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De boerenknech
At 't éénc is die in de loop van de jaoren in anzien is
ekommen, dan is et wel de boerenknech \ Nao vrogger
et zeggen was, was boerenknech wodden et domste wat
d'n duuvel uutevonnen had. Et eenigste wa'j d'r an
konnen aoverhollen was een karre vol stieve butte.
Dat deed alleene wie zelf ok boer wol wodden. En enke-
len die ze anders nergens hemmen wollen, die kwam-
men dan ok meestal terechte bi'j boem die slech volk
konnen hollen.

Vrogger ging een verlegen boer d'r loopens of met de
fietse op uut, at er hier en daor jonges zoo wied wazzen
dat ze de deure uut konnen. En at e 't dan eene wis
waorvan de vader of de moeder, ooms of tantes, oldere
breurs of zusters et bi'j de boer goed edaon hadden,
dan ging e daor op af. Die kwam dan „uut een goed
nes". En at dan de boer ok zelf goed bekend ston, veural
wat de kos anging, was et meestal met een half uur
praoten wel veur mekare. Veural die kos had heel wat
te beteikenen. 'k Heb al es heurn vertellen van een
jonge waor at ok een boer um ekommen was. Aover et
loon hadden ze vlot akkoord ekregen. Alleene de moeder
had nog één dink op de lèever. ,,En i'j kont maor zor-
gen dat e zat te vretten krig". Maor de boer had ezeg
dat ze zik daor aover gien zörge hoeven te maken. Zoo
ging dat vrogger.

Alles is veranderd. D'r wodt niet meer van een knech
epraot, zie nuumt et nou „bedrijfshulp". Zie haalt um
alleene bi'j ziekte en ongemak - wat dat angeet steet
e liek met d'n dokter. En een boer huurt 'r giene meer
op zien eentjen. Daor wodt een vereeniging veur op-
ericht - veur ééne hulpe mot ze zoowat een honderd
boem bi'j mekare hemmen. Um nog sterker te staon
zuukt die vereenigingen steun bi'j mekare - dat nuumt
ze ,,regionale samenwerking". En daor aoverhen, veur
alle sekuurigheid, zol d'r een landeleke bond motten
kommen, nao da'k elèzen hebbe.

Au ot gemeentebestuur wodt evraogd um ok een duit
in 't loonzeksken te doen. En at ze et zoowied veur
mekare hebt en een geschikte keerl evonnen is, löp de
zaak vanzelf. D'r wodt een werkverdeiler anestelt, die
mot zeggen waor at de hulpe et meeste neudig is. Um
de man 's margens naor zien werk en 's aovends weer
naor huus te kriegen wodt et Saneringsfonds aneschre-
ven. Dat is t'r ok veur de boer, laot die ok wat doen.
En alles kump uutvoerig in de krante, anders ha'k et
ok neet ewetten.

Die boerenknech van vrogger! Wat was e weinig in
anzien. Maor hie haalt nou in wat e vrogger tekot
kwam. Had e dat ooit konnen denken? Maor et hef
d'r altied al wel inezetten. In een groot land in Afrika
is et hoogste wa'j kont wodden „negus". En 't was hier
vrogger al niks gien merakel at ze een boerenknech
,,Tienus" nuumen!

d'n Oom

HUDORA

ROLSCHAATSEN

Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Kontaktavond
Mannenkoor
De 22e kontaktavond georganiseerd door het Vordens
Mannenkoor op zaterdagavond jl. in zaal Bakker, was
weer een der hoogtepunten van het koor. Ditmaal wa-
ren uitgenodigd de mannenkoren uit Doetinchem, Goor,
De IJsselzangers uit Zutphen terwijl voor het eerst
in deze 22 keren optraden The Orphean Singers uit
Doetinchem onder leiding van de heer P. van der Schaaf.

Onder leiding van hun eigen dirigenten zongen boven-
genoemde koren een drietal nummers welke allen met
een luid applaus door de*talrijke aanwezigen werden be-
loond. De kennismaking met Te Orphean Singers was
van dien aard dat dit koor nog een toegift ten beste
gaf. Het Vordens Mannenkoor, dat na de pauze zong,
bracht bijzonder goede mannenzang. Het laatste num-
mer ,,Dic Zwölf Rauber" met als solist de heer Ludo
Eykelkamp, kreeg een staande ovatie en werd dan ook

iuld . Het koor beschikt over prima krachten en
dirigent B. Nijhof weet hiervan goed gebruik te maken.

Voorzitter Westerhof van het Vordens Mannenkoor
sprak een kort welkomstwoord terwijl de opening werd
verricht door burgemeester Van Arkel waarin hij liet
uitkomen het hoge kulturele gehalte van deze kontakt-
avonden en memoreerde nog het feit dat het Vordens
Mannenkoor verleden jaar juni tijdens het zangkonkours
te Diepenveen een eerste prijs met 322 punten behaalde
in de eerste afdeling.
Na afloop van het zanggedeelte gingen de benen van de
vloer en maakten de liefhebbers een dansje op de mu-
ziek van The Melodioa's.

Daartoe uitgenodigd door de beide besturen van de
CHU- en de AR-kiesverenigingen te Vorden sprak dr A.
Vermiaat, lid van de Tweede Kamer der Staten Gene-
raal over het onderwerp De sociaal-ekonomische toe-
stand van ons land. De lezing werd gehouden in zaal
Eskes.

De heer Vermaat sprak op uitvoerige wijze over de
snel toenemende stijging van het aantal werklozen, het
tekort op de betalingsbalans, welke evenwel weer voor
een groot deel is goedgemaakt door het ekonomisch
betalingsverkeer. De prijsstijgingen nemen hand over
hand toe. Spreker vergeleek deze huidige toestand met
die uit de dertiger jaren. Ook in die jaren was er een
monitaire krisis. Verschillen tussen toen en nu waren
er zeer zeker ook. Voor 40 jaar terug was er een over-
schot op de betalingsbalans in Amerika, nu is er een
tekort. De vakbeweging (werknemers) en de werkge-
vers treden heden ten dage veel met elkaar in het krijt
(denk aan de mtaal-cao). Onze regering, aldus spreker,
staat momenteel voor het feit om zeer voorzichtig een
en ander onder de ogen te zien en tot bestrijding van
de overbesteding te geraken. Spreker wees uitvoerig in
dit geval op de loon- en prijspolitiek en de begrotings-
politiek. Volgens spreker moeten de burgers van Ne-
derland meewerken om deze politiek te doen slagen,
waardoor samen een oplossing moet worden gevonden.
Na de pauze kreeg de heer Vermaat een groot aantal
vragen te beantwoorden welke hij op zeer duidelijke
wijze deed.

De voorzitter van de CHU-kiesverienging, de heer
Snoeijink, wees er in zijn openingswoord op dat dé be-
sturen van beide kiesverenigingen hadden besloten om
twee vergaderingen in dit seizoen gezamenlijk te hou-
den. Hij dankte de heer Vermaat voor zijn komst naar
Vorden en voor de uiteenzetting van dit onderwerp.
De opkomst van leden van beide kiesverenigingen was
goed. A

Feestavond
GRAAFSCHAPRIJDERS

In de prachtig versierde zaal van ,,'t Wapen van Vor-
den" waren zaterdagavond veel personen van heinde en
ver aanwezig om de feestavond van de motorclub De
Graafschaprijders mee te maken.
Voorzitter B. Par dij s stak in zijn openingswoord zijn
vreugde over de grote opkomst dan ook niet onder
stoelen of banken. Woorden van dank sprak hij tot de
families Reerink, Regelink, Roessing en Gotink voor het
beschikbaar stellen van hun grond zodat de crossers
van De Graafschaprijders aan hun trekken kunnen
komen.

De hoofdmoot van de avond vormde de huldiging van
de verschillende kampioenen. ,,Wij zijn als bestuur on-
tiegelijk trots dat zovele leden van onze vereniging er in
slagen tot grote suksessen in de motorsport te komen.
Dit kan alleen door een goede teamgeest. Blijf elkaar
steunen", aldus voorzitter Pardijs.

