19 jan. Hervormde Vrouwengroep Linde
20 jan. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
20 jan. Jaarvergadering KPO
21 jan. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"

22 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-
jers in zaal Schoenaker

27 jan. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
29 jan. Film Jeugdsoos

29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
in café-rest. „'t Wapen van 't Medler"

3 febr. Gespreksavond Jong Gelre in café Bloc-
mendaal

7 febr. EHBO-lezing rayon Zutphen
10 febr. Operette-avond OLS dorp
10-17-24 Jong Gelre kursus fotograferen o.l.v. de
februari heer Reesink uit Zutphen
11 febr. Operette-avond OLS dorp
11 febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden In de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) In de feest-

salon

13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de
feestsalon

14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon

15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum
15 febr. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
24 febr. Jaarvergadering vogelvereniging Ons

Genoegen in ,,'t Wapen van Vorden"
17 mrt. Jong Gelre quizavond in „'t Wapen van

Vorden"

21 mrt. Nutsavond in hotel Bakker
22 mrt. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
18 april Ned. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes

I)c 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.

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

FEESTAVOND OBS LINDE
Vrijdag 14 en zaterdag 15 januari werden de feestelijke
avonden gehouden in zaal Schoenaker door de 4e, 5e en
6e klassen. Voor de pauze werd opgevoerd „Televisium".
een toneelstukje in drie bedrijven. In de pauze was een
verloting, waarvan de prijzen beschikbaar werden ge-
steld door de ouders. Na de pauze werd nog een mu-
sical opgevoerd genaamd „Teun de speelman". Het to-
neelstukje en de musical werden prima ingestudeerd
door de heer en mevrouw Hazekamp.
Aan het slot van beide avonden sprak de voorzitter van
de ouderkommissie, de heer Bogchelman waarderende
woorden tot de heer en mevrouw Hazekamp en liet dit
vergezeld gaan van een kleine attentie. Ook de heer
Van den Berg, inspekteur van het onderwijs sprak woor-
den van lof tot de kinderen die de rollen goed hadden
ingestudeerd. Ook mevrouw Hazekamp, die altijd de
kostuums verzorgd, werd in hot zonnetje gezet.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Voor de eerste keer in het nieuwe jaar kwamen de leden
van de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen in zaal „'t Wapen van Vorden" bijeen om
te luisteren naar ds. Naessens welke verbonden is aan
de psychiatrische inrichting Groot Graffel te Warnsveld
doch te Vorden woonachtig is.
In haar openingswoord wenste de presidente de leden
een voorspoedig 1972 toe en heette vervolgens de spreker
van harte welkom. Ds. Naessens vertelde op boeiende
wijze over het leven en het werken van de patiënten en
hun terugkeer in de maatschappij.
Een groot aantal vragen moesten door spreker beant-
woord worden, waarna de presidente, mevrouw Jansen,
hem op hartelijke wijze bedankte voor de wijze waarop
hij een en ander naar voren heeft gebracht en wenste
hem veel sukses toe in zijn werk.
Tenslotte werd medegedeeld dat op vrijdag 28 januari
a.s. de gezamenlijke kulturele avond zal worden gehou-
den waarin de heer W. Hornman een lezing zal houden
over „Zuid-Amerika opnieuw ontdekt".

Nieuws van
de kerken

THEMA DIENST IN DE HERVORMDE KERK
. n vervol;-- v:m

de serie kerkdiensten over de Tien Geboden. Deze zon-
dag het 7e gebod: „Gij zuk niet echtbreken" Exodus
20:14. A
Zit het soms al fout in de ̂ rrkeringstijd ? Moet je dan
als man en vrouw altijd bij elkaar blijven, ook als het
echt niet gaat? „Trouwen is geen kinderspel, weet je
dat wel, weet je dat wel vrouw-bruid?"

