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De Efezieërs
l'j zollen 't in gien honderd jaor können raon - ik mos in-
ens denken an de Efezieërs, waor at van eschreven steet
dat ze aleene bi'j mekare kwammen um wat ni'js te zeggen
en te heurn: Lange tied he'k d'r niet uut können kommen
- stel ouw veur da'j niks moggen zeggen dat al bekend was!
Dat een preutjen aover et weer d'r al niet meer bi 'j heurn -
i'j zollen d'r et heele praoten met verleern! Later he'k et
een betjen anders vertaald: zie heelen bi'jeenkomsten waor
at gien sprekker et woord mog nemmen, of hie mos wat
ni'js zeggen.
En dat is iets geweldigs - dat hadden ze zoo motten laoten -
dan was et nog es de moejte weerd cwes um naor een ver-
gadering te gaon . . .! Daor kwam ik aover an et denken
toe ik de krante nao-ezien hadde. „Kamerlid sprak over
landbouwprohlemcn" ha'k met groote letters zien staon. Toe
ik et stuksken deurelezen hadde mos ik an die Efezieërs
denken, die zollen d'r zik niet zoo makkelek afemaakt hem-
men. Et lek d'r verdacht volle op dat de sprekker olde kran-
tenknipsels bewaard en dagen van te veurten bi'j mekare
ezoch had. De oldsten van veur een jaor of tiene - de boern
mot investeern um de man zoo volle meugelek te produce-
ren. Dan wat ni'jer soort - de konkurrentie in de EEG en
de Hinderwet. De ni'jsten aover et „welzijn" die deur de
..welvaart" in gevaor kump, en aover de „ekonomie" die al
scheef geet en niet meer gruujen mag. De mensen zölt wel
in de hande eklapt hemmen, een dankwoord van de veur-
zitter heurn d'r natuurlek bi'j, maor ik zol d'r wel es eene
willen heurn die zeg dat hie d'r wat wiezer van ewodden
was. En die mien uutleg hoe of dat dan straks mot at ze
aoveral - ok in de industrie - zoovölle meugelek mensen
aoverboord zet um de vaart in et schip te hollen. Of dat niet
noodwendig op kortere arbeidsdage mot uutdraajen? En wat
et veur zin hef um eers nog effen uut te probeern wat of de
boer op zien pokkei lien kan.
Nee, een grooten aovend hebt ze d'r met eur Kamerlid niet
van emaakt . . . Maor ze 'kriegt de kans um wat goed te
maken! Van wat 't iets wieter te lézen ston zölt de boern
zik de oogen uutwrieven. Van de krante hebt ze d'r niks
gien erg in ehad, anders hadden ze daor die groote letters
wel baoven ezet. Et ging aover de uutslag van een proef-
bcdrief. „Kalveren van moederdiercn met een totaal ver-
schillende produktie zijn naast elkaar opgefokt, en gebleken
is dat ze nu allemaal op hetzelfde produktieniveau uitko-
men!" Dat mo'j ow es effen indenken! Daor zet ze maor
zoo vieftig jaor schoolwiesheid veur schut! Daor staot nou
de jonge boern met eur diploma's - wat is d'r nog waor -
wat is d'r niet waor? Daor staot ze nou met die dure bollen
van die beste moeders (mien lust 'r wel een stuk van). Daor
staot nou de monsternemmers met eur kisjen, nou kunt ze
d'r kromme spiekers in opspoarn veur de klcinkinder, dan
bunt ze weer bi'j de tied. Daor staot nou de boern met de
mooie melklicsten achter eur jonkvee, nou niks meer weerd
as old papier - da's officieel uutemaakt. Et hef d'r al wel
lange inezetten, sommige boern gleuven d'r al niet volle
meer van en daor is ok al es in een krantjen op ewezen.
Maor hoe of dit zoo lange kon bestaon, en wat of ze nou
mot, dat mot ze zik met mekare maor es uutzuuken! Net
as de Efezieërs - bi ' j mekare kommen um wat ni ' js te zeg-
gen en te heurn!
(In elk geval: mien petjen af veur degenen die d'r eerlek
veur uutkorrit: „Wi'j hebt ons vergist!")

vakbondsleden AVB-NVV afd. Vorden

Ter gelegenheid van het feit dat 9 leden van de AVB-
NVV afdeling Vorden 25 jaar lid waren geweest van
de vakbeweging, werd in zaal Eskes een feestelijke bij-
eenkomst belegd. De leden vergezeld van hun dames,
alsmede de heer Kruis distriktsbestuurder, werd van
harte welkom geheten. De jubilarissen de heren Nijland,
Zweverink, Eggink, de Gereef, Stegeman, Groot Nue-
lend, Hengeveld, Pardijs en Stokkink werden met waar-
dereende woorden toegesproken door de heer Kruis,
die hun tevens het zilveren NVV insigne namens de
bond opspelde. Van de afd. Vorden ontvingen zij een
envelop met inhoud. De dames werden bloemen aan-
geboden. Namens de bestuurdersbond sprak de heer
Koerselman enkele woorden. Na de huldiging hield de
heer Kruis een korte inleiding over het doel van de vak-
beweging. Onder het genot van enkele konsumpties
werden dia's vertoond over een reis die mevrouw Van
der Heide-van de Ploeg maakte naar Skandinavië. Dit
viel bij de aanwezigen zeer in de smaak.

goederenhandel l
derksen
spalstraat 32

Hengelo gld.

tel. 05753-1884
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Toneelavond
van het Yordens Toneel goed geslaagd

De plaatselijke toneelverenigina^Vordens Toneel nam
met 'Een bruid kwam op be^^t' voorgoed afscheid
van het Nutsgebouw. De heer Holsbeeke liet in zijn
toespraak duidelijk merken, dat verschillende paatse-
lijke verenigingen het gemis zeer zullen merken, zo
ook Vordens Toneel, dat zijn 20-jarig bestaan hoopt te

herdenken. Hij hoopte dat het gemeentebestuur spoedig
naar een andere gelegenheid zal omzien alsmede ook
het bestuur van het Jeugdcentrum. De verenigingen
in het dorp en omgeving ondergaan hierdoor een ge-
duchte aderlat'ng, aangezien door de sluiting van het
Nutsgebouw niet meer kan worden gerepeteerd.
Enkele uren hebben de gebr. Travers (H. en J. Hilfe-
rink) en hun tante Henrietta Travers (mevrouw G
Lenselink-ten Have) en verdere leden de talrijke aan
wezigen onder wie burg. van Arkel en gem.sekretaris
Drijf hout, laten genieten van subliem spel. Mede door
het prachtige decor, de toneelaankleding van Meubel-
show Vorden, kostuums van de fa Doornink uit Arn-
hem, de grime van Jurriës uit Arnehm, toneelgeluiden
door B. Broer en verdere medewerkenden was de op-
voering een lust voor het oog. Onder de vrolijke noten
van The Starlets werd tot 2 uur 's nachts een dansje
gemaakt, waarna het bestuur en leden van Vordens
Toneel konden terugzien op een geslaagde avond

Ledenvergadering
van de L.R. De Graafschap en P.C.

