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De Graafschaprijders huldigden
kampioenen en vierden feest

In de prachtig versierde zaal Smit hield de Vorden-
se auto- en motorklub De Graafschaprijders zater-
dagavond haar jaarlijkse feestavond.
Voorzitter W. Bielderman bracht in zijn openings-
woord dank aan de eigenaren van het circuit Delden
voor het gratis beschikbaar stellen van hun terrei-
nen. Verder wees hij er op dat het jaar 1975 een be-
langrijk jaar gaat worden voor de vereniging. Im-
mers dit jaar wordt het zilveren jubileum gevierd
waaraan binnenkort druk „gesleuteld" wordt. In
verband met dit jubileum zal de jaarlijkse reunie
van de KNMV dit jaar in Vorden worden gehou-
den.

Burgemeester Vunderink werd door de heer Biel-
derman dank gebracht voor zijn medewerking inza-
ke de Oost-Gelderlandrit die in 1974, na een onder-
breking van twee jaar, weer in Vorden en omgeving
kon plaatsvinden. De heer B. Pardijs, onlangs be-
noemd tot ere-voorzitter van De Graafschaprijders,
deelde mee de 16 jaar dat hij voorzitter vand e klub
was, deze jaren te ervaren als zijnde de mooiste uit
zijn leven. Bij het zilveren jubileum zal hij op groot-
se wijze door het bestuur worden gehuldigd, aldus
deelde voorzitter Bielderman mee.
Hoogtepunt van de avond was de huldiging van de
kampioenen. De belangrijkste kampioenen die wer-
den gehuldigd waren het zijspanduo Bennie Braak-
hekke en Henk Klein Brinice, vanwege het feit dat
zij kampioen van Nederland zijn geworden in de

zijspanklasse betrouwbaarh-eidsritten. Aangezien
Braakhekke op wintersportvakantie was, werd de
fraaie beker in ontvangst genomen door Henk Klein
Brinke. Hij staat in Graaischaprijderskringen be-
kend als een zeer vriendelijke jongen. „Op het
cross-circuit in Delden heeft hij nl. alle bomen al
goedendag gezegd", aldus vertelde voorzitter Biel-
derman.
De overige kampioenen die werden gehuldigd wa-
ren: cross A-klasse: Jan Klein Brinke; cross B-klasse:
Waatse Veenstra; betrouwbaarlreidsritten A-klasse:
Waatse Veenstra; idem B-kl^fc: Herman Groot
Nuelend. De Delden Trophy werd eveneens gewon-
nen door Waatse Veenstra. Oriënteringsritten mo-
toren A-klasse: Gerard Versteege; auto's A-klasse:
Bert Regelink; idem B-klasse Cor Radstake. Bij de
niet-leden werd A. Stevens uit^Hellendoorn gehul-
digd. £
Na dit officiële gedeelte werd er feest gevierd on-
der muzikale tonen van het dansorkest Pardonkle's
uit Winterswijk.

K.P.O.
In liet verslag van de KPO in ons vorige nummer
ontbrak bij de jubi lar issen mevrouw Nijenhuis-Eg-
gink.

Suksesvolle start
tennisvereniging
Tien dagen na onze mededeling in Contact (23-1-
75) betreffende de oprichting van een tennisvereni-
ging in Vorden, konden wij ons reeds verheugen in
een ledenaantal van ruim zeventig. Binnen enkele
weken moet het voor ons mogelijk zijn, gezien de
grote belangstelling voor de/.e sport, meer dan hon-
derd leden te hebben. Dat zou een geweldig sukses
zijn, dank zij uw medewerking.
Bent u nog geen lid, stel clan niet uit, maar bel van-
daag nog naar één van de onderstaande adressen.
Heeft u /.ich reeds opgegeven als lid, maar u kent
mensen in uw omgeving die zich door omstandig-
heden nog niet hebben aangemeld, geef ze aan ons
door. Wij houden ons aanbevolen.
Voor nadere gegevens zie onderstaande advertentie.

Inschrijfgeld per persoon is ƒ 5,—. Voor ieder vol-
gend gezinslid wordt dit ƒ 2,50. Jeugdleden (t/m 18
j a a r ) ook ƒ 2,50. Dit bedrag kunt u storten bij de
Nutsspaarbank hier ter plaatse t.n.v. Tennisvereni-
ging Vorden i.o. op r-ek.nr. 92.31.47.330, postgiro
van de Nutsspaarbank is 949214.
Aanmeldingsadressen: A. R. Sikkens, Mispelkamp-
c l i j k 4H, tel'. 1926; G. J. te Brake, Het Jebbink 39,
tel. l S < i - S ; C. Roodnat, Het Jebbink 27, tel. 1747;
E. Hui/ inga, Hoi sterkamp 15, tel. 1463; sig. mag.
Eiierkamp, Zutphenseweg 16, tel. 1386.
Wij hopen u dan binnen enkele weken d.m.v. een
nadere mededeling in Contact uit te nodigen tot bij-
woning van de oprichtingsvergadering, alwaar wij
u mogelijk verdere bijzonderheden kunnen toelich-
ten.

GMvL afdeling Vorden
Tijdens de ledenvergadering die de afdeling Vor-
den van de GMvL volgende week dinsdagavond in
/.aal Smit /.al houden, zullen wethouder G. J. Ban-
nink en gemeente-architekt ^^.d. Broek een inlei-
ding houden over gemeeni^^ken zoals aanvrage
bouw- en verbouwvergunningen, subsidiemogelijk-
heden, belastingheffing bv. de nieuwe onroerend
goed belasting.

Bij de bestuursverkiezing zijn de aftredende leden
A. G. Mennink en G. J. R^Èfcrkamp herkiesbaar.
Tegenkandidaten zijn H. R^nwenhorst en W. L.
Winkel. Verder komen tijdens deze vergadering de
jaarverslagen van de GMvL, jaarverslag van het
Vorclens veefonds en het Vordens paardefonds aan
de orde.

Vrijdagavond 21 februari organiseert de GMvL sa-
men met de ABTB en CBTB een bijeenkomst in ca-
fé Eskes waar de heer Neerhof het rapport zal be-
spreken betreffende de ontwikkeling in de varkens-
houderij van de laatste 5 jaren in de gemeenten
Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen.

GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-1541 - Telefoon gemeentewerken. 05752-1841

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week geven wij hieronder het op één na laatste
uittreksel uit de aanbiedingsbrief van burgemeester
en wethouders aan de raad, die behoort bij de ge-
meentebegroting voor het jaar 1975. Het betreft de
onderwerpen „kuituur, sport en sociale aktivitei-
ten" en „rekreatie".