Nutsdepartement
Het is een goede gedachte van het bestuur van het
Nutsdepartement Vorden geweest om in het kader van
een Nutsavond in een der lokalen van het Jeugdcentrum
de heer Dolphijn, fotograaf te Vorden, uit te nodigen om
te spreken over foto, dia en film. Liefhebbers tot het
maken van foto's, dia's en films hebben dan ook hun
hart kunnen ophalen van hetgeen de heer Dolphijn over
deze dingen naar voren bracht. Na de pauze mocht de
heer Dolphijn een groot aantal vragen beantwoorden.
Voorzitter Harmsma dankte de spreker voor zijn dui-
delijke uiteenzetting en bood hem een enveloppe met
inhoud aan. Voor de aanwezigen was het een bijzonder
leerzame avond.

Jaarvergadering
van de GMvL
Voorzitter A. G. Mennink: „Ultgwetoktoetdfl fooerm in
de toekomst waarschijnlijk hard nodig"

Volgens de heer A. G. Mennink, voorzitter van de af-
deling Vorden van de GMvL, is het in het belang van
de internationale voedselvoorziening, de Nederlandse
landbouw en ook van de Nederlandse boer, dat er ten
aanzien van sanering en opvolging een pas op de plaats
te maken en zich te beraden of we de uitgeselekteerde
boeren niet hard nodig hebben voor de toekomst van
de Nederlandse landbouw. Dit met het oog op de kon-
kurrentie.
De heer Mennink is verder van mening dat de melkhou-
derij het afgelopen jaar veel goeds heeft gebracht. De
boterberg in het begin van 1971 is flink geslonken en
geschat wordt dat de voorraad op l april a.s. de 25 mil-
joen kg niet te boven zal gaan. De melkproduktie is in
1971 met 2 procent gestegen. Eind van het jaar lag de
zuivelwaarde van alle industriemelk met 4 cent boven
de richtprijs van de melk. De aan de veehouders uit te
betalen prijs zal naar schatting in 1971 3 tot 4 cent
per kg hoger zijn.
Ter ondersteuning van de verbetering van de rundvee-
houderij zou ik nog kunnen noemen de gestegen rund-
veeprijzen en de prijzen van jonge kalveren. Ik zal me
echter wel hoeden voor een te sterk optimisme, daar-
voor zijn de prijzen in de achter ons liggende jaren te
slechts geweest, aldus de heer Mennink.
Ten aanzien van de varkenshouderij spreekt de heer
Mennink van een „zonnig klimaat". De pluimveehouderij
heeft een zeer moeilijk jaar doorgemaakt, de verbetering
van de eierprijzen in de laatste maanden zal zeer zeker
enige verademing hebben gebracht. De heer Mennink
vroeg zich af of het wel wijs is om de landbouwproduk-
tie in de hoogontwikkelde westerse landen af te remmen

ten bate van de ontwikkelingslanden bv. de suiker (de
wereldmarktprijs van suiker is zeer sterk gestegen).
Uit het jaarverslag van sekretaris H. Pelgrum bleek dat
de afdeling Vorden thans 212 leden telt. Met de ABTB
en de CBTB werden een paar gezamenlijke vergaderin-
gen gehouden. Voorts memoreerde de heer Pelgrum de
gezamenlijk e feestavonden met de afdeling Vorden van
Jong Gelre en de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.

Bijeenkomst
van de PvdA
Onder voorzitterschap van mevrouw v. d. Heide-v, d.
Ploeg hield de afdeling Vorden van de PvdA een nieuw-
jaarsbijeenkomst. In haar openingswoord merkte zij
o.m. op dat er een jaar voor ons ligt, waarin veel akti-
viteit van de leden gevraagd zal worden.
Mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg is benoemd in het „Re-
gionale bestuur van de PvdA" alsmede in het „Vrou-
wenkontakt in Gelderland" en de „Kinderbescherming".
De heer Ortsen, distriktsbestuurder uit Zelhem, sprak
over „De partij als aktiegroep in oost-Gelderland", waar-
bij de partij zich ten doel gaat stellen akties te voeren