Onlangs werd in café Eskes de jaarlijkse ledenverga-
dering gehouden waarvan de opkomst zeer goed was
De vereniging kan terugzien op een gunstig jaar on-
danks dat de penningmeester een nadelig saldo te ver-
melden had. De notulen werden goedgekeurd en aldu
vastgelegd. De voorzitter deelde mede dat er 81 leden
zijn inklusief de ponyklub. De heer Norde werd benoemd
tot ere-lid als blijk van grote waardering voor het vele
werk dat hij in de loop der jaren heeft gedaan. Hem
werd een gouden dasspeld aangeboden. Het bestuur is
dankbaar voor al diegenen die zowel daadwerkelijke
als financiële hulp hebben gegeven en heeft ook ver-
trouwen dat dit ook het komende jaar het geval zal zijn
Met algemene stemmen werd de heer Wagenvoort weer
tot voorzitter gekozen. In de vakature de heer Tiessink
werd de heer Norde tot sekretaris.penningmeester ge-
kozen. De heer Tiesaink werd hartelijk dank gebracht
voor al zijn goede werk voor de vereniging waarvan
hij als trouw lid blijft doorgaan. Voor het komende
seizoen staan er weer verschillende evenementen op
het programma. Indien er inensen zijn die een ponn
hebben zijn die van harte vv^»>m om hun kinderen al
vroeg vertrouwd te maken met de ruitersprot. ledere
zaterdag wordt er nabij Kiefskamp onder deskundige
leiding les gegeven, De voorzitter wenste ieder aan
het slot een sportife ruiterjaar toe,

METSELSTEEN : handvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

STEENHANDELISTEENDEREN
Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

Gemeente
nieuws

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

VERVOLG RUIMTELIJKE ORDENING

Vorige week eindigden we onze beschouwing over de
ru imte l i j ke ordening met twee kernvragen:
1. Welke (demokratische) rechten heeft de burger bij

de vaststelling van gemeentelijke struktuur- en be-
stemmingsplannen? en

2. Hoe is de verhouding tussen een bestemmingsplan
en de bouwverordening?

Ad 1: Rechten van de hurger
De Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft de burger
het recht om, in principe, in drie instanties zijn be-
langen te verdedigen wanneer hij denkt dat zijn be-
langen door bv. een bestemmingsplan worden ge-
schaad. Het beste valt dit te illustreren aan de hand
van een konkreet voorbeeld dat in Vorden heeft
plaatsgevonden:

In augustus 1970 werd in samenwerking met de ge-
meentelijke stedebouwkundige het Bestemmingsplan
Buitengebied 1970 ontworpen; dit plan werd toen
een maand voor een ieder ter inzage gelegd, terwijl
iedereen ook de gelegenheid kreeg om hiertegen be-
zwaren in te dienen; bv. vele agrariërs vonden dat
hun bouwperceel te klein was (dit is dus de eerste
keer dat bezwaren konden worden gemaakt). De
Raad stelde daarna het bestemmingsplan vast met
inachtneming van de ingekomen opmerkingen van de
burger (sommige bezwaren waren reëel - en het be-

stemmingsplan werd dus in die zin veranderd -, an-
dere bezwaren werden na afweging van alle belangen
niet-ontvankelijk verklaard).
Vervolgens werd dit door de Raad vastgestelde plan
wederom ter inzage gelegd; tegelijkertijd werd mede-
gedeeld dat burgers, die hun belangen nog steeds ge-
schaad achten, opnieuw (dus voor de tweede keer)
bezwaren konden indienen tegen dit plan, maar nu
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland (NB zoals
we de vorige keer al vertelden, moeten Gedeputeerde
Staten het door de gemeente vastgestelde plan goed-
keuren, voordat het plan - eventueel gedeeltelijk - kan
worden uitgevoerd). In 1971 keurde deze provinciale
bcstuursinstantie het plan gedeeltelijk goed: aan som-
mige bezwaren van burgers werd hierbij tegemoetge-
komen, aan andere niet.

Toen werd voor de derde keer het plan ter inzage ge-
legd; degene, die zowel voor de gemeenteraad - in
eerste instantie - als door Gedeputeerde Staten - in
tweede instantie - niet-ontvankelijk was verklaard in
zijn bezwaren, kreeg nu voor de derde keer de gele-
genheid om bezwaren tegen het plan in te dienen, en
wel bij de Kroon (dat zijn de koningin en de minis-
ter). Deze laatste fase is momenteel nog aan de gang;
de Kroon beslist nu als laatste instantie over het
plan (en de daartegen ingebrachte bezwaren).

Zoals wij dus hebben gezien, heeft de burger vele
mogelijkheden om aan zijn trekken te komen; de
meest gevolgde en meest wenselijke procedure is ech-
ter om, wanneer een plan voor de eerste keer ter in-
zage wordt gelegd, kontakt op te nemen met het ge-
meentebestuur en eventuele problemen te bespreken;
op deze wijze kan in gezamenlijk overleg dikwijls een
gunstige oplossing worden gevonden voor de burger;
de bezwaarschriftenprocedure heeft dan ook voorna-
melijk de bedoeling om de burger het recht te geven
zijn belangen bij meerdere instanties te bepleiten, als
geen overeenstemming wordt bereikt met het ge-
meentebestuur.
Indien de burgers zich tijdig (laten) informeren over
allerlei plannen, worden vele narigheden achteraf
voorkomen; want als een bestemmingsplan eenmaal
in werking treedt, heeft het dezelfde kracht als een
wet: zowel de gemeenteraad als het kollege van bur-
gemeester en wethouders zijn er dan aan gebonden.

Ad 2: Verhouding bestemmingsplan-bouwverordening
De verhouding tussen een bestemmingsplan en de
gemeentelijke bouwverordening kan als volgt worden

omschreven:
• het bestemmingsplan regelt en wijst aan waar bv.
landbouw of veeteelt mag plaatsvinden, waar win-
kels mogen zijn, waar de industrie zich moet vesti-
gen, waar handhaving van bos en natuur moet plaats-
vinden en waar mag worden gebouwd (bv. de agrariër
op zijn grarisch bouwperceel en de dorpeling in de
bebouwde kom).
• de bouwverordening regelt, in het algemeen, welke
technische eisen worden gesteld aan bouwwerken, bv.
hoe de fundering moet zijn, hoe groot de vertrekken
in een huis en hoe de dakkonstruktie behoort te zijn,

Kortom, het bestemmingsplan verklaart óf er wel mag
worden gebouwd, terwijl de bouwverordening zegt
aan welke eisen zo'n gebouw moet voldoen (als er
inderdaad mag worden gebouwd).
Wij hopen door deze serie artikelen het probleem van
de ruimtelijke ordening iets duidelijker te hebben ge-
maakt; op het gemeentehuis is uiteraard steeds nadere
informatie te verkrijgen; of als u denkt zelf leuke
suggesties te hebben, brengt u deze da naar voren.

Wijziging subsidieregeling woningbouw
De nieuwe subsidietabellen, die vanaf l januari 1973
gelden, zijn aangepast aan de stijging van het huur-
peil, de ontwikkeling van de stichtingskosten en de
verhoogde omzetbelasting.
Dit geldt voor de bouw door toegelaten instellingen
(als regel woningwetwoningen), voor de bouw van
partikuliere huurwoningen (komt in Vorden weinig
voor) en voor de bouw van eigen of koopwoningen.
De subsidiebedragen zijn o.a. afhankelijk van de
grootte van de woningen en van de stichtingskosten.

Bij hogere stichtingskosten worden de bijdragen lager.
In de praktijk is gebleken, dat als regel alleen bij se-
riebouw subsidie haalbaar is. De stichtingskosten voor
enkele of dubbele woningen zijn veelal te hoog om
van de bijdrageregeling te kunnen profiteren.
De subsidietabellen zijn per 1-1-1973 in verhouding
gunstiger geworden voor kleinere woningen. Het zal
nu in bepaalde gevallen ook mogelijk worden bc-
jaardenwoningen te verhuren aan alleenstaanden of
onvolledige geiznnen.
Wel vervalt dan de extra bejaardensubsidie van
ƒ 400,— per jaar, waardoor de huur zal moeten wor-
den verhoogd.
Nadere inlichtingen worden gaarne op het bureau
gemeentewerken verstrekt.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten
I

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur Jeugddienst, voorganger ds. Keja uit Odijk.
Thema: „God tegen het lot"
19.00 uur ds. J. C. Krajenbrink, dienst van schrift en tafel,
v ier ing Heilig Avondmaal met kleine bekers

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. N. J. Gorris van Zutphen

R.K. KERK VORDEN

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

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (Q5753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750)2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-

BURGERLIJIIE
STAND

GEBOREN: Saskia Christina Maria, dochter van J. B. A.
Vreman en M. G. Hassink.
ONDERTROUWD: M. C. Visser en H. T. G. M. Roelvink.
GEHUWD: G. J. Kamperman en H. B. Ellenkamp.
OVERLEDEN: Johan Hogeslag, 81 jaar, echtgenoot van
A. W. Schreurs.