KULT U U R, SPORT EN
SOCIALE AKTIVITEITEN

Wat betreft deze onderwerpen is de periode okto-
ber 1973/oktober 1974 een belangwekkend jaar ge-
weest:

* in de afelevering van ,,Gemeentenieuws" d.d.
18 september jl. werd reeds vermeld, dat per 30 ju-
ni 1974 1254 leden waren ingeschreven bij de Stich-
ting openbare leeszaal en bibliotheek, terwijl dat
naar verwachting momenteel plm. 1400 mensen zijn.
Op grond van deze cijfers mag dus worden gesteld,
dat de stichting van dit instituut een zeer gelukkige
(gemeentelijke) greep isgeweest, die blijkbaar bij de
bevolking in een grote behoefte voorziet;

* in het afgelopen zittingsjaar konden door ons
kollege enkele Nederlandse kampioenen op sport-/
spelgebied worden ontvangen. Wij hopen dergelijke
aktieve sport-/spelbeoefenaars ook in de komende
jaren van gemeentewege te kunnen ontvangen en
feliciteren. In dit verband spreken wij tevens de
hoop uit, dat de Sportraad een nog stimulerender
invloed op de (akti-eve en passieve) sport-/spelbeoe-
fening zal uitoefenen;

* inmiddels is bij ons kollege ook een onderzoek
in pril stadium naar de mogelijkheid en wenselijk-
heid van de stichting van een (bescheiden) tennis-
kompleks gaande. Zodra uit dit onderzoek konkre-
te resultaten bekend zijn, zullen wij u hiervan di-
rekt op de hoogte stellen;

* door ons kollege wordt voorts onderzocht of het
mogelijk is te komen tot het stichten van een .be-
scheiden) uitvaartcentrum in de gemeente. Wij
denken hierbij aan een ruimte zoveel mogelijk in de

kern gelegen, waarin opgebaard kan worden en ont-
vangen kan worden voor condoleren. De totstand-
brenging van een dergelijk centrum achten wij ni-et
in de eerste plaats tot de taak van een gemeente,
doch veeleer een taak van een begrafenisonderne-
ming of bij afwezigheid daarvan bv. van de kerken.
Wel zou, indien geen sluitende exploitatie kan wor-
den verkregen, ons inziens overwogen kunnen wor-
den een jaarl i jkse bijdrage uit de gemeentekas te
verlenen. Zodra uit clit onderzoek meer konkreets
bekend wordt, zullen wij u ook daarvan terstond
in kennis stellen.

N.B.
Zoals bekend mag worden verondersteld, loopt mo-
menteel bovendien een procedure tot wijziging van
plan Zuid ten behoeve van dorpscentrum annex
sportzaal.

REKREATIE

Ook op dit terrein hebben /ich in het voorafgaande
zitt ingsjaar belangwekkende ontwikkelingen voor-
gedaan:

* het ontwerp-Basisstruktuurplan Openluchtre-
kreatie van de gemeenten Hengelo, Ruurlo, Vorden
en Zelhem is in de zgn. „kommissie Quarles van Uf-
foi-d" in breed inspraakverband verder behandeld
en heeft momenteel geresulteerd in 'n plan dat bin-
nenkort zal worden gepubliceerd konform de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (N.B. Is inmiddels ge-
schied), door de toegepaste vorm van inspraak is*
u i t e inde l i jk een plan verkregen, dat in grote lijnen
de instemming van belanghebbende instanties heeft
opgeleverd (o.m. de landbouworganisaties en land-
goedeigenaren). Na de be/warenprocedure zal het
plan ter vaststelling aan u worden voorgelegd;

* zoals bekend, heeft voornoemd plan ook de in-
teresse bij andere omliggende gemeenten opgewekt,
hetgeen heeft geresulteerd in de oprichting van het
rekreatieschap „de Graafschap"; dit schap zal op de

grondslag van het Basisstruktuurplan een plan ont-
wikkelen dat alle betrokken gemeenten omvat. De
gemeente Vorden heeft zich bij dit schap aangeslo-
ten op grond van o.m. de volgende redenen: de re-
kreatieve ontwikkeling houdt niet op bij de ge-
noemde 4 gemeenten — landschappelijk gezien vor-
men de vier een duidelijke eenheid met de overige
—. terwijl kan worden getracht om de kosten van het
plan van de 4 gemeenten als aanloopkosten in het
grote plan in te brengen, waarvoor dan zal worden
gepoogd een rijkssubsidie te verkrijgen. Met de kon-
krete aanpak van het „grote" plan zal binnenkort
een aanvang worden gemaakt;

* de l aad stelde in augustus jl. een nieuwe Re-
kreatiewoonverblijvenverordening vast; de wijzigin-
gen in relatie tot de oude verordening komen hier-
op neer, dat bi j de inwerkingtreding van de nieuwe
regeling een juridisch instrument ter voorkoming
van een ongewenste ontwikkeling van de sta-cara-
vanproblematiek voorhanden is, bv. dat een aaneen-
schakeling van vele sta-caravans een soort nieuwe
(woon-)wijk in o.m. het buitengebied gaat vormen.
De Vordcnse regeling is ter kennisname aan de ove-
rige 3 gemeenten van het Rekreatieberaacl toege-
zonden; de eerste voorlopige denkbeelden dezer ge-
meenten wij/en op een vaststelling der regeling in
ook die gemeenten;

* b'nnenkort zal u een nieuwe ontwerp-kampeer-
verordenine; ter vas ts te l l ing worden aangeboden:
dr/e verordening /al /.i i n gebaseerd op -een model
van de Nederlandse Kampeerraad, terwijl enkele
aanpass ingen ten behoeve van de lokale omstandig-
heden /u i len z i j n aangebracht. Ook deze regeling
/a l . n a a r verwacht ing, als produkt van overdenkin-
gen door de l "e/:mienHjke kollege van burgemees-
ter rn wethouders in het Rekreatieberaad worden
ter tafel gebracht.

N.B.

Deze verordening is inmiddels door de raad vast-
gesteld.)

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal viering H. Avondmaal

KAPEL W1LDENBORCH
10 uur ds. j. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kindernevendienst
19 uur ds. A. A.. Nottelman van Lichtenvoorde

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSD1ENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

BEGRAFENÏSDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geh*eel Gelderland 085-452220.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren ' Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30-12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten
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3 stuks

3 stuks

500 gram

500 gram

S U PER-SLAGERIJ
FRICANDELLEN
ROOMSNITSELS
HAGHEVLEES
STOOFROLLADE
HEEL KILO
FRICANDEAU
HEEL KILO
MAGERE HAMLAPPEN
SOEPPAKKET
WIENER SNITSELS

van de ham
500 gram .

500 gram

ONS BEKENDE
nu *

100 gram

SNIJWORST

AMSTERD. LEVERWORST

BAKBLOEDWORST

200 gram

150 gram

150 gram

250 gram

500 gram

DIEPVRIES-VOORDEEL

KUIKENROLLADE
KIPPESOEPPAKKET

kilo

500 gram

grijpzak é 50 stuks
van 325 voor ....

GOUD KROKETTEN grijpzak a 30 stuks
van 325 voor ....

Alles zolang de voorraad strekt

168
238
398
478
898
518
998
478
248
128

ZONNETUW
GEKOOKTE BIETEN
Wil LUI 500 gram

MALSE SLA
HANDPEREN
SINAASAPPELEN

39
79
98

198
249

925

98

298

298

Vruchten-
limonade

Hele liter van 123 voor

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

ZUURKOOL
FIJNE VERSE WORST
DINSDAG

HUTSPOT
KLAPSTUK
WOENSDAG

SAVOYE KOOL
VLEESGEHAKT

A&O GRAAG

HALF OM

HALF

VLEESPAKKET

plm 4 KILO

SCHOUDERCARBONADE
RIBLAPPEN
SPEKLAPPEN
OSSESTAART

Toiletzeep

500 gram

500 gram

• Vul nu voordelig uw diepvries
HEEL BRAADKUIKEN « 298
KIPPEBOUTEN heel kilo

voor ...