11 ontstane misstanden en ergerlijke behandelingen.
Daarnaast zullen voor belangrijke en urgente zaken en
voorzieningen scherpe akties gevoerd worden terwijl
voor de burgerij in de meest uitgebreide zin informatie
en steun gegeven zal worden.
Hierna belichtte de heer Koerselman sr het plan ,,Brin-
kerhof" in voorbereiding, toe. Plan Boonk is vol, dankzij
de stroombouw is dit zeer snel gegaan, waarbij de toe-
wijzing van woningen voor drie jaar in éénmaal gerea-
liseerd kon worden. Het nieuwe bouwplan is door tes-
tamentaire bepalingen in grote moeilijkheden geraakt.
Er moet nu naar nieuwe wegen gezocht worden om tot
een oplossin» te komen, waardoor de woningbouw niet
volledig zal komen te stagneren.
Tot slot van de avond werd aan de hand van dia's een
bijzonder aardige quiz gehouden.

Touwtrekken
INDOORTOERNOOI IN DE (JOMPEKT CiESLAA(iIJ

Grootste tournooi
ooit door de
NTB georganiseerd
Het tweede indoortoernooi van de winterkompetitie

1972 dat zaterdagavond m inauugu Di
te Hengelo G werd gehouden, is tot nu toe het grootste
wat ooit door de NTB werd georganiseerd. Liefst 33
ploegen verschenen er aan de touwen waaronder de
sterke achttallen van Buurse, Holten, Vorden, Neede
en Bekveld. De organisatie van dit „monstertoernooi"
berustte bij de TTV DVO uit Dunsborg.
De achttallen van Bekveld, dat op het eerste indoortoer-
nooi niet deelnam, bleken in hun eigen home weinig
aan kracht verloren te hebben. In bijna alle gewichts-
klassen waren zij superieur. In de catchklasse (boven
720 kg) moest zelfs Buurse, dat in Bathmen onlangs
winnaar werd, de winst aan de Hengeloërs laten. Noor-
dijk werd hier eervol derde. Buurse blijft in het klasse-
ment de lijst aanvoeren met 10 punten. Warken en
Bekveld deden in de 720 kg-klasse weinig voor elkaar
onder; na veel inspanning moesten de Warnsvelders het
touw laten vieren. Jonge Kracht kon alleen Oosterwijk
en de Bizons de baas blijven, maar handhaafde zich
in het algemeen klassement aan de kop.
In de 640 kg-klasse waar liefst zeventien clubs in drie
poules verdeeld, om de hoogste eer streden, begint zich
een interessant duel te ontwikkelen tussen Neede en
Vorden. Bekveld was hier weliswaar de grote overwin-
naar, maar Vorden eindigde eervol als tweede met 10
punten. Met veel inzet slaagde Neede er in om nog acht
punten uit de strijd te slepen, waardoor zij met de
Vordenaren gelijk staan op de kompetitieladder. Enter
en Holten die het wat kalmer aan deden, blijven r esp.
tweede en derde.
Bathmen en Buurse stelden ook in Hengelo hun kandi-
datuur voor de titel „winterkiampioen" in de 640 kg
B-klasse. Nadat Buurse op het eerste toernooi ongesla-
gen winnaar werd, waren de rollen nu omgekeerd en
kwam Bathmen zeer sterk opzetten. Diep ploegend door
het rulle turf molm slaagden zij er in zowel EHTC,
Buurse, DVO, Oosterwijk en Vorden B in het stof te la-
ten bijten. Ook hier nu een gelijke stand aan kop:
Buurse en Bathmen 18 punten uit twee wedstrijd
Eibergen (Jong Gelre) dat in verband met de grote
deelname nu naar de C-klasse was verhuisd, zegevierde
zowel over Diepenheim als Laren, die resp. tweede en
derde werden. Met de punten uit de B-klasse meegeteld
blijft Eibergen nu in de C-klasse aan kop gaan.
In de lichtgewichtklasse is er slechts een kandidaat voor
de titel: Vorden. Deze ploeg trok zich met zo'n geweld
naar de eerste plaats dat het praktisch onmogelijk lijkt
voor de rivalen Noordijk en in mindere mate Holten en
Bekveld, om de Vordenaren - die nu 22 punten hebben -
nog in te halen. In de onderste regionen eindigden War-
ken, Zieuwent en Holten A met 4 punten elk.