Z I L V E R W I T E D E L 3 T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

.



SUPERMARKT
presenteert:

NIET VERGETEN FR/CO ETEN .'

Jong Belegen
KAAS

500 GRAM

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

MAGERE SPEKLAPPEN

KLAPSTUK met klein beentje

3 stuks nu

500 gram

500 gram

128
198
298

Voor een heerlijke erwtensoep
500 gram BOVENBEEN

VARKENSPOOTJES

3 stuks

198
75

RUNDERLAPPEN

500 gram

Heerlijk malse RIBLAPPEN

500 gram

Heerlijk gekruide RUNDEROLLADE

500 gram NU

368
518
468

150 gram BOERENMETWORST 98

150 gram BOTERHAMWORST 79

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 89

200 gram GELDERSE KOOKWORST alleen aan stuk 99.

NIEUW 11 ZOUTLOZE VLEESWAREN

8 verschillende soorten !

Geprolongeerd door de JUWEELBAKKER !

Doos è 4 stuks

TOMPOUCEN
VOOR

Herschi

U P DRANK

literfles 89

Elke 2e fles

59

Raak VRUCHTEN-

LIMONADE

literfles

van 1.11 voor

89

Colorno

KOFFIEMELK

1/2 liter

nu voor

89
WMWWfWMWWMNWW^^

HEERLIJKE

flNDAKOEKPN

Donna Rosa of

Muskateller zoete

IMPORT WIJN

grote fles nu voor

425
MMNUWUWWWWWWWW

Literkruik FRAMB

BESSENWIJN

nu geen 255

maar

198

Maakt alles glan-

zend schoon

spuitbus SPARKLE

van 325 voor

259

6x10 papieren

ZAKDOEKJES

geen 115

maar nu

89

Rondocel DAMES-

VERBAND norm.
«

per pak 120

maar nu

89

Koffer Witte Reus

ZEEPPOEDER

nu van 550

voor

489

Literblik

ANANAS

normaal 149

nu voor

119

LITERBLIK

DOPERWTEN
'ZEER FIJN' DEZE WEEK VOOfl

Groot pak Venz

CHOC. HAGEL

melk of puur

nu per pak

149

Doosje Venz

CHOCO-

LAADJES

normaal 96 nu

79

Diverse soorten

ven Doorn

KOEKJES

nu per pak

79

Pak a 8 stuks

PANKYWAFELS

nu van.95

voor

75

van Sprundel

HEGERZOENEN

grote doos

van 109 voor

99

Pingo

HAANTJES
7000 GRAM

Groente en Fruit
GRAPE FRUITS

4 stuks 148
Clementines MANDARIJNEN

16 stuks 198
Hon/ngzoete H ANDSINAASAPPELEN

8 grote

TOMATEN
500 gram

198
79

Fijne handappe/en
JONATHANS 2 kifo

Fijne handappe/en
GOLDEN DELICIOUS V/2 kg

Donderdag:
Panklare RODE KOOL 500 grom

Vrijdag:
Koge/harde SPRUITEN

169
198
35

per kg 98
Zaterdag:

PRIMA BANANEN per fcg 98
PCD roodmerk KOFFIE

500 gram van 472 voor

PCD vacuüm ZOUTE PINDA's
200 gram

Koopmans zelf rijzend BAKMEEL
van 81 voor

359
98
71

3/4 literpot Reine Victoria
PRUIMEN voor 105

MARGARINE

2 kuip/es voor 75
Unox Frankfurter

KNAKWORST blik van 169 voor 139



Met grote vreugde en dank
aan God geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje
S A SKI A
Bij het H. Doopsel zal zij de
namen ontvangen
Saskia Christina Maria
J. B. A. Vreman
G. M. Vreman-Hassink
Remco
Vorden, 26 januari 1973
Het Gulik 6

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos bij ons
huwelijksfeest ontvangen,
onze hartelijke dank

J. Oosterink
en echtgenote

Vorden, januari 1973

Te koop gevraagd van par-
tikulier: oud boerderijtje of
vrijstaand woonhuis
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar
Aanbiedingen:
telefoon 05752-2083

Te koop aangeboden
2-persoons opklapbed met
eiken ombouw kompleet
met matrassen
de Bruijn, het Vaarwerk 13
Telefoon 1516

Staat ter dekking
ram konijn Vlaamse Reus
H. Korenblik, Vorden
Oude Zutphenseweg 1

Te koop gevraagd een goed
onderhouden haard, liefst
Jaarsma. - H. Vliem
Waarlerweg 2 Vorden

VOOR

NAAK:
Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor:

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIG ARENM AG AZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop z.g.a.n.
kinderwagen en reisweg
's avonds na 17 uur
de Steege 9 Vorden

Te koop dek rijpe NL Beren
opgenomen met B en B-+-
met gezondheidsverklaring
J. L. Klein Brinke
Kruisdij k 7 Vorden

Gevraagd:

een staalstraler
moet tevens kunnen
verfspuiten
Ook 65-f er
komt in aanmerking
Aanmelding dagelijks aan
het bedrijf
Kerkhoflaan l Vorden
Na 19.00 uur:
Wilhelminalaan 9 Vorden

A. M. HEUVELING
METAALWAREN

Kerkhoflaan l Vorden
Telefoon 1309

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Inplaats van kaarten

Op donderdag 8 februari a.s. hopen wij om
15.00 uur te trouwen in het gemeentehuis
te Vorden

De kerkelijke bevestiging van ons huwelijk vindt
plaats om 17.00 uur in de gereformeerde kerk te
Vorden door de weieerwaarde heer
ds J. B. Kuhlemeier

Gelegenheid om ons te feliciteren van 18.30
tot 20.00 uur in café-restaurant 't Wapen
van 't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden

ROELOF ELBR1NK
MARJAN v.d. WEY

Toekomstig adres: Pollux 329, Veenendaal

LM.».» M.M.».».» »•:»»<

CAREL RENSEN
en
GERDA HENDRIKS

trouwen 8 februari a.s. om 14.00 uur in de
St Martinuskerk te Baak

Vorden, Graaf van Limburg Stirumstraat 3
Baak, Beukenlaan 3
Januari 1973

Dag-adres: hotel-café Herfkens te Baak
Toekomstig adres: Z.E. weg 82, Baak
Rwoptie van 16.00 tot 17.00 uur

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger: ds F. Keja uit Odijk

Thema: 'God tegen het lot'

KOMT ALLEN

P.S. Er is ook een dienst om 19.00 uur

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39

telefoon 1619

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

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

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

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

EVANGELISCHE OMROEP

FRUIT IS GEZOND !

De taaiste Golden Delicious

LOMBARTS
GOUDREINETTEN

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

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn,
met inachtneming van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, aan fa. Gebrs. Kette-
lerij, Zutphenseweg 54 te Vorden, vrijstelling te
verlenen van artikel 32 - met name lid l sub a -
van het uitbreidingsplan Vorden, Herziening 1962,
zulks teneinde de huidige bebouwing aldaar te
handhaven en een geringe vergroting, c.q. ver-
plaatsing van de bestaande verkoopruimte toe
te staan; een en ander door een bestemming
'Hoveniersbedrijf' te creëren.

De situatietekening en de ontwerp-voorschriften
liggen vanaf 31 januari tot en met 11 februari
1973 voor een ieder ter gemeentesecretare ter
inzage; gedurende deze termijn kunn n belang-
hebbenden schriftelijke bezwaren ir d enen bij
Burgemeester en Wethouders.