Normaal ƒ 29,40

2450
Uw voordeel ƒ 4,90

WASVOORDEEL
LUX BADZEEP
PRESTO
BONTKRACHT

per stuk

voor de afwas
flacon van 130 nu*.

KOFFER
nu

ZEEPPOEDER
koffer

129

109

745

489
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Supra koffie
snelfilter 250 gram

Perziken

VOORDEEL SLIJTERIJ

JONGE GENEVER

MOKKA LIKEUR

APPLETON

Ganzeboom
liter

Tia Maria
fles van 1690 voor

Jamaica rum
fles van 1495 voor

Ganzeboom
liter

ADVOCAAT

BAVARIA BIER

Grote fles
van 550 voor

Krat a 12 flesjes
voor

945

1295

1295

645

425

375

UW
UIT ONZE BROODBOETIEK

TOMPOUCEN

ADVOCAATSTAM

WITTE BROODJES

KRENTE BROODJES

doos a 4 stuks
van 228 voor ..

van 340 voor

6 stuks voor

5 stuks voor

198

298

145

140

ZOETWAREN VOORDEEL
VERXADE TOFFEES
IJSCUPS

KNABBELNOOTJES

GROTE BAAL CHIPS

div. smaken
nu van 100 voor

wit of bruin
bakje van 175 voor

DUYVIS
zak van 177 voor ..

naturel of paprika

79
139

149

79

A&O SUPERVOORDEELTJES

UNOX
tomatensoep
Extra gevuld - literblik 198
ROLMOPS 3 a 4 stuks

van 197 voor 179

KARVAN GEVITAM fles van 228 voor 189

BRAU-BIER 12 euro flessen 598

DOPERWTEN MET WORTELEN - A & O
fijn - literblik 139

FRITESSAUS A & O emmertje
voor 179

UP A & O
2 literflessen 150

HERO CASSIS
literfles van 157 voor 119
COLA A & O

2 literflessen 150
pak a 400 gram
van 109 voor .... 98

POEDERKOFFIP

SNELFILTERKOFFIE COMBO
250 gram 198

A&O Koffiemelk
literfles van 205 voor .' 179
THEEZAKJES COMBO

per pak 85
GROENTESOEP MAGGI

2 zakjes 98

CLOSETPAPIER pak a 4 rol nu 98

HERBA
Appelmoes
3/4 literpot 65

SUPERMARKT NIEUWSTAD 5
VORDEN

TELEFOON 1232



JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSIAGER
'n goeie slager

KARBONADE
VERSE WORST » ..""*•

0eh*""ekRIBLAPPEN

BLINDE VINKEN
Woensdag

500 gram

MAGER
500 gram

DIK BEVLEESD
500 gram

3 ECHTE

500 gram 250
HEEL KILO voor

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

CERVELAAT

150 gram

GEBRADEN GEHAKT
150 gram

PAARDE ROOKVLEES
100 gram

Maandagen UI lin i/1 H R düR
dinsdag VLIJU l\Lnnn UHU

WIENER SNITSELS ,**,
;T 500 gram

298
125

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Nu LEERDAM MELK . ^
ALLEEN BIJ ONS

MAGERE VANILLE VLA r 'S, •
HALFVOLLE MELK U'S,
VRUCHTEN YOGHURT 5

1/s2
m£n

^g)

98
69
79

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT ^
GOLDEN DELIGIOUS , *.
GRAPE FRUITS
WORTELEN
SINAtfAPPELS
GROENE KOOL
WIJNHURKOOL

500 gram

JAFFA
2 kilo ......

GESNEDEN
500 gram

500 gram

Maandag en dinsdag:

STOOFPREI Heel kilo

11» Mooie bos Crysanten RECHTSTREEKS VAN DE KWEKER
Bij ons

JAFFA SINASAPPELSAP
onze prijs

PEDRO DE RAVELA SHERRY
van 575 voor

CANDIDA KOFFIEMELK
1 liter van 212 - onze prijs ..

495

VIVO AUGURKEN
1/3 pot van 139
onze prijs

FLORA HAPKLARE BROKKEN
van 132 voor

BONTE REUS
draagkoffers van 690 voor

GLORIX
1 liter van 149 voor

525

VINOLIA HAIRSPRAY
van 635 voor

Boerenkool - Zuurkool - Hutspot
Maggi wonderstampot van 254 voor

298

KOEN VISSER

Nasi of Bami
1/1 blik

van 290 nu voor

JONG BELEGEN KAAS
prachtige stukken nu 500 gram 349

VAT OMO
voor slechts 995

VACUÜM KOFFIE
GEMALEN
250 gram Tik-Tak, bij ons

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig tot en met 8 februari

KASSAKOOPJE BISCUIT PAK VIVO MARIE OF CROQUETTE
onze prijs



Abusievelijk als Ruurlo gedrukt, is Vorden
Donderdag 6 februari 1975

36e jaargang nr 38 TWEEDE BLAD CONTACT - RUURLO
Voorzitter F. Mengerink van de

zwem- en poloklub Vorden:

„Door zelfwerkzaamheid
kunnen wij het hoofd
boven water houden"
Om een /wem- en poloklub op de been te houden,
komt heel wat kijken. Daar weet voorzitter Frits
Mengerink over mee te praten. Met hem, sekreta-
resse Ans Pelgrum en mevr. Van Dijk-Verstoep had-
den we een gesprek naar aanleiding van het tien-
jarig bestaan van de Vordense zwem- en poloklub.
In feite is het beter om te schrijven over de polo-
klub Vorden, want het wedstrijdzwemmen neemt
bij deze vereniging maai een zeer bescheiden plaats
in, maar hier komen we nog nader op terug. Onge-
twijfeld zullen er Vordenaren zijn die verbaasd op-
kijken wanneer ze le/en over het tienjarig bestaan
van de vereniging. Deze mensen hebben gelijk want
voordat wijlen Jan Verstoep tien jaar geleden deze
poloklnb oprichtte, was er in Vorden de zwemklub
V/V. De naam van bv. Joke Braridenbarg zal bij
velen nog een bekende klank hebben. Rond de ja-
ren '60 ging VZV echter ter ziele.