Rikus Lubbers uit Lochem en Bart Notten uit Hengelo
werden gehuldigd als internationaal zijspankampioen
van Europa en Nederland (dat beide heren later op de
avond op de stoelen gingen behoeft geen nader betoog).
J. Harkink werd gehuldigd als kampioen van Neder-
land trial. A. Ridderhof en W. Jansen als junior zij-
spankampioen van Nederland. G. W. J. Hoftijzer en J.
Berendsen als Nederlands kampioen betrouwbaarheids-
ritten. A. Bussink Nederlands kampioen junior clubteam.
P. Bergsma (zilver tijdens motorzesdaagse op het ei-
land Man).

Verder werden de volgende clubkampioenen gehuldigd:
B. Regelink (bromfiets duo); B. J. Berendsen (motoren)
G. Verstege (auto's A-klasse); D. J. Wentink (auto's
B-klasse); D. J. Denneboom Harfsen (niet-leden); J.
Oosterink (cross A-klasse); G. W. J. Hoftijzer (cross
B-klasse); W. Veenstra (betrouwbaarheidsritten senio-
oren); G. W. J. Hoftijzer (betrouwbaarheidsritten juni-
oren); W. Veenstra (Delden Trophy).
Na dit officiële gedeelte zorgden The Woodpeckers
er voor dat de beentjes tot ver na middernacht onop-
houdelijk van de vloer

Frankering WJ abonnement
Port payé
Vorden

Heeft dejandbouw nog to^omst?
Bijeenkomst GMvL, CBTB en de ABTB

In de derde bijeenkomst van de afdeling Vorden van de
GMvL, CBTB en ABTB sprak de heer G. J. ter Woorts
in de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" over het onder-
werp: „Heeft de landbouw nog toekomst?" Spreker
vertegenwoordigt als lid van de Tweede Kamer der
Staten Generaal tevens de landbouw. Hij was een ras-
echte Achterhoeker en geboren te Ruurlo. Hij kreeg
toestemming om in de Achterhoekse taal zijn rede te
houden.

Na eerst zijn afk.omst en verdere studie te hebben mede-
id, sprak de heer Ter Woorts over het markt- en

prijsbeleid voor landbouw en tuinder. Deze katogoric
van de bevolking verkeert in een zwakke positie. Hoe
beter de produkten zijn uit de agrarische bevolking, hoe
minder de opbrengst is aldus spreker.

Gelukkig gaan nog veel van onze produkten uit de land-
bouw naar het buitenland. Om stand te kunnen houden
in deze soms benarde tijd, moeten de boeren en tuinders
de handen in elkaar slaan en tot samenwerking komen.
Momenteel telt ons vaderland nog 160.000 boeren en
tuinders. Over het jaar 1970 werd uit Nederland nog
voor elfeneenhalf miljard gulden geëxporteerd. Het is
jammer, aldus spreker, dat de Tweede Kamer nog on-

voldoende belangstelling toont voor de boeren- en tuin-
dersstand. Spreker wijst in dit verband op de inflatie.
Wanneer nog meer moet worden geproduceerd is dit op
de duur niet vol te houden en wordt de fysieke kracht
ondermijnd. Spreker besprak hierna uitvoerig de sociale
maatregelen voor de landbouwers en tuinders (ruilver-
kaveling, voorlichting enz.). Ook de export naar de
EEG-landen werd door hem uitvoerig belicht en hij wees
op het verschil van de boeren in Frankrijk, Duitsland en
Italië welke een eigen methode in het boerenbedrijfs-
leven leiden. Daarom is het moeilijk zich op elkaar te
kunnen afstemmen. Men dient zich zo goed mogelijk
te bundelen want een en ander moet goedkoper kunnen.

Daarbij i.s de bescherming van de overheid een gebie-
dende eis. Ook dient de boeren- en tuindersstand zoveel
mogelijk van de bedrijfs-ekonomische boekhouddienst
gebruik te maken wat zeer zeker vruchten zal afwerpen.
Na de pauze werd een aantal gestelde vragen door de
heer Ter Woorts op uitvoerige wijze beantwoord.

Voorzitter Zents van de ABTB sprak in het begin een
welkomstwoord tot de aanwezigen en in het bijzonder
tot de spreker.
Het was voor de aanwezigen een leerzame avond.

Damrubriek
zwart
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In de volgende 33-—28 opening maakt zwart de fout te
snel aan te vallen:

Wit Zwart
1) 33—28 18—23
2) 34—30 12—18
3) 30—25 7—12
4) 40—34 20—24
5) 34—30 15—20
6) 39—33 10—15
7) 45—40 24—29?
8) 33x24 20x29 (zie diagram)
9) 40—34 29x40

10) 30—24 19x30
11) 28x10 5x14
12) 25x45 en wit heeft l schijf

gewonnen

De stand van het probleem uit de vorige rubriek:
wit schijven op 6 en 7; zwart een schijf op 40. Oplossing:

Wit Zwart
1) 7—1 40—45
2) 1—12 45—50
3) 12—17 50x11
4) 6x17
of:
1) 7—1 40-*-44
2) 1—40 44x35
3) 6— l en zwart heeft verloren

Ons nieuwe probleem:
wit schijven op 34, 37, 38 en 44; zwart schijven op 23,
24 en 27. Voor de oplossing geldt: wit speelt en wint.

Alweer.
Voor de zoveelste keer werd de Vordense brandweer
geallarmeerd door een valse brandmelding. Tegen vier
uur zondagmiddag werd meegedeeld dat er een „brand"
was uitgebroken in de voormalige zuivelfabriek De
Wiersse. De brandweer, die met 2 wagens was uitgerukt,
kon onverrichterzake weer terugkeren.

Doordat de bewoners afwezig waren, hebben onbevoeg-
den zich toegang verschaft in de woning van R. te
Medler. De inbrekers hebben vermoedelijk nogal vrij
gemakkelijk de woning kunnen binnenkomen doordat
in het toiietraampje de sleutel lag. Er wordt een geld-
kistje, een klein bedrag aan geld en enkele sieraden
vermist.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink. Onderwerp: het 8e ge-
bod: Gij zult niet stelen (Exodus 20:15)
Het lied van de week-van de zondag: Gezang 94

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. B. A. Bohlmeijer van Eefde-Gors.sel

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

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
haar telefoonnummer is geworden 05752-2179.
Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1487

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

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
spoedrecopten

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

(inboren: Johannes Martinus, zoon van H. Voskamp en
H. J. Boer; Sandra Jolanda Maria, dochter van J. G.
Mullink en G. M. Reintjes; Sandra, dochter van J. Stoel-
horst en G. W. Bijenhof.

Ondertrouwd: H. J. Hilferink en J. H. van Savoijen;
C. H. Weustenenk en W. J. Kreunen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Geen.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

SARTON
Tapijtreiniger
spuitbus normaal 595 nu slechts

Groente en Fruit
HARDE SPRUITEN

HARDE UIEN

GROENE KOOL

PANKLARE RODE KOOL

JAFFA SINAASAPPELEN

heel kilo

5 kilo slechts

per kffo

500 gram

72 grote voor

119

98

SPAANSE SINAASAPPELEN

72 grote voor

MANDARIJNEN

PERSSINAASAPPELEN

COX ORANGE

fijne handappel

72 stuks voor

20 stuks

7 kilo

39

189

179

198

198

89

PROF/TEER HIERVAN:

Grote HOTEL CAKE
NORMAAL 789 NU SLECHTS

Pak mee

THEEBISKWIE

2 pakken

voor

89

Heerlijk koekje

KLETSKOPPEN

per pak

van 7 7 9 voor

95

Grote zak

SCHUIM-

KOEKJES

voor maar

55

AARDBEIEN- OF

VANILE-

FOURRE

grote rol

79

Pak a 8 stuks

PANKY t

WAFELS

voor

75

Gevulde tabletten

CHOCOLADE

3 stuks

voor maar

100

t J WEER ZO'N KOOPJE:

WMfiHWW^^ llllimiHmmiHHHHfHHWHtifflHffl

l

!