Vorden, 23 januari 1973

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de burgemeester,
Van Arkel
de sekretaris,
J. Drljfhout

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 23 januari 1973 heeft besloten dat een
herziening van gedeelten van twee bestemmings-
plannen wordt voorbereid, te weten:

a. inzake een gedeelte van het bestemmingsplan
Vorden Noord (Industrieterrein) n.l. het gedeelte
tussen de Almenseweg en de machinefabriek ten
Have b.v. aan de Industrieweg, ten noorden van
de spoorlijn Zutphen.Winterswijk en een gedeelte
van het bestemmingsplan Buitengebied 1970, n.l.
aan de Kerkhof laan; een en ander teneinde een
meer conserverende bestemming aan deze ter-
reinen te geven; en

b. inzake een gedeelte van het bestemmingsplan
Buitengebied 1970, betreffende een stukje grond
aan de Hengeloseweg nabij de percelen 7 en 9,
zulks teneinde aldaar de bouw van een transfor-
matorhuisje door de PGEM mogelijk te maken.
De voorbereidingsbesluiten - die in werking treden
op 31 januari 1973 -, alsmede de betreffende
situatietekeningen liggen vanaf 31 januari 1973
voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage

gorden, 24 januari 1973

De Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn,
met inachtneming van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, aan de Provinciale Gel-
derse Elektriciteits Maatschappij te Arnhem vrij-
stelling te verlenen van artikel 32 van het be-
stemmingsplan Buitengebied 1970, zulks teneinde
op het stukje grond aan de Hengeloseweg nabij
de percelen 7 en 9 een transformatorhuisje op
te richten.

De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 31
januari 1973 t.m. 14 februari 1973 voor een ieder
ter gemeentesekretarie ter inzage; gedurende
deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk
bezwaren indienen bjj Burgemeester en Wet-
houders.

Vorden, 24 januari 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de burgemeester,

(get.) A. E. van Arkel
de secretaris,
(get.) J. Drijfhout

HET JUISTE ADRES
voor centrale verwarming
gas- en oliestook
Vraagt inlichtingen !

Beleefd aanbevelend,

Loodgietersbedrijf „TAKKE"
Willy Weulen Kranenbarg - Zelhem - Tel. 1364

X7IEE zeggen de Russen tegen hun
brood, van de Opperste Sovjet tot
de kleinste Kolchoze. Partij-ideo-

logen hebben al lang en breed uitgemaakt, dat hun beste adres de
Echte Bakker is: 'n ovendienaar met revolutionaire inzet, 'n ware
Held van het Broden Leger. Elke dag tientallen soorten pracht-
brood op de plank - dat lussen die Russen. En u... ?

Echte bakker HOF
't Hoge 24 - Vorden - Telefoon 1395

Fles H ALFVETTE MELK van 74 voor 59
Krat AMSTEL PILS van 1420 voor 1098

10 EIEREN met 30 cent KORTING !

1/3 potje APPELMOES van 65 voor 59

2 rollen SPAR BESCHUIT van 87 voor 75

PAK SPLITERWTEN van 74 voor 68

250 gram TUM-TUM van 98 voor 68

Groot plak CHOCOLADE 59
Pak SPAR KOFFIE van 223 voor 199

Fles ROOSVICEE van 194 voor 159

UNOX ROOKWORST van 189 voor 159

Litersfles SPAR COLA of TIP 79

500 gram JONGE KAAS 258

150 gram HAM van 149 voor 128

Kilo GOLDEN DELICIOUS 98

12 grote SINAASAPPELEN van 225 voor 198

REMMERS
SUPERMARKT

41 Telefoon 1281

Grote verkoop
WQ komen met een jarrote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen. In de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 5 februari

10.00-18.00 uur op het marktplein tegenover café- restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Windjacks (van klein tot da allergrootste maten en aller kleuren) Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politie jassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjasaen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iet.s bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomberjacks t gevoerd en water-
dicht) . koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Party nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-

, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
st eeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, baheosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, teta waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongcnsst /Me-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jotigensschocncn, maten
28-39, vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W Veenstra & Zn -
Telefoon H51 > f">//: ' KEUZE

HOOGSTE VOEDERRENDEMENT

LAAGSTE VOEDERKOSTEN
x

dat is het waar het bij u om gaat, kies daarom meng-
voeders van de beste kwaliteit en samenstelling,
bereid onder

CLO KONTROLE
Bij bulklevering, franko bedrijf zijn onze prijzen t.m. 9 fcbr. per 6000 kg:

Cig-Varkenskorrel
Sig-Varkensmeel
Zeugenmeel
Zeugenbrok
Dieet startkorrel
Startmeel

44,40 Baby B meel f 52,60
43,80 Baby B korrel f 54,20
43,- Voll. legmeel f 45,60
43,60 Voll. mesfrhuïkenvoer
50,- f 50,-
47,80 Drok A f 40,60

Energiebrok f 40,80

Bo ,-enstaande prijzen zijn per 300 kg exklus ef BTW. Bij betaling binnen
14 dagen 2% betalingskorting. Voor kleinere kwantums en zakgoed gelden
toeslagen en bij grotere afname extra korting. Bij afname van meer dan
100 ton per jaar wordt een bonuskorting gegeven tot maximaal 50 cent
per 100 kg. Bovendien kan nog een nabetaling plaatsvinden.

C. A. V. V. "VI ER AKKER
van de A.B.T.B." W.A.
DORPSSTRAAT la WICHMOND TELEFOON 05754-237
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Op ons kantoor is plaats voor een

A. boekhoud-
assistente

B. telefoniste/
typiste

We denken hierbij aan een MAVO-iste met enige boekhoud,
ervaring voor funktie A en aan een typiste voor funktie B.

Ook indien u deze ervaring niet heeft, doch wel interesse
heeft, kunt u hiervoor eventueel intern worden opgeleid.

Voor nadere inlichtingen kunt u overdag kontakt opnemen
met het bedrijf, of 's avonds met de heer E. J. Kettelarij
(05752-1387)

G.EMSBROEK&ZN C.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752)-1546

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

Voor TAPIJT
u weet het?

* MERKTAPIJT

* 5 JAAR SLIJJGARANTIE

* D/REKT OP KAMERBREED TE LEVEREN

* EN WEKELIJKS
DIVERSE SPECIALE AANBIEDINGEN

Zie onze tapijthal!
Het leggen van deze vloerbedekking

doen wij vakkundig en gratis

UW TAPIJTZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

ORCON (Hengelo-Gld.) is een
klein, gezellig atelier, waar een
team van meisjes vakkleding
vervaardigt. In dit team is nu
plaats voor een

modinette <*
leerling-modinette
Heb je interesse?
Kom dan eens vrijblijvend
kijken en praten.

ORCON Vakkleding
Wichmondseweg 2 - Hengelo (Gld.)
telefoon 05753.1268

of na 7 uur 's avonds:
de heer D. Kamphuis,
Zonnestraal 10 - Hengelo (Gld.)

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 4 februari

DANSEN
Muziek:

THE FLAMINGO'S

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

Loodgietersbedrijf „TAKKE"
ZELHEM

Het adres voor zelfbouw cv-pakketten
Scherpe prijzen !

Beleefd aanbevelend,
Willy Weulen Kranenharg - Zelhein - Tel. 1364

Eén op de tien
Nederlanders lijdt
aan astma.

Kijk naar Koos Postema in Vara's Klein Uur U,
op vrijdag 16 februari om 22.00 uur. Ned 1.

Laat Vn niet stikken.
Publikauc jangcboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame Sire.