BLOEIENDE VERENIGING
Toen de heer Verstoep in die tijd naar Vorden
kwam om de leiding op zich te nemen van het
zwembad In de Dennen, had men juist besloten het
bad drastisch te moderniseren. Dit had tot gevolg
dat er in het diepe bad waterpolo gespeeld kon
worden (al voldeed het bad maar juist aan de mini-
mum eisen).
Voor de heer Verstoep, vroeger een bekende speler
van de Vest uit Naarden (met welke vereniging
Vorden nog jaarlijks kontakten onderhoudt) reden
te over om hier ter plaatse de zwemmerij weer
nieuw leven in te bla/en. Het was werkelijk frap-
pant hoe deze man er in slaagde om in een paar
jaar tijds er een bloeiende vereniging van te maken.
Voorzitter, trainer, begeleider, scheidsrechter, al de-
ze funkties bekleedde hij zelf. Met andere woorden
de heer Verstoep ,,runde" in zijn eentje de gehele
vereniging en deed dat bijzonder goed.
Daar kwam het huidige bestuur in 1973 wel achter

toen de heer Verstoep plotseling overleed en ande-
ren het werk overnamen. Voorzitter Frits Menge-
rink: ,,We merkten toen eigenlijk pas goed wat de
heer Verstoep voor Vorden heeft betekend. We had-
den het in die periode ontzettend moeilijk en we
mogen ons gelukkig prijzen dat we de leden bij el-
kaar hebben kunnen houden".
Dat het bestuur daarin is geslaagd bewijst wel het
ledental. De vereniging telt nl. 30 senioren en zo'n
50 junioren.

PROBLEMEN BIJ TRAINING
In tegenstelling tot de vroegere vereniging VZV
legt Vorden duideli jk het aksent op het waterpolo.
„We hebben nl. geen trainingsmogelijkheden voor
het wedstrijdzwemmen, bovendien ben ik van me-
ning dat er bij onze leden weinig animo voor be-
staat", aldus voorzitter Mengerink.
In de zomer wordt de polotraining op woensdag- en
zaterdagavond gehouden. De klub krijgt het bad
gratis ter beschikking voor training en wedstrijden.
Bij mooi weer geeft dat soms problemen en wordt
het op de woensdagavond wel eens laat voordat met
de training kan worden begonnen. „We hebben er
echter wel begrip voor dat de mensen niet voor
een training van ons het water uit moeten. Geluk-
kig speelt dit niet op zaterdagavond want dan gaat
het bad om 18 uur dicht", aldus sekretaresse Ans
Pelgrum. Omdat het bad gratis ter beschikking
staat, neemt het bestuur ook geen entree voor de
kompetitiewedstrijden of polo toernooien.

VERLICHTING
Gezien de groei van de vereniging zou het bestuur
van Vorden dolgraag zien daMict diepe bassin (25-
meter bad) wordt vergroot^»rwijl het eveneens
noodzakelijk wordt geacht oat er een verlichting
wordt aangebracht. Via de Sportraad wil men wat

dit laatste betreft kon tak t opnemen met de gemeen-
te.
In de winter wordt er getraind in het overdekte
zwembad te Eefde. Elke dinsdagavond staan er zo'n
twaalf auto's klaar om de leden (gratis) naar Eefde
te vervoeren. Vrijwel iedere week volgen 50 leden
de training. Jet Smit neemt de senioren voor haar
rekening, terwijl Rini Tennissen de kleintjes onder
handen neemt.

PRETTY-MARKT „PATENT" VAN DE KLUB
Financieel vergt dit een heleboel. „Alleen de trai-
ning in Eefde kost ons per winter 2600 gulden en
dan behoeven we nog niet eens het vervoer te be-
talen. Ondanks de subsidie van de gemeente komt
onze vereniging elk jaar duizend gulden tekort",
aldus Gerda van Dijk-Verstoep. „Gelukkig weten
ze bij ons wat zelfwerkzaamheid is, want die dui-
zend gulden verdienen we d.m.v. akties zoals „Jan-
tje Beton", verkoop van kerstkaarten en sinds vo-
rig jaar de „Pretty-markt".
Deze „Pretty-markt" (verkoop van allerhande arti-
kelen) is zelfs opgenomen in het VVV zomerpro-
gramma. Wij hebben er enorm veel werk mee en wij
beschouwen deze dan ook zo'n beetje als ons „pa-
tent", aldus een enthousiaste voorzitter Mengerink.
Zonder al deze akties kan bij Vorden het zwemmen
in de wintermaanden wel vergeten worden. Het be-
s tuur is clan ook vast voornemens om binnenkort
kontakt op te nemen met het gemeentebestuur om
te informeren of er een mogelijkheid is om te ko-
men tot een overdekt instruktiebad die tevens ge-
schikt is voor de training.

EIGEN KLUBHUIS?
Voorts speelt het bestuur met de gedachte of het zin
/.on hebben om een eigen klubhuis te stichten. Per-
soonlijk ziet voorzitter Mengerink de noodzaak van
een eigen home wel in. „Voetbalklubs, touwtrek-
verenigingen, noem maar op, iedere vereniging
heeft wel een eigen klubhuis. De plek van samen-
komst voor onze vereniging kan bv. geen café of
restaurant zijn, daarvoor hebben we teveel jeugd",
aldus de heer Mengerink.

Opmerkelijk bij de poloklub Vorden is dat leden
die naar elders vertrekken, toch lid blijven. Zo wor-
den de teams (de vereniging neemt met drie senio-
ren- en twee jeugdteams aan de kompetitie deel)
gevormd uit spelers(sters) die iri de eerste plaats
woonachtig zijn in Vorden, \naar verder komen ze
uit bv. Zutphen, Deventer,JLochem, Warnsveld en
Hengelo of Ruurlo. „En^ftt", zo stelt voorzitter
Mengerink „vervult ons muuurlijk wel met enige
trots.

Klein Ikkink nam afscheia als
marktmeester

den over het onderwerp: ^Lldemonstratie en dia-
vertoning".

Vrouwenverenigingen
De Ned. Hervormde vrouwenvereniging in het dorp
zal woensdag 12 februari bijeenkomen in De Voor-
de. De vrouwenvereniging in Linde heeft donder-
dag 20 februari een bijeenkomst in zaal Van Asselt.
Mevrouw Van Tricht (diëtiste) uit Warnsveld ver-
zorgt deze avond. Eveneens op donderdag 20 fe-
bruar i verzorgt ds. Jansen de avond van de vrou-
wenvereniging in de kapel te Wildenborch.

Jan Klein Ikkink heeft de Vordense markt verlaten
en gaat zich nu met andere dingen bezighouden.
Twintig jaar lang heeft hij als marktmeester gefun-
geerd en hoewel hij iedere vrijdag tegen vijven zijn
bed uit moest, heeft hij het altijd graag gedaan.
In het begin van de vijftiger jaren liet men een
paar kramen maken, maar voordat men in Vorden
er aan gewend was dat er iedere vrijdag op de
markt vis, groente e.d. te koop was, ging er wel een
tijd voorbij. Klein Ikkink herinnert zich nog hoe
hij in 1954 marktmeester werd. Al vrij snel werden
een twintigtal kramen aangeschaft en begon de
markt goed te lopen. Hij vertelt enthousiast over de

akties die de marktkooplui op touw zetten. Verder
is er naar gestreefd voor elke branche slechts één
koopman in te zetten, want aan al die kpnkurremie
heb je niets, aldus Klein Ikkink. Twee marktkoop-
lui heeft hij vanaf het begin meegemaakt nl. v i s -
handelaar VVitvoet en groenteman Wilmers uit De
Hoven.
In zaal Bakker heeft Klein Ikkink afscheid geno-
men van de kooplui en de marktkommissie. Voorzit-
ter Zweverink bood hem hier een horloge aan. Klein
Ikkink hoeft nu niet meer zo vroeg uit de veren,
want de heer B. Boers heeft het werk van hem over-
genomen.