BASTOGNE KOEKEN
NORMAAL PER PAK 735 NU VOOR

yuiiiiiiiiuyuMiitiiiyiiiiî ^

WIJN MOET VAN ADEL ZIJN: DIVERSE SOORTEN

AROSA WIJNEN • «t
met brandewijn éKL* mf^^m

Tegen de hoest:

UCHE - UCHE

ROLLEN

nu 3 voor

59

Herschi

CASSIS

literfles

van 779 voor

89

APPELSAP

2 grote flessen

voor

99

Literfles

SLAOLIE

van 205

voor

189

KARVAN

CEVITAM

van 794

voor

159

Groot g/as

EURO CREM

haze/nootpasta

per pot

149

VOOR EEN HEERLIJKE SNERT: ^^^^^^^

SPLITERWTEN fin

Nieuw POPULAIR

wit of bruin brood

gesneden

800 gram voor

89

Dessert

INSTANT-

PUDDING

4 pakjes

99

Pyramide

LUCIFERS

3 pakken

voor

85

Set a 3 stuks

ELITE

ZEEP

voor slechts

89

Blik Chinese

SPERZIE-

BOONTJES

van 98 voor

79

Kuip/es

SUN

MARGARINE

nu 2 voor

79

Uit de slagerij
HAMBURGERS ^Q

3 stuks "ö

V4RKENSPOULET HftO
heerlijk voor nasi en bami 300 gram 1x7 O

FIJNE VERSE WORST O CO

500 gram 4. O O

RUNDERSTOOFLAPPEN OOO

500 gram OOO

MALSE RIBLAPPEN >|OO

500 gram 4\$O

BOTERHAMWORST 750 gram 69

LEVER 700 gram 89

BOERENMETWORST 750 gram 89

PALINGWORST 750 gram 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
ANANAS SLAGROOMGEBAK O>IA

fantastisch lekker voor £4\J

HEERLIJKE 4M4NDELKOEK -ICft

per stuk IO\r

SPRITSRINGEN ö_

groot pak voor slechts OO



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

SANDRA
Johan Stoelhorst
Gerke Stoelhorst-

Bijenhof
Vorden, 7 februari 1972
Smidsstraat 7

Langs deze weg zeggen wij
allen hartelijk dank voor de
vele blijken van belangstel-
ling, felicitaties, bloemen en
kadoos die wij mochten ont-
vangen bij ons 50-jarig
huwelijk.

H. Rietman
J. Rietman-Buunk

Vorden, februari 1972
Eldersmaat l

Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening
„Graafschap-Zuid"

AFWEZIG
Mej. H. M. Lensclink
14 tot en met 18 f eb r.

Telefonisch bereikbaar tus-
sen 8.30-9.30 uur kantoor
Kastanjelaan 15, Hengelo G
telefoon 05753-1406

VERHUISD:
D. NORDE
van B. van Hackfort-
weg 73, Vorden naar

Prins Clauslaan l, Vorden

Gratis af te halen: Jonge
hondjes. Fam. Klein Kra-
nenburg, Hackforterweg 31
Tel. 05754-269, Baak

Te koop: Vaarskalf MRIJ.
W. M. Wassink, Almense-
weg 56.

Te koop: Best zwartbont
vaarskalf, goede produktie.
H. J. Rouwenhorst, Almen-
seweg 37, telefoon 1285

Uiernetten
Wees zuinig aan uw goede
fok- en produktiekoeien:
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Ook afdoenae
voor melk laten lopen. Ner-
gens zo goedkoop. Per stuk
ƒ 30,—; bij 5 stuks ƒ 28,—.
Franko thuis.

A. R. Wogenvoorf

Stalinrichting
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop: 2 autopeds a ƒ 5,-;
gaskachel voor gasfles; so-
lide gebruikt bankstel; spi-
raal voor J-pers. bed; bui-
tenband tubeless 165 x 13;
mooi voedster konijn
Vlaamse Reus.
Prins Bernhardweg 28 Vor-
den

Te koop: Wollen traploper,
kokosloper en kolenhaard.
Margrietlaan 27, Vorden,
telefoon 1782

Gratis af te halen: Plm. 8
maand oude fox-hond.
G. Berendsen, Van Lennep-
weg 8, Vorden

Te koop: Kinderwagen, reis-
wieg en flessenwarmer.
Mispelkampdijk 38, Vorden

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:
„De Panne"
BK 46a, Holten

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prys!
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en gnjs

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

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

VOOR UW

drukwerk
naar

Drukkerij
Weevers

HENK HILFERINK
en
ANNEMIEKE VAN SAVOYEN

geven kennis van hun voorgenomen hu- s j
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats- J !
vinden op donderdag 17 februari a.s. om
14.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. Th. P. van Belzen te
Hoogeveen.

Februari 1972
Vorden, De Boonk 39
Zutphen, Rossinistraat 52

Voorlopig adres: De Boonk 39, Vorden

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

Op vrijdag 11 februari 1972 a.s. hopen

P. ROOZENDAAL
en
P. J. ROOZENDAAL-VAN HOLST

hun 50-jarige echtvereniging in huiselijke
kring te herdenken. Liever geen bezoek.
Hun kinderen, kleinkinderen en Mariska.

Heden is rustig van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader
en pleegvader

JOHANNES MARTINUS GERRITSEN

echtgenoot van Geesken Schut

in de gezegende ouderdom van bijna 92 jaar.

Uit aller naam:
G. Gerritsen-Schut

Vorden, 7 februari 1972
„De Wehme" Nieuwstad 44

De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 11
februari om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat de raad dezer gemeente
in zijn openbare vergadering van 9 november 1971
heeft vastgesteld:

a. de „Verordening op logeerinrichtingen en pen-
sionbedrij ven" en

b. de „Verordening houdende de lastgeving tot
het binnentreden van woningen ter uitvoering
van de Verordening op de logeerinrichtingen
en pensionbedrij ven".

Bovenvermelde verordeningen liggen vanaf heden
gedurende drie maanden ter sekretarie dezer ge-
meente, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder
ter lezing en'zijn tegen betaling der kosten alge-
meen verkrijgbaar gesteld.

Vorden, 10 februari 1972.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
'Van Ark el

de sekretaris,
Drijfhout

W/J VERZORGEN UW GEHELE

SN/JM4/SVERBOUW

Ook voor precisiezaaien (met rijen-
bemesting) naar

G. J. BRANDENBARG
Linde-Vorden - Telefoon 6729

Nog voldoende zaaizaad van goede
rassen beschikbaar o.a. Caldera 535

WEEKENDAANBIEDING

Weekenders
per stuk

2 stuks

LEUKE DESSINS

13,95

25.00

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Houd u van
handwerken ?

Komt dan onze uitgebreide kollektie
zien:

Stram/en pakketten
in vele maten

Sch/*/der//'enpakketten
kompleet

Sche//ekoorden
met bijpassende garnituren

Loupe's - voeringen

Handwerkstoften

Handwerkgarens

Haaknaa/den
in alle maten

Komp/ete kussenpakketten
reeds voor 72,75

Brei- of haakkatoen
voorradig in 14 kleuren

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

De modernste
kleuren 1972

in behang en verfwaren

Borste/werk en allerlei

schoonmaakartikelen

DE SPECIALE VERFWINKEL

H. Weustenenk
Schildersbedrijf - Het Hoge 33 - Vorden

L Zondag 73 februari

stemmingmuziek
Het Meteoors Band

bij
Café

de Boggelaar
aanvang 19.30 uur

Carnava/ssfeer

hoe zijn uw
schokbrekers?

Goede schokbrekers betekenen veiligheid, juiste wég-
ligging en het behoud van uw wagen. Maar zelfs naar
de beste schokbrekers moet op een dag gekeken worden !
AFA, de importeur van de AFA schokbrekers stelt u
daartoe gratis in de gelegenheid. Een testteam met de
nieuwste apparatuur staat voor u klaar op: i

woensdag 16, donderdag 17, vrijdag
18 februari
ATTOMOBIELBEDRIJF

Groot Jebbink
Rondweg 2 - Vorden - Tel. 05752-1794

Bel tevoren op, hoe laat u komt. Dit voorkomt wachten.

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-

dicht, Qzersterk, gelaste naden

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Grote verkoop
Wij komen met een grote 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 14 FEBRUARI:

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur btf 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 politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (Iets bijzonders) van f 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele Jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, 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
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, 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, hort en lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Ten Cate kan u de garantie geven, dat u
voortaan altijd de precies passende
pantymaat kiest.

U vindt bij ons in de zaak een helder
schema, waarop u feilloos die juiste
maat afleest.

Die gegarandeerde panties zijn er in
de kwaliteiten Stringlon de Luxe en
Stringlon Extra Strong.

En in het onwaarschijnlijke geval
dat thuis blijkt dat die panty toch niet
helemaal perfect past? Dan krijgt u
gratis een nieuwe.