GEVRAAGD:

metselaars
en

timmerlieden
AANNEMERSBEDRIJF

H. Groot Roessink
Hengeloseweg 7, Vorden, Tel. 1437

Te koop wegens inruil:

Datsun 1400 de Luxe 1972

Datsun 160 b 197^

Datsun 1600 de Luxe 197Ü

Renault R 4 1971
Ford Escort 1100 L 1970

Toyota Corolla 1968

NSU TT 1200 197J

NSU 1200 C 1968

NSU 1000 1969

Peugeot 404 1965

VW 1200 1967

VW 1300 .. . 1969

HERWERS
Doetinchem - Industriestr. 5b, tel. 08340-23839

Hengelo G - Hummeloseweg 10, tel. 05753-1263

Lonneker
Amerikaanse

overall. Verstelbare
schouderbanden.

Topkwaliteit.
Extra ruime

steekzakken.

C3»

IN VOORRAAD BIJ:

HELMIN K
Zutphenseweg - Vorden

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
In de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, ijzersterk, gelaste naden
nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
ilteds doeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

SUBSIDIE
AANVRAGEN
kunnen tot uiterlijk 10 februari a.s.
bij de sekretaris, Zutphenseweg 81,
worden ingediend

HET BESTUUR

Verhuur
gelegfnheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

OEBR. WILL.EMS
kleermaker^, Rozen
hof laan l, Zutphen
telefoon 2264

Te koop ingeschreven beren
met hoge index en ander
iokmateriaal
D. Lettink, Vorden
Lieferinkw. 3 tel. 05753-1526

-'-'s^^^^^^^ JU* '..-^^^^^^^•-:
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Met 'n vakantiereis neem je geen risiko.
Ga je tegenwoordig regelrecht
voornaarde
Raiöeisenbank of de Boerenleenbank.

Kom morgen de reisgids even halen

\ RaiffeisenbankQ BoerenleenbankEen vakantiereis bespreek je

de bank voor iedereen
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25 jarig bestaan

Jubileum-aktie Vordense
Winkeliers Vereniging

Groots opgezette zakenbeurs in oktober
In september feestmiddag en -avond voor de leden
Jubileum prijzenpot tijdens de St Nicolaas-aktie

Dit zijn de belangrijkste punten welke dinsdagavond
in hotel Bakker tijdens een vergadering uit de bus
zijn gekomen. De voorzitter van de Vordense Winkeliers
Vereniging de heer Polman heette allen hartelijk welkom
en wenste de leden als nog een voorspoedig 1973. De
heer Boersma las de notulen van de vorige vergadering
en ook die van 1971 die de vorige vergadering niet klaar
waren.
Bij de ingekomen stukken was een belangrijk stuk be-
treffende het bestemmingsplan 'Kom Dorp Vorden'.
De voorzitter deelde mee dat het mogelijk was dat men
vanuit de Winkeliers Vereniging een kommissie be-
noemde om zodoende mee te beslissen over de toekomst
plannen voor Vorden. Men zal de leden op de hoogte
houden hoe de ontwikkelingen zijn.
De heer Schoolderman kreeg een applaus voor zijn ont-
worpen systeem betreffende de gehouden St Nicolaas
aktie. In alle opzichten is de aktie zeer geslaagd te

noemen; zelfs was er nog een klein batig saldo.
De aktie 1973 zal dan ook net zo worden opgezet. En
kele kleine foutjes zullen er uit gehaald worden, doch
speciaal de aandacht krijgt de prijzenpot!

Het 25 jarig jubileum zal ook voor het kopend publiek
aantrekkelijk worden! Het belooft een grandioos gek
prijzenfeest te worden!

Wat betreft de zakenbeurs liepen de meningen noga
uiteen. De hoge kosten waren vooral voor velen een be-
zwaar, doch het plan (zoals gewoonlijk van voorzitter
Polman) zat goed in elkaar. Zelfs was een tekening
aanwezig die liet zien dat men de beurs wil houden
op de Mispelkampsdijk en wel in oktober.
Er zal echter nog een spéciale vergadering worden ge-
houden om een en ander te bespreken. De heer School-
derman gaf de data op voor de sluitingstijden, waar-
over men het snel eens was. De voorzitter sloot na
de rondvraag en enkele interne mededelingen deze
zeer levendige vergadering.

lödere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrljdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborohseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag van de maand klachtenavond
NVV
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

8 febr. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
9 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre in zaal

Schoenaker
10 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre in zaal

Schoenaker
13 febr. Nutsavond Jeugdcentrum
14 febr. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
15 febr. KPO lezing dokter Boschieter
16 febr. Kinderoperette openbare school Linde in

zaal Schoenaker
17 febr. Kinderoperette openbare school Linde in

zaal Schoenaker
17 febr. Carnavalsbal Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden
18 febr. Zangdienst in de Hervormde kerk

20 febr. NCVB voorlichting merkartikelen
21 febr. Hervormde vrouwengroep dorp
21 febr. Hervormde Vrouwengroep Linde
22 febr. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
24 febr. Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
24 febr. Populaire beat-avond „De Deurdreajers"

in zaal Schoenaker
28 febr. NVEV lezing dr. Aneyssen in café Bruggink
28 febr. Kontaktavond Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden
3 mrt. Carnaval „De Deurdreajers" in de grote tent

bij zaal Schoenaker voor de ouderen
4 mrt. Kindercarnaval „De Deurdreajers" met de

Prins en Jeugdprins in de grote tent
's Avonds optreden radio- en tv-artiesten

5 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

6 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

7 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
8 mrt. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur

20 mrt. Lezing NCVB
21 mrt. Hervormde Vrouwengroep Linde
21 mrt. Hervormde vrouwengroep dorp
22 mrt. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
22 mrt. Demonstratie KPO in zaal Schoenaker
26 mrt. NVEV film over Turkije in café Leemreis

31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker

11 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
18 april Hervormde vrouwengroep dorp
I S april Hervormde Vrouwengroep Linde
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
30 april Oranjebal in café Eykelkamp
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

15 mei Lezing NCVB
26 mei Openbare les Nutsb lokf lu i t - en melodica-

club in het Jeugdcentrum

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

Jeugdsoos Vjoe
Nieuwe geluidsinstallatie in gebruik

Dezer dagen heeft de Jeugdsoos Vjoe een nieuwe ge-
luidsinstallatie in gebruik genomen, welke aanwinst
voor de sektie Disco genoemd mag worden. Het geheel
bestaat uit een Kenwood versterker, Hi Fi stereo uit-
gevoerd, een mengpaneel, 2 nieuwe piek up's en last
but not least 2 super geluidsboxen. Ook deze laatste
zijn Hi Fi stereo uitgevoerd zodat het geheel een geluid
produceert dat subliem kan worden genoemd, hetgeen
tevens inhoudt, dat het geheel minder storend werkt
dan de vorige installatie. Dit weekend wordt, na onder-
breking van een maand, de draad van het winter-
programma dat nog tot eind april duurt, weer opge-
nomen. Men kan zich zajMKlag vermaken met een
paar kostelijke slap-sticks^^Rke in de soos gedraaid
worden. Voor het volledige programma tot eind apriil
zie Contact van volgende week

Nieuwe v&rzitter
Sociaal Werkvoorzieningsschap

In het gemeentehuis te Vorden werd onder leiding van
plv. voorzitter Kiezebrink een vergadering gehouden
van het Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen
De voorzitter (wethouder van Zutphen) uitte waarde-
rende woorden aan het adres van de oud-burgemeester
van Warnsveld de heer Mr D. Reitsma. In verband
met zijn benoeming als burgemeester van Menumadeel
moest de heer Reitsma zijn voorzittersfunktie bij het
schap neerleggen. Hem werd dank gebracht voor zijn
enorme inzet voor het schap en de daarvan afhankelijke
mensen. De plaats van de heer Reitsma in het bestuur
zal worden ingenomen door de heer Buddingh, burge-
meester van Steenderen, die tevens tot plaatsvervan-
gend voorzitter werd benoemd. De heer H. Kiezebrink
zal het voorzitterschap op zich nemen.
In de vakature L. Witteveen werd in de- beheerskom-
missie van het werkverband 'Buitenobjekten' aange-
wezen de heer A. van Ark uit Voorst. Tot lid van de
beheerskommissie industriële bedrijven werd tenslotte
benoemd in de vakature Buddingh de heer J. W. M.
Gerritsen wethouder te Vorden.