• •rstvolgende indoortoernooi van de winterkompeti-
tie NTB wordt op zaterdag 4 maart as. gehouden in de
manege te Voorst. De organisatie is dan in handen van
EHTC uit Eerbeek.

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Zang/es,
pianofes voor
beginners?

Ellen de Waard-
Stroink
dipl. A'dams Conservat.
Beatrixlaan 14, Vorden
Telefoon 2049

Te koop: Biggen. J. Wesse-
link, 't Elshof



NOG 3 DAGEN
kunt u profiteren van onze grandio :c

Benut uw kans
Hebt u al kennis genomen van onze
grote voorraad meubelen en tapijt ?

Fantastisch!
Uw zaak

Schaatsen
Noren en kunstschaatsen nu vee/ voor-

de.'rger in onze opruiming /

WULLINK
Dorpsstraat 4

Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

Err:: \ LAGE PRIJS

<;oi;DE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

/'.utpheuseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

WIN IRSPORl
KI DING

He/anca trainingspakken met aktie-
biezen in diverse kleuren

Sportieve truien, vesten, sweaters,
sjaals en wanten

Noorse wollen sokken en kousen

lJsmutsen, du/ve/caps en bivakmutsen

Warm gevoerde rubber/aarzen
Ge/tenharen /aarss/offen

T/o/er loden jagers/assen voor dames en
heren

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Bespreek tijdig
uw vakantiereis!
WIJ BOEKEN O.A. VOOR:

Hotelplan

Cenfouri/Sun/iner

Renfa.'-ome (bungalows en
appartementen)

Rederij Ketel fRijncruisesJ W

Sfoomvaarf M/j Zee/and
f vakantiereizen naar Groot BritfanniëJ

Wed. Spoorwegen

Ge/d. Tramwegen

VRAAGT FOLDERS EN INLICHTINGEN

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 „ Wichmond

Feestavond
voetbalvereniging
„Vorden"

voor loden en donateurs op zaterdag-
avond 2% januari in zaal „'t Wapen
van Vorden (F. P. Smit) aanvang
19.45 uur, /.aal open l ! ) .1 .1 uur.

m.m.v. cabaretgeze/schap

„X-Y-Z" u/t Enschede

NA AFLOOP BAL

m.m.v. „The Moodchers"

Entree per persoon ƒ 3,—

Drukkerij Weevers te Vorden
levert u alle voorkomende drukwerken

tegen uiterst scherpe prijzen!

Voetbal

Damrubriek
zwart

Gunning
Door de Koninklijke Heide Mij te Arnhem vond voor
rekening van de plaatselijke kommissie voor de ruilver-
kaveling Warnsveld de aanbesteding plaats voor het
verrichten van diverse kavelinrichtingswerkzaamheden
met bijbehorende werken.

Het werk werd gegund aan de fa A. E. J. Van Heel,
Bulkseweg 14 te Kerkdriel voor ƒ 169.000,—.

wit

In de rij van wereldkampioenen kan Ton Sijbrands nog
niet worden geplaatst. Als damprofessional is hij belust
op de titel. Men verwacht dat hij deze vroeg of laat
/.al veroveren mede gezien zijn wetenschappelijke be-
nadering van het spel. Zijn kennis is ongeëvenaard.

Een fraai staaltje van zelfstudie geeft de partij tegen
de Surinamer J. Sheoratan, gespeeld in het internatio-
nale toernooi te Paramaribo 1969.
Na de tiende zet speelde Sijbrands, die met wit speelde,
39- 34 (zie diagram). Zwart vervolgde met 20—25. En
nu presteerde Sijbrands het ongeloofwaardige een dam
te behalen terwijl zwarts' damlijn nog geheel bezet is.