NCVB afdeling Vorden
Onder leiding van mevrouw Voerman hield de
NCVB in zaal Eskes een ledenvergadering waarbij
mevrouw Mr H. J. van Henten-Boele uit Doetin-
chem een inleiding hield over het onderwerp „De
vrouw in de maatschappij". Door de Verenigde Na-
ties werd immers het jaar 1975 uitgeroepen als het
jaar van de vrouw, waarbij als hoofdthema werd
gesteld: gelijkheid, ontwikkeling en vrede.

i Vrouwen moeten de mogelijkheid hebben een pas-
sende werkkring te kunnen vinden indien zij daar-
voor zijn opgeleid. Men moet zichzelf afvragen: „heb
ik mijzelf maximaal ontplooid, ontwikkeld".
In diskussiegroepen werd dit onderwerp nader be-
sproken. Uit de algehele nabespreking bleek dat
er veel is om te doen, maar dat het voor ieder weer
anders ligt.

De NCVB afdeling Vorden houdt haar bijeenkomst
op dinsdag 18 ferbuari in zaal Eskes, waarbij me-
vrouw Van Limbeek uit Rheden een lezing zal hou-

Twee bejoarde
manseluu
Ik mos nog es weer an um terugge denken, die olde
man die met mooi weer zoo af en toe op die banke
zat, ik mog graag effen bi'j um zitten proaten. An
zien rugge en honde ko'j zien dat e in zien beste
joarn heel wat mans was ewes, moar nou Wcfe e old.
Hie leep met twee stökke van de èène banke noar
d'n andren, en dan mosse weer effen goan zitten.
Een makkelek lïvcn had e niet ehad, zoo tussen et
dagelukse werk deur had e ^ien trouwbuuksken
zoowat vol loaten schrieven en dat ging in zien tied
nog veur eigen rekkening. Moar nou was d'r AOW
en de bejaardenzorg - - van zoo iets had e vrogger
nooit edreumd. Een mcnse die niet volle gewend is,
is gouw tevrèène, hie vuulen zik rieke met een goeie
verzöorging, twee stökke um met te goan en een
banke um op te zitten. Genuugelek kek e rond: ,,Ik
had hier volle eerder motten wezen, 'k wis niet dat
d'r ok nog zo'n lïven was!"

Doar mos ik an denken, toe ik in een van die ge-
kleurde familiebladen een beschrieving lézen van
een andere olde man, schatrieke, een miljardair!
Doar is een miljonair nog moar een arme schooier
bi'j. Wat dtiuzend miljonairs met al eur geld kunt
kriegen, kan een miljardair op zien èèntjen. Hoe
komt ze d'r an? zo'j zeggen. At e dat kapitaal in
vieft ig joar bi'j mekare ehaald hef, met normaal
tweeduuzend werkuurn in 't joar, mot e tienduu-
zeml gulden in 't uur ,,verdiend" hemmen! En dan
nog wat d'r af ging veur de belasting en hie veur
zikzelf neudig had! Stel ow es veur dat e dat in
zilvergeld uutbetaald kreeg, oaver een transport-
band met een polderkruuwagen d'r onder, gien
klöksken dat zoo gauw zol tikken! En dat e dan dat
geld metèène op de banke wol zetten, dan had e een
kïèrl neudig die niks anders hoeven te doen as
geld k ruun! Dag in dag uut, wekke in wekke uut,
joar in joar uut, een halve eeuw lank met die geld-
kruuwagen hen en weer!

Met leedwezen hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons ledenraadslid, de
heer

H. MENKVELD

te Hengelo (Gld.).

Zijn positieve inbreng in onze organisatie zal
steeds in onze herinnering blijven.

Bestuur, raad van kommissarissen
en direktie

V.L.C. „De Graafschap" G.A.
» te Ruurlo

Ruurlo, 31 januari 1975

En toch is die man niet gelukkig, volgens dat ver-
haaltjen. Met zien heele familie zit e in angs! Al-
lèène um dat geld! Bandieten hadden al es een keer
zien kleinzoon met enommen, zie wollen van dat
geld een porsie methemmen! Toe ze niet gauw ge-
nog eur zin kregen, sneen ze dat jonk een oor af en
stuurn dat noar de familie, bi'j wieze van anmaning
en um te loaten zien dat et meenens was! I'j zult
toch moar een rieke opa hemmen!
De olde man had zikzelf opeslotten in een heel
groot huus. Rondumme hen met puntdroad afezet
zoodat d'r gien katte deur kon. En een trop bewa-
kers anesteld met revolvers en bloedhonde! En dan
zat e d'r weer oaver in of die bewakers en die hon-
de wel te vertrouwen wazzen

En nou dacht ik zoo: at ze die man nou es van zien
geld af holpen, gewoon wat nuttigs met doen en
nooit weer oaver proaten, die heele puntdroadboel
opruumen, die kïèrls met die revolvers en bloedhon-
de wegstuurn, dat groote huus veur dakloozen be-
stemmen, en zatten zo'n man ok es in een bejaarden-
huus of in een eigen huusken met een gezellig
kwebbeltjen van een huusholdster die d'r schik in
had dat olde menneken in et gewone doen te bren-
gen, um desnoods een pruik opzetten zoodat e niet
weer te kennen was en as gewoon mense tussen ge-
wone mensen kon léven, groote kans dat e gouw net
zei as die andere olde man: „Ik had hier volle eer-
der motten wezen, 'k wis niet dat d'r ok nog zo'n
léven was"

d'n Oom

Durea
gemakschoenen

met onze deskundige voor-
lichting gegarandeerd
loopplezier !

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15



Primeur tijdens het Vordens
karnaval: De Deurdreajers
bieden gratis busvervoer!!

EXTRA DIENSTMEDEDELING:
namens de Vordense politie wordt iedereen verzocht de route van
de karnavalsoptocht op zaterdag 8 en zondag 9 februari a.s. vrij te
houden van auto's en andere obstakels op de rijweg. Alvast dank.
Een andere mededeling betreft het aantal deelnemers. Aan het
programma dienen 2 wagens te worden toegevoegd.

BORRELBUSSEN
Opgave van groepen welke buiten de route vallen
kan geschieden tot 7 februari (telefoon 05752-1304)

ROUTE EN VERTREKTIJDEN:
ZATERDAG 8 FEBRUARI
Bus 1: Doetinchem GTW-station 18.15; Zelhem
markt 18.25; Velswijk bushalte Kummeling 18.35;
Keyenburg café Winkelman 18.40; Hengelo hotel
Langeler 18.45; Vorden markt 19.00 uur. Dezelfde
route wordt aangehouden voor de terugreis.
Bus 2: Doetinchem GTW-station 18.15; Zelhem
markt 18.25; Velswijk bushalte Kummeling 18.35;
Keyenburg café Winkelman 18.40; Hengelo hotel
Langeler 18.45; Wichmond hotel Krijt 19.00; Baak
café Herfkens 19.05; Zutphen GTW-station 19.20;
Warnsveld markt 19.30; Vorden halte Nuova, halte
markt, halte Rondeel plm. 19.40. Daarna pendel-
dienst'Vorden markt—Kranenburg. Terugreis zelfde
route.