Tevens werd besloten om in het kader van een funktio-
nele samenwerking op het gebied van de bedrijfs
medische verzorging met de werkvoorzieningsschappen
De Oude IJsselstreek te Doetinchem en Hameland te
Groenlo een bedrijfsarts aan te stellen. Deze arts zal
belast worden met de bedrijfsmedische begeleiding van
de werknemers in de 3 voorzieningsschappen. Voor de
begeleiding van deze bedrijfsarts werd een kommissie
ingesteld, genaamd 'Beheerskommissie Bedrijfsgenees-
kundige Begeleiding WSW-werknemers in de Achter-
hoek'. Taak van de bedrijfsarts is o.a. het meewerken
aan de bestrijding van ongevallen, revalidatie in het
bedrijf, bestrijding van ziekteverzuim en het verrichten
van arbeidsanalyse.

Volleybal
Winst en verlies voor Dash-teams

In het volleybaldistrikt De IJsselstreek speelden de
Vordense teams van Dash in de Hanzehal te Zutphen
met wisselend sukses.
De heren l van Dash verloren kansloos van Stokvissen
uit Deventer met 3-0. De heren 2 deden het heel wat
beter en behaalden met 3-0 een vlotte overwinning op
Valto l uit Eefde. Dash 3 raakte tegen WIK 2 uit
Steenderen in een geweldig gevecht gewikkeld en ver-
loren op het nippertje 2-1. Dash 4 had in het team
van SSVZ geen gemakkelijke tegenstander en moest
ook kapituleren met 2-1.
Bij de dames was Dash l vrij en had Dash 2 een slechte
dag tegen Hansa 3 dat met 3-0 won.

Voetbal
Vorden l kan zaterdag kampioen worden

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt zater-
middag in Zelhem de belangrijke wedstrijd Zelos 3 tegen
Vorden l gespeeld. Met nog 3 wedstrijden te spelen
heeft Vorden momenteel 3 punten voorsprong op Zelos.
Mocht Vorden er in slagen de volle winst te behalen
dan kan de kamp'.oensvlag gehesen worden. Ongetwij-
feld zullen de Zelhemmers zich aan de laatste strohalm
vastgrijpen. In ieder geval zal het er om spannen op
het Zelos ter.-ein. Mocht Vorden winnen dan kan men
ze 's avonds gelukwensen in de kantine.

Dammen
Onderlinge damkompetitie DCV

Er werd gespeeld: Dimmendaal-van Dijk 1-1, A. Was-
sink-Hoenink 2-0, Hesselink-Offereins 1-1, Klein Kra-
nenbarg-Wansink 0-2, ter Beest-Harmsma 0-2, G. Was-
sink-Wiersma 0-2, Breuker-Rossel 2-0, Hulshof-Lamers
jr 0-2, Grotenhuis ten Harkel-Lamers sr 2-0, W. Assink
-Wentink 2-0
Bij de jeugd: Harrie Graaskamp-Harrie Dinkelman 1-1,
Geert Buunk-Peter Wiekart 0-2, Erik Baank-Herman
Brinkerink 2-0, Paul Zoerink-Harrie Beeftink 2-0,
Andre Wagenvoort-Cor Oltvoort 0-2, Bennie Klumpen-
houwer-Bennie Buunk 2-0, Henk Arfman-Johan Oltvoort
0-2, Leydij Bolink-Monique Denkers 2-0, Mirjam Hes-
selink-Nico Huetink 1-1, Paul Steenbreker-Gerard Wol-
sing 2-0, Gerda Gosselink-Ab Wentink 0-2, Eddie
Stokkink-Harrie Graaskamp 1-1, Agnes Lammers- H.
Aalderink 2-0, Joost Reuver-Andre Teerink 0.2,
Rudy Lammers-Jan Masselink 0-2 en Bert Klein Brinke-
Wim Verkerk 0-2

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. l/> kg Gesneden Prei 75

Vrijd. M» kg Geschrapte Worteltjes 45

Zat. l Stevige Bloemkool ] 25

l kg Chiquita Bananen J]9

Mnd. M- kg Hutspot 5fJ

Di. 1/t> kg Gesneden Andijvie 75

Wnd. MJ kg Gesneden Rode Kool 39

BLOEMEN: weekendaanbieding

Kaaps Viooltje 198

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Motorsport
Graafschaprijders huldigen kampioenen

Zaterdagavond houdt de Vordense Auto en Moterklub
De Graafschaprijders haar jaarlijkse feestavond in Het
Wapen van Vorden. Tijdens deze feestavond zullen zoals
te doen gebruikelijk de kampioenen met hun dames
worden gehuldigd. Het muzikale gedeelte wordt dit
jaar verzorgd door dansorkest Hameland Combo.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vraagt

dat opgeleid wil worden tot

data-typïste
Naast het typen van computerinput
zal zij diverse afwisselende werk-
zaamheden op de pons/giro-afdeling
te verrichten krijgen

Leeftijd 18 jaar, Goede vooropleiding
liefst op Mavo-niveau gewenst

Schriftelijke sollicitaties
aan het adres der bank Ruurloseweg 21

Wullink
vooraan in

schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Alle

drukwerken

voor handel
privé en industrie

Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

ATTENTIE! ATTENTIE !

Speciale februari-aanbieding
in BROMFIETSEN

Zolang de voorraad strekt, met faforieksgarantie, ook financiering
mogelijk

l PEUGEOT type 102 MTL normale
1 SOLEX type 5000 normale
2 PUCH type maxi normale
1 GAZELLE-BERINI normale
2 PEUGEOT type 102 MS normale
2 PEUGEOT type CTM normale
2 PEUGEOT type 103 normale
4 GAZE1LE type Berini normale
l PUCH type standaard normale
l PUCH type scyhunter normale
l PUCH type scyrider normale
l PUCH type rap normale

GA METEEN NAAR

prijs f 568,
prijs f 425,-
prijsf 612,
prijs f 689,
prijs f 629,
prijs f 590,
prijs f 669,
prijst 628,
prijs f 892,
prijst 940,-
prijst 990,•
prijst 1235,-

NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .
NU voor .

..t 478,
.. t 375,
.. t 499,
.. f595,
.. f539,
.. f495,
. . f578,
.. f530,
. .f799,
.. f830,
.. f880,
.f 1100, •

Bromfietsbedrijf TRAGTER
ZUTPHENSEWEG EN PROFITEERT NU !!



Schoolnieuws
De openbare lagere school te Linde gaat weer een
aantal uitvoeringen geven. Er wordt namelijk een
kinderoperette, een toneelstuk 'Koekoek.Koekoek' en
de musical 'Hendrik de Slome' opgevoerd. Als data
staan vermeldt vrijdag 16 en zaetrdag 17 februari 1973
in zaal Schoenaker' te Kranenburg-Vorden. Het be-
looft evenals andere jaren weer erg leuk te worden!
Zie de advertentie in dit blad

Stamboek
Bij een gehouden inspektie door de heer Terlouw werden
van de fa A. J. Zweverink & Zoon, de Steenkamp, in
het Stamboek opgenomen de volgende dieren: Albert
Adema 91 met B+ 83 punten (definitief), Hinke's
Adema met de volle B (voorlopig)

Dammen
DCY handhaaft zich in de hoofdklasse !
De hoofdklasse dammen heeft dezer dagen nog een
spannend verloop gekregen. De teams van DCV Vorden
DSO Sinderen en Meteor Rheden moesten namelijk
onderling via een halve kompetitie uitmaken welke 2
ploegen zouden degraderen. In de kantine van Vrede-
stein te Doetinchem speelde Vorden een uitermate
spannende partij tegen DSO dat al gauw de leiding
had met 7-1. De uitslagen van de volgende partijen
vielen op een remise na in het voordeel van Vorden uit,
zodat de stand 8-8 werd. De slotpartij tussen Kikkers
en Dimmendaal werd door Kikkers opgegeven.