Alleen Ten Cate
durft dat te
garanderen,
en geeft daarom
garantie op de maat.

Ten Cate ziet elke vrouw anders.
en geeft daarom garantie op de maat.

Ten Cate panties met maatgarantie bij:

H.LUTH

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GBV GEBR. BAREHDSfN VORDEN
VM E9V ••

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261



Praatjes
see«cl ijt lie t

dof f

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 21
Telefoon 1394

CONCORDIA
Henge/o G

.s. zondag

groot karnavalsbal
met medewerking van hef

HAMELAND COMBO

Leuke prijzen voor de origineelste
kostuums.

Diverse attrakties.

Aanvang 79.00 uur.

Geef eens wat anders!

Geef een luxe doos post bedrukt met

naam en adres.

Ook een doosje visitekaartjes

is een origineel kado dat het altijd 'doet'.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden - Tel. 1404

TE KOOP

Nieuw tapijt?
Zie onze TAPIJTHAL!

fn diverse prijzen kunnen wij vele

soorten op kamerbreed tonen.

Prijzen ?
va/f u beslist mee. Op 400 breed reeds

vanaf f 79,-
Al ons kamerbreed tapijt leggen wij u
vakkundig en ... zonder bijkomende
kosfen.

Uw zaak:

aan Het Vaarwerk te Vorden te bouwen

6 stuks Luxe woningen
met garage en cv

INDELING:

begane grond: Z-vormige kamer van plm. 33 vierkante
meter; keuken plm. 11 vierkante meter; garage plm.
15 vierkante meter; berging plm. 9y2 vierkante n ie ter ;
ruime hal met trap naar verdieping.

Op verdieping: 4 slaapkamers; volledig ingerichte bad-
kamer met zitbad.

Koopsom vanaf f 78.700.-
NADERE INLICHTINGEN:

Aannemersbedrijf J. W. Bijenhof & Zn
Zutphenseweg 66 - Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

F/es Spar afwas van 85 voor 69
2 KUI1MKS U'KLI M \ K < ; \̂ P> l 108

l PAK BRUINE BONKN 98

3/4 POT APPELMOES 69

GEZINSPAK SI'AIl ( IIIPS van 98 voor 79

500 GRAM JONGE KAAS 275

Pak mergpijpjes van 722 voor 98
/AK.IE KNOKll TOMATKMSOKP 58

500 GRAM HOESTMELANGE van 179 voor 15!)

500 GRAM BISCUITS van 145 voor l'J.~>

150 GRAM BOERENMETVVOKST 10!)

250 GRAM SLAGERSLEVERVVORST .. . !)8

DE SPAR
KOPEN BiJ'DF. SPA
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
SüPERM/RKT

41 - Telefoon 1

Het bestuur van de

Sfichfing voor Maatschappelijke

Dienstverlening „De Graafschap-

Zuid"
gevestigd te Hengelo G

Zoekt
voor het schoonhouden enz. van het
kantoorgebouw te Hengelo, Kastanje-
laan 15

EEN ECHTPAAR
(van middelbare leeftijd) zonder in-
wonende kinderen.

Als tegenprestatie wordt geboden ca-n
vergoeding, bestaande uit het o.m.
beschikking stellen van woonruimte
in dit gebouw met vrij licht, verwar-
ming en water.

De aanstelling zal geschieden met in-
achtneming van een proeftermijn van
twee maanden, gedurende welke pe-
riode nog niet over de woonruimte zal
kunnen worden beschikt.

Gegadigden hiervoor kunnen zich in verbinding
stellen met de heer G. Lubbers te Hengelo G
Hofstraat 5

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Oofr voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
seds doeltreffendi

Zutphenseweg Vorden

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Adlda«-„U Paz"
met blauwe noppenzool. c«. 33,-
Adlda»-,,Santlago"
met «chroefdoppen. oa. 44,-

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.8O
Adldas-„Bras!l"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,so

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
i l f tJr -loeltTcffendl

Zutphenseweg - Vorden

Grote verzekeringsmij

vraagt voor haar bestaand B
schap te Vorden een

agent-
Inkasseerder
liricven onder nn. 15-1 luin-au Contact

went®®)»
l i c h t u onze

welkoop-tuingids 1972
al ontvangen, zo niet in onze winkels
zijn ze er nog.
Als u de besU-llijst inlevert voor
15 februari a.s. hebt u recht op

15% KORTING
op alle groente- en hloein/.aden

V.L.C.

De Graafschap
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden
a.('(leling Welkoop-landbouwwinkel

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. l maart 7972 verzorgen w/j uw bi'nnen-

sc/if/derwerk mef subsidie ad ƒ 75,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.



Donderdag 10 februari 1972

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 45

DEEL 15 — 10 februari 1972
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
H 3'JHET MN&KEKEH VAM K OCHJEHD KWMEN PE TWEE

PEELHEMEK6 ftftN HET WEL B'J PE „ HfiHOMfiH'6 faftXFf/.
P E MBElPERS MN K SMMHftMMTXMPPy HAWCH & VOOR THtEOOf-
PEHMtNS. (XHEREHEH MVN/T/E GEZORW. $IÏL ÜET nfa Dt WMtH UiJlOWH.

v kunt vertrekken! U'wst HET BizoNPuei KOH BEGINNEN.. .
zonder elkssr te kruisen en zon-
der de buit te stelen! Van-

avond om vjfwr kotntühier
tervf!

///? EEH UUff QNTPMTE BlU. EEHWWE BUFFEb\

EHKELE ÜËJIEH TROFFEHPOEL. PAU
öALOPPÈvm PEKVPPE SHUIVtHP
EH VERPMEH flCHTER PE ROT5EH.

COPy REED HAAK PE 6EVELPE5
FtLSOHWEEDIE VAMPEWfiRJ L

IN
B/u
RiCHTIHÖ OMfNHETOEBiEPWIH

H'J HlOM VAH DE NMEH
EN SLOOP ER HEEM.

Waterpolo
DAMKS VAN VORDEN WONNEN

De dames van Vorden speelden zaterdagavond te De-
venter tegen de Ravijn uit N ij verdal. Beide teams speel-
den met enkele invallers. De Vordense dames waren
over het algemeen iets sterker maar wisten van de
geboden kansen niet voldoende gebruik te 'maken hoe-
wel Jet Smit er al gauw in slaagde de stand op l—O
te brengen. Vorden bleef domineren en het was op-
nieuw Jet Smit die voor 2—O zorgde. Na dit doelpunt
kwam de Ravijn goed terug en nog voor de rust werd
de stand op 2—l gebracht. In de tweede helft hetzelfde
spelbeeld met wisselende kansen voor beide ploegen.
Vorden liep uit tot 3—l door een doelpunt van Anneke
Sikkens. Toen de Ravijn de achterstand terug bracht
tot 3—2 keerde de spanning nog even terug. De Vor-
dense defensie stond echter niet meer doelpunten toe.

De meisjesaspiranten verloren onder protest van de
IJssl B uit Deventer. Bij de stand l—l schoot één der
IJssel-speelsters op het doel van Vorden. Juist voordat
de bal de doellijn passeerde floot de scheidsrechter af
maar kende tot verbazing de goal wel toe zodat de
stand 2—l werd.

Dammen
TWEEDE TIENTAL VAN DCV WON

Het tweede tiental van de Vordense damclub DCV heeft
zich uitstekend gerevancheerd van de onlangs geleden
13—7 nederlaag tegen Ons Genoegen uit Almen. In de
thuiswedstrijd tegen DSO uit Sinderen bleven de Vor-
denaren met 12—8 aan de goede kant van de score.

Volleybal
SUKSESSEN VOOR D A SU

Dash l afdeling dames 2e klas zet haar overwinningen-
reeks voort. Harfsen kreeg geen kans tegen de Vor-
dense dames en verloor met 3—O terwijl ook Hansa 3
een gevoelige les kreeg en met dezelfde cijfers word
verslagen. Doordat ook Wilhelmina 5 aan de Vor<
zegekar gebonden werd heeft Dash nu 10 punten voor-
sprong op de naaste konkurrent Hansa 2 zodat er
weinig lijkt te kunnen gebeuren.

In de 3e klas afdeling dames spelen liefst drie Dnsh-
teams. Tegen het Zutphense Hansa 5 kwamen de Dash-
reserves zo sterk voor de dag dat Hansa met 3—O het
veld moest ruimen. Dash 2—Dash 4 eindigde volgens
verwachting in 3—O maar in de enerverende wedstrijd

i rivale Voorst l moest Dash 2 zich na felle strijd
met 2 l gewonnen geven. Niettemin bedraagt de ach-
terstand van Voorst nog 3 punten op Dash 2.

Dash 3 handhaafde zich op de 4e plaats door winst op
Hansa 6 2—l maar moest tegen DVC toch een veer
laten daar de Dierense dames danig uit hun slof schoten
o ;;. Dash 4 verloor niet alleen van het tweede, maar
moest tegen Hansa 6 met 2—l de vlag strijken. Harf-
sen 2 won ook overtuigend met 3—O van Dash 4.

Bij de heren 2e klasse zit Dash l nog altijd in de kop-
groep. Men won overtuigend van Hansa 5 met 3—O
maar omdat WIK uit Steenderen enkele wedstrijden
meer gespeeld heeft voeren de Steenderense heren de
ranglijst aan.

Dash 2 dat in dezelfde klasse speelt, probeerde tegen
Lovable de puntjes meer naar Vorden te nemen maar
het werd 2—l voor de Zutphenaren.

Bij de heren 3e klasse A heerst de laatste weken een
betrekkelijke rust omdat slechts weinig wedstrijden
werden vastgesteld. Dash 3 dat aardig meedraaide in
de kopgroep kreeg nu van mede-kandidaat Harfsen l
een 3—O nederlaag te slikken.

Biljarten

«WWWWVWSMWWWV^^

In klasse C2 deed het leidende team van Voorst l wat
van haar verwacht mocht worden. Bruggink c.s. be-
haalden een verdiende 1—O zege op hot bezoekende
KOT 3 uit Vorden. De verdere uitslagen waren Poorte
L' DLS 2 4—3; KOT 2—Pelikaan 2 2—5; Pauw l—Lin-
deboom l l—6; Boerderij l—Carambole l 7—0.

In klasse C3 klom het Vordense KOT 5 vand e 4e naar
< l c ie plaats dankzij een l—8 overwinning in de uit-
wedstrijd tegen Pelikaan 2. De overige uitslagen waren
Poorte 3—Boerderij 3 3—6; Notekrakers 2—Carambole
2 4—5; Lindeboom.2—Notekrakers l 4—5.

In klasse C4 bleef Lindeboom 3 aan de leiding door
thuis met 1—2 van Voorst 3 te winnen. Overige uitsla-
gen waren DLS 3—Carambole 3 2—7; Pauw 3—Linde-
boom 4 5—4; Boerderij 3—Pelikaan 3 7—2.

BILJARTEN DE IJSSELKRING

In afdeling 1B in de uitwedstrijd tegen Joly 2 leed Kra-
nenburg l een 5—4 nederlaag.

In klasse C deden Schoenaker c.s. het beter. Kranenburg
'2 spoelde een fraaie wedstrijd tegen de Tol l dat met
6—3 het loodje legde, terwijl Kranenburg 3 met '2 l
de zware uitwedstrijd tegen KOT 2 in haar voordeel
l,vsliste. Ook tegen KOT 3 stootte het derde zich naar
een 2 l zege maar de Kranenburgse reserves verloren
met 9—O van koploper Excelsior 3 uit Baak.

Kranenburg 4 was tegen Beuseker 3 goed op dreef en
won overtuigend met 9—0. Tegen Olburgen 4 leed men
echter een verrassende nederlaag van 9—0.

In afdeling E tenslotte ging Kranenburg 5 met 2—l ten
onder tegen de Gouden Druif 3 terwijl men tegen Ons
Cenoegen 3 in Baak ook geen sukses had 9—0.

De herdenking van mijn zilveren ambtsjubileum
op l februari jl. is voor mijn vrouw en mij
onvergetelijk geworden.

Dit is voor een niet gering deel het gevolg van
de grote hartelijkheid, die sprak uit de vele ont- t|j
vangen gelukwensen, ook de mooie cadeaux en
bloemen droegen hiertoe bij.

W eest u ervan overtuigd, dat wij d i t . a l les op
hoge prijs hebben gesteld en dat wij-u zeer dank-
baar zijn voor uw blijk van belangstelling.

A. E. VAN ARKEL

Vorden, februari 1972

Heden werd van ons v/eggenomen ons gel iefde
dochtertje en zusje

werd slechts 5 dagen oud.

J. Wesselink
A. B. Wesselink-Mekking
Gerben

Vorden, 9 februari 1972
Molenweg 30

Touwtrekken
HULDHilMi TOll\VTHKKKAMPIOENEN l « ) 7 1

Eenmaal per jaar houden de touwtrekkers de t r a d i l i o n -
nele propaganda-feestavond waar de bloemetjes buiten
worden gezet. Deze keer zal dat plaats hebben op za-
terdag 19 februari a.s. in zaal Herfkens te Baak.
Volgens een genomen besluit op de NTB-vergadering zal
de feestavond jaarlijks door een andere vereniging
worden georganiseerd. De organisatie berust nu bij de
TTV Treklust Warken waarvan het bestuur kosten
noch moeite gespaard heeft om de avond tot een suk-
ses te maken.

Hoogtepunt van de avond is de huldiging van de kam-
pioensplocgen uit de bondskompetitie 1971. De huldi-
ging zal worden ingeleid door bondsvoorzitter J. W.
Markink uit Barchem. Naar we vernamen zijn er di-
verse veren ig ingen die een extra bus hebben gechar-
terd om naar Baak te gaan, zodat het zeker niet aan
belangstelling zal ontbreken. De muzikale omlijsting
van de avond wordt verzorgd door The Evening Stars.
Er zullen liefst 5 bekers (wisselbokalen) worden uit-
gereikt t.w. voor de kampioenen van de 720, 640, 560
catch en jeugdklasse.

De grootste prestatie leverde de TTV Bekveld uit
Hengelo G die drie titels veroverde. De wisselbeker voor
de 720 kg is momenteel in bezit van Bekveld die de
t i t e l prolongeert. In de halfzwaargewichtklasse (640 kg)
is de SC Medler (nu TTV Vorden) de beker kwijtge-
raakt ook aan een Bek veld-team, maar in de 560 kg
(lichtgewichtklasse) moest Bekveld de beker weer aan
de SC Medler geven. Nieuw ingevoerd werd ook de
catchklasse waar EHTC uit Eerbeek de grote winnaar
werd terwijl Noordijk de jeugdbeker in ontvangst kan
nemen.

Een
reklameodvies
geven
och, dat is niet zo moeilijk...

ECHTER

Een reklame-advies dat ook
rekening houdt met uw
portemonnaie,
dat is moeilijker !

Een maandrekening
levert u voordelen,
die zeer Aantrekkelijk
zijn l

CONTACT
graag gelezen, veel gelezen!

Vraagt vrijblijvend advies
dat kost helemaal niets!

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404



Deurdreajers Nieuws

VRIJDAG EN ZATERDAG
VRIJDAG JEUGDAVOND:

NOS ROAD-SHOW MET GO-GO GIRLS

We zouden de jeugd te 'kort doen als we niet even
zouden terugkomen op de vrijdagavond. Immers de
vrijdagavond is toch de eerste in de serie van 5 car-
navalsavonden en deze primeur is aan de jeugd
voorbehouden.

In feestsalon Schoenaker draait deze avond de NOS
Road-Show, gepresenteert door de twee bekende
disk-jockey's Ben Vreeburg en Theo Stokkink, beiden
bijna iedere middag te horen via Hilversum III. Dit
programma, door en voor de jeugd wordt verder om-
lijst door Go Go Girls, flash-lights, een automatische
bellenblaasmachine enz. enz.

Een Miss-verkiezing zal het geheel afronden en Prins
Herman de Eerste zal de hoofdprijs, een Kodak Insta-
matic kamera en 3 andere waardevolle prijzen uit-
reiken.

De entreeprijs van ƒ 4,— is door De Deurdreajers
zeer laag gehouden en wanneer we dan nog in ogen-
schouw nemen dat er voor iedere bezoeker een pakje
Tivoli-sigaretten beschikbaar is, dan mogen wij rustig
aannemen dat De Deurdreajers ook met deze show
weer midden in de roos heeft geschoten.

ZATERDAG:

ONTVANGST DOOR B&W VAN VORDEN

SLEUTELOVERDRACHT
De snelle groei die de carnavalsvereniging De Deur-
dreajers de laatste jaren heeft doorgemaakt en deze
vereniging heeft doen uitgroeien tot een van de
grootste carnavalsverenigingen in het oosten van de
Achterhoek, vindt a.s. zaterdag zijn bekroning in de
vorm van een officiële ontvangst in het gemeentehuis.

Deze middag zal nl. Prins Herman de Eerste van De
Deurdreajers uit handen van burgemeester Van Arkel
de sleutel van Vorden ontvangen en hiermee samen-
gaan tevens voor drie dagen (carnavalsdagen) de
macht in Vorden overnemen.

9e KASTEEL IN VORDEN

Begeleid door de plaatselijke muziekkorpsen Sursum
Corda en Concordïa, zullen de beide praalwagens
om 13.30 uur bij het gemeentehuis arriveren. Hier za>l
burgemeester Van Arkel meteen kunnen konstateren
dat hij het voegend jaar een 9e kasteel in zijn weke-
lijkse fietstocht kan opnemen, want toen wij deze week
een blik achter de schermen kwamen nemen, werd
ons duidelijk dat de Raad van Elf Prins Herman de
Eerste zal begeleiden vanaf hun eigen kasteel op
wielen. En wat de praalwagen van de Prins betreft,
deze is zeker de mooite van het bekijken waard.

BEZOEK AAN DE WEHME, VILLA NUOVA
EN HERSTELLINGSOORD DE DECANIJE

Na de officiële ontvangst in het gemeentehuis door
burgemeester en wethouders, wordt om plm. half drie
een bezoek gebracht aan het bejaardencentrum De
Wehme. Gezien het grote sukses van de afgelopen
jaren, zijn wij er van overtuigd dat de bewoners van
De Wehme reeds reikhalzend uitzien naar dit bezoek
waar ze zich weer eens een uur lang de „jeugd van
De Wehme" zullen voelen.

In grote lijnen kan men uiteraard hetzelfde stellen wat
de 'bewoners van Villa Nuova en het herstellingsoord
De Decanije aangaat, waar eveneens een soortgelijk
bezoek gebracht wordt.

Zoals gebruikelijk zullen Prins Herman de Eerste en
zijn gevolg deze middag weer begeleid worden door
hun eigen Prinsenkapel onder leiding van Kapelmees-
ter Willem.
Om plm. 5 uur komt er een einde aan deze, voor de
carnavalsvereniging De Deurdreajers toch wel his-
torische zaterdagmiddag.

's AVONDS

Voor Prins Herman en zijn gevolg zal deze rust echter
slechts van korte duur zijn want om 1 1 minuten over 8
's avonds worden ze weer i-n de feestelijk versierde
en verwarmde feestzalen achter zaal Schoenaker ver-
wacht waar zij het bal vdfe gehuwden zullen opluis-
teren en de prijzen vooV^re mooiste, origineelste of
meest carnavaleske kostuums zullen uitreiken.
We hoeven ons slechts het bal voor gehuwden van
vorig jaar in herinnering te brengen om te weten hoe
gezellig het er weer aan toe zal gaan.

ZONDAG
INTOCHT JEUGDPRINS EN KINDERCARNAVAL

De zondagmiddag staat te Kranenburg in het teken van de kinderen.
Om half 2 vindt de keuring van de kostuums plaats en om kwart over 2
begmt de optocht met alle gekostumeerde kinderen, de Jeugdprins,
Prins Herman de Eerste en zijn gevolg.

Om 3 uur vindt in de feestsalon het optreden van de Cordans plaats,
terwijl in de pauze de kinderen een gratis glaasje limonade krijgen
aangeboden en de prijzen voor de winnende kostuums worden uitgereikt.

Na afloop vam dit programma om plm. half 5 is er een groot kinder-
carnaval o.l.v. de Jeugdprins, Prins Herman en zijn gevolg. Om plm.
kwart over 5 komt er een einde aan deze voor de kinderen onverge-
telijke middag.

GROTE SHOWAVOND

Zondagavond om 8 uur start de grote showavond onder het motto:
,,Uit. . . goed voor u". Met medewerking van Het Lowland Trio (hierbij
willen wij opmerken dat het bestuur van de carnavalsvereniging meer
dan 50 verzoeken heeft ontvangen om dit trio evenals vorig jaar weer
te kontrakteren). Dus wat het Lowland Trio betreft kan worden ge-
sproken van ,,op veler verzoek". Trouwens titelsongs als Potvolblommen
Trouw niet voor je 40 bent en Fijn met de trein, brachten hun sukses
na sukses. En als we dan zien dat voor de verdere omlijsting zorg
dragen mensen als Jacques de Beer, Ciska Peters, Harry Touw, Geral-
dini, Wim Bosch en vele anderen, dan kunnen we niet anders dan aan-
nemen dat dit weer een avond topvarieté van de bovenste plank wordt.

Om teleurstelling te voorkomen, delen wij mede dat de entreekaarten
in voorverkoop verkrijgbaar zijn, waarbij we u wel willen aanraden niet
te lang te wachten.

PROKLAMATIE
AAN DE DEURDREAJERS TIJDENS HET CARNAVALSJAAR '72:

1. Het carnaval duurt vijf dagen. Een echte Deurdreajer is elke avond aanwezig
om flink deur te dreajen ! ALAAF !

2. Het carnaval wordt geregeerd door Prins Herman de Eerste, bijgestaan door
de charmante Tanzmarikes, trouwe adjudanten en stoere Raad van Elf!
ALAAF!

3. Het carnaval is een feest van zotheid en onzin, iedereen is derhalve verplicht
degene die ernstig zit te kijken of te praten, een glaasje bier aan te bieden !
ALAAF!

F4. Het carnaval kent twee vaste tradities:
De familie Schoenaker zorgt voor het nat en de Prinsenkapel voor de muziek
ALAAF!

5. Het carnaval van dit jaar heeft één grote primeur:
De Pri is met zijn gevolg wordt in het gemeentehuis ontvangen door B & W
ALAAF!

6. Het bestuur van de carnavalsvereniging De Deurdreajers is hier zeer blij mee
want hier werd al jarenlang naar gestreefd ! ALAAF !

7. Het carnaval 1972 krijgt ook weer een nieuwe Jeugdprins. Alle kinderen worden
dan ook op zondagmiddag uitgenodigd ! ALAAF !

8. Het carnavalgebeuren kan dit jaar iets ruimer worden opgezet, want de
„veestal" van Schoenaker is afgebroken ! ALAAF !

9. Nu hoeft de gastank niet meer bij dn familie Wolbert in de tuin te liggen,
waarmee zij erg blij zullen zijn ! ALAAF !

10. Tijdens de carnavalsdagen gelden twéé motto's:
„Neet nöln, moar deurdreajen" en „Glaasje op, laat je rijden" ! ALAAF!

11. Deze waarheden zijn opgesteld door de wijze heren van het Hof van het Rijk
van de Deurdreajers ! ALAAF !

Aldus opgemaakt in het veertiende regeringsjaar van De Deurdreajers.

Getekend,

PRINS HERMAN DE EERSTE

MAANDAG EN DINSDAG
GROOT CARNAVALSBAL

Maandag- en dinsdagavond zijn de avonden van het
grote carnavalsbal. Ook deze avonden zullen worden
opgeluisterd door Prins Herman de Eerste met zijn
gevolg, die deze avonden weer de prijzen voor de
mooiste, de origineelste of de meest carnavaleske
kostuums zal uitreiken.
De Prinsenkapel onder leiding van kapelmeester Wil-
lem staat borg voor het muzikale gedeelte van deze
avonden en dat kan aan hen wel toevertrouwd wor-
den temeer daar de kapel op deze avonden is uitge-
breid tot 6 personen.

En De Deurdreajers zullen De Deurdreajers niet zijn
als ze 'hun naam van ,,hèt carnaval van het oosten"
ook dit jaar niet hoog weten te houden. En daar
twijfelen we niet aan.

BEZOEK AAN DE KLEUTERSCHOLEN

Rest ons nog te vermelden dat Prins Herman de Eerste
samen met de Jeugdprins dinsdagmiddag hun tradi-
tionele bezoek aan alle Vordense kleuterscholen zul-
len brengen en een traktatie voor de kleuters zullen
meenemen.

Ciska Peters
U komt toch zeker ook ?



14 x „neet nöln, maor deurdreajen"
Dit is het motto van ons carnaval
lederen doet dan ook heel erg mal
het is een feest van vrolijkheid en leut
met veel plezier, gelach en soms wat teut.

Aan heel dit Deurdreajerskoor
stel ik mij als Herman de Eerste voor
ruim vijf jaar woon iik nu in dit oord
en de carnaval heeft mij steeds bekoord.

Ik beschouw het als een grote eer
hier de scepter te zwaaien deze keer
samen met mijn Raad van Elf
en ook de Tanzmarïkes vanzelf.

Ook namens mijn gevolg en het bestuur
wens ik allen feest van vij/ dagen duur
wij doen ons best om het te laten slagen
en met uw hulp zal dit lukken, alle dagen.

PRINS HERMAN DE EERSTE

Ook tijdens de dolle dagen
van carnaval, waarin
Prins Herman de Eerste
de scepter zwaait
schenken wij van
BOLS.... GROLSCH!

Voor een wijntje groot of klein,

moet men in onze wijnbar zijn !

En in onze snackbar is er voor elk wat wils !

Wij wensen allen

dolle carnavalsdagen

Alaaf!
Zaterdagavond, maandagavond, dinsdagavond

zijn onze zaal en café vanaf 78.00 uur af gehuurd door

de carnava/svereniging De Deurdrea/ers

Bezoekt hef

carnaval v.h. oosten
van

Vrijdag 7 7 fefar.
van'20.00 tot 23.00 uur

te Kranenburg-V orden

in de grote verwarmde f eestsalon bij café Schoenaker

DE NOS ROAD SHOW MET GO-GO-G/RLS,
FL4SH-UGHTS EN MfSS-VERKfEZfNG
Toegangskaarten ad f 4,— per persoon.

Zaterdag 72 febr. GROOT CARNAVALSBAL VOOR GEHUWDEN
aanvang 19.30 uur

Zondag 73 febr.
aanvang 13.30 uur

Zondag 73 febr.
aanvang 20.00 uur

Maandag 74
dinsdag 75 f e

Toegangskaa^n
in voorverkoojr
vanaf heden tot en met
11 februari bij:

GROOT KINDERCARNAVAL
met Wim Bosch en het optreden van de Cordans, bekend van radio en
televisie.

EEN AVONDJE UIT MET BEKENDE TV-ARJIESTEN
Harry Touw als konferencier, Wim Bosch, Ciska Peters (vokaliste),
Jacques de Beer, het LOWLAND TRIO en Geraldini.
Toegangskaarten in voorverkoop f 4,— per persoon, aan de zaal f 5,—
per persoon.

GROOT CARNAVALSBAL ONDER LEIDING VAN
PRINS HERMAN DE EERSTE EN ZIJN GEVOLG
het grootste carnavalsbal van de Achterhoek.

JANSEN HET SCHOENENHUIS, Vorden
SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, Vorden
JANSEN HET SCHOENENHUIS, Hengelo G
CAFÉ SCHOENAKER, Kranenburg
FA MOMBARG, Kranenburg

Nadorst van de carnaval ? EEN APPELTJE VOOR DE DORST! Fruitteeltbedrijf MEDLER(zaterdagmorgens verkoop)

Ook voor dit carnaval
werd de fraai ingerichte tent gehuurd bij

TENTENVERHUUR

FA J. DE WEERD voorst
Voorst - Rijksstraatweg 100 - Telefoon 05758-223 b.g.g. 471

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor hef verhuren
van onze fenfen voor uw feesfen, fenfoonsfef/ingen
enz. enz.

werd de gefuidsinsfa/fafie verzorgd door

FA H. BRESSER
Appelstraat 25 - Zutphen - Telefoon 05750-4568

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor hef verzorgen
van ge/uidsinsfa/fafies. Ook is hef moge/ijk om fe
huren. Neem eens konfakf mef ons op /

OK Een carnavals-tent verwarmt met

O K - G A S OK

OK
Ook voor uw woning en voor veeschuren

V.LC. "DE GRAAFSCHAP
Hengelo (G) - Linde - Ruurlo - Vorden

OK



BEKENDMAKING
Koop uw naaimachine bij de erkende vaknande/

INKOOPKOMBINATIE

PHILENCO
CiROOT- EN KLEINHANDEL IN NAAIMACHINES

geeft a.s. vrijdag 7 7 febr. een grote naaimachine-
demonstratie in café-resfauranf „'t Wapen van
Vorden" Dorpsstraat 70 te Vorden

WIJ BIEDEN TE KOOP AAN:

ZIG-ZAG NAAIMACHINES
met kleine lakfoutjes

normale winkelprijs f 325,- nu 189,-
AUTOMATISCHE ZIG-ZAG MACHINE
met kleine lakfoutjes

normale winkelprijs f 445,- nu 285,-
Al deze machines zijn van bekend fabrikaat, maar de naam mag
vanwege de konkurrentie niet worden bekend gemaakt.
I krijgt 5 jaar garantie, gratis les en zeer goede service.
Ook hebben wij enkele teruggehaalde van de bank vanaf ƒ 150,—

OCC4SS/ONS:
merken SIN(JER, PFAFF, ANKER, MERCUKY, HUSQVAKN \,
ELNA. Inruil van oude machines is mogelijk.

Dus:
vrijdag 7 7 febr. doorlopend demonstratie van

74.00-27.00 uur in café-resfauranf „'t Wapen van

Vorden" Dorpsstraat 70 te Vorden

/NKOOPKOMB/N4TÏE

PHILENCO
BEETHOVENLAAN 251, ZWOLLE, TELEFOON 05200-1785)1

\1.\USYI VNSTIJAAT J)4, DOETINCHEM, TELEFOON 08340-23932

NU EEN

E sta
DIEPVRIEZER

kopen geeft een

BELANGRIJKE
BESPARING

op uw levensmiddelen
en bovendien

DIREKT VOORDEEL VAN
f 50,-

Een dubbele buitenkans
die u 't leven goedkoper

en makkelijker maakt
Lach maar als de prijzen weer omhoog
gaan. U blijft ze allemaal mooi de baas.
Want als u nu een ESTA diepvriezer gaat
kopen bent u gelijk lid van de unieke
DIEPVRIES PROFIJTKRING.
Exclusief voor wie nu een ESTA diep-
vriezer aanschaft. Voor regelmatige keus
uit een stroom van diepvriesprodukten van
Nederlands beste diepvriesspecialisten.
En... beduidend goedkoper dan in de
winkel en kosteloos thuisbezorgd! Boven-
dien ontvangt u een korting van f 50,- op
uw eerste bestelling diepvrieslevens-
middelen! U aangeboden door Frozen
Food Center N.V. i.o.

EEN ESTA DIEPVRIEZER - ̂  ^
UW EIGEN SUPERMARKT THUIS

Neem nou bijvoorbeeld de
ESTA Standaard 20
diepvrieskist met

200 Itr inhoud

U betaalt
Bijdrage
Frozen Food
Center eerste
bestelling

f 519,-

f 50,-
U investeert
dus
maar f469,-
4- gratis lidmaatschap
van de exclusieve

Diepvries Profijtkring!

INETOUES
l»n»fijtkrin«|

Kom gauw van deze tijdelijke dubbele buitenkans profiteren bij:

GEMIS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT

Op ons kantoor komen i.v.m. vertrek wegens huwelijk
enige plaatsen vrij voor

MEISJES
van ca 16 tot 19 jaar.

Het gaat om aantrekkelijke funkties, met gevarieerde
werkzaamheden op de afdeling inkoop of de
administratie.

Voor één of meer funkties is een volledige ULO-MAVO-
opleiding gewenst, doch er zijn ook mogelijkheden voor
hen die geen speciale kantooropleiding genoten.
Dagelijks tijdens de kantooruren alsmede 's MAAN-
DAGSAVONDS van 7.00 tot 8.00 uur zijn wij gaarne
bereid verdere inlichtingen te verstrekken over de
werkzaamheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.
Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen (telefoon 05750-5551 toestel 358)

REESINK
HAVENSTRAAT 7 ZUTPHEN

Aanbesteding
Namens liet bes tuur van de School voor Chr. Nat.
Schoolonderwijs aan Het Hoge te Vorden, zal
dooi- ondergetekende op donderdag 24 februari
a.s. worden aanbesteed:

l iet verbouwen van de bestaande
toiletten met garderobes en het aan-
bouwen van 2 nieuwe leslokalen, met
bijkomende werken, e.d., aan boven-
genoemde school.

De inschrijving (alleen bestemd voor aannemers
uit de gemeente Vorden) kan geschieden voor
de percelen:

(»rond-, metsel- en stukadoorwerk;
timmer- (>n ijzerwerk;
loodgieterswerk;
elektrische geleidingen;
schilder, en glaswerk.

Bestek met 4 tekeningen zijn ver-
krijgbaar tegen betaling van ƒ 25,—
(restitutie ƒ 15,—) op werkdagen
aan het kantoor van de architekt.

P. Bakker
Architekt BNA - Vorden - Zutphenseweg 44a

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop:
Enkele gebruikte
DAMES-
BROMFIETSEN
en enkele nieuwe
overjarige
BROMFIETSEN
SPECIALE PRIJS

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Te koop:
MEISJESFIETS
8-10 jaar van ƒ 106,-
nu voor ƒ 85,—
Tevens enkele
gebruikte
MEISJESFIETSEN
l JONGENSFIETS/
8 jaar

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Beste MRIJ vaars-
kalf, vader Irene's Robin.
A. J. Oltvoort, Kapelweg 6,
Wildenborch-Vorden

Gedichten •

'L/ut de olde doos'

Het nieuwe bundeltje j ,edichten „ l ' l 'T DE OLDE DOOS" van de schrijfster
Willemen Bosch-Went ink uit Bronkhorst is verschenen.

Wij willen fit ' gedich en uit dit bundeltje van tijd tot tijd in Contact
plaatsen.

Het bundel t je is in Vorden verkrijgbaar bij boekhandel Fa Hietbrink-
Dekker en boekhandel Hossink. Voor buiten Vorden is het o.in. verkrijg-
baar bij mevrouw Bosch-Went ink te Bronkhorst.

DE OLDE DOOS

'k Zat in een verloren uurken
wat te romm'len in een kas
die der met de laatste schoonmaak
nog bi'j in 'eschotten was;
mor . . ., van schoonmaak kwam niet volle
want ik von een olde doos
met geriemel en gekrabbel
dat daor al een hele poos
op een drukker steet te wachten
die d'r misschien iets in zut
dat 't zo zuunig opgespoorde
as boek uutgegeven wödt,
Boek ? ? ? dat klinkt wat aoverdreven
't zal mor een klein buuksken zun.
Toch zol i'j wellicht begriepen
dat ik daor heel bli'j met bun - i'j ok hop ik -
Want die drukker is gevonnen,
jao, die is al an de gang
d'inhold van de doos te bund'len
en messchien duurt dat niet lang.

PLASTIC AFVAL
een gevaarlijke milieuverontreiniger
Den Haag, februari 1972

Binnen het kader van de aktie „Laat niet als dank" wil
de ANWB zich in samenwerking met de Koninklijke
Schippersvereniging „Schuttevaer", het Koninklijk Ne-
derlands Watersport Verbond, het Landbouwschap en
de Unie van Waterschappen door middel van publikaties
in de verschillende bontisperiodieken wenden tot alle
gebruikers van plastic als verpakkingsmateriaal om te
komen tot een zo groot mogelijke beperking van milieu-

verontreiniging door met name plastic zakken.

Omdat deze plastic materialen niet verteren en in
steeds grotere getale worden geproduceerd, is e.r sprake
van een toenemende milieuverontreiniging, zowel te wa-
ter als op het land. Steeds meer plastic zakken, flessen
afdekmateriaal en kledingstukken of resten daarvan
ontsieren het landschap. Plastic is dan ook een ernstige
milieuverontreiniger die bovendien nog gevaarlijk kan
zijn voor het vee. Dikwijls ziet men op plaatsen waar

bv. aardappelen of kuilvoer was opgeslagen nog lange
tijd plastic liggen. In het water gewaaid plastic afval
veroorzaakt verstopping van duikers en het komt regel-
matig voor dat bemalingsinstallaties van de polders
door deze verontreiniging geheel of gdeeeltelijk onklaar
raken. De waterinlaten van sluizen kunnen er door ver-
stoppen en ook het machinaal reinigen;van watergangen
ondervindt veel hinder van de plastic materialen. Veel
plastic afval komt tenslotte in de vaarwaters terecht
en veroorzaakt een toenemende hinder voor de scheep-
vaart. Plastic materialen blijven veelal in het water
zweven en worden daardoor gemakkelijk geraakt door
de sc-heepsschroeven, waardoor een schip zijn voort-
stuwingsvermogen geheel of gedeeltelijk kan verliezen.
Er zijn zelfs gevallen bekend van schepen die niet meer

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond
Iedere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborohseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

10 febr. Operette-avond OLS dorp
10 febr. Hervormde Vrouwengroep Linde
10 febr. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
10-17-24 Jong Gelre kursus fotograferen o.l.v. de
februari heer Reesink uit Zutphen
11 febr. Operette-avond OLS dorp
11 febr. Jeugdavond in de f eestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor de jeugd in „'t Wapen van

't Medler van 12-17 jaar
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

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

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. NVEV Veilig Verkeer in zaal Bruggink

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

in zaal Eskes
16 febr. Jaarvergadering Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen

17 febr. Hondenclub in het Jeugdcentrum
17 febr. Gesprekskring Raad van Kerken in het

Hervormd katechisatielokaal
19 fobr. Jeugdsoos film- en diskussie-avond drugs
20 febr. Zangdienst in de Herv. kerk te Vorden
24 febr. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
24 febr. KPO lezing met dia's (bloemen en tuin)
24 febr. Jaarvergadering vogelvereniging Ons

Genoegen in „'t Wapen van Vorden"
24 febr. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

4 mrt. Uitvoering Jongens- en Meisjcsclub in
het Nutsgebouw

6 mrt. Ringvergadering Herv. Vrouwenver.
17 mrt. Jong Gelfe quizavond in „'t Wapen van

Vorden"
18 mrt. Uitvoering drumband en muziekvereni-

ging Concordia
15 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 mrt. Nutsavond in hotel Bakker
22 mrt. Hervormde Vrouwenvereniging dorp
22 mrt. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes

22 mrt. KPO Pastor Verwey lezing met diskussie
25 mrt. Jeugdsoos beatavond
3 april Meubel- en tapijtenshow fa Helmink

12 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
18 april N-ed. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering
19 april Hervormde Vrouwenvereniging dorp
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
17 mei Hervormde Vrouwenvereniging dorp

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 by deze rubriek geplaatst.

konden stoppen omdat achteruitslaan van de schroef
onmogelijk geworden was, hetgeen eon aanvaring tot
gevolg had. Wanneer een stevige pla- :c zak zich om
een scheepsschroef heeft gewikkeld is i'eze vaak /eer
moeilijk te verwijderen. Ook koelwaterleiuingen kunnen
dan verstopt raken waardoor voor duizenden guldens
schade aan de motor kan ontstaan. Motoren van vaar-
tuigen met een gering vermogen kunnen in voorko-
mende gevallen gemakkelijk afslaan, met als gevolg
dat deze scheepjes hulpeloos ronddrijven «-n door gro-
tere schepen overvaren kunnen worden wanneer dezq
niet meer tijdig kunnen uitwijken.

Om te komen tot vermindering van de milieu verontrei-
niging door plastic zakken hebben de AN WB, de KNWV
en de Schippersvereniging „Schuttevat r" de medewer-
king gevraagd van de leveranciers van kunstmeststoffen
om op de zakken een dringend verzoek ie laten drukken
de/e niet op de akkers achter te latei , maar deze te
verzamelen en te verbranden. Het verh. ugde bovenge-
noemde organisaties dan ook de konstatereu dat dit voor
de Nederlandse Kunstmest Federatie, de nat.onale orga-
nisatie van industrie, import en distributie van kunst-
meststoffen, aanleiding is geweest om de aangesloten
leden aan te bevelen om bij de eerstvolgende bestelling
van plastic emballage daarop een dergelijk verzoek te
laten aanbrengen.

Inmiddels hebben enige leveranciers van kunstmeststof-
fen al aan dit verzoek voldaan.