ZONDAG 9 FEBRUARI
Zutphen GTW-station 13.00; Warnsveld markt 13.
10; Vorden halte Nuova, halte markt; halte Ron-
deel plm. 13.25. Daarna pendeldienst Vorden markt
—Kranenburg. Terugreis vanaf 23.30 uur.

MAANDAG 10 FEBRUARI
Bus 1: Doetinchem GTW-station 19.00; Zelhem
markt 19.10; Keyenburg café Winkelman 19.20;
Hengelo café Langeler 19.30; Vorden markt 19.40.
Daarna pendeldienst Vorden markt—Kranenburg.
Terugreis langs dezelfde route.

Bus 2: Wichmond hotel Krijt 19.00; Baak zaal Herf-
kens 19.10; Zutphen GTW-station 19.25; Warnsveld
markt 19.35; Vorden bushalte Nuova, halte markt
en halte Rondeel plm. 19.45. Daarna pendeldienst
Vorden markt—Kranenburg. Terugreis zelfde route.

DINSDAG 11 FEBRUARI
Zutphen GTW-station 19.00; Warnsveld markt 19.
10; Vorden halte Nuova, halte markt, halte Ron-
deel plm. 19.25. Daarna pendeldienst Vorden markt
—Kranenburg. Terugreis langs dezelfde route.

Prins Bar t de Eerste biedt in aanwezigheid van
voorzitter Bert Srneets de eerste prijs van de verlo-

ting aan. De hoer Marlens werd de gelukkige bezit-
ter van de draagbare televisie.

Petit-Restaurant „DE ROTONDE"

vraagt met spoed:

gevorderd leerling Kok
of flinke jongeman die hiervoor
opgeleid wil worden.
Moet genegen zijn de weekends te
werken.

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
ANWB bondsrestaurant N. H. A. v. Goethem

Kerkstraat - Vorden Telefoon 05752-1519

Muziekvereniging en Drumband

UITVOERING
ter ere van het 105-jarig jubileum
op zaterdag 15 februari a.s. in zaal
Smit te Vorden, aanvang 19.30 uurv*

< >
< >
4

> Programma:1 >
! I voor de pauze uitvoering eigen

muziekvereniging en drumbimd.
< l

Na de pa u/e het
vrouwen Orkest.

Vordens Huis-

DE MAJOOR
„Als ik 's-avonds op de plaats
rust maak en mijn ega mij
thuis, in m'n privé bivak
met een vriendelijk saluut
ontvangt, dan wil ik na die
harde houten kazernevloeren
wat anders onder de kisten.
Wat goeds, wat degelijks,
maar ook wat moois. Daarom
ligt er een best stuk tapijt op
de vloer. Tapijt uit één stuk,
voor jarenlange trouwe
dienst. Tapijt van de vak-
man."

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE

NA AFLOOMAL

Vorden
o.l.v. The Rhythm Stars

inter-style

interieurverzorging

wim polman b.v.
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

«A.

Trekkingslijst van de verloting van de karnavalsvereniging De Deurdreajers
te Vorden ten bate van de optocht op 8 februari a.s.

Draagbare televisie nr 318; huishoudkoelkast nr 359; vouwfiets nr 1027;
draagbare radio nr 193; de huishoudpaketten zijn gevallen op de volgende
nummers:
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204
329
379
441
608
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791
966
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213
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391
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793
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1220

De prijzen kunnen
34 te
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151
223
345
392
477
627
725
796
978

1050
1242

worden

28
84

154
240
346
395
479
648
727
799

1005
1063
1251

afgehaald bij
Vorden en na 10 maart bij H. v. d.

33
91

155
258
348
400
524
658
752
822

1013
1110
1281

40
93

160
279
352
405
557
684
764
939

1023
1127

45
99

178
325
353
412
599
692
770
951

1029
1136

50
112
182
327
361
438
604
699
790
955

1033
1149

Schoenenhuis Jansen, Dorpsstraat
Linden, De Steege 7, Vorden.

KARNAVALSVERENIGING

De Plaggenstekkers
BIJ CAFÉ DE BOGGELAAR

Organiseert:

Vrijdag 7 februari

KLEINTJE KARNAVAL

m.m.v. Gerard Maassen, Richard
Ross, Jan Boezeroen, Gebr. Brou-
wer, Ciska Peters. Muzikale bege-
leiding: de Musketiers. Aanvang
19.30 uur.

Zaterdag 8 februari

KARNAVALSBAL

met de Musketiers, aanv. 19.30 uur

Zondagmiddag 9 februari
voor de jongeren de bekende beat-
groep

AFTER ALL
aanvang 13.30 uur

Maandag 10 februari

KARNAVALSBAL

met de Spyders, aanvang 19.30 uur

Dit bankstel laat zich niet rubriceren.
Het is mooi, het is sportief, het is stijlvol.

Het is er in linnen velours met een fantas-
tisch leuk kontrasterend stiksel, maar ook

in andere aantrekkelijke materialen.

De losse elementen laten
zich fantasierijk voegen tot
een „woonlandschap"
naar uw eigen idee.

Met rechte- of ronde
hoeken, in een carré,
als twee- drie kombinatie
of in zitgroepen. inter-style

Eindeloze variatie In kreatlef wonen en
uiterst komfortabel zitten. Voor modernen
én klassieken met durf en fantasie.

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

inter-style 'signatuur van beter woonkomfort
Vorden - Warnsveld

Wij bieden aan ver bene-
den de nieuwprijs:

partij nieuwe 3-pts. weide-
slepen, partij nieuwe ach-
terladers, partij centrifu-
gaal kunstmeststrooiers.
Komt zien en u slaagt!

C. W. SEEGERS

Zomerweg 21, Drempt,
tel. 08334-2722 2936

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw

huwelijksreportage
De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
tnaken wij een kleurenre-
reportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
Doorkomen.

FOTO DOLPH1JN
Vorden — Ruurlo

Maandagmiddag: bibliotheek van 14- 17.30 uur
Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
m het Jeugdcentrum.
Maandagavond: knip- en naaikursus van 7—9
uur in het Jeugdcentrum
Maandagavond: repetitie muziekver. Concor-
dia in zaal Smit
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagmiddag: oefenen kindercantorij
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
1e woensdag van de maand: klachtenavond NVV
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior jn het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weeKmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeüdcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; "beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

5 fbr. Verkoopmickfag in Villn Nuova van
welfnre-artikelen

6 fbr. Bejaardenkring in liet Jeugdcentrum
8 fbr. Grote karnavalsoptocht karnavalsvereni-

ging De Deurdreajers door Vorden
8 fbr. Karnavalsbal voor geh./verl. karnavals-

ver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker
9 fbr. Karnavalsoptocht te Kranenburg en kin-

derkarnaval inde grote tent van de karna-
valsvereniging De Deurdreafers

9 fbr. Showavond karnavalsver. De Deurdrea-
iers m.m .v. De Hooiplukkers in zaal
Schoenaker

10 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de grote karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Groot karnavafebal van De Deurdreajers
in de karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Beiaardenpoos Kranenburg
12 fbr. lïerv. vrouwengroep dorp
14 fbr. Toneeluitvoering TAO Wildenborch
15 fbr. Toneeluitvoering TAO Wildenborch
15 fbr. Jubileum 105-jarig bestaan muziekver.