De individuele uitslagen waren: Weening-W. Wassink
0-2, HulslNijenhuis 0-2, Grevers-Wiersma 1-1, Kraayen-
brink-A. Wassink 2-0, Berkelder-Oukes 0-2, Rikkers-
Dimmendaal 0-2, Nijkamp-Breuker 1-1, Klompenhouwer
-ter Beest 2-0, Krajenbrink-H. Wassink 1-1, Krajen-
brink-Offereins 2-0. Eindstand 9-11. Aangezien DSO ook
de eerste wedstrijd tegen Meteor met 14-6 heeft ver-
loren degradeert deze ploeg.

Damrubriek
Deze keer weer een 33-28 opening.
1) 33-28 18-23 2) 38-33 13-18 3) 42-38 8-13 4) 31-27
17-21 5) 34-30 20-24? 6) 27-22 18x27 7) 33-29 24x31
8) 30-24 27x38 9) 43x32 19x30 10) 28x37 en wint schijf 30
De stand van het vorige probleem, Contact nr 42 was:
Wit 2 schijven op 23 en 24 en een dam op 48
Zwart 3 schijven op 14 17 en 38
Oplossing 24-19 14-20 (gedwongen) 19-14 20x9 48-26
17.22 23-18 22x13 26-3 en wint
Goede oplossingen van: D. Hiddink, G. Wassink, W.
Wolferink, F. G. van Manen, H. Grotenhuis ten Harkel
Tj. Harmsma en T. Janssen

Ons nieuwe probleem is:
Zwart 7 schijven op 8 12 13 14 18 19 en 35
Wit 7 schijven op 15 23 28 29 32 39 en 40

zwart

wit
Wit speelt en wint
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Ouderavond
St Antonius scholen te Kranenburg
Dankzij de kreatieve geest van de leerlingen van de
Basisschool was zaal Schoenaker in een gezellige sfeer
gebracht en mocht het bestuur op deze ouderavond
vele ouders verwelkomen. Voorzitter Havekes stelde
mej. Zewald als nieuwe onderwijzeres voor aan de
ouders. Het hoofd der school de heer Bekker bracht
enige punten uit het afgelopen jaar naar voren. De
school telt thans 103 leerlingen. Een onderzoek van het
CITO leerde dat de school het gemiddelde beeld heeft
in de regio Graafschap oost. De teamgeest is prima
hetgeen bleek uit de musical die in oktober 1972 ten
tonele werd gebracht. Ook mak het kerstspel genoemd
worden dat in de parochiekerk werd opgevoerd. Ver-
schillende leerlingen bezoeken de muziekschool. Het
St Nicolaasfeest en het schoolreisje genieten de volle
belangstelling der kinderen. Aan het einde van het
schooljaar verlieten 14 leerlingen de basisschool, waar-
van 3 naar de Havo, 5 naar de Mavo, 4 naar de
technische en 2 naar de huishoudschool.

Het onderwerp De School NU en in de Toekomst werd
door de voorzitter duidelijk uiteengezet. Inplaats van
een' ouderkomité werd het bestuur uitgebreid met 2
leden te wet enmevr. Zents-Amting en de heer Veenhuis
Een spontaan verzoek van een der ouders hen de
nieuwe onderwijs-methode bij te brengen, lokte een
dermate enthousiasme uit, dat werd overeengekomen,
dinsdagavond van 8-10 uur het hoofd der school ouders
gaarne wil ontvangen. Het bestuur kan op een geslaag-
de ouderavond terugzien, aldus de voorzitter.

Vergadering
van de touwtrekvereniging Vorden
In het klubhuis te Medler hield onder voorzitter Knoef
de tv Vorden haar voorjaarsvergadering. De heer Knoef
zei in zijn inleiding dat Vorden zich in 1973 'waar'
zal moeten maken door het sukses in 1972. De notulen
van sekretaris Besselink werden goedgekeurd doch het
verslag van penningmeester Steenbreker kon niet wor-
den behandeld, wegens diens afwezigheid. De voorzitter
reikte daarna vaantjes en emblemen uit aan de leden
der kampioensploegen. De NTB zal ook dit jaar weer
deelnemen aan de toto. Vorden zal hier volgend sei-
zoen aan mee doen. Voor de kaderkursus van de NTB
bleek ge enbelangstelling te bestaan.Het verzoek om
een uitwisseling met een Zweedse klub te realiseren
kan niet worden uitgevoerd door de te geringe akko-
modatie. Naar aanleiding van een verzoek van het NTB
hoofdbestuur werd besloten een Vorden-lid kandidaat
te stellen. Bij de bestuursverkiezing werden Knoef,
Besselink en Pelgrim met grote meerderheid herkozen
Als afgevaardigden naar de sportraad te Vorden wer-
den benoemd de heren Besselink en Barink. De heren
Horstman, Snellink en Berendsen zullen het beheer krij-
gen der kantine. De training wordt gehouden op dinsdag
en vrijdagavond bij het klubhuis. De gemeente wil wel
een gedeelte weiland naast ha^terrein der vereniging
verhuren. In het voorjaar wd^p de bosloop weer ge-
houden en zal in zaal Schoenaker Vordens Toneel
een uitvoering geven. Besloten werd tevens tot aankoop
van een stencilmachine en een nieuwe weegschaal.

Men zal in de kompetitie wee^m 3 klassen,deelnemen
640, 560 en 720 kg klasse. Del|P-gadering ging er mee
akkoord dat de gelden door het hoofdbestuur gevraagd
voor de financiering van een nieuwe jurywagen uit de
kas worden betaald en niet door de leden persoonlijk.
Op verzoek van de bond zal het kampioensteam uit de
640A klasse bij de Koninginnefeesten in Zutphen deel-
nemen aan een tournooi. Tijdens de rondvraag werd
gevraagd of er een selektieteam of een kampioensteam
naar de Europese Kampioenschappen wordt afgevaar-
digd. De meerderheid was voor een kampioensteam.
Zo kwam een einde aan deze levendige vergadering.

Geslaagd
De heer W. A. Klein Lebbink te Wichmond slaagde
te Boxel voor het diploma centrale verwarmings
installateur.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Wrijven helpt niet...
Nee, dat zal wel niet. Of echter De Ster middeltjes
weet en aanprijst die wel helpen tegen allerlei maag-
kwalen enz. kan schrijver dezes alle enmaar hopen. Nog
niet? Wel weten we dat 'protesteren alleen' ook NIET
HELPT. Het 'moet' soms wel eens gebeuren. Jazeker.
Het is soms echter ook bar eenzijdig. We maken ge-
makkelijk één land tot 'wrijfpaal'. Laten we wel wezen.
Ondanks de verwarring rond de hulp aan het zo zwaar
getroffen Vietnam is het toch azak om te helpen, om
te helen, te genezen, te herstellen waar dat mogelijk is.

Protesteren alleen helpt niet. Kerkelijke hulporganisa-
ties (RK, gereformeerd en hervormd) werken hierin
samen met het Rode Kruis, Novib, Unicef. Het lijkt
ons noodzakelijk, gezien ook de moeilijke start van deze
aktie, er op deze plaats nog eens op te attenderen en
u, ONS op te wekken mee te doen, daad-werkelijk.
Heel Vietnam, Giro 777, Den Haag.