Toch presteert Sijbrands dit door:

Wit Zwart
12) 27—22 18x27-
13) 33—29 24x31
14) 44—39 27x38
15) 41—37 23x41 (meerslag)
16) 46 x 8 3x12
één veld op de damlijn is nu vrijgemaakt
17) 39—33 38x29
18) 34x 3

De stand van het probleem uit de vorige rubriek:
wit: schijf op 27 en dam op 49; zwart: schijven op 11,
19, 26 en 39. De oplossing:

Wit Zwart
27—21 26 x 17
49—16 en zwart heeft geen verweer

meer

Ons nieuwe probleem:
wit: schijven op 38 en 41 en een dam op 47; zwart:
schijven op 15 en 21 en een dam op 36. De oplossing
vindt u in de volgende rubriek.

VERDIENSTELIJK (GELIJKSPEL VAN VORDEN
Vorden l heeft zondag jl. vriend en vijand verrast door
in Borculo tegen koploper Reunie l een verdienstelijk
l—i gelijkspel te behalen. Door dit resultaat zullen de
Vordenaren ongetwijfeld moed putten voor de resteren-
de kompetitiewedstrijden waarbij men drie punten ach-
terstand weg moet werken om zodoende toch in de Ie
klas te kunnen blijven.

Ln do ontmoeting tegen Reunie hadden de Vordenaren
in de eerste twintig minuten het beste van het spel. Men
schiep zich kansen doch Hengeveld en Janssen hadden
hot vizier niet goed gesteld. De achterhoede van Vorden
behoefde in deze periode nauwelijks in aktie te komen.
Vanaf de twintigste minuut ontstond een gelijkopgaande
strijd. Na een half uur spelen werd een Reunie-aanval
afgeslagen, waarna de bal bij de in duidelijke buiten-
spelpositie staande rechtsbuiten kwam die doelman
Meyer met een niet onhoudbaar schot passeerde l—0.
De Vordenaren gingen niet bij de pakken neer zitten en
togen direkt weer ten aanval. Vijf minuten voor de
rust kregen de geelzwarten op het middenveld een vrije
schop toegewezen. Aanvoerder Besselink gaf een hoge
voorzet in de richting van Hengeveld die de bal vervol-
gens „panklaar" bij Nijenhuis op de schoen legde l—1.
In de tweede helft over het geheel een aanvallend ster-
ker Reunie. De Vordense achterhoede speelde deze mid-
dag echter een prima wedstrijd en zo kon het gebeuren
dat de vele aanvallen van Reunie op niets uitliepen ter-
wijl aan de andere kant de uitvallen zeer gevaarlijk wa-
ren. De geelzwarten hadden in deze tweede helft xelfs
driemaal een mogelijkheid te scoren doch Heng.
Janssen en Nijenhuis gingen iets te onbesuisd te werk.
Het bleef zodoende bij l—1.

Het 3e elftal van Vorden konsolideerde. haar positie aan
de kop van de ranglijst door tegen Eibergse Boys 6 met
O—6. te winnen. Voor de doelpunten zorgden Dostal 4x
en Golstein 2x. Het vierde elftal verloor op eigen terrein
met 2—3 van Be Quick 5. De Vordense doelpunten wer-
den gescoord door Koster en Velhorst. Het vijfde elftal
leidde door doelpunten van Zieverink in de wedstrijd

i Voorst 6 met 2 0. Toch gingen de bezoekers
met de vui le winst van 2—3 naar huis.