Concordia. Uitvoering met het Huis-
vrouwenorkest in /aal Smit

18 fbr. Lezing NCVB, zaal Eskes
19 fbr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
20 fbr. Herv. vrpuwengroep Linde
20 fbr. Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
22 fbr. Bal voor gehuwden/verloofden in zaal

Langeler te Hengelo (Gld.)
2 1 fbr. Vt-rgadei-iut»- PvdA in hotel Bloemen-

daal
I mrt . Feestavond landeli jke rijvereniging en

ponvklub De Graafschap in 't Wapen
van 't Medler

2 mrt . K o l f i e c onoert in de bibliotheek
6 mrt. Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
f> mrt. Vergadering PvdA in hotel Bloemen-

daal
7 mrt. T n s t u i f a v o n d v.v. Vorden in de kantine
8 mrt. Noapruuversbal karnavalsvereniging

De Deurdreajers in residentie
/aa l Schoenaker te Kranenburg

I1 mrt. Beianrd^nsoos Kranenburg
11 mrt. Herv. vrouwengroep Linde
18 mrt. Le/ingNCVB, zaal Eskes
20 mrt. Rejaardenkring in het Jeugdcentrum
23 mrt. Onderlinge wedstrijd landelijke rijver-

eniging en ponvklub De Graafsrhag in
manege De Gompert te Hengelo (Gld.)

26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
81 mrt . Meubel- en tap i j t show Hehnink

8 ar>T. Beiaard^^^oos Kranenburg
15apr. Lezing NCVB, zaal Eskes
22 apr. Herv. vrouwengroep Linde
23 apr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
20 mei Jaarvergadering NCVB, zaal Eskes
21 mei Ned. Rond van Plattelandsvrouwen
5 jul i Pretty-markt zwemklub Vorden

De besturen van de verenigingen worden verzoekt
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen •deze in deze rubriek worden geplaatst.



Met grote vreugde en
dank aan God geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje
Robertus Wilhelmus

Wij noemen hem

ROBERT

H. G. M. Helmink
J. G. Helmink-

Miltenburg
Martin

Vorden, 30 januari 1975
De Eldersmaat 3

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje

Cornëlie - Albertine

CORINE

Evert en Henny
Coppiëns

Vorden, l februari 1975
Het Gulik 3

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

JEROEN - RUDOLF

G. A. Hiddink
W. J. Hiddink-

Kornegoor
Erwin

Vorden, Het Jebbink 34

Wij danken allen harte-
lijk voor de felicitaties,
bloemen en kadoos welke
wij ter gelegenheid van
ons huwelijk mochten
ontvangen.

Ineke en Jos
Beren tsen

Vorden/Kranenburg,
februari 1975
Eikenlaan 15

Voor de vele blijken van
deelneming, ondervonden
tijdens de ziekte en het
overlijden van onze gelief-
de vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader

A. J. KORENBLIK

/eggen wij onze hartelijke
dank.

Familie A. Korenblik
Vorden, februari 1975
Boshoekje
Maalderinkweg 2

Voor de vele blijken van
medeleven welke wij ont-
vingen na het overlijden
van onze lieve moeder en
oma

ANTOINET MARIA
HART M AN HERFKENS

/eggen wij u hartelijk
dank.

Uit aller naam,
Familie Hartman en
J. Onland

Vorden, februari 1975

Voor de vele blijken van
medeleven, ontvangen na
het overlijden van onze
lieve man, vader en zoon

HERMAN
TEUNISSEN

/eggen wij u hartelijk
dank.

Namens de familie,
H. J. Teunissen-

Stoltenborg
Vorden, februari 1975

Te koop: goed onderhou-
den huisorgel 3y2 spel 13
registers, merk Leonhardt
Leipzig, eiken kast. H. J.
M ooiweer. Molen weg 12,
Vorden, telefoon 2048

Te koop: mooie jonge
herdershonden tien weken
oud ƒ 60,-. A. J. Oltvoort
Kapelweg 6, Vorden

KARNAVAL
Te huur: prachtige da-
mes-, heren- en kinderkos-
tuums. Telefoon 05750-
12219 na 19.00 uur

Te koop: g.o.h. NSU
1000 L en scooter Heinkel
Toerist. Te bevr. na 18
uur De Horsterkamp 25,
Vorden, tel. 05752-2311

Voor u mevrouw:
HANDWERK.
PAKKETTEN

in eindeloos veel
variaties.
Gewoon leuk om zelf
te doen.

Wim Polman
signatuur voor beter
woonkomfort
Vorden — Warnsveld

Te koop: 2 vaarskalveren
MRIJ. W. M. Wassink,
Almenseweg 56, Vorden

(Inplaats van kaarten)

Op maandag 10 februari hopen on/e ou-
ders en grootouders

H. J. EGGINK
en
J. J. EGGIN K-BI JEN HOF

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van
hun kinderen en kleinkinderen.

Hetty en Wim
Gerhard, Riek en Mark
Diny en Ben
Berend Jan
Henk en Anneke
Johan en Joke

Vorden, februari 1975

Gelegenheid tot feliciteren is van 's-mid-
dags 15.00 tot 17.00 uur in „'t Wapen
van Vorden" Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden overleed in Het Nieuwe Spittaal te
Warnsveld onze geachte zwager

HERMAN OBBINK

weduwnaar van W. Abbink

in de ouderdom van bijna 76 jaar.

Vorden: H. Olthof sen.

Vorden: F. H. Bouwmeester
D. Bouwmeester-Abbink

Vorden, 31 januari 1975

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat
heden nog vrij onverwacht van ons is heenge-
gaan mijn lieve man, onze lieve vader, be-
huwd-, groot- en overgrootvader

DERK JAN LIJFTOGT
echtgenoot van A. Olthof

op de leeftijd van 77 jaar.

A. Lijftogt-Olthof
A. Vreeman
H. J. Vreeman-Stapper
B. J. Vreeman
J. W. Vreeman-Goldsmid
M. G. Lijftogt
H. M. Lijftogt-Zieverink
D. J. Lijftogt
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 3 februari 1975
Het Hoge 21

De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag
7 februari om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden, waarna gelegenheid tot
condoleren in het Jeugdcentrum.

De overledene is opgebaard in het streekzie-
kenhuis Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld,
bezoek van 15.30 tot 17.00 uur.

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
geliefde broer, zwager en oom

DERK JAN LIJFTOGT

echtgenoot van A. Olthof

in de ouderdom van 77 jaar.

Broers en schoonzusters

neven en nichten

Vorden, 3 februari 1975

De Heer heeft na een langdurige ziekte uit
ons midden weggenomen onze geliefde tante

GEERTJEN BOSCH

op de leeftijd van 67 jaar.

G. H. Bloemendaal
J. B. Bloemendaal-Nijland
Jan en Ada - Marjan
Gerrie en Bert
Henk en Marijke

Haar zorgzaamheid zal steeds bij ons in herin-
nering blijven.