Lepra, melaatsheid
Velen van u zullen stellig zaterdagavond jl. voor de
tv gezien hebben de reportages van Henk Mochel over
de lepra-bestrijding in Ethiopië. Vanuit het Gelderse
Zutphen (in genoemde reportage lag volgens 'de stem'
deze stad in Overijssel) is een goede stoot aan dit werk
gegeven. Aansluitend bij deze 'goede' informatie noemen

we nog eens het girnnr: Wereld-lepra-dag giro 343600
te Den Haag

Kerkdiensten in de herv. kerk
Zondag 4 februari wordt 's morgens om 10 uur de
maandelijkse jeugddienst gehouden in de dorpskerk. Om
7 uur 's avonds is er een dienst van Schrift en Tafel
viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal
met kleine bekers. Voor elke deelnemer-ster is er eigen
aparte bekertjes. De diakonie van de hervormde kerk
heeft een aantal hiervan onlangs aangeschaft, op ver-
zoek van deze en gene uit de gemeente. De zondag
daarop wordt in de morgendienst van 10 uur het Heilig
Avondmaal gevierd met grote bekers. Zo is een keuze-
mogelijkheid geschapen (zie adv.)

Het echtpaar Papperse-Busschers
Het echtpaar Papperse-Busschers te Vorden herdacht
het feit dat zij voor 55 jaar in het huwelijk traden.
Joh. Papperse begon zijn beroep als bouwvakker en
trok later door het land als bruggenbouwer met de fa
Dirk Verstoep. Hij was 40 jaar lid van 'Excelsior' en
ook 25 jaar lid van Vordens Mannenkoor en als ver-
woed lid van de Snoekbaars. Zijn belangstelling ging
ook vooral uit naar het sociale vlak. Hij is nog steeds
bestuurslid van de ANB afd. Vorden. Ook op kerkelijk
gebied is hij erg aktief. Zijn echtgenote ook 77 jaar,
is bestuurslid van de Kommissie van Toezicht van de
Bijz. Landbouwhuishoudschool op het Hoge. Het ju-
bilerend echtpaar had 4 dochters, waarvan er nog 3
leven, er zijn 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen

Touwtrekken
25 ploegen waren in Warnsveld

Na zeer spannende wedstrijden, georganiseerd door de
tv Warken stelde Bekveld zich kandidaat voor de zwaar-
gewichttitel door Warken te verslaan. Buurse en War-
dijk staan bovenaan in de B klasse. In de 640 A klasse
was opnieuw Bekveld ongenaakbaar. Met enorme kracht
trokken de Hengeloërs zich naar de overwinning. In
de B klasse was Heure zeer sterk en trok zich met
ruime voorspron gnaar de overwinning. Scheidsrechter
Oortgiesen uit Laren deed het goed.

De eindstanden waren:
720 A: l Bekveld met 3 punten, 2 Warken 2 punten,
3 Noordijk l punt, 4 Jonge Kracht met O punten
720 B: l Noordijk en Buurse met 4 punten, 2 Eibergen
en Beltrum met 3 punten, 3 Holten met l punt en
4 EHTC Eerbeek met O punten
640 A: l Bekveld met 6 punten, 2 Vorden met 5 pt,
3 Eibergen met 4 punten, 4 Holten met 2 punten en
5 Noordijk met l punt
640 B: l Heure 7 punten, 2 Bekveld en Warken met
elk 5 pt, 3 DVO en Bathmen 4 punten, 4 Oosterwijk
2 punten, 5 Eibergen l en 5 Nettelhorst met O punten

Na 2 tournooien is de kompetitiestand:
720 A: l Bekveld 6 punten, 2 Noordijk en Warken 3
punten, 3 Jonge Kracht met O punten.
720 B: l Noordijk met 8 punten, 2 Eibergen en Buurse
met 6 pt, 3 Beltrum 3 pt, 4 Holten 2 pt, 5 EHTC O pt.
640 A: l Vorden met 9 punten, 2 Eibergen 7 pt, 3 Bath.
men en Holten met 6 pt, 4 Noordijk 4 pt.
640 B: l Heure met 14 punten, 2 Bekveld 11 punten,
3 DVO met 9 pt, 4 Warken 8 pt, 5 Bathmen met 6 pt,
6 Houvast en Eibergen met 3 pt en 7 Ooesterwijk 2 pt.

TE KOOP:

stoelen en tafels
NUTSGEBOUW - VORDEN

Woensdagavond vanaf 19.00 uur en
donderdag de gehele dag

OCCASIONS met Bovag-garantie

Vauxhall Viva 1970
Ford 12 M bouwjaar 1969
Ford 15 M bouwjaar 1969 wit
Ford 15 M bouwjaar 1969 beige
Opel Rekord bouwjaar 1968 4-deurs
Opel Kadett LS bouwjaar 1968
Fiat 850 Special 2 stuks b.j. 1969
Fiat 850 Coupé bouwjaar 1970
Fiat 124 bouwjaar 1969
Simca ^fll Special type 1970
VW IS^^pjouwjaar 1971
Austin Seven 1000 bouwjaar ... 1970
Renault R8 bouwjaar 1970
Renault R16 bouwjaar 1970
VW 1300 1971
Citroen E)iana 1971
Simca ^H) LS 4-deurs 1970
NSU Prmz 4L 1969
Volkswagen Variant 1971
Austin Seven 1968

DIVERSE INRUILAUTO'S
in mechanisch goede staat

Fiat 125 bouwjaar 1968
Opel Kadett bouwjaar 1966
Fiat 850 bouwjaar ... 1968 en 1967
Renault R10 bouwjaar 1966
Simca 1000 bouwjaar 1966
Fiat 850 Coupé bouwjaar 1967
Peugeot 204 break bouwjaar ... 1968
NSU Prinz 4 bouwjaar 1968
BMW 1800 bouwjaar 1966

Garage
Wisselink
Steenderen - Dorpsstraat 4
Telefoon 05755-228 of 432
Zutphen - Laarstraat 103-105
Telefoon 05750-2021

SIMCA

Loodgietersbedrijf „TAKKE"
Het adres voor al uw voorkomende
loodgieterswerken, zowel reparatie,
nieuwbouw en verbouw
Gashaarden e.d. Vraagt inlichtingen

Willy Weulen Kranenbarg - Zelhem . Tel. 1364

Weekend aanbieding!

U kunt weer profiteren van onze

sterke moltons
120/180 f 6,75

150/200 f 8,75
180/220 f 10,95

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Heden overleed zacht en kalm onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

JOH ANNA TJOONK-GROOT N HELEND
weduwe van J. W. Tjoonk

in de gezegende ouderdom van 87 jaar

Uit aller naam:
H. TJOONK
Middenweg l, Hoenderloo

Vorden, 30 januari 1973
Villa Nuova
Condoleantie-adres: Middenweg l, Hoenderloo

De rouwdienst wordt gehouden in de Ned. Herv.
kerk te Vorden op zaterdag 3 febr. om 11.00 uur
De begrafenis zal plaatsvinden om 12.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in
hotel Bakker te Vorden

7 januari 7974 wordt de diepvries

gesloten
Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Door aankoop van

nieuwe
instrumenten

is het mogelijk nieuwe leerlingen aan
te nemen voor de

Chr. Muziekver.
'SURSUM CORDA'

Aanmeldingen bij:

A. Schouten, /utphenseweg SM), Vorden, Tri. 1504

Adlda«-„La Paz"
met blauwe noppenzool. o«. 33,-

Adlda»-,,Santiago"
mat achroefdoppan. o

Adlda»-„Valencla"
vanaf maat 31, met achroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adldaa-„Brasir
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19|SO

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Oranjeveren iging
Alle leden worden uitgenodigd op
dinsdag 6 februari a.s. de

ALGEMENE
VERGADERING
te bezoeken in hotel 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit) aanvang 8 uur

Door een goede opkomst en het ter tafel brengen
van nieuwe ideeën kunt u het bestuur steunen
in haar streven een goede viering van Koninginne-
dag te organiseren

Tevens worden op deze avond de leden van de
diverse kommissie verwacht Het nestuur

O.L.S. Linde
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari 1973
geeft de school weer haar uitvoeringen:

KI N DEROl'ERETTE
TONEELSTUK 'Koekoek-Koekoek'
MUSICAL 'Hendrik de Slome'

Aanvang half acht - Zaal open 7 uur
Zaal Schoenaker - Kranenburg-Vorden