VOHDEN Al DELING /ATERDAG WON VERDIEND

Het eerste elftal van Vorden afdeling zaterdag heeft de
rustperiode goed „overleefd" en speelde in de thuiswed-
strijd tegen Sp. Haarlo 3 een goede partij. Reeds in de
beginfase kreeg de thuisclub enkele goede kansen die
evenwel niet werden benut. Na plm. tien minuten ont-
ving Sloetjes de bal en omspeelde enkele tegenstanders
waarna hij vervolgens met een fraaie boogbal scoorde
l o. Haarlo nam hierna het initiatief over. De hechte
Vordense defensie liet echter geen steken vallen. Nog
voor de rust werd het 2—O toen Jansen de bal uit een
corner van Sloetjes inschoot.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld met aan Vorden-
zijde Wentink en Dekkers als uitblinkers. Na een goed
opgezette aanval via links werd Sloetjes gelanceerd die
op beheerste wijze 3—O Hot aantekenen. Weinige minu-
ten later knalde Stokkink keihard tegen de lat. Het was
opnieuw Sloetjes die de stand naar 4—O schoot. De
strijd werd na dit doelpunt harder doch gescoord werd
er niet meer.
Het tweede elftal van Vorden ging zaterdag op bezoek
bij Haarlo 2. De eerste wedstrijd destijds in Vorden ging
met 38—O verloren. Ditmaal bracht Vorden het er iets
he te r af. Na een 4—O stand bij de rust won Haarlo ten-
slotte met 11—0.

RATTI — T LI I SE BOYS 1 — 1
Na ruim een maand winterpauze startte Ratti's eerste
tegen het bezoekende Ulftse Boys 1. Het werd een l—l
gelijkspel. De Boys namen de eerste tien minuten het
initiatief, mede door het windvoordeel, maar Ratti kwam
geleidelijk opzetten en begon vooral via links met een
serie goed opgezette aanvallen. Een hoog schot van
Overbeek dat Huitink nog probeerde in te koppen, kwam
in handen van de uitstekende Boys-doelman Frase. Ook
een door Bijen ingeschoten bal werd ternauwernood tot
corner verwerkt. Na een half uur namen de Boys de
leiding via rechtsbuiten v. d. Schuur, die onbereikbaar
voor invaller-doelman Roelvink in de benedenhoek scoor-
de Ü 1. Even moest Ratti nu alle zeilen bijzetten in
welke periode Schoenaker als een „rots in de branding"
de meeste aanvallen onschadelijk maakte. Een kopbal
van de Boys-linksbuiten Jansen bezorgde Roelvink nog
wel koude rillingen maar ging gelukkig in het zijnet.

Na de thee was Koers op de rechtsbuitenplaats door Vre-
man vervangen terwijl de Boys ook een wisselspcler
hadden opgesteld. Het spel word geleidelijk aan harder
en Ratti kwam meer naar voren doch het duurde alle-
maal te lang om sukses te hebben. Men wilde het te
mooi doen waardoor de Ulftse verdediging ruimschoots
de tijd kreeg om in te grijpen. Nadat Bijen eerst de bal
tegen de lat knalde scoorde Huitink na goed kombinatie-
spel de gelijkmaker l—1. Jammer dat dezelfde speler
zich even later bij een doorbraak niet kon beheersen en
door de arbiter naar de kleedkamer werd verwezen.
Ondanks de numerieke minderheid hielden de groen-
witten het op een gelijkspel.

RATTI AFDELING ZATERDAG BIJNA KAMPIOEN
Ratti l afdeling zaterdag is hard op weg naar het kam-
pioenschap in haar afdeling, want opnieuw werd een
tegenstander met flinke cijfers overwonnen. Het Dinx-
perlose DZSV 5 leed te Kranenburg een 8—2 nederlaag
waardoor Ratti nog 3 punten van de titel is verwijderd.
Al na vijf minuten schoot Reindsen raak bij een scrim-
mage l—O waarna dezelfde speler de stand op 2—O
bracht. Dijkman wist de bal na een hoekschop zo'n ge-
weldige draai te geven dat het 3- O werd. Invaller Ban-
nink zorgde voor het vierde doelpunt met een sublieme
kopbal. Nadat Reindsen uit een voorzet via rechts de
hattrick verrichtte kregen de bezoekers nog een tegen-
doelpunt bij een verrassende doorbraak 5—1. Het werd
6—l door Dijkman die een dieptepass van Reindsen af-
rondde waarna Reindsen andermaal zijn uitstekende
vorm en konditie bevestigde met een zevende doelpunt
met welke stand de rust inging.
Na ruim een half uur scoorde Reindsen uit een penalty
s l waarna een doorbraak van de DZSV-midvoor voor
de 8—2 eindstand zorgde.