Vorden, l februari 1975
Zelledijk 3

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Met ontroering delen we het overlijden mee
van ons geliefd trouw medelid

GEERTJEN BOSCH

Rom. 14 : 8

Herv. Vrouwengroep Linde

Vorden, l februari 1975

Jes. 40 : 11

Plotseling nam de Heere tot '/Ach in Zijn eeu-
wige Heerlijkheid ons lief dochtertje en zusje

SYLVIA ALEIDA SLOETJES

slechts 41/2 maand oud.

W. Slöetjes
R. Slöetjes-Weijers
Ronald

Vorden, 31 j a n u a r i 1975
Het Wiemelink 61

De begrafenis beeft plaats gehad op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

WEEKENDAANBIEDING

ZWARE KWALI- V
TEIT THEEDOEKEN

2 stuks

f5.75
WONINGINRICHTÏNG

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

TE KOOP:

ORIGINELE
LETTERKASTEN
te gebruiken als wanddekoratie
ƒ 45,— per stuk

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
ieuwsNieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Jansen
Nog slechts enkele weken kunt u
profiteren van on/e

VOORDEELKOOPJES
t i j d e n s de opheffingsuitverkoop.

Vanaf nu alle dames zomer-
schoenen en zomergemak-
schoenen tegen onvoorstel-
baar lage prijzen.

Tevens elk tweede paar op-
ruimingsschoenen voor de

HALVE PRIJS !

(uiteraard wordt als tweede paar
steeds liet goedkoopste paar bere-
kend)

Extra opheffingseanbieding:

ZWEEDSE KLOMP
met juchtleer bovenwerk

nu slechts ƒ 29,-

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304

I'.S. Zaterdagmiddag 8 februari a.s.
zijn wij

GESLOTEN

Te koop: aquarium 120 x
45 Th. Mellendijk,
De Haar 6

•> „Bij deze zeggen wij allen
h a r t e l i j k dank voor de ve-
le felicitaties, kadoos,
bloemen of in w-elke voi m
dan ook, ons 55-jarig hu-
welijk tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

B. Denkers
H. J. Denkers-

Weustenenk
Hengelo, februari 1975
Oude Varsseleweg l

( ievraagd: een part-timer
in be/it van groot rijbe-
wijs. Aanm. broederij Gel-
derland b.v., tel. 6766

Te koop: jonge haantjes,
ƒ 1,80 per kg. H. J. Stok-
kink, Lochemseweg 3£a,
Warnsveld, tel. 05751-387

Wie ruilt woning?
Een hockhuis te Zelhem,
huur ƒ 106,— per maand,
voor een woning in Vor-
den. Thorbeckestraat 17,
7e l hem

Te koop: een partij voe-
derbieten. H. Roelvink,
Ruurloseweg 90, Vorden

Te koop: Mobylette in
goede staat. Zutphense-
weg 50, Vorden

Voor AUTORIJLES uw
adres: Rijs* hooi BULT-
MAN, H. K. van Gelre-
weg 35, Vorden, tel. 1753

Te koop: nieuwe mantel
kleur groen maat 44; elek-
trische kachel met ther-
mostaat. Telefoon 1673

PANNEKOEXEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN l

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

SUPERBENZINE
91,5 cent
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t^l. 1553

Als u vóór 31 maart 1975
uw favoriete Simca, Franse Chrysler of Matra
koopt krijgt u er een heel lang kado bij. Van ons,
in samenwerking met Chrysler Nederland N.V.
Bij de 6 maanden fabrieksgarantie nog eens
6 maanden garantie extra! Dat betekent dus
12 maanden lang extra voordeel, extra zekerheid,
extra veiligheid. En al onze 29 modellen hebben al
zoveel waardevolle extra's. Onze vergaande service
is er een van.

Deze extra-garantie-aanbieding geldt alleen in de
periode 1 februari t/m 31 maart 1975.

O
CHRYSLER
NEDERLAND

SIMCA CHRYSLER
Langleve uw auto...gegarandeerd!

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256



Aktie voor Goed Gas Gebruik .<

i Onderhoud aan
gasapparaten is het werk van

een erkende installateur
of een speciaal

onderhoudsbedrijf.
Voor inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

AUTOSNELWAS voor / 1,- uw auto prima schoon !

TEGER Stationsstraat 18 - Ruurlo

opleuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIMKE S:

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

hengelc <gid>
tel. 05753-1461

Carnavals-
bal

9 februari
De Musketiers

Voor de origineelste kostuums worden

leuke prijzen uitgereikt door Prins Karnaval

Denk aan
l maart

Haal Uw
bromfietsplaatje
bij de
Rabobank.

Het nieuwe bromfietsjaar begint 1 maart
1975. U denkt er toch aan! Dan hebt U
weer het nieuwe bromfietsplaatje nodig.
W.A.-CASCO-BRAND/DIEFSTAL.
Stap even binnen bij de Rabobank voor
zekerheid en goed advies. Vlak bij U in de
buurt. Het is zekerder en snel in orde.

Rabobank

l

de bank voor iedereen

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

RIBLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
1 kilo

RUNDERSTOOF0PPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
1 kilo ™

BIEFSTUK
250 gram

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

RUNDERROLLADE
iets doorregen 500 gram

548
10-
398
7.-
398
425
498

Voor de boterham:

SNIJWORST 150 gram 119
PEKELVLEES 150 gram 148
BOTERHAM WORST 150 gram 89
KOOK WORST (stuk) 250 gram 140

Rund- en varkensslagerij

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Tijdens de verbouwing is de winkel achter
in de slagerij

COEN POULUS

VLOERT DE TEGELPRIJZEN
Mosa
vloertegels
slijtvast
van 35,50 per m2

' L

voor <|5 5Q

Decortegels
Cerabati
van 55,— voor

19,75
Ongelooflijk 1

Wand-
tegels
gewolkt 15 x 15

Ie keus
van 29,— per m2

voor
13,95

nergens
goedkoper

Plavuizen
onverglaasd
donkerrood ge-
vlamd

van 51,— per m2

voor
37,50

Hoe is dit mo-
gelijk?

SANITAIR
Wastafels
gekleurd vanaf

39,95

Closetpotten
gekleurd vanaf

47,50
Te gek hè ?

Voor

nieuw tapijt
naar

HELMINK
WEKELIJKS SPECIALE

AANBIEDINGEN

Kwaliteit merktapijt met

garantie en gratis gelegd

TEGELDISCOUNT .HET OOSTEN
VERHEULSTRAAT 2, T/O N.S. STATION
DOETINCHEM 08340-24681

OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VR.

ZATERDAG
VRIJDAGS KOOPAVOND

.9.30-12.00
13.30-17.30
9.30-17.00

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en nu ook
in volautomatische DAF

Inwoners van Ruurlo 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 Luistert naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Uw vakmarrbJoemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphensewep 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

U kunt in de kleine uurtjes een punt
zetten achter het karnaval.

Laat uw oppas met een punt begin-
nen. Dit weekend reklame:

SLAGROOMPUNTEN
MOCCAPUNTEN
SCHWARTZWALDPUNTEN
KWARKPUNTEN
CHOCOLADFPUNTEN

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit: zwanchalzen

Johan Cruijff:

I
PUMA- schoenen zijn
zó uit de winkel en...
verkrijgbaar bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden


